
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثمن�الحرية

  ع&ى�هامش�ا�عارك�الفكرية�و�جتماعية��ي�التاريخ�ا�صري�الحديث

   



   

 
هو�هيئة�علمية�وبحثية�وفكرية�تس+*دف�تعزيز�

�العربي �العالم ��ي �9نسان ويل@?م�... حقوق

�و9عCنات� �العهود �بكافة �ذلك ��ي ا�ركز

ويسMى�لتحقيق�هذا�. العا�ية�لحقوق�9نسان

الهدف�عن�طريق�Qنشطة�وQعمال�البحثية�

�البحوث� �ذلك ��ي �بما �والفكرية والعلمية

 .تعليميةالتجريبية�وQنشطة�ال

�برامًج  �الغرض �لهذا �ا�ركز �علمية�يتب\] ا

�النظرية� �بالبحوث �القيام �تشمل وتعليمية،

�والندوات� �ا�ؤتمرات �وعقد والتطبيقية،

�الدراسية �والحلقات ويقدم�. وا�ناظرات

 .خدماته�للدارسfن��ي�مجال�حقوق�9نسان

�iو� �سياسية �أنشطة �أية �ا�ركز��ي �ينخرط i

عربية�أو�دولية�تؤثر��ينضم�mية�هيئة�سياسية

�من� �الجميع �ويتعاون�مع �أنشطته، �نزاهة ع&ى

  .هذا�ا�نطلق

  
 –باب�اللوق��–عبد�ا�جيد�الرماsي��٢١

  القاهرة

مجلس��١١٧ب�. ص�١١٥١٦الرقم�الwxيدي�

  القاهرة�–الشعب�

  )٢٠٢( ٧٩٥١١١٢تليفون�

  )٢٠٢( ٧٩٢١٩١٣فاكس�

E.mail: Info@cihrs.org  

 

 مجلس�Qمناء

)مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم�عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض�  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني )تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس( اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�عثمــــــ  

)Qردن(أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى�خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�  

)مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(ن�الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد�يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)مصـــــــــــــــــــــــــــــــر(آمـــــــــــــــــــــــــــــــال�عبـــــــــــــــــــــــــــــــد�الهـــــــــــــــــــــــــــــــادي�  

)مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر�حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ�  

)مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�هللا�النعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم�  

)مصــــــــــــــــــــــــــــــر(ســــــــــــــــــــــــــــــعيد��عبــــــــــــــــــــــــــــــد�ا�ــــــــــــــــــــــــــــــنعم  

)الســـــــــــــــــــــــــــــعودية(عزيـــــــــــــــــــــــــــــز�أبـــــــــــــــــــــــــــــو�حمـــــــــــــــــــــــــــــد�  

)الكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت(غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم�النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار�  

)لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(فيوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�داغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�  

)ســـــــــــــــــــــــــوريا(محمـــــــــــــــــــــــــد�أمـــــــــــــــــــــــــfن�ا�يـــــــــــــــــــــــــداني�  

)مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني�مج&ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي�  

)ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريا( هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم�منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  

 
 منسق�الwxامج

  يسري�مصطفى

 ا�ستشار�Qكاديمي

 محمد�السيد�سعيد

 مدير�ا�ركز

 ب¥¤�الدين�حسن

 



  مـــــــــــــــــــبــــــــــــــادرات�فـــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــة ٢١

  

  

  

  

  

  

  ثمن�الحرية
  ع&ى�هامش�ا�عارك�الفكرية�و�جتماعية��ي�التاريخ�ا�صري�الحديث

  محمود�الورداني

  

  

   



  

  

  

  

  

  الحريةثمن�

  ع$ى�هامش�ا�عارك�الفكرية�و�جتماعية��ي�التاريخ�ا�صري�الحديث

  محمود�الورداني
  

  مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�+نسان: الناشر

  القاهرة�–باب�اللوق��–فهم=�سابًقا��-عبد�ا�جيد�الرما7ي�٢١

  )٢٠٢( ٢٧٩٦٣٧٥٧ – ٢٧٩٥١١١٢:  تليفون 

  )٢٠٢(٢٧٩٢١٩١٣: فاكس

  القاهرة�–مجلس�الشعب��١١٧: ب.ص: الNOيدي�العنوان

Info@cihrs.orgE.mail:  

  هشام�السيد: مركز�القاهرة: الصف�+لكNdوني

  أيمن�حسfن: مركز�القاهرة: غjف�وإخراج

  ٢٠٠٢/ ١١٥٨٦: رقم�+يداع�بدار�الكتب

   



  إهـــداء

  

  

  وأسامة.. وسلمى.. إsى�لينا

  ح¨]�يعرفوا�أن�QسCف

  دفعوا�ثمن�الحرية

  وع&ى�QخCف

  اأن�يدفعوا�أيضً 

  نصي©*م

  

  محمود�الورداني

    



   



  مقدمـة
  

�=oـــــqومقاومـــــة��ضـــــطهاد�السيا�Nـــــuالفصـــــول�{ربعـــــة�ال}ـــــ=�يضـــــمها�هـــــذا�الكتـــــاب�تتضـــــمن�أبـــــرز�وأهـــــم�قضـــــايا�حريـــــة�التعب

  .و�جتما�ي�ع$ى�مدى�القرن�العشرين�الذي�خلفناه�وراءنا

باختصار�قصة�ا�قاومة،�من�أجل�إرساء�مبادئ�حقـوق�+نسـان��ـي��ختيـار�والتعبuـN،�قبـل�أن�تصـبح�هـذه�الحقـوق���ي

  .إحدى�وثائق�{مم�ا�تحدة�{ساسية

�ي�باختصار�أيضا�لحظات�كاشفة�وملهمـة�مـن�تاريخنـا�القريـب،�تشـ�Nuإ7ـى�منـاخ�الظـjم�الـذي�كـان�سـائدا،�وكيـف�حـاول�

  ..مته�وهزيمتهنفر�من�ا�فكرين�مقاو 

فقاســم�أمــuن�،�ع$ــى�محدوديــة�مطالبــه�بمنظــور�اليــوم�كــان�نقطــة�مضــيئة��قاومــة�اضــطهاد�ا�ــرأة�وحرما��ــا�مــن�أبســط�

حقوقهــــا،�وقضــــية�زواج�الشــــيخ�ع$ــــي�يوســــف�كانــــت�عjمــــة�ع$ــــى�عصــــر�انســــاق�بكاملــــه��ــــي�اتجــــاه�تأييــــد�{صــــل�وا�نشــــأ؛�

�" +ســــjم�وأصــــول�الحكــــم"ضــــية�للتفريــــق�بــــuن�رجــــل�وامــــرأة�اختــــار�كــــل�م¡�مــــا� خــــر،�وق �ــــي�قضــــية�حريــــة�التعبuــــ�Nبأجــــّلِ

  ".�ي�الشعر�الجاه$ي"معان¥�ا،�شأ��ا�شأن�قضية�

حقــوق�+نســان�ال}ـــ=�وردت��ــي�+عـــjن�العــالم=�لـــم�تكــن�ســـوى�اســتجابة��ــا�يجـــري��ــي�الواقـــع�مــن�اضـــطهاد�وقمــع�ومنـــع�

تؤكــــد�مــــدى�الحاجــــة�للتمســــك�والــــدفاع�عــــن�حقــــوق�وحجـــر،�وتفاصــــيل�القضــــايا�{ربــــع�ال}ــــ=�حاولــــت�متابع¨�ــــا�وتقــــديمها�

+نســـان؛�ح}ـــ±�°�تتكـــرر�تلـــك�الجـــرائم�الكOـــNى،�ال}ـــ=�ارتكبـــت��ـــي�حـــق�أنجـــب�أبنـــاء�{مـــة�وأك¯ـــNهم�كشـــفا�®دوا�ـــا؛�بغيـــة�

  ..مقاومة�هذه�{دواء،�ال}=�كانت�تنخر��ي�جسمها

مــا�أرجــوه�أن�تــدعونا�هــذه�الصــفحات�للتمســك�أك¯ــ�Nبحــق�الجميــع�مــن�كــل�التيــارات�و�تجاهــات��ــي�التعبuــ�Nوالقــول��كــل

  .والكتابة��ي�كل�الظروف�و{حوال



  

  الفصل�Qول 

  ماذا�تبقى�من�تحرير�ا�رأة... بعد�مائة�عام

،�إ°�أن�ا�عــارك�ال}ــ=�١٨٩٩ظهــرت�عــام��–ر�كتــاب�قاســم�أمــuن�{شــه" تحريــر�ا�ــرأة"ع$ــى�الــرغم�مــن�أن�الطبعــة�{و7ــى�لـــ�

أثارهــا�والغبــار�النـــاجم�عــن�القضــايا�ا�ثـــارة�بشــأنه�،�تنتمـــ=�إ7ــى�القــرن�العشـــرين،�بــل�إن�العــدد�{ول�مـــن�آخــر�الـــدوريات�

،�تضمن�مراجعة�هامة�للكتاب�الشهيد،�تبعها�" وجهات�نظر"و�ي�مجلة��-العشرين�بالطبع–ال}=�ظهرت��ي���اية�القرن�

وإ7ى�جانب�هذا�وذاك�نظم�ا�جلس�{ع$ى�للثقافة��ي�مصر�ندوة�.. دد�الثاني�تعليقات�متعددة�حول�هذه�ا�راجعة�ي�الع

  ".تحرير�ا�رأة"فكرية�حافلة�شارك�ف¥�ا�كثNuون�من�أنحاء�العالم�بمناسبة�مرور�مائة�عام�ع$ى�صدور�كتاب�

وسـنوات،�و°�يمكـن�حصـر�عـدد�طبعاتـه�وبالتـا7ي�عاش�الكتاب�إذن�قرابة�مائة�عام،�وأغلب�الظن�أنه�سـيعيش�سـنوات�

عـدد�قرائـه،�غuــ�Nأن�ا�ؤكـد�أنـه�تمتــع�بشـهرة�واسـعة،�مــن�النـادر�أن�تتـوافر�لكتــاب�آخـر،�فكثuـ�Nمــن�غuـ�Nا�ثقفـuن�إذا�ذكــر�

،�ربمـا�اتسـم�بالخjعـة�إ7ـى�هـذا�الحـد�أو�"قاسـم�أمـuن"،�سوف�يذكرون�ع$ى�الفور�أنه�لرجل�اسمه�"تحرير�ا�رأة"أمامهم�

  !اك،�ودعا�إ7ى�أن�تحرر�ا�رأةذ

أما�ا�ثقفون�والباحثون�وا�¨�مون�فأغل¼�م�اهـتم�بقراءتـه،�ودهـش�أك¯ـNهم�مـن�حجـم�ا�عـارك،�ال}ـ=�أثارهـا،�رغـم�مـا�يبـدو�

  .ع$ى�السطح�من�هشاشة�وضآلة�ما�طالب�به�من�حرية�للمرأة�إذا�نظرنا�إليه�بمعاي�Nuأيامنا

دة�تــم�انd¿اعهـا،��ــي�سـياق�معــارك�القــوى�السياسـية�والفئــات��جتماعيــة،�غ¾ـ=�عــن�البيـان�أن�الNdاجــع�عــن�هـوامش�عديــ

شـمل�فيمـا�شـمل�مـا�كـان�قـد�تـم�انd¿اعـه�مـن�حقـوق�النسـاء�الـواردة��ـي�ا�واثيـق�الدوليـة،�والهجـوم�الضـاري�الـذي�قادتـه�

كثuــNا�مــن�الحقــوق��تيــارات�التخلــف�و+رهــاب�الفكــري�والــدي¾=�بالتعــاون�والتنســيق�مــع�الدولــة��ــي�أغلــب�{حيــان،�أصــاب

ا�يعـج�بـالكوابح�والنـوا�ي،�ا�خانًقـالديمقراطية��ي�التعبuـ�Nوالـرأي�والقـول�إصـابات�°�يسـ¨�ان��Áـا،�ممـا�جعلنـا�نعـيش�مناًخـ

 
ً
  .�إ7ى�الخلفوتراجعت�قضية�ا�رأة�أميا°

  .امة�للغايةلذلك�يعود�كتاب�قاسم�أمuن�للصدارة،�ولذلك�أيضا�أظن�أن�إعادة�قراءته�ومناقشته��ي�هذا�السياق�ه

 

  



  

أغلـب�ا�صــادر�أنــه�ولــد�باÇســكندرية��ــي�ديســم��NOوتــرجح. ومـن�ا�فيــد�أن�نلقــي�نظــرة�ع$ــى�الرجــل،�قاسـم�أمــuن،�قبــل�مناقشــة�كتابــه

وخــjل�هــذه�الســنوات�القليلــة�أصــدر�بالفرنســية�أو°�كتابــا�يــرد�فيــه�. عــن�عمــر�نــاهز�الخامســة�و{ربعــuن�١٩٠٨ورحــل�عــام��١٨٦٣

 " ا�صــريون "عنوانــه�" الــدوق�داركــور "ع$ــى�كتــاب�أصــدره�
ً
jين�فضــNuا�آخــر�وعــددً " دةا�ــرأة�الجديــ"و" تحريــر�ا�ــرأة"�عــن�كتابيــه�الشــه

  .ا�شار�إليه" ا�صريون "محمد�عمارة�بعد�ترجمة�كتابه�. من�ا�قا°ت�والدراسات�ا�تفرقة�ال}=�جمعها�د

ذلكــــم�هــــو�حصــــاد�قاســــم�أمــــuن�الفكــــري،�ومــــع�هــــذا�ظــــل�الغبــــار�الــــذي�أثــــاره�منعقــــدا��ــــي�ســــمائنا�العربيــــة�ومــــؤثرا�ح}ــــ±�كتابــــة�هــــذه�

  .السطور 

وأحمد��Áاء�الدين��ـي�تقديمـه�للطبعـة�ال}ـ=�" تراجم�مصرية�وغربية"من�محمد�حسuن�هيكل��ي��أما�سNuته�الذاتية�كما�أوردها�كل

فÈـ=�" قاسم�أمـuن�وتحريـر�ا�ـرأة"محمد�عمارة��ي�كتابه�. ،�ود"تحرير�ا�رأة"صدرت�ضمن�كتب�التنوير�عن�هيئة�الكتاب�ا�صرية�لـ�

  :ع$ى�النحو�التا7ي

عثمانيـة�أتاحـت�لـه�أن�يكـون�واليـا�ع$ـى�إقلـيم�كردسـتان�ضـمن�أمـjك�+مNOاطوريـة��والد�قاسم�أمuن�كـان�تركيـا�ينحـدر�مـن�سـjلة

وحــدث�أن�ثــارت�كردســتان�ضــد�الدولــة�العثمانيــة�وأعلنــت�اســتقjلها،�بينمــا�كــان�محمــد�بــك�أمــuن��ــي�{ســتانة�يقÉــo=�. العثمانيــة

  .أجازته

عjقاتــــه�برجــــا°ت�الدولــــة�العثمانيــــة�أن�يمـــــنح�وهكــــذا�أجOــــNت�الظــــروف�محمــــد�بــــك�أمـــــuن�ع$ــــى�البقــــاء��ــــي�{ســــتانة،�وســــهلت�لـــــه�

كمــا�. إقطاعـات��ــي�مصـر،�يــذكر�محمـد�عمــارة�أ��ـا�كانــت��ـي�إقلــيم�البحuــNة،�بينمـا�يــذكر�أحمـد��Áــاء�الـدين�أ��ــا�كانـت��ــي�كفـر�الشــيخ

و�ـــا�فأحمـــد��Áـــاء�الـــدين�كتـــب�أنــه�تـــزوج�مـــن�إحـــدى�بنـــات�{ســـر��ـــي�صـــعيد�مصـــر،�. يختلــف�الكاتبـــان�حـــول�زواج�محمـــد�بـــك�أمـــuن

. �ــي�شــمال�العــراق؛�حيــث�مقــر�عملــه" الســليمانية"كانــت�زوجتــه�{و7ــى�الNdكيــة�عــاقرا،�فــإن�زوجتــه�ا�صــرية�حملــت�وســافر��Áــا�إ7ــى�

وعنــدما�اقdــNب�موعــد�و°د�Ìــا�عــاد��Áــا�لتلــد�بــuن�أهلهــا،�غــ�jأن�آ°م�الوضــع�فاجأ�Ìــا��ــي�+ســكندرية�و�ــي�أعقــاب�وصــول�الســفينة،�

بينمــا�أشــار�محمـــد�عمــارة�إ7ــى�أن�محمـــد�بــك�أمـــuن�تــزوج�مــن�ابنـــة�أحمــد�بـــك�. لــدت�بالفعـــل�قاســم�أمـــuنال}ــ=�أقل¨�ــا�مـــع�زوجهــا،�وو 

خطــاب�شــقيق�إبــراهيم�خطــاب�باشــا،�ويضــيف�أنــه�التحــق�بــالجيش�ا�صــري��ــي�عهــد�الخــديوي�إســماعيل،�وترÍــى�ح}ــ±�وصــل�إ7ــى�

  ".ا�رابطuن"رتبة�{م�Nuي،�بل�وأصبح�قائد�سjح�

قÉـo±�سـنواته�. رة�أرستقراطية�وابن�أكابر�تيسرت�أمامـه�كـل�السـبل�وفتحـت�أمامـه�كـل�{بـواب�ا�غلقـةقاسم�أمuن�إذن�سليل�أس

{و7ى��ي�+سكندرية�حيث�التحق�بمدرسة�رأس�التuن،�وعندما�انتقلت�{سرة�إ7ى�القـاهرة�اسـتقرت��ـي�Ïـي�الحلميـة�{رسـتقراطي�

،�ثــم�التحـق�بمدرســة�الحقـوق،�وعنــدما�تخـرج�كــان�)بشــارع�بـور�سـعيد�الخديويــة�حاليـا(ودخـل�ا�درســة�التجهu¿يـة��-�ـي�ذلـك�الحــuن

  .{ول�ع$ى�دفعته�وعمره�ثمانية�عشرة�عاما�فقط

وبســبب�عjقــات�محمــد�بــك�{مــuن�الوثيقــة�با�حــامي�الشــه�Nuمصــطفى�فهمــ=�الــذي�شــغل�منصــب�رئــيس�الــوزراء�ع$ــى�مــدى�ثمانيــة�

وهــو�نفســه�الــذي�صــاهره�فيمــا�بعــد�ســعد�زغلــول�(ب�مصــطفى�فهمــ=�أمكــن��حمــد�أمــuن�أن�يلحــق�ابنــه�بمكتــ�-عشــر�عامــا�متصــلة

  ).وتزوج�ابنته�صفية

�إ7ـــى�جامعـــة�مونبلييـــه) ١٨٨١(ولـــم�يقـــدر�لقاســـم�أمـــuن�أن�يســـتمر�طـــوي��jـــي�مكتـــب�مصـــطفى�فهمـــ=،�حيـــث�ســـافر��ـــي�نفـــس�العـــام�

،�وتؤكـد�ا�راجـع�ا�ختلفـة�أنـه�كـان�طالبـا�متفوقـا�طـوال�سـنوات�١٨٨١بفرنسا��ي�بعثة�دراسية�استمرت�أربع�سـنوات�وان¨�ـت�عـام�

الشــهNuة�بالعتبــة�الخضــراء،�وحضــر�جانبــا�مــن�ا�ناقشــات،�" متاتيــا"كــان�مــن�رواد�قهــوة��-كمــا�تؤكــد�أيضــا�أنــه�قبيــل�ســفره. دراســته

فغـــاني،�عنـــدما�اســتقر��ـــي�مصــر�بعـــض�الوقــت�قبيـــل�انـــد°ع�الثــورة�ال}ـــ=�قادهــا�الضـــابط�أحمـــد�ال}ــ=�كـــان�يعقــدها�جمـــال�الــدين�{ 

  .عرابي

�ــي�ظــل�هــذه�الظــروف�إذن�.. كـاتبو�ســNuة�قاســم�أمــuن�يؤكــدون�أنـه�تــأثر�بــالجو�الفكــري�والسياqــo=�الـذي�ســاد�مصــر�قبــل�ثــورة�عرابـي

مــا�لبثــت�أن�انــدلعت��ــي�مصــر،�عنــدما�قــاد�أحمــد�عرابــي��ســافر�قاســم�أمــuن�إ7ــى�فرنســا�°ســتكمال�دراســة�الحقــوق،�غuــ�Nأن�الثــورة



مجموعتـــه�مــــن�صــــغار�الضــــباط�ا�صــــريuن�وتحـــدوا�حكــــم�الخــــديوي�توفيــــق�ا�طلــــق،�وتــــدخل�كـــل�مــــن�إنجلdــــNا�وفرنســــا��ــــي�الشــــئون�

خـديوي�الداخلية�للبjد�من�خjل�وزيـرين�أحـدهما�إنجلuـ¿ي�و خـر�فرن×ـo=��ـي�الحكومـة�ا�صـرية�°سـتقطاع�الـديون،�ال}ـ=�سـبق�لل

  .إسماعيل�أن�استدا��ا�بفوائد�°�تليق�إ°�باللصوص�{وربيuن

وتطــورت�{حــداث�ع$ــى�نحـــو�درامــي،�حيــث�اســتنجد�الخـــديوي�توفيــق�بــاÇنجلu¿ي�لحمايتــه،�ثـــم�تــدخلت�الدولــة�العثمانيــة�ا�الكـــة�

  .ن�السلطان�العثمانيوأعلنت�أن�عرابي�مارق�عن�الدين�+سjمي�وعن�خليفة�ا�سلم�u-الرسمية��صر��ي�ذلك�الوقت

قــــادت�إنجلdــــNا�تحالفـــــا�دوليــــا�قــــام�بضـــــرب�) �ــــي�العــــراق�ثــــم�أفغانســـــتان�وغNuهمــــا(وع$ــــى�نحــــو�يكــــاد�يـــــذكرنا�بمــــا�يجــــري�هــــذه�{يـــــام�

ثــم�تقــدمت�جيــوش�+مNOاطوريــة�الNOيطانيــة،�ال}ــ=�°�تغــرب�ع¡�ــا�) حرفيــا�ولــيس�ع$ــى�ســبيل�ا�جــاز(+ســكندرية�وإشــعال�النــار�ف¥�ــا�

مصــر،�وألقــت�القــبض�ع$ــى�عرابــي�وغuـــNه�مــن�الضــباط�وا�فكــرين�ورجــال�الصــحافة�والسياســة�مــن�منظمـــ=�أو��الشــمس�واحتلــت

  .ح}±�مؤيدي�الثورة،�وأعادت�تنصيب�الخديوي�توفيق

احــــتjل�ســــافر�ومطلــــق�ونفــــي�واعتقــــا°ت�وجــــيش�مهــــزوم�وأفــــواه�تــــم�: دخلــــت�مصــــر�مرحلــــة�جديــــدة�مــــن�الظــــjم�الــــدامس.. وهكــــذا

أن�عقدت�محاكمات�صورية�لقـادة�الثـورة،�وجـرى�نفـ¥�م�سـواء�إ7ـى�سـيjن�بالنسـبة�للضـباط،�أو�بـاريس�تكميمها�،�خصوصا�بعد�

  .ومدن�الشام�بالنسبة�للمفكرين�الذين�ناصروا�الثورة�ودافعوا�ع¡�ا

ل�لـم�تصــل�هـذه�{خبــار�إ7ـى�قاســم�أمـuن،�وهــو�يطلـب�العلــم��ـي�فرنســا�فحسـب،�بــل�إن�{فغـاني�وتلميــذه�محمـد�عبــده�وصـ�jبالفعــ

ســــاهم�معهمــــا�ف¥�ــــا،�وطبقــــا�لــــبعض�ا�صــــادر�فــــإن�قاســــم�أمــــuن�كــــان�" العــــروة�الــــوثقى"وعنــــدما�أصــــدرا�جريــــدة�. إ7ــــى�بــــاريس�منفيــــuن

  .ا�Ndجم�الخاص�باÇمام�محمد�عبده�أثناء�إقامته�منفيا��ي�باريس

لــه�فرنســا�بعــدا�آخــر�بإطjعــه�°�شــك�إذن�أن�قاســم�أمــuن�تــأثر�كثuــNا�با®فكــار�ال}ــ=�ســادت�مصــر�عشــية�الثــورة�العرابيــة،�وأضــافت�

 – ١٨١٨(ومــاركس�) ١٨٨٢ – ١٨٠٩(ودارويــن�) ١٩٠٠ – ١٨٤٤(ع$ـى�أفكــار�التحــرر�العا�يــة��ــي�ذلــك�الوقــت،�°ســيما�أفكــار�نيتشــه�

ـغل�كثuـNا�با®سـباب�ال}ـ=�. وأخNuا�كان�لقيام�وهزيمة�الثورة�العرابية�أثر�أك¯�Nخطورة). ١٨٨٣
ُ
ومن�الطبيÝي�أن�نتصور�أن�الرجل�ش

ت�إ7ـى�وقـوع�مصـر�لقمـة�سـائغة��ـي�فـم��حـتjل�الNOيطـاني،�ويقـارن�بـuن�واقـع�الحـال��ـي�مصـر،�وبـuن�الواقـع�الـذي�كـان�يعـيش��ـي�أد

  .ظله��ي�أوروبا

وصــديقا�لßمــام�محمــد�عبــده�الــذي�كانــت�ســاحة�جهــاده�الحقيقــي�التجديــد�الــدي¾=�" شــرقيا"مــن�جانــب�آخــر،�كــان�بوصــفه�مثقفــا�

  .د�الفكري،�قد�بدأ��ي��هتمام�بعادات�وتقاليد�بjده�ومدى�عjق¨�ا�بصحيح�الدينو�ج¨�اد��ي�مواجهة�الجمو 

مــــن�جانــــب�ثالــــث،�تعــــرض�قاســــم�أمــــuن�لتلــــك�التجربــــة�الروحيــــة�والعاطفيــــة�الكOــــNى،�ال}ــــ=�تعــــرض�لهــــا�أغلــــب�شــــباب�+نتلجنســــيا�

وتتحـــدث�مراجـــع�كثuـــNة�عـــن�عjقـــة�عميقـــة�. ا�صـــرية،�الـــذين�ســـافروا�إ7ـــى�أوروبـــا�لطلـــب�العلـــم،�و�ـــي�التعـــرف�ع$ـــى�ا�ـــرأة��ـــي�أوروبـــا

  .زاملته��ي�جامعة�مونبلييه،�وأحب�كل�م¡�ما� خر�وعاشا�قصة�غرام�مشبوب" سjفا"كانت�بينه�وبuن�فتاة�فرنسية�اسمها�

  .ع$ى�أي�حال،�°�شك�أن�كل�هذا�دفعه�للتوقف�طوي�jأمام�عjقة�الرجل�با�رأة�بكل�تعقيدا�Ìا

أو°همـــا�عيـــد�مـــيjده�الثـــاني�والعشـــرين،�: وبعـــد�عـــدة�شـــهور�احتفـــل�بمناســـبتuن�معـــا�١٨٨٥صـــيف��ومـــا�لبـــث�أن�عـــاد�إ7ـــى�مصـــر��ـــي

والثانية�صدور�القرار�الخاص�بتعيينه��ي�القضاء��ي�النيابة�ا�ختلطـة،�ليبـدأ�رحلتـه�ع$ـى�أرض�الـوطن��ـي�سـلك�القضـاء،�ثـم�تـو�ى�

�NOن�فقـــط�تـــم�ترقيتـــه�إ7ـــى�. حكـــوميمـــن�النيابـــة�ا�ختلطـــة�إ7ـــى�القضـــاء�ال�١٨٨٧والـــده،�ونقـــل��ـــي�ســـبتمuرئـــيس�نيابـــة�ب¾ـــ=�"وبعـــد�عـــام

وهـــو�منصـــب�هـــام��ـــي�ذلـــك�الحـــuن�وبـــدأ��ـــي�تطبيـــق�آرائـــه�ا�تحـــررة��ـــي�ســـلك�العقـــاب،�و�ـــي�هـــذا�الســـياق�وجـــد�كثuـــNا�ممـــن�" ســـويف

  .يعيشون�خلف�القضبان�ظلما��ي�سجن�ب¾=�سويف،�فأطلق�سراح�عدد�كب�Nuم¡�م

نطــا،�وواجــه�حادثــة�بالغــة�{هميـة��ــي�حياتــه�الوظيفيــة�منــذ�تعيينــه��ــي�ســلك�القضــاء�بلقائــه�انتقــل�رئيســا�لنيابــة�ط��١٨٩١ـي�عــام�

{ول�تفرضــه�عليـــه�وطنيتـــه�وانتمـــاؤه�الفكــري�والروÏـــي�للثـــورة�العرابيـــة،�: بعبــد�هللا�النـــديم،�وكـــان�عليــه�أن�يواجـــه�أحـــد�اختيـــارين

  .والثاني�يفرضه�عليه�وضعه�كرجل�قانون 



شــــاعر�الثــــورة�العرابيــــة�وخطي¼�ــــا�ا�فـــوه�وأحــــد�أبــــرز�مثقف¥�ــــا،�هــــرب�بعــــد�هزيمــــة�) ١٨٩٦ – ١٨٤٣(نــــديم�وا�عـــروف�أن�عبــــد�هللا�ال

هنــا�يقــول�. الثــورة�وعــاش�متخفيــا�عــن�أعــuن�الشــرطة�تســع�ســنوات،�عنــدما�قــبض�عليــه،�جــاءوا�بــه�إ7ــى�قاســم�أمــuن�رئــيس�النيابــة

أكـرم�لقـاءه�وأعطـاه�: خuـ�Nوبـuن�عبـد�هللا�النـديم�أن�الرجـلعن�اللقـاء�بـuن�{ �-محمد�عمارة�الذي�جمع�وحقق�كل�تراث�قاسم�أمuن

ثـم�قـرر�أن�يقـوم�بالسـÝي�لـدى�ا�سـئولuن��ـي�العاصـمة�كـي�.. ما°�وهيأ�له��ي�محبسـه�أقäـo±�مـا�يمكـن�مـن�ظـروف�الرعايـة�والراحـة

ت�الـوزارة�العفـو�عـن�وبعـد�حملـة�صـحفية�تبنـت�ا�طلـب،�قـرر .. يفرجوا�عنه�ويطلقوا�سراحه،�فسار�إ7ى�القاهرة�يلتمس�لـه�العفـو

  !".بعد�منحه�مبلغ�مائة�وخمسuن�جن¥�ا�١٨٩١أكتوبر��١٢عبد�هللا�النديم�مع�إبعاده�إ7ى�الشام��ي�

كمـــا�يـــذكر�عمـــارة�أيضـــا�أنـــه�كـــان�يكـــرر�نفـــس�الصـــنيع�مـــع�الطـــjب�ا�قبـــوض�علـــ¥�م��ـــي�ا�ظـــاهرات،�بـــل�كـــان�يخفـــي�بعضـــهم�ح}ـــ±�

  .يستصدر�لهم�العفو�من�السلطات

ُعــuن�قاضــيا��ــي�محكمــة��ســتئناف،�وُرÍــى�بعــد�عــامuن�فقــط�إ7ــى�منصــب�ا�ستشــار��ــي�ســن�الحاديــة�والثjثــuن�مــن� ١٨٩٢و�ــي�يونيــو�

  ..عمره،�ليكون��Áذا�أصغر�مستشار

شـــارك��ـــي�نشـــاط�الجمعيـــة�" ا�ـــرأة�الجديـــدة"و" تحريـــر�ا�ـــرأة"،�و١٨٩٤الـــذي�ألفـــه�بالفرنســـية�عـــام�" ا�صـــريون : "جانـــب�كتبـــه�وإ7ـــى

  .الخNuية�+سjمية،�ال}=�خرج�من�معطفها�بعد�ذلك�مصطفى�كامل

د�زغلــول،�وصــدر�عنــه��ــي�مèــ¿ل�ســع�١٩٠٦أكتــوبر��١٢يــذكر�لقاســم�أمــuن�أيضــا�توليــه�لســكرتارية��جتمــاع�الخطuــ�Nالــذي�عقــد��ــي�

بيــان�وجهـــه�ا�جتمعــون�إ7ـــى�{مـــة�لßســهام��ـــي�إنشـــاء�أول�جامعــة��ـــي�مصـــر،�ثــم�تـــو7ى�بعـــد�ذلــك�رئاســـة�اللجنـــة،�بعــد�أن�تـــم�تعيـــuن�

  .سعد�زغلول�وزيرا�للمعارف

Nuنعرف�ع¡�ا�إ°�النذر�اليس�jفا"رنسية�كان�حبه�{ول�هو�زميلته�ع$ى�مقاعد�الدراسة؛�الفتاة�الف. أما�حياته�الخاصة�فjثـم�". سـ

. ابنـــة�أمuـــ�Nالبحـــر�الNdكـــي�أمـــuن�توفيـــق�الـــذي�كـــان�صـــديقا�لوالـــد�قاســـم�أمـــuن" زينـــب"مـــن�عقيلتـــه�{و7ـــى�و{خuـــNة��١٨٩٤تـــزوج�عـــام�

وكانــت�زوجتــه�ع$ــى�جانــب�مــن�الثقافــة،�فقــد�أشــرفت�ع$ــى�تربي¨�ــا�مربيــة�إنجلu¿يــة�وســاعده�اختيــاره�ا�وفــق�لزوجتــه�ع$ــى�مواجهــة�

ال}=�ناله�من�سهامها�الكثNu،�كمـا�سـاعده�هـذا��ختيـار�ع$ـى�تـوف�Nuجـو�هـادئ�منحـه�القـدرة�ع$ـى�+سـهام�الفكـري��الحمjت�الظا�ة

  .ا�شار�إليه

  .زينب�ال}=�رب¨�ا�مربية�فرنسية،�وجلسن�ال}=�رب¨�ا�مربية�إنجلu¿ية: أنجب�قاسم�أمuن�طفلتuن

  ":تراجم�مصرية�وغربية"حسuن�هيكل��ي�كتابه��تلك��ي�الخطوط�العريضة�لحياة�قاسم�أمuن،�الذي�قال�عنه�محمد

كانــت�الــروح�العصــبية�الحساســة�الثــائرة،�ال}ــ=�°�تعــرف�الطمأنينــة�و°�تســNdيح�إ7ــى�الســكون،�وكانــت�. روح�قاســم�أمــuن�روح�أديــب"

كــون�وحركتــه�الــروح�ا�شــوقة�ال}ــ=�°�تعــرف��نــزواء��ــي�ركــن�للبحــث�والتنقيــب�حيــث�تن×ــo±�نفســها�وتســتبدل�بك¡�هــا�مــا��ــي�حيــاة�ال

بـــل�كانـــت�عيونـــه�الواســـعة�تريـــد�أن�تـــرى�جـــدة�الوجـــود�الدائمـــة�تتكـــرر�مناظرهـــا�فتطبـــع�ع$ـــى�صـــفحات�نفســـه�. مـــن�نشـــاط�وجمـــال

وكانــت�هــذه�ا�نــاظر�تــذكي�شــعوره�الحســاس�بجمــال�الحيــاة،�وتــدعوه�. وحًيـا�وإلهاًمــا�أك¯ــ�Nممــا�تــؤدي�ا�باحــث�الجافــة�منطقــا�وجــد°

دعوتــه�غuــNه�لهــذا�ا�تــاع،�وذلــك�°�يؤتــاه�إ°�رجــل�فــن�جميــل�°�يقــف�عنــد�التلــذذ�لنفســه�بــنعم��إ7ــى�الحــرص�ع$ــى�متاعــه��Áــا�وع$ــى

  ".الحياة،�بل�يع�NOلغNuه�عن�معاني�هذه�النعم

من�عواصف�وأنواء،�فقد�عاد�بعـد�ذلـك�بعـدة�" تحرير�ا�رأة"الjفت�للنظر�هو�قدرة�قاسم�أمuن�ع$ى�مواجهة�ما�أسفر�عنه�كتابه�

ولـم�يNdاجـع�فيـه�قيـد�أنملـة�عمـا�جـاء��ـي�كتابـه�{ول،�ع$ـى�الـرغم�مـن�صـدور�أمـر�مـن�" ا�ـرأة�الجديـدة"ه�التا7ي�سنوات�وأصدر�كتاب

الخــديوي�بتحــريم�دخولــه�القصــر،�وع$ــى�الــرغم�مــن�ســÝي�عــدد�مــن�ا�¨�وســuن�الــذين�دقــوا�عليــه�بــاب�بيتــه�وطــالبوه�بــالجلوس�مــع�

  !!!نفسهزوجته�ما�دام�يطالب�بتحرير�ا�رأة،�وعليه�أن�يبدأ�ب

كتابـا�ظـل�–كانت�حياة�قاسم�أمuن�قصNuة�كالشهاب،�فقد�رحل�عن�خمسة�وأربعuن�عاما�فحسب،�أنجز�خjلها�مـن�بـuن�مـا�أنجـز�

  .أحد�الكتب�ال}=�صاغت�جانبا�من�و�ي�{مة�-وسيظل



سـياق�حملـة�اسـت¡�اض�عن�الجامعـة�والتعلـيم�الجـامÝي��ـي�" حسن�زايد"أما�آخر�أعماله�العامة�فكان�خطابه�الذي�ألقاه��ي�مè¿ل�

،�وبعـــــد�هـــــذا�الخطـــــاب�بأســــبوع�واحـــــد�فـــــارق�الحيـــــاة،�و{رجـــــح�أ��ـــــا�ســـــكتة�قلبيـــــة�١٩٠٨أبريـــــل��١٥مصــــر�Çنشـــــاء�أول�جامعـــــة��ـــــي�

  .مفاجئة

،�بينما�كانت�مصر�تستعد�لjحتفال�بافتتـاح�الجامعـة�ال}ـ=�شـارك�١٩٠٨أبريل��٢٣تاريخ�موته�يحمل�أك¯�Nمن�د°لة،�فقد�مات��ي�

  .بالنصيب�{و�ى�وتو7ى�سكرتارية�ثم�رئاسة�اللجنة�ال}=�أشرفت�ع$ى�جمع�التNOعات�من�أجل�إنشا�ا��ي�الدعوة�لها

نشـــبت�ثـــورة�أخـــرى،�قادهـــا�" تحريـــر�ا�ـــرأة"وبعـــد�أحـــد�عشـــر�عامـــا�فقـــط،�كمـــا�يـــذكر�أحمـــد��Áـــاء�الـــدين��ـــي�تقديمـــه�Çحـــدى�طبعـــات�

حلــة�أخــرى�شــهدت�بــدايات�تحقــق�مــا�نــادى�بــه�قاســم�أمــuن،�رفــاق�شــبابه�الــذين�شــاهدوا�معــه�مصــرع�الثــورة�العرابيــة،�وبــدأت�مر 

،�غuـ�Nأن�قاسـم�أمـuن�كـان�قـد�رحـل�عـن�دنيانـا�دون�أن�يـرى�مـا�أثمـرت�١٩١٩حيث�شاركت�النساء�للمرة�{و7ـى��ـي�مظـاهرات�ثـورة�

  .عنه�دعوته�الرائدة

إ7ـى�أنـه�يتعـuن�ع$ـى�القـارئ�أن�يضـع�زمـن�صـدور�ومـن�ا�هـم�هنـا�أن�أشـ�Nu". تحريـر�ا�ـرأة"انتقل� ن�إ7ى�إعـادة�قـراءة�الكتـاب�{شـهر�

الكتاب��ي�اعتباره،�كمـا�أن�{مثلـة�ال}ـ=�يسـوقها�قاسـم�أمـuن�لتأكيـد�وتوثيـق�آرائـه�مـن�تفاصـيل�الحيـاة�اليوميـة�قـد�تبـدو�غريبـة��ـي�

  .أيامنا

تمهيده�للكتاب�يدعو�قاسم�أمuن�كل�محب�للحقيقة�أن�يبحث�معه��ي�حالة�النساء�وسNuى�ضرورة�+صـjح،�مـن�جانـب،�كمـا���ي

فلــدى�الرومــان�واليونــان�كانــت�. ســNuى�مــن�جانــب�آخــر�أن�هنــاك�تjزمــا�بــuن�انحطــاط�ا�ــرأة�وتوحشــها،�وبــuن�ارتقــاء�{مــم�ومــدني¨�ا

وا�عـروف�أنـه�كــان�مـن�بـuن�{مـور�ا�باحــة�قبـل�+سـjم�أن�يقتـل� بــاء�. بعـده�أكOــ�Nأبنا�ـاا�ـرأة�تحـت�سـيطرة�أب¥�ـا�ثــم�زوجهـا�ومـن�

و�ــي�آســيا�كانــت�ا�ــرأة�تــدفن�حيــة�مــع�زوجهــا�عنــدما�يمــوت،�و{مثلــة�. بنــا�Ìم،�وأن�يســتمتع�الرجــال�بالنســاء�مــن�غuــ�Nقيــد�و°�عــدد

  .تطول 

فـا®مم�ا�تقدمـة�ارتقـت�بالنسـاء��ـي�أوروبـا�. طـاط�ا�ـرأة�وانحطـاط�{مـةواليوم،�أي��ي�زمن�قاسم�أمuن�جرى�نفس�الـتjزم�بـuن�انح

وأمريكا،�إ°�أن�تلك�{مم�تنسب�تقدمها�إ7ى�دي¡�ا،�وهو�أمر�يفتقر�للدقة�®ن�الـدين�ا�سـيéي�لـم�يتعـرض�لوضـع�نظـام�يكفـل�حريـة�

رأة�للرجــل،�فأعطاهــا�حري¨�ــا�واســتقjلها�يــوم�ســواء��ــي�تقريــر�مســاواة�ا�ــ"ا�ــرأة�وحقوقهــا،�بينمــا�ســبق�الشــرع�+ســjمي�كــل�شــريعة�

كانـــت��ـــي�حضـــيض��نحطـــاط�عنـــد�جميـــع�{مـــم،�وخولهـــا�كـــل�حقـــوق�+نســـان،�واعتOـــ�Nلهـــا�كفـــاءة�شـــرعية�°�تـــنقص�عـــن�كفـــاءة�

  ".الرجل��ي�جميع�{حوال�ا�دنية�من�بيع�وشراء�وهبة�ووصية�من�غ�Nuأن�يتوقف�تصرفها�ع$ى�إذن�زوجها�أو�أب¥�ا

ـز�الرجل�ع$ى�ا�رأة�شرعا�فهو�تعدد�الزوجات،�وهو�ما�سوف�يتعرض�له�°حقاأما�{مر�   .الوحيد�الذي�ميَّ

فتخلــف�ا�ــرأة�وا�جتمــع�لــيس�بســبب�الــدين،�بــل�بســبب�. وأصــل�البjيــا�وهــو��ســتبداد" علــة�العلــل"وانتبــه�قاســم�أمــuن�مبكــرا�إ7ــى�

قـــوقهم،�وبمÉـــo=�القـــرون�كـــاد��ســـتبداد�أن�يصـــبح�إحـــدى�تـــوا7ي�الحكومـــات��ســـتبدادية،�ال}ـــ=�جـــردت�ا�حكـــومuن�مـــن�أبســـط�ح

طبائعنـــا،�ولـــم�يعـــد�أمـــرا�مقصـــورا�ع$ـــى�العjقـــة�بـــuن�الحـــاكم�وا�حكـــوم،�بـــل�انتقلـــت�إلينـــا�نحـــن،�واســـتبد�كـــل�قـــوي�بالضـــعفاء�مـــن�

متاعـــا��وبســـبب�ضـــعف�ا�ـــرأة�تواصـــل�احتقـــاره�لهـــا،�وداس�ع$ـــى�شخصـــي¨�ا�واســـتعملها. حـــولهن�فـــاحتقر�الرجـــل�ا�ـــرأة�واســـتبد��Áـــا

أن�يمــــ�îالرجــــل�بيتــــه�بــــالجواري�أو�ح}ــــ±�بزوجــــات�. ومــــن�بــــuن�صــــور��حتقــــار�ال}ــــ=�ســــاقها. وألقــــى��Áــــا��ــــي�ظلمــــات�التحجــــب�والجهــــل

  .متعددات،�أو�يطلق�زوجته�ب�jسبب،�أو�يسج¡�ا�ويفخر�أ��ا�لم�تخرج�من�بي¨�ا�إ°�إ7ى�قNOها

وســــبب�التفـــوق�البــــدني�والعق$ــــي�عل¥�ــــا�هــــو�أن�{خuــــ�N(!!) الرجــــل��فــــا�رأة�إنســــان�مثــــل. يعـــود�قاســــم�أمــــuن�بعــــد�ذلــــك�إ7ــــى�البـــد�ðيات

ولقـــــد�آن�{وان�لتعلـــــيم�ا�ـــــرأة�مرحلـــــة�التعلـــــيم�. اشـــــتغل�بـــــالفكر�والعمـــــل�أجيـــــا°�طويلـــــة،�بينمـــــا�كانـــــت�ا�ـــــرأة�محرومـــــة�مـــــن�هـــــذا�

  .�بتدائي،�مما�يتيح�لها�أن�تطرح�ع¡�ا�الخرافات�و{باطيل

بالنســـبة�لîو7ـــى،�. الحاســـمة�لتعلــيم�البنـــات�فيمـــا�يتعلــق�بالوظيفـــة��جتماعيــة�والحيـــاة�العائليــةوينتقــل�بعـــد�هــذا�لتأكيـــد�{هميــة�

ومــع�جهــل�. يشــ�Nuإ7ــى�أن�ا�ــرأة�تشــكل�نصــف�ســكان�أي�بلــد،�وإذا�تعطــل�هــذا�النصــف�فــ�jشــك�أن�هــذا�ســيؤثر�ع$ــى�ا�جتــع�بكاملــه



جـــال،�و�ـــي�نفـــس�الوقـــت�تتعـــرض�ا�ـــرأة�Çخطـــار�عديـــدة�بســـبب�ا�ـــرأة�تكـــون�محتاجـــة�لـــو7ي�يقـــوم�بشـــئو��ا،�فتd¿ايـــد�{عبـــاء�ع$ـــى�الر 

  .فالعلم�هو�الغاية�الشريفة،�ال}=�يحصل�عل¥�ا�كل�شخص�يريد�أن�يحصل�ع$ى�سعادته�الروحية�وا�ادية. جهلها

اجdــNاًء�ع$ــى�وكمــا�يــرى�القــارئ،�يبــدو�هــذا�الكــjم�بــد�ðيا�تمامــا،�وربمــا�تجاوزنــاه�إ7ــى�هــذا�الحــد�أو�ذاك،�إ°�أنــه��ــي�زمــن�قاســم�أمــuن�

  .ا�ستقر�والراسخ�وشبه�ا�قدس

الفنــون�الجميلــة�"ويضــيف�قاســم�أمــuن�أن�الشــرائع�+لهيــة�والقــوانuن�الوضــعية�تخاطــب�الرجــال�مثلمــا�تخاطــب�النســاء،�وكــذلك�

  .ومع�استمرار�حياة�ا�رأة��ي�الجهل،�تحولت�إ7ى�مسجون،�ماكر�خائف". والصنائع�وا�خNdعات�والفلسفة�العالية

لقــد�تســاوت�النســاء��ــي�الجهــل،�و°�. لنســبة�للوظيفــة�العائليــة،�فــإن�هنــاك�عرضــا�تشــارك�فيــه�كــل�العــائjت�وهــو�جهــل�ا�ــرأةأمــا�با

كلما�ارتفعت�ا�رأة�مرتبة��ي�اليسر�زاد�جهلها،�وأن�آخر�طبقة�من�نسـاء�{مـة،�و�ـي�ال}ـ=�"بل�. يظهر�اختjفهن�إ°��ي�ا�لبس�والح$ي

jعـن�مشـاركة�". تسكن�{رياف��ي�أكملهن�عق�jقـة�مـع�الطبيعـة�ا�حيطـة،�فضـjوزوجها�ع$ى�مستوى�واحـد�مـن�العلـم�والع�=Èف

  .ا�رأة�الفjحة�لزوجها��ي�العمل��ي�{رض

و°�يمكـــن�أن�يتحقـــق�حــب�حقيقـــي�بـــuن�رجـــل�وامــرأة�لـــيس�بي¡�مـــا�تناســـب��ـــي�. تكمــن�ا�شـــكلة�إذن��ـــي�الطبقـــة�الوســطى�ومـــا�بعـــدها

  :د�الفقرة�الدالة�التالية�من�كتابهوهنا�°�بد�أن�أور . التعليم

فـــإن�تـــوهم�ذلـــك�يعـــد�مـــن�الخطـــأ�الجســـيم،�®ن�. ويجـــب�أ°�يفهـــم�أن�الرجـــل�ا�ـــتعلم�إذا�لـــم�يحـــب�زوجتـــه�فÈـــ=�يمك¡�ـــا�أن�تحبـــه"

رأة�ا�ــادي�وا�عنــوي،�و°�يبقــى�إ°�بــا°حNdام،�و�حdــNام�يتوقــف�ع$ــى�ا�عرفــة�بمقــدار�مــن�تحNdمــه،�وا�ــ: الحــب�الحقيقــي�لــه�عنصــران

  ".الجاهلة�°�تعرف�مقدار�زوجها

  .ف�jحب�و°�احNdام�و°�تقدير�–تكون�نتيجة�الزواج�من�ا�رأة�الجاهلة�و�ي�الغالبية�العظم±��ي�زمن�قاسم�أمuن.. وهكذا

ف�الجهـل�من�جانب�آخر،�°�تستطيع�ا�رأة�الجاهلة�إدارة�مè¿لها�وتربية�أو°دها،�وتكون�النتيجة�أبناء�جهلـة�®م�جاهلـة،�و°�ينصـر 

  .إ7ى�مجرد�تعلم�القراءة�والكتابة،�فالتعليم�ينصرف�أيضا�إ7ى�الصحة�والنظافة�و{خjق�لتنشئة�أجيال�ذات�أصالة�وعلم

°�. فـــذلك�غuـــ�Nضـــروري "غuـــ�Nأن�قاســـم�أمـــuن�°�يلبـــث�أن�يســـتدرك�مؤكـــدا�أنـــه�°�يطالـــب�با�ســـاواة�بـــuن�ا�ـــرأة�والرجـــل��ـــي�التعلـــيم،�

�ي�الطلب،�أن�توجد�هذه�ا�ساواة��ي�التعليم��بتدائي�ع$ـى�{قـل،�وأن�يعت¾ـ=�بتعلـيمهم�إ7ـى�هـذا�الحـد��وإنما�أطلب� ن�و°�أتردد

  ".مثلما�يعت¾=�بتعليم�البنuن

  :ثم�ينفق�صفحات�تلو�صفحات��ي�تأكيد�ما�نعتNOه�بد�ðيا� ن

�ــي�الــدنيا�و�ــي�التمتــع�بمحبــة�ذوي�القربــى�مــن�فالنســاء�هــن�أمهاتنــا�وبناتنــا�وأخواتنــا�وزوجاتنــا،�وقــد�حرمنــا�أنفســنا�مــن�أكOــ�Nلــذة�"

  ".النساء�بسبب�إصرارنا�ع$ى��ستمرار��ي�الجهل�الذي�يعشن�فيه

: كمـا�يقـارع�الحجــج�ال}ـ=�كانـت�مثــارة��ـي�ذلـك�الزمــان�ومـن�بي¡�ـا�مــث�jأن�تعلـيم�ا�ـرأة�وعف¨�ــا�°�يجتمعـان،�هكـذا�كــان�يفكـر�ا�جتمــع

وربمــا�كانــت�ا�ــرأة�جاهلــة�. أمــuن��ــي�تأكيــد�أن�التعلــيم�قــرين�العفــة�وحســن�{خــjق�التعلــيم�يفســد�أخــjق�البنــات،�ويمÉــo=�قاســم

هــل�زوجهــا�يكرههــا�أم�يح¼�ــا،�وتقارنــه�بــأزواج�جارا�Ìــا،�وتحيــك�: وأخjقهــا�حســنة،�لك¡�ــا�بســبب�جهلهــا�وبطال¨�ــا�تتفــرغ�فقــد�لتفكــر

كانت�تكرهه�فإ��ا�تتفرغ�للبحث�عـن�طريقـة�للخـjص�هذا�إذا�كانت�تحب�زوجها،�أما�إذا�. شباكها�حوله�وتراقب�حركاته�وسكناته

  .من�زوجها�والبحث�عن�سواه

  :حجاب�النساء�هو�{مر�التا7ي�الذي�يناقشه�قاسم�أمuن��ي�هذا�السياق�ويقول�بالحرف�الواحد

وأعتOـNه�أصـ�jمـن�ربما�يتوهم�ناظر�إن¾=�أرى� ن�رفع�الحجاب�با�رة،�لكـن�الحقيقـة�غuـ�Nذلـك،�فـإن¾=�°�أزال�أدافـع�عـن�الحجـاب�"

أصول�{دب�ال}=�يلزم�التمسك��Áا،�غ�Nuأن¾=�أطلب�أن�يكون�منطبقا�ع$ى�ما�جاء��ـي�الشـريعة�+سـjمية،�وهـو�يخـالف�مـا�تعـارف�

النـــاس�عليـــه�عنـــدنا،��ـــا�عـــرض�علـــ¥�م�مـــن�حـــب�ا�غـــا°ة��ـــي��حتيـــاط�وا�غـــا°ة�فيمـــا�يظنونـــه�عمـــ�jبا®حكـــام�ح}ـــ±�تجـــاوزوا�حـــدود�

  ".بمنافع�{مة�الشريعة�وأضروا



ســـــيلحظ�القــــــارئ�أن¾ـــــ=�استشــــــهد�كثuـــــNا�بــــــنص�الكتـــــاب،�وهــــــد�ي�أن�أكشـــــف�حــــــدود�قاســـــم�أمــــــuن�ورضـــــاه�بأقــــــل�القليـــــل�ومطالبــــــه�

  .ا�تواضعة،�مما�يوضح�إ7ى�أي�مدى�كان�ا�جتمع�يعيش��ي�ظروف�بالغة�التخلف

: لحجـج�ال}ـ=�سـاقها،�وسـبق�لنـا�أن�عرضـنا�طرفـا�م¡�ـاإنه�°�يطالـب�بـالتعليم�للمـرأة�ع$ـى�إطjقـه،�بـل�يكتفـي�بـالتعليم��بتـدائي،�وا

  .الخ... حسن�إدارة�البيت�وتعليم�{و°د�وتربي¨�م�وتوف�Nuجو�مناسب�للرجل��ي�بيته: كلها��صلحة�الرجل

وفيمـا�يتعلــق�بالحجـاب�ســنjحظ�أنـه�طالــب�بالحجــاب�الشـر�ي�وأكــد�عليـه،�وأقäــo±�مـا�تقــدم�بــه�ع$ـى�اســتحياء�هـو�ا�طالبــة�بخلــع�

" NOن�أي�مــا�يشـبه�النقــاب� ن" قـعالuوهـو�مــا�كـان�مفروضــا��-والطرحـة�ا�ســدلة�ع$ـى�الوجــه،�بحيـث�°�يبــدو�مـن�ا�ــرأة�إ°�شـبح�عينـ

فقــــط�ليطالــــب�بحجــــاب�.. و�ــــي�ســــبيل�هـــذا�ا�طلــــب�اليســــ�Nuيــــورد�آيــــات�مـــن�القــــرآن�الكــــريم�و{حاديــــث�وكتـــب�التفســــNu. ع$ـــى�ا�ــــرأة

  .شر�ي

فهـــو�يشـــ�Nuإ7ـــى�أن�تمـــدن�{مـــم�. قاســـم�أمـــuن�ممـــا�نعتOـــNه�بـــدهيا�اليـــوم،�إ7ـــى�آفـــاق�أك¯ـــ�Nانفتاحـــاينتقـــل�" ا�ـــرأة�و{مـــة"تحـــت�عنـــوان�

°�يـــذكر�كلمـــة��ســـتعمار�صـــراحة�و°��حـــتjل،�ع$ـــى�الـــرغم�مـــن�أن�مصـــر�كانـــت�. الغربيـــة�يتقـــدم�اليـــوم�بســـرعة�الكهربـــاء�والبخـــار

يســتعمل�عقلــه�أو°��ــي�) {وروبــي�و{مريكــي(كــد�أن�الغــرب�غuــ�Nأنــه�يؤ . محتلــة�مــن�قبــل�إنجلdــNا،�ربمــا�بســبب�وضــعه�الحــرج�كقــاٍض 

فقــد�أبــاد�{وروبيــون�و{مريكيــون�. �ســتيjء�ع$ــى�البلــدان�ا�ختلفــة،�وإذا�دعــت�الحاجــة�إ7ــى�العنــف�واســتعمال�القــوة�لجــأ�إل¥�مــا

ممـا�عاشــت�مدنيـة�قديمـة،�خــالطوا�وإذا�صـادفوا�أ. سـكان�قـارات�بأكملهـا�لjســتيjء�عل¥�ـا�كمـا�حــدث��ـي�أمريكـا�وأسـNdاليا�وأفريقيــا

  .أهلها�زمنا�وعاشروهم�با�عروف،�ح}±�يضعوا�يدهم�ع$ى�سبب�ال¯Nوة

والحــال�أن�الرجــل�الـذي�عــاش�انكســار�وهزيمــة�الثــورة�. لـذلك�°�ســبيل�للنجــاة�مــن�هـذا�ا�صــ�Nuإ°�با°ســتعداد�بقــوة�العقـل�والعلــم

ر�°�يـرى�إمكانيـة��جا�Áـة�هـذه�{وضـاع�إ°�بالعقـل�والعلـم،�بعـد�الهزيمـة�العرابية�وما�تبعها�من��حـتjل�العسـكري�+نجلuـ¿ي��صـ

  .العسكرية

. وعندما�ينظر�قاسم�أمuن�حوله�ويرى�أن�تأخر�ا�سلمuن�عام�يشارك�فيه�الجميع،�يستنتج�أن�السـبب�يجـب�أن�يكـون�عامـا�أيضـا

نطــــاق�ا�لــــك�والســــلطة�و�نتفــــاع�بالصــــناعة�دفاعــــا�عــــن�الحــــوزة�وتوســــيعا�ل"فاÇســــjم�بــــدأ�قويــــا�ولــــم�ينتشــــر�بحــــد�الســــيف،�بــــل�

ولــم�يمــض�جــيjن�ع$ــى�ظهــور�+ســjم�ح}ــ±�أضــاء�الكــون�". والتجــارة،�وهــو�ا�قصــد�الــذي�يعمــل�لــه�{وروبيــون��ــي�بــjد�الشــرق� ن

علـــوم�رزئـــوا�بجحافـــل�التتـــار��ـــي�الشـــرق،�وزوال�دولـــة�العـــرب�مـــن�{نـــدلس،�وانتقـــال�ال"بنـــور�العلـــوم�ال}ـــ=�نشـــرها�ا�ســـلمون�ح}ـــ±�

انطفأ�مصباح�العلم�منذ�ذلك�الحuن��ـي�الشـرق�واقتصـر�علمـاء�+سـjم�. +سjمية�إ7ى�أوروبا،�فعاد�ا�سلمون�إ7ى�جاهلي¨�م�{و7ى

وهكــذا�سـاد�الجهـل،�وصـار�منتÈـ±�علـم�هــؤ°ء�العلمـاء�إعـراب�البسـملة،�وانحـط�الـدين�بعــد�. ع$ـى�تنـاول�علـم�الكـjم�وقواعـد�اللغـة

  .ال}=�حالت�دوننا�والÍNdي��ي�إهمال�الNdبية��ي�الرجال�والنساء�معا�-علة�{و7ى�ع$ى�حد�تعبNuهوال" أن�انحطت�العقول 

ويتجــه�قاســم�أمــuن�بناظريــه�إ7ــى�. و°�يقتصــر�ال¡�ــوض�بشــأن�{مــة�ع$ــى�تربيــة�الرجــال�وحــدهم،�بــل�تربيــة�ا�ــرأة�أيضــا�و�رتقــاء��Áــا

وبـا�للنسـاء�منـذ�نحـو�قـرن�تؤكـد�أن�انحطـاط�ا�ـرأة�السـابق�كـان�مجـرد�úـo=ء�أوروبا،�حيث�يرى�أن�الNdبية�الجديدة�ال}ـ=�منح¨�ـا�أور 

واســــتقامت�ملكا�Ìـــا�وتحلــــت�نفســــها�بـــالفكر�والعلــــم،�ومرنـــت�قواهــــا�ع$ــــى�العمـــل،�وصــــعدت�مــــن�" عـــارض،�فقــــد�اســـتنار�عقلهــــا� ن

  .الحالية�العقل�إ7ى�درجة،�وذهبت��ي�رقة�الشعور�إ7ى�غاية�لم�تكن�تخطر��ي�خيال�أحد�من�أهل�تلك�العصور 

يتطلــــع�قاســــم�أمــــuن�بإعجــــاب�إ7ــــى�ا�ــــرأة�{وروبيــــة،�ال}ــــ=�اقتحمــــت�كــــل�مجــــا°ت�الحيــــاة�وشــــاركت�الرجــــل�كتفــــا�بكتــــف،�ولهــــا�حــــق�

و�ــي�نفــس�الوقــت�يتطلــع�بأqــo±�إ7ــى�حرماننــا�مــن�هــذه�القــوة،�ال}ــ=�تضــاف�إ7ــى�قــوة�الرجــال،�وينتÈــ=�إ7ــى�. �نتخــاب��ــي�أمريكــا�وأوروبــا

  .من�أن�تحسن�حال�ا�رأة�أنه�°�بد�لحسن�حال�{مة

ثم�ينتقل�من�+جمال�إ7ى�التفصيل�ليناقش�الزواج�والطjق�وتعـدد�الزوجـات�Çصـjح�حـال�العائلـة�الـذي�يسـاعد�ويكفـل��رتقـاء�

  .با�رأة،�ومن�ثم�با�جتمع

ومـن�:"بينمـا�يقـول�القـرآن�الكـريم" الرجـل�يضـع�ا�ـرأة�عقـد�يملـك�بـه"فيما�يتعلق�بالزواج�هاجم�الفقهاء�الذين�عرفوا�الزواج�بأنه�

ومجـرد�ا�قارنـة�بـuن�تعريـف�الفقهـاء�وكـjم�هللا�" آياته�أن�خلق�لكم�من�أنفسكم�أزواجا�لتسكنوا�إل¥�ـا�وجعـل�بيـنكم�مـودة�ورحمـة



مكــان�لjســتعمال��-أي�ا�ــرأة–يوضــح�إ7ــى�أي�مــدى�وصــلت�العjقــة�الزوجيــة��ــي��نحطــاط،�فÈــ=�لــدى�الفقهــاء�تتحــول�إ7ــى�مجــرد�

=o×الجن.  

و�ـي�هــذا�السـياق،�وح}ــ±�تتحقـق�ا�ــودة�والرحمــة�ال}ـ=�يشــ�Nuإل¥�ـا�الكتــاب،�يؤكـد�قاســم�أمــuن�°�يجـب�ع$ــى�الـزوجuن��رتبــاط�بعقــد�

ويتســاءل�كيــف�يمكــن�لرجــل�وامــرأة�ســليم=�العقــل�أ°�يتعارفــا�قبــل�الــزواج�و�ــي�. الــزواج�إ°�بعــد�التأكــد�مــن�ميــل�كــل�م¡�مــا�لüخــر

ولـــذلك�عنـــدما�يdـــ¿وج�الرجـــل�ا�ـــرأة�تكـــون�الرابطـــة�بي¡�مـــا�. لـــم�يكـــن�مســـموحا�°�بالتعـــارف�و°�بمجـــرد�رؤيـــة�كـــل�م¡�مـــا�لüخـــرزمنـــه�

  .واهية�فكل�م¡�ما�لم�ير� خر�من�قبل�ولم�يتعارفا�أو�يختلطا�لبناء�توافق�يجعل�لعقد�الزواج�قيمة�واحNdاما��ي�نفس�الزوجuن

سبق�قاسم�أمuن�عصره�ودعا�بجسارة�لضرورة�أن�يكون�للمرأة�دور��ي�اختيار�زوجها�يماثل�دور�الزوج��ي�اختيار�زوجتـه،�وهـو�مـا�

فا®هـــــل�يختـــــارون�. منحتـــــه�الشـــــريعة�للمـــــرأة�وخالفهـــــا�مســـــلمو�عصـــــر�قاســـــم�أمـــــuن�الـــــذين�كـــــانوا�يزوجـــــون�ا�ـــــرأة��ـــــن�يختارونـــــه�لهـــــا

  .نت�أو�يؤخذ�رأ�ðا�فيمن�تعيش�معهويزوجون�والعيب�كل�العيب�أن�تسأل�الب

أمــا�تعــدد�الزوجــات�فيعتOــ�Nقاســم�أمــuن�أن�أصــله�مجــرد�عــادة�كانــت�مألوفــة�قبــل�ظهــور�+ســjم�تؤكــد�انحطــاط�{مــة�وا�ــرأة�معــا،�

: ففضـــ�jعــن�قهـــر�ا�ـــرأة�إثــر�زواج�زوجهـــا�مـــن�أخــرى،�تنشـــأ�سلســـلة�مــن�{مـــراض��جتماعيـــة�ا�تتاليـــة. بــل��ـــي�احتقـــار�بــالغ�للمـــرأة

  .الضرائر�وما�يثار�بي¡�ن،�وأبناء�هذه�ا�رأة�وأبناء�تلك�وإثارة�البغضاء�والحقد�بي¡�ن

{و7ـى�إذا�كانــت�الزوجـة�عــاقرا،�فللرجـل�أن�يdــ¿وج�مـن�ثانيــة،�وإذا�وافقـت�{و7ــى�ع$ــى�: ع$ـى�أنــه�يبـيح�هــذا�التعـدد��ــي�حـالتuن�فقــط

والحالــة�الثانيــة�إذا�أصــاب�الزوجــة�مــرض�. أن�يســرحها�م}ــ±�شــاءت�ســتمرار�معــه،�فلــه�أن�يبق¥�ــا�ع$ــى�ذمتــه،�وإذا�رفضــت،�عليــه�

أقــول�ذلــك�وأنــا�°�أحــب�أن�يdــ¿وج�الرجــل�بــامرأة�أخــرى�ح}ــ±��ــي�هــذه�الحالــة�وأمثالهــا،�"مــزمن�يمنــع�قيــام�عjقــة�زوجيــة�ويضــيف�

مـن�الواجـب�أن�تتحمـل��ـي�وا�روءة�تقتoÉ=�أن�يتحمل�الرجل�ما�تصاب�به�امرأته�من�العلـل،�كمـا�يـرى�. حيث�°�ذنب�للمرأة�ف¥�ا

،�"وإن�خفـتم�أ°�تعـدلوا�فواحــدة"ولــذلك�فـالقرآن�الكـريم�يبــيح�ويحظـر�تعـدد�الزوجــات��ـي�نفـس�الوقــت�" مـا�عسـاه�كــان�يصـاب�بـه

لـــذلك�يـــدعو�الرجـــال�لßقـــjع�عـــن�هـــذه�العـــادة،�فالرجــــل�]. ســـورة�النســـاء" [ولـــن�تســـتطيعوا�أن�تعـــدلوا�بـــuن�النســـاء�ولـــو�حرصـــتم"

قرينا�صالحا�يمده�با�عونة��ي�شئونه�ويؤنسه��ي�وحدته�ويشفعه��ي�عملـه�ويقـوم�معـه�ع$ـى�بنيـه�مـن�"لنفسه�عندما�يd¿وج�يتخذ�

  ".يعول�من�أهله

أمــا�إباحــة�الطــjق�فيعتOــNه�مــن�{مـــراض��جتماعيــة�ال}ــ=�تقصــف�با®مــة�أيضــا،�خصوصـــا�عنــدما�يكــون�بــ�jقيــد�و°�شــرط،�ع$ـــى�

إ7ــى�إباحتــه،�بينمــا�تعارضــه�الكنيســة،�م}ــ±�وجــدت�أســبابه��ــي�نفــوس�الــزوجuن�وتNdكــه��الــرغم�مــن�أن�كــل�{مــم�الغربيــة�تتجــه� ن

  .�شيئ¨�م

لكنــه�عنــد�مســلم=�عصــر�قاســم�أمــuن�كــان�رهنــا�بــإرادة�الــزوج�ومشــيئته�ويكفيــه�أن�يلفــظ��Áــذه�الكلمــة�فقــط�ليطلــق�زوجتــه�دون�

عشرة�سنة�السابقة�ع$ى�صدور�كتابه�تؤكـد�أنـه�بـuن�كـل�ويورد�إحصائية�للطjق��ي�مدينة�القاهرة�وحدها�خjل�الثماني�. إراد�Ìا

ويقdـNح�بـد°�مـن�إباحـة�الطـjق�ع$ـى�النحـو�الـذي�كـان�سـائدا�أن�يطلـق�الرجـل�امرأتـه�. أربع�زوجات�تطلق�ثjث�وتبقى�امرأة�واحـدة

. مقــوت،�وينصــح�الــزوجأمـام�القا�ــo=�الشــر�ي�أو�ا�ــأذون،�وع$ــى�{خuــ�Nأن�يرشــده�إ7ــى�مـا�ورد��ــي�الكتــاب�والســنة�مــن�أن�الطــjق�م

�=oح،�فإذا�لـم�ينجحـا�فعل¥�مـا�أن�يقـدما�تقريـرا�للقا�ـjإما�إذا�أصر�الزوج�فع$ى�كل�م¡�ما�أن�يرسل�حكما�من�جانبه��حاولة�+ص

°�يصـــــح�الطـــــjق�إ°�إذا�وقـــــع�أمـــــام�القا�ـــــo=�أو�ا�ـــــأذون�وبحضـــــور�"أو�ا�ـــــأذون،�وعنـــــد�هـــــذا�فقـــــط،�يـــــأذن�{خuـــــ�Nللـــــزوج�بـــــإطjق�و

  ".يقبل�إثباته�إ°�بوثيقة�رسمية�الشاهدين�و° 

  :وأخNuا،�يختتم�قاسم�أمuن�كتابه�بالنص�التا7ي

فأحســـن�طريقـــة�لتنفيـــذ�مـــا�عرضـــناه��ـــي�هـــذا�الكتـــاب��ـــي�أن�تؤســـس�جمعيـــة�يـــدخل�ف¥�ـــا�مـــن� بـــاء�مـــن�يريـــد�تربيـــة�بناتـــه�ع$ــــى�"

أن�الطبقــات�العليــا�مــن�أهــل�بjدنــا�تخلــو��و°�أظــن(الطريقــة�ال}ــ=�شــرحناها،�وأن�يختــار�لتلــك�الجمعيــة�رئــيس�مــن�كبــار�ا�صــريuن�

{ول�التعــاون�ع$ــى�تربيــة�البنــات�ع$ــى�هــذه�القاعــدة�الجديــدة،�والثــاني�: وأن�يكــون�عمــل�هــذه�الجمعيــة��ــي�أمــرين) مــن�واحــد�مــ¡�م

�الســÝي�لــدى�الحكومــة�Çصــدار�القــوانuن،�ال}ــ=�تضــمن�للمــرأة�حقوقهــا�بشــرط�أ°�تخــرج��ــي�úــo=ء�مــن�ذلــك�عــن�الحــدود�الشــرعية،



،�"وبـــدون�أن�تتقيـــد�بمـــذهب�مـــن�ا�ـــذاهب�الفقهيـــة،�بـــل�تأخـــذ�عـــن�كـــل�م¡�ـــا�مـــا�هـــو�موافـــق�لحاجاتنـــا�الحاضـــرة�وضـــرورات�عصـــرنا

  :ويضيف��ي�عبارة�أك¯�Nد°لة�توضح�إ7ى�أي�مدى�كان�يعلم�ما�ينتظره�من�حمjت�التشه�Nuوالهجوم

قــوة��نتقــاد�تــأتي�متوزعــة�ع$ــى�جملــة�مــن�{فــراد��فــإذا�مــا�تشــكلت�هــذه�الجمعيــة�يخــف�اللــوم�عــن�كــل�واحــد�مــن�أعضــا�ا،�فــإن"

فيسهل�احتمالها�ومقاوم¨�ا،�ف�jيكون��ي�شدة��نتقاد�ما�يبعث�ع$ى�فتور�الهمـة�وضـعف�+رادة��ـي�العمـل،�®ن��ـي�قـوة�الجماعـة�

  ".�ينجح�oú=ءمن��قتداء�ع$ى�ا�دافعة�ما�ليس��ي�قوة�الفرد�الواحد،�و�جتماع�هو�القوة�الحقيقية�ال}=�بدو��ا�° 

بـالطبع�لـم�تتشـكل�هـذه�الجمعيـة،�فـا�جتمع��ـي�ذلـك�الحـuن�لـم�يكـن�قـادرا�ع$ـى�مجـرد�+نصـات�لصـوت�عاقـل�متـوازن�يطلـب�أقــل�

  .القليل�مثل�صوت�قاسم�أمuن،�وتعرض�الرجل�لحمjت�تلو�حمjت�ع$ى�جانب�من�الضراوة�والقسوة�ما�أن�صدر�كتابه

نعكاســــات�ال}ــــ=�أعقبــــت�صــــدور�الكتــــاب،�كانــــت�مjئمــــة�لبدايــــة�قــــرن�جديــــد،�مــــن�أو7ــــى�غ¾ــــ=�عــــن�الــــذكر�أن�ا�عــــارك�و{صــــداء�و�

قضـــاياه�الكOـــNى�الصـــراع�بـــuن�الجمـــود�والتخلـــف�مـــن�جهـــة،�وبـــuن�التقـــدم�و�ج¨�ـــاد�و�ســـتنارة�مـــن�جهـــة�أخـــرى،��ـــي�ظـــل�احـــتjل�

ع$ــى�الشــروط،�ال}ــ=�تؤبــد�{وضــاع��عسـكري�طــال�{قطــار�العربيــة�جميعهــا،�وغــزو�كولونيــا7ي�واضــح�وصـريح�هدفــه�الوحيــد�+بقــاء

  .ال}=�كانت�تسمح�باستمرار�وإعادة�إنتاج�التخلف

إذن�أحـد�ا�ظــاهر�الكOـNى�لصــراع�كـان�يــدور�مكتومـا��ــي�بعـض�{حيــان،�وينفجـر�فجــأة��ـي�أحيــان�أخـرى،�بــuن�شــروط�" تحريـر�ا�ــرأة"

  .التخلف�وآمال��نفjت�من�هذه�الشروط

ا�أن�يحصـــر�الباحـــث�ا�قـــا°ت�والـــردود�ومسلســـjت�الهجـــوم�ال}ـــ=�تعـــرض�لهـــا�الكتـــاب،�فقـــد�مـــن�جانـــب�آخـــر،�يكـــاد�أ°�يكـــون�ممكنـــ

اســـتمرت�منــــذ�العــــام�{خuــــ�Nللقــــرن�التاســــع�عشــــر�ح}ــــ±�أيامنــــا�هـــذه،�عنــــدما�انفجــــرت�معركــــة�صــــغNuة�حولــــه�ع$ــــى�صــــفحات�مجلــــة�

عــامuن�شــارك�ف¥�ــا�بــاحثون�مصــريون��كمــا�جــرى�+عــداد�لنــدوة�حافلــة�نظمهــا�ا�جلــس�{ع$ــى�للثقافــة��ــي�مصــر�قبــل" وجهــات�نظــر"

  .وعرب�وأوروبيون�وأمريكيون 

لــن�ألتفــت�بــالطبع�للــردود�وا�قــا°ت�ال}ــ=�ا�Ìمــت�قاســم�أمــuن�بــالكفر�والزندقــة�والتبعيــة�للغــرب�والذيليــة�والتشــبه�بالفرنجــة�فكلهــا�

  .ا�Ìامات�°�ترÍى��ستوى�التناول�وا�ناقشة

م¡�ـا�مـث�j. ال}=�تغطي�فNdات�تاريخية�متعاقبة�للد°لة�ع$ى�التأث�Nuا�تعاظم�للكتـاب�وسوف�أكتفي�باÇشارة�إ7ى�عدد�من�+سهامات

وطبعتـه�ا�قتطـف�بالقـاهرة،�ثـم�صـدرت��١٩٢٠ا�نشـور�عـام�" بحـث�انتقـادي.. باحثـة�الباديـة):"١٩٤١ – ١٨٦٨(كتاب� نسـة�مـي�

  .وأعمال�واحدة�من�رائدات�حركة�تحرير�ا�رأةسNuة�حياة�" مي"له�أخNuا�طبعة�جديدة�عن�دار�الهjل،�وتتناول�من�خjله�

ورحلـــت�عـــن�عا�نـــا�عــــام��١٨٨٦ولـــدت�عـــام�. ابنـــة�اللغـــوي�ا�حقـــق�حف¾ـــ=�ناصـــف" ملـــك"هـــو��ســـم�ا�ســـتعار�لــــ�" باحثـــة�الباديـــة"و

،�ونشـــرت�أعمالهـــا��ـــي�الصـــحف�وا�جـــjت،�وكـــان�مجـــرد�اشـــNdاكها��ـــي�تحريـــر�الصـــحف�حـــدثا��ـــي�حـــد�ذاتـــه��ـــي�ذلـــك�الوقـــت،�١٩١٨

  .لبت�مثل�قاسم�أمuن�بتعليم�ا�رأة،�ومن�ثم�تحريرهاوطا

لــــم�يكــــن�قاســــم�أمــــuن�مصــــري�{صــــل�وإن�كــــان�مصــــري�ا�نبــــت�" -مــــي�بــــالطبع–و�ــــي�كتــــاب� نســــة�مــــي�عــــن�باحثــــة�الباديــــة�كتبــــت�

ي�الـنشء�أثـرا�ولكن�الحياة�اختارته�ليقول�ما�لم�يقله�أحد��ي�مصر�الحديثة�قبله�وليdـNك��ـ. والبيئة،�وتام�التمصر�وطنية�وإخjصا

  ".جلي�jلم�يكن�لغNuه

ومــع�ذلـــك�فـــإن�باحثــة�الباديـــة�ا�فdـــNض�أن�تكــون�مؤيـــدة��راء�قاســـم�أمــuن�ع$ـــى�{قـــل،�نفــت�عـــن�نفســـها�أن�تكــون�قـــد�تـــأثرت�بـــه،�

  :وردت�ع$ى�ا�Ìام�الشاعر�أحمد�شوÍي�لها�بقصيدة�مطلعها

7ي
ّ
  فعjم�أك¯Nت�ا�jمة�وانضممت�لعذ

  ع�الحنظلوسقيت¾=�من�ُمّر�قولك�مثل�نق

  وأبي�ع$ي) قاسم(ونسبت¾=�أحيانا��ذهب�



  تعنيه�ويلك�أن¾=�أّمـارة�بتبـذل

ويبدو�تأسيسـا�ع$ـى�هـذا�أن�مجـرد�التـأثر�بقاسـم�أمـuن�كـان�يعـد�سـبة��ـي�هـذا�العصـر،�وينب�ـي�ع$ـى�ا�ـرء�أن�يردهـا�عـن�نفسـه�ح}ـ±�

  !لو�كان�قد�تأثر�بالفعل�بالرجل

وباحثة�الباديـة�اتفقـا��ـي�كثuـ�Nمـن� راء�الخاصـة�بـدور�ا�ـرأة��ـي�ا�جتمـع،�وكـل�مـا��ـي��لذلك�ترى� نسة�مي�أن�ك�jمن�قاسم�أمuن

ســــارت�بــــتحفظ�بــــuن�تشــــعب�{فكــــار�الجديــــدة�و راء�ا�ســــتحدثة،�وكلمــــا�خطــــت�خطــــوة�التفتــــت�للــــوراء�"{مــــر�أن�باحثــــة�الباديــــة�

  ".لتتثبت�من�أ��ا�تابعة�للسبيل�الذي�يربط�{مس�بالغد

كــم�يخطــئ�مــن�لــم�يعــرف�مــن�قاســم�أمــuن�ســوى�أنــه�ينــادي�برفــع�الحجــاب�وهــو�:"إ7ــى�القــول �-يتعلــق�بقاســم�أمــuنوتنتÈــ=�مــي�فيمــا�

إنـه�مـن�أك¯ـ�Nمـن�. {مر�الـذي�اشـ¨�ر�بـه،�وانـه�يريـد�للمـرأة�الحريـة�ا�طلقـة�بـ�jقيـد�و°�شـرط،�وهـو�مـا�يقولـه�الـذين�لـم�يقـرءوا�كتبـه

  ".ائلة�و{مة،�وإن�أنصفها��ي�غ�Nuهذا�الدور أعرف�محافظة�ع$ى�أنثوية�ا�رأة�ومè¿ل¨�ا��ي�الع

متفقــان��ــي�وجــوب�إصــjح�ا�ــرأة�وفــتح�أبــواب�التعلــيم�أمامهــا�وجعــل�الNdبيــة�" -وتضــيف�أيضــا�أن�كــ�jم¡�مــا�قاســم�وباحثــة�الباديــة

همــــا�متفقــــان��ــــي�وجــــوب��جتمــــاع�والتعــــارف�قبــــل�الخطبــــة،�و�ــــي�حــــل��كــــذلك. متــــوافرة�لهــــا،�وع$ــــى�أن�هــــذه�مــــن�خصــــائص�ا�èــــ¿ل 

و°�يختلفـــان��ـــي�مســـألة�الحجـــاب�إ°�قلـــيj،�®ن�كـــ�jم¡�مـــا�يعdـــNف�بخطـــر�إباحتـــه�بـــ�jاســـتعداد،�. مشـــاكل�الطـــjق�وتعـــدد�الزوجـــات

  ".وبضرورة�تعويد�البنات�عليه��ي�الصغر�وإعدادهن�له�مسلحات�بالعلم�الكا�ي�والNdبية�ا�تينة

فيؤكـــد�أنــه�°�يكــاد�يوجــد�قلـــم�صــغ�Nuأو�كبuــ�Nلـــم��-١٩٩٣أمــا�أحمــد��Áــاء�الـــدين��ــي�تقديمــه�Çحــدى�طبعـــات�الكتــاب�الصــادرة�عــام�

" اللـــواء"يســـاهم��ـــي�ا�عركـــة،�و°�يكـــاد�يوجـــد�مطعـــن�دي¾ـــ=�أو�خلقـــي�لـــم�ينســـب�إ7ـــى�ا�ؤلـــف�ومـــن�الغريـــب�أن�صـــحيفة�وطنيـــة�مثـــل�

ال}ـــ=�كـــان�يصـــدرها�محمـــد�رشـــيد�رضـــا�تلميـــذ�الشـــيخ�" ا�نـــار"ينمـــا�جـــرؤت�صـــحيفة�فتحـــت�صـــفحا�Ìا�للهجـــوم�عليـــه�وع$ـــى�آرائـــه،�ب

  :محمد�عبده�ع$ى�الوقوف�بجانبه�حيث�كتبت

إذا�توهم�بعض�الناس�أن�ما�ورد��ي�كتب�الفقهاء�من�استحسان�عدم�كشف�وجه�ا�رأة�وعدم�مخالط¨�ا�الرجال�دفعـا�للفتنـة،�"

،�فإننــــا�نقــــول�إن�هــــذا��عdــــNاف�مــــردود�بــــأن�{حكــــام�الشــــرعية�جــــاءت��ــــي�الغالــــب�هــــو�مــــن�{حكــــام�الدينيــــة�ال}ــــ=�°�يجــــوز�تغيNuهــــا

مطلقـــة�وجاريــــة�ع$ــــى�مــــا�تقتضــــيه�العــــادات�الحســــنة�ومكــــارم�{خــــjق�ووكلــــت�فهــــم�الجزئيــــات�إ7ــــى�أنظــــار�ا�كلفــــuن�ووضــــع¨�ا�تحــــت�

  ".اج¨�ادهم،�وع$ى�هذا�جرى�العمل�بعد�وفاة�الن�=�بuن�أصحابه�وأتباعه

ا�إ7ـى�إعـادة�طـرح�هـذا�اللغـز�الـذي�تكـرر�كثuـNا�فيمـا�بعـد��ـي�القضـايا�الوطنيـة�و�جتماعيـة�ال}ـ=�يطرحهـا�ا�فكـرون�ولعل�هـذا�يقودنـ

�ــاذا�تقــف�صــحيفة�معروفــة�بهجومهــا�العنيــف�ع$ــى��حــتjل�وتبن¥�ــا،�بــل�وقياد�Ìــا�للجمــاه��Nuــي�هــذا��تجــاه،��ــاذا�تقـــف�: العــرب

" ا�نـــابر"تقدميـــة�وتســـÝى��ـــي�اتجـــاه�تحـــرر�ا�جتمـــع،�بينمـــا�تقـــف�صـــحيفة�أخـــرى�مثـــل��هـــذا�ا�وقـــف�ا�عـــادي�®فكـــار��ـــي��ـــي�ال¡�ايـــة

  .ا�عروفة�بتبن¥�ا�لüراء�اليمينية�ا�حافظة�إ7ى�جانب�قاسم�أمuن�وأفكاره

طبعـــة�–الصـــادر�عـــن�ا�ؤسســـة�العربيـــة�للدراســـات�والنشـــر�" قاســـم�أمـــuن�وتحريـــر�ا�ـــرأة"ســـأنتقل�ســـريعا�إ7ـــى�كتـــاب�محمـــد�عمـــارة�

وا�تكـــــرر،�حيـــــث�يشـــــ�Nuعمـــــارة�إ7ـــــى�أن�كتـــــاب�قاســـــم�أمـــــuن�{ول�" العتيـــــد"قبـــــل�+جابـــــة�ع$ـــــى�هـــــذا�الســـــؤال��١٩٨٠ -بuـــــNوتثانيـــــة،�

�ــي�كتــاب�يتضــمن�مطــاعن�وأكاذيــب�عديــدة�" الــدوق�داركــور "الصــادر�بالفرنســية�ردا�ع$ــى�مــا�نشــره�كاتــب�فرن×ــo=�يــد�ى�" ا�صــريون "

uم،�لعب�قاسم�أمjن�الرجـال�والنسـاء�ويحـرم�فيما�يختص�بالشعب�ا�صري�و+سuي�الذي�يفصـل�بـÍن�دور�ا�ادح�للمجتمع�الشر

اختjطهمــا،�كمــا�غــا7ى��ــي�تصــوير�مســاوئ��خــتjط��ــي�أوروبــا�ووصــم�الرجــال�والنســاء�بالتحلــل�الخلقــي،�كمــا�دافــع�عــن�الحجــاب،�

ص�إ7ـى�أن�الشـرق�وا�ـرأة�الشـرقية�ليسـت�لـد�ðا�مشـكلة�و°�قضـية�تسـتحق�البحـث�والـدعوى�إ7ـ
ُ
ى�التغيuـN،�وأن�ا�شـكلة�هنـاك�وخل

  .عند�{وروبيuن

الـذي�تضـمن�مـا�يكـاد�أن�يكـون�هـدما�كـام�jللعديـد�" تحريـر�ا�ـرأة"،�وبعـد�خمـس�سـنوات�صـدر�١٨٩٤عـام�" ا�صريون "صدر�كتاب�

. تعـدد�الزوجـاتالحجـاب�وتقييـد�الطـjق�و : من�القضايا�و راء�ال}=�دافع�ع¡�ا�ودعا�إل¥�ـا��ـي�كتابـه�{ول،�و�ـي�ع$ـى�وجـه�التحديـد

لــــذلك�يــــرى�عمــــارة�أن�الســــنوات�الخمــــس�الفاصــــلة�بــــuن�الكتــــابuن�ليســــت�كافيــــة�للتبــــدل�والتغيuــــ�Nوالهــــدم��ــــي�أفكــــار�قاســــم�أمــــuن،�



والفضـــل��ـــي�هـــذا�التبـــدل�يعـــود�لصـــديق�قاســـم�أمـــuن�وأســـتاذه�+مـــام�محمـــد�عبـــده�ا�عـــروف�باعتدالـــه�وتصـــديه�للجمـــود�ودعوتـــه�

ويـدلل�عمـارة�ع$ـى�رأيـه�بـأن�الفكـر�+سـjمي�ا�تخصـص�الـذي�تقـدم��ـي�هـذه�الفصـول�هـو�مـن�. ملفتح�باب��ج¨�ـاد�وضـرورة�التقـد

صـنع�إمـام�مج¨�ــد��ـي�+ســjم،�ولـم�يكــن��ـي�ذلــك�العصـر�أقـدر�مــن�الشـيخ�محمــد�عبـده�ع$ــى�+د°ء��Áـذه��ج¨�ــادات�وإصـدار�هــذه�

  ".{حكام�وأن�هذا�ا�يدان�ليس�ميدان�قاسم�أمuن

بالعتبــة�" متاتيــا"ه�لــيس�غريبــا�عـن�قاســم�أمــuن،�حيــث�تعـود�صــداق¨�ما�أو�ع$ــى�{قـل�تعارفهمــا�إ7ــى�أيـام�قهــوة�و�ـا�كــان�محمــد�عبـد"

مركـزا�لدعوتـه�®فكـاره�التحرريـة�والهجـوم�" متاتيـا"الخضراء،�فقد�كانا�ضيفuن�دائمuن�ع$ى�جمال�الدين�{فغاني�الـذي�اتخـذ�مـن�

مد�عبده��ي�كتابه�{ول،�وإذا�أضفنا�إ7ى�هذا�لقاء�قاسم�أمuن�بكـل�مـن�{فغـاني�ع$ى��ستعمار،�فلماذا�لم�يتأثر�قاسم�أمuن�بمح

ومحمـــد�عبـــده�أثنـــاء�نف¥�مـــا��ـــي�بـــاريس�بعـــد�هزيمـــة�الثـــورة،�ومســـاعدته�لهمـــا�إبـــان�دراســـته�للحقـــوق��ـــي�فرنســـا،�ع$ـــى�إصـــدار�مجلـــة�

كــل�هـذا�يــدعونا�.. ي�القــاهرة�وتوثـق�عjق¨�مـالقـاء�كـل�مــن�قاسـم�أمــuن�و+مـام�محمـد�عبــده��ـ�-ونضــيف�مـرة�ثانيــة" العـروة�الـوثقى"

  .�اذا�لم�يتأثر�بمحمد�عبده��ي�كتابه�{ول�وتأثر�به��ي�كتابه�الثاني�فقط؟: للتساؤل 

غuـ�Nالدوريـة�وتناولـت�ف¥�ـا�مـا�" هـاجر"هدى�الصدة��ي�دراس¨�ا�ال}=�نشرت��ي�العدد�الثـاني�مـن�مجلـة�. هنا�أتوقف�عند�ما�كتبته�د

�-"تحريـر�ا�ـرأة"أوÏـى��حمـد�عبـده�بفكـرة�هـذا�الكتـاب��-كرومر�الحاكم�بأمره��ي�مصر�بعد��حتjل�+نجلuـ¿ي أشيع�عن�أن�اللورد�

) و�ــي�ســيدة�صــالون�وتنتمــ=�لîســرة�الخديويــة�الحاكمــة(وأن�قاســم�أمــuن�كتبــه�بتوجيــه�مــن�+مــام�لjعتــذار�لîمuــNة�نــاز7ي�فاضــل�

طحب�محمــد�عبـده�صـديقه�قاســم�أمـuن�إ7ـى�صـالون�{مuــNة�نـاز7ي�لuـNى�بنفســه�،�بعـد�أن�اصـ"ا�صـريون "عمـا�كتبـه��ـي�كتابــه�{ول�

  .هذا�ا�ثال�ا�شرف�°مرأة�مصرية�أتيحت�لها�فرصة�التعليم

لتؤكد�أنه�لـم�يكـن�بمنـأى�عـن�مشـروع�محمـد�عبـده�التنـويري�" تحرير�ا�رأة"ع$ى�أي�حال،�تستعيد�هدى�الصدة�مjبسات�تأليف�

"jاث�وفقــا��قتضــيات�العصــرالــذي�كــان�يطمــح�فيــه�إ7ــى�إعــNــdكمـــا�°�.. ء�شـــأن�العقــل��ــي�مواجهــة�النقــل،�ومــن�ثــم�إعـــادة�قــراءة�ال

فبــالرغم�مــن�تــأثر�قاســم�أمــuن�. يمكــن�فصــل�قضــية�تحريــر�ا�ــرأة�عــن�قضــية�تحريــر�+نســان�ا�صــري�مــن�قيــود�التخلــف�والتبعيــة

يئتــه�{رســتقراطية،�إ°�أنــه�شــعر�بضــرورة�التوفيــق�بــuن�الواضــح�بالثقافــة�الغربيــة،�هــذا�التــأثر�الــذي�أملتــه�عليــه�ظــروف�نشــأته�وب

  ".تراثنا�الحضاري�وواقعنا�ا�عاصر�ح}=�يكتب��شروع�ال¡�ضة�النجاح

فأفكـار�قاسـم�أمـuن�كانـت�ضـمن�مشـروع�فكـري�تتكشـف�مjمحـه�{و7ـى�: ولعل�ما�تش�Nuإليه�هدى�الصـدة�هـو�{قـرب�إ7ـى�الحقيقـة

وحده،�بل�لدى�فيلق�كامل�من�ا�فكـرين�الـذين�حـاولوا�البحـث�عـن�طريـق�ثالـث�بـuن��ليس�فقط�فيما�يختص�باÇمام�محمد�عبده

  .ا�تشددين�وا�تمسكuن�بالجمود�الفكري�من�جانب،�وا�ن¼�رين�بالغرب�والداعuن�°قتفاء�أثره�وتتبع�خطاه�من�جانب�آخر

،�متناولـــة�قصـــور�مشـــروع�NO١٩٩٩ايـــر�ف" وجهـــات�نظـــر"شـــNuين�أبـــو�النجـــا��ـــي�العـــدد�{ول�مـــن�مجلـــة�. و�ـــي�نفـــس�الســـياق�كتبـــت�د

وأضـافت�أن�ا�رجعيـة�{ساسـية�لل¡�ـوض�. قاسم�أمuن�لتحرير�ا�رأة�وعدم�سNuه��ي�الشوط�إ7ى���ايته،�ومن�ثم�تخبطـه�واضـطرابه

ريســا�بــا�رأة�ا�صــرية�لــدى�قاســم�أمــuن��ــي�ا�رجعيــة�الغربيــة�والســياق�الغربــي،�لــذلك�يــدعو�إ7ــى�التقليــد�{عمــ±�للمــرأة�الغربيــة�تك

تســـتند�مرجعيـــة�قاســـم�أمـــuن�الفكريـــة�وا�عرفيـــة�إذن�ع$ـــى�دعامـــة�صـــورة�. لفكـــرة�فوقيـــة�الغـــرب�ا�ســـتن�Nuودونيـــة�الشـــرق�ا�تخلـــف

�ــي�طرحــه�لفكــرة�تحريــر�ا�ــرأة�ينــدد�بالشــرق�ويحــاول�اللحــاق�بــالغرب،�ممــا�°�يجعــل�خطابــه�مختلفــا�عــن�أي�"الغــرب�وأهلــه،�وهــو�

  ".خطاب�استعماري 

نقـــدها�العنيـــف�لقاســـم�أمـــuن�مؤكـــدة�أن�أفكـــاره�فيمـــا�يتعلـــق�بتحريـــر�ا�ـــرأة�ليســـت�مغلوطـــة�فقـــط،�بـــل�ومفارقـــة��وتتـــابع�أبـــو�النجـــا

فهو�أو°�ليس�أول�من�نادى�بتعليم�ا�ـرأة،�والـدعوة�كانـت�قـد�بـدأت�بالفعـل�وظهـرت��ـي�ا�جـjت�ال}ـ=�كانـت�تصـدرها�النسـاء�. أيضا

مقــا°�لîمuــNة�" ا�قتطــف"نشــرت�مجلــة��١٨٩٦و�ــي�عــام��١٨٩٢نوفــل�عــام�ال}ــ=�أسســ¨�ا�هنــد�" الفتــاة"�ــي�ذلــك�الوقــت�مثــل�مجلــة�

،�١٨٣٠بــل�إن�مدرســة�الحكيمــات�كانــت�قــد�فتحــت�أبوا�Áــا�لتعلــيم�ا�ــرأة�بالفعــل�منــذ�عــام�. نــاز7ي�هــانم�عــن�حــق�ا�ــرأة��ــي�التعلــيم

  .٣٢٠٠كان�عدد�ا�تعلمات�قد�بلغا��١٨٩٧و�ي�عام�



ن�قاســـم�أمــuن�حــuن�دعـــا�لتعلــيم�ا�ــرأة�لــم�يفعـــل�هــذا�مــن�أجـــل�إنســاني¨�ا،�فهــو�°�ينـــادي�وبعبــارات�أك¯ــ�Nتحديــدا�تؤكـــد�أبــو�النجــا�أ

با�ساواة�مث�jو°�يطرح�فكرة�الحرية�{صلية�ال}=�يولـد��Áـا�+نسـان،�بـل�ينـادي�بتعلـيم�ا�ـرأة�لكـي�تقـوم�بواجبا�Ìـا��ـي�مèـ¿ل�الرجـل�

  !.،�ح}±�تخدم�ا�رأة�رجلها�ع$ى�نحو�أفضلومن�أجل�أطفاله،�لذلك�°�يطالب�إ°�بالتعليم��بتدائي�فقط

لـم�تكـن�دعـوة�لتحريـر�ا�ـرأة،�بقـدر�مـا�كانـت�دعـوة�لتنظـيم�السـلطة�الذكوريـة��ـي��-شـNuين�أبـو�النجـا–رسالة�قاسم�أمـuن�فيمـا�تـرى�

الحجـــاب�إن�مـــا�كتبــه�عـــن�الطـــjق�والــزواج�والتعلـــيم�لـــم�يكــن�الســـبب��ــي�الثـــورة�والهجـــوم�عليــه،�بـــل�كانـــت�دعوتــه�لرفـــع�. ا�جتمــع

فالحجـــاب�كـــان�وســـيلة��ـــي�ظـــل�شـــروط�. وكســـر�عزلـــة�ا�ـــرأة��ـــي�ســـياق�تبنيـــه�مرجعيـــة�غربيـــة�تكـــرس�فوقيـــة�الغـــرب�ودونيـــة�الشـــرق 

Çعــjن�الهويــة�+ســjمية��ــي�وجــه� خــر�الغربــي،�وكـــان�التمســك�بالحجــاب��ــي�ذلــك�الوقــت�جــزءا�مــن�النضــال�الـــوط¾=�–�حــتjل�

  .ضد��ستعمار�+نجلu¿ي 

فإنـه�مـع�"سم�أمuن�يطالب�برفع�الحجاب�من�أجل�التعـود�ع$ـى�العمـل�وحـب�اسـتطjع�الحقـائق�و�سـتعداد�للدراسـة�وإذا�كان�قا

®ن�) باحثــة�الباديــة(هــذا�التنــاقض�دفــع�ملــك�حف¾ــ=�ناصــف�. ذلــك�يطالــب�بقــدر�محــدود�مــن�التعلــيم�وهــو�التعلــيم��بتــدائي�فقــط

كيـــف�"م�يقـــرر�فيمـــا�بعـــد�إذا�كـــن�يـــردن�رفـــع�الحجـــاب�أم�°�،�وأضـــافت�تقـــول�أنـــه�مـــن�{جـــدر�إعطـــاء�النســـاء�الحـــق��ـــي�التعلـــيم�ثـــ

وتعلـق�أبـو�النجـا�". يطلب�منا�ا�فكرون�أن�نرفع�الحجاب��ي�حuن�أن�أيـة�واحـدة�منـا�تتعـرض��ـي�الطريـق�®لفـاظ�نابيـة�مـن�الرجـال

  :قائلة

حجــاب�الــذي�يمuــ¿�ا�ســلمة�عــن�الغربيــة�ففريــق�ينــادي�بال. وح}ــ±�يومنــا�هــذا�ظــل�الحجــاب�هــو�ا�كــان�الــذي�تشــتعل�عنــده�ا�عــارك"

وفريــق�يقــف�ضــد�الحجــاب�باعتبــاره�رمــزا�للتــأخر�أو�لتقييــد�حريــة�ا�ــرأة�وتكــريس�جســدها�كســلطة�وأداة�فتنــة،�ويغفــل�" ا�نحرفــة"

أن�الفلسـفة�الحقيقيــة�لحقـوق�+نســان�تع¾ـ=�احdـNام�بــل�قبـول� خــر�وعـدم�محاولــة�فـرض�ثقافــة��-كـل�هـؤ°ء�بــuن�مؤيـد�ومعــارض

باختصار،�تنتÈ=�أبو�النجا�إ7ى�أن�قاسم�أمuن�لم�يطرح�فكرا�ليNOاليـا،�بـل�أعـاد�صـياغة�الواقـع�الـذكوري�". ¡�ا��حو�ثقافة�أخرى بعي

  .من�وجهة�نظر�استشراقية،�الغلبة�ف¥�ا�لفوقية�الرجل

شــNuين�أبــو�النجــا�لكــل��نشــرت�ثjثــة�ردود�تتنــاول�بــالتعليق�والتعقيــب�دراســة�-"وجهــات�نظــر"–و�ــي�العــدد�الثــاني�مــن�نفــس�ا�جلــة�

أكـــدت�{و7ـــى�أن�فكـــر�قاســـم�أمـــuن�ذو�طبيعـــة�تنويريـــة�تســـ¨�دف�تعريـــة�الواقـــع�. مـــن�إينـــاس�طـــه�وناديـــة�واصـــف�وهبـــة�رؤوف�عـــزت

جـزء�مـن�جهـود�تتسـع�لتشـمل�أي��-لشحذ�القوى�من�أجل�تجاوزه،�و�Áذا�يمكن�القول�أن�دعوته�طبقا�لتعريـف�الحركـة�النسـوية

أمـــا�فيمـــا�يتعلـــق�بمـــا�أشـــارت�إليـــه�أبـــو�النجـــا�بشـــأن�الحجـــاب،�فdـــNى�. و�بلـــوغ�ا�ســـاواة�بـــuن�الجنســـuنجهـــد�يبـــذل��ـــي�مجـــال�تحقيـــق�أ

إينــاس�طــه�أن�الخصوصــية�ليســت�زيــا�نرتديــه،�بــل��ــي�ذات�مضــمون�إنســاني�متفــرد�اتخــذه�شــعب�بعينــه�وصــاغه��ــي�طريــق�بحثــه�

ليسـت�جسـدا�نريـه�إذا�تحـدثنا�"،�والخصوصـية�أيضـا�الطويل�والشاق�عن�الحرية�والعدالـة�وعـن�ا�عـاني�القليلـة�السـامية�{خـرى 

  ".للغرب�ونغطيه�إذا�تحدثنا�إ7ى�أنفسنا

وإذا�كـان�اسـم�. ا�حـددة�بينما�تؤكد�نادية�واصف��ي�تعقي¼�ا�أنه�يجب�أن�توضع�أطروحات�قاسم�أمuن��ي�إطار�اللحظة�الNdايخيـة

قاســم�أمــuن�هــو�الــذي�تبقــى،�فــإن�هنــاك�كثuــNا�مــن�ا�عاصــرين�وربمــا�الســابقuن�لــه�أغفلهــم�التــاريخ�مثــل�مــرقص�فهمــ=�الــذي�كتــب�

  .،�وحّمل�ف¥�ا�ك�jالجنسuن�مسئولية�تأييد�قهرها��ي�ظل�ما�يمليه�عل¥�ما�النظام�{بوي ١٨٩٤عام�" امرأة��ي�الشرق "مسرحية�

ا�للخطــاب�الغربــي�بشــأن�قضــايا�ا�ــرأة�باســتخدام�مصــطلحات�رؤوف�تعقــب�متناولــة�ذات�الدراســة�باعتبارهــا�نموذًجــغuــ�Nأن�هبــة�

بعبـــارة�أخـــرى�أدانـــت�شـــNuين�أبـــو�. مثـــل�الذكوريـــة�و{بويـــة�والليNOاليـــة�النســـوية،�وهـــو�ذاتـــه�مـــا�يـــدفعها�®ن�تـــدين�قاســـم�أمـــuن�أيضـــا

ا�لـه،�مسـتخدمة��ـي�تـدليلها�ع$ـى�أفكارهـا�لغـة�تعـد�نبتـا�مباشـرا�ام�الغـرب�وتابًعـا�أمالنجا�أفكار�ودعوة�قاسم�أمuن�بوصفه�منسحًق 

  .®فكار�وتقاليد�الغرب�ومصطلحاته�وثقافته

ذات�الصــوت�الصـارخ�ضــد��حــتjل�" اللــواء"�ــاذا�وقفــت�صـحيفة�: ومـع�ذلــك�يبقــى�السـؤال�الــذي�طرحتــه�مـن�قبــل�يســÝى�لßجابـة

  .ا�حافظة" ا�نار"م�عليه�مكانا�بuن�صفحا�Ìا،�بينما�دافعت�عنه�مجلة�ا�لقاسم�أمuن�وأفسحت�للهجو موقفا�مناوئً 



صحيفة�مصطفى�كامل�استخدمت�أفكار�قاسم�أمـuن�للهجـوم�ع$ـى�الغـرب��سـتعماري�دون�أن�يعن¥�ـا�مـا�" اللواء"أغلب�الظن�أن�

�ـي�أفكـاره�تناقضـا�مـع�{حكـام�الشـرعية�فلـم�تجـد�" ا�نـار"أمـا�. للهجـوم�ع$ـى�ا�حتـل" شـّماعة"إنه�مجرد�. يقوله�قاسم�أمuن�بالفعل

طبقـا�للتوجهـات�وتفسـ�Nu+مـام�محمـد�عبـده،�وبـالطبع�تحتـاج�مثــل�هـذه�{حكـام�العامـة��زيـد�مـن�التعميـق�وإيـراد�{مثلـة،�غuــ�Nأن�

  .هذا�التفس�Nuيبدو�7ي�صحيحا��ي�مجمله

فمـــن�جانــب�تكتســـب�هـــذه�ا�عركـــة�".. جهــات�نظـــرو "بقــى�تعليـــق�أخuـــ�Nع$ــى�ا�عركـــة�ال}ـــ=�عرضــُت�لـــه�بإيجـــاز�عOـــ�Nعــددين�مـــن�مجلـــة�

ومـن�. أهمية�استثنائية�بوصفها�آخر�معارك�القرن،�وبالتا7ي�تشكل�آخر�ا�واقـف�مـن�الكتـاب�الـذي�ظـل�مـؤثرا�ع$ـى�مـدى�مائـة�عـام

�لقـد�تحـدث�قاسـم�أمـuن. حول�الخصوصـية،�أغفلـوا�الخصوصـية�ذا�Ìـا�-"العجن"و" اللت"جانب�آخر�أغفل�الكثNuون�بالرغم�من�

عن�ا�رأة�ا�صرية�وضرورة�تعليمها�باعتبارها�جاهلة،�لكنه�أغفل�أن�الثقافـة�والتعلـيم�ليسـت��ـي�القـراءة�والكتابـة�فقـط،�بـل��ـي�

فخOــNة�الشــعب�ا�صــري��ــي�الحيــاة�والــزواج�والحــب�والكراهيــة�°�تكمــن��ــي�. مخــزون�ممتــد�وعميــق�داخــل�النســيج�الثقــا�ي�للمجتمــع

 NـــOا�ع�Áـــا�التعلـــيم�و°�يمكـــن�اكتســـا�Ìالحيـــاة�ذا�NـــOمـــح�+يجابيـــة�. التعلـــيم،�بـــل�عj�ن�جهـــدا��ـــي�التعـــرف�ع$ـــى�اuولـــم�يبـــذل�قاســـم�أمـــ

لثقافــة�هــذا�الشــعب�ال}ــ=�حمتــه�عOــ�Nالعصــور�مــن�الغــزو�الثقــا�ي�وحافظــت�ع$ــى�وحدتــه�وع$ــى�الكثuــ�Nمــن�الجوانــب�+يجابيــة�ال}ــ=�

إ°�أن�ا�جـال�لـيس�مناسـبا،�لـذلك�أود�التأكيـد�مـرة�أخـرى��بطبيعة�الحال�تحتاج�هذه�ا�قولـة�لبحـث�أك¯ـ�Nعمقـا،. مu¿ت�شخصيته

  .ع$ى�أن�الخصوصية�مكا��ا�ليس�التعليم،�بل�الخNOة�ا�باشرة�ال}=�يملكها�البشر�وتتخذ�مسارا�مختلفا�ع�NOالعطاء�ا�تبادل

اريخ�نضــالهن�ليخفــuن�فالحجــاب�ع$ــى�ســبيل�ا�ثــال،�وكمــا�أشــار�فرانــز�فــانون�اســتخدمته�الجزائريــات�وتمســكن�بــه��ــي�مرحلــة�مــن�تــ

شخصيا�Ìن�ومنشورات�الثورة�ضـد��حـتjل�الفرن×ـo=�وبعـض�{سـلحة�الخفيفـة،�و�ـي�مرحلـة�أخـرى�تخلـuن�عـن�الحجـاب�عنـدما�

  .انتقل�نضالهن�إ7ى�مرحلة�أخرى�استوجبت�الخفة��ي�الحركة�ومراوغة�الشرطة�السرية

الحجـــاب��ـــي�حـــد�ذاتـــه،�ويمكـــن�بـــالطبع�إيـــراد�أمثلـــة�أخـــرى�هـــذا�مثـــل�واحـــد�فقـــط�أردت�مـــن�خjلـــه�أن�أوضـــح�أن�{مـــر�°�يتعلـــق�ب

  .عديدة��ي�هذا�السياق

مرة�أخرى،�ما�زال�قاسم�أمuن�قادرا�ع$ى�إثارة�الدهشـة،�ح}ـ±�بعـد�مـرور�أك¯ـ�Nمـن�مائـة�عـام�ع$ـى�صـدور�كتابـه،�ومـا�.. ع$ى�أي�حال

  .زال�قادرا�ع$ى�إثارة�ا�عارك�والشغب�من�الرجال�والنساء�معا

   



  الثانـي�الفصـل

  !زواج�الشيـخ�علـي�يوسـف�من�بنـت�Qكابـر�باطـل

،�أي��ــي�الســنوات�{و7ــى�مــن�القــرن�العشــرين،�وقعــت�"تحريــر�ا�ــرأة"�ــي�نفــس�الفdــNة�التاريخيــة�ال}ــ=�أصــدر�ف¥�ــا�قاســم�أمــuن�كتابــه�

  ..أخرى�°�تقل�أهمية�وتأثNuا" قضية"

أفكــاره�ودعوتــه�الجديــدة�لهــز�أســس�ا�جتمــع�القــديم،�فــإن�وقــائع��وإذا�كــان�الهجــوم�الضــاري�الــذي�تعــرض�لــه�قاســم�أمــuن�بســبب

  ..قضية�الشيخ�ع$ي�يوسف�كانت�ع$ى�نحو�ما�خلخلة�لنفس�أسس�هذا�ا�جتمع

  !�ي�قضية�زواج�°�أك¯�Nو°�أقل

،�ولــم��Ìــز�القضــية�مصــر�مــن�أقصــاها�إ7ــى�أقصــاها�فقــط،�بــل�وطرحــت�ع$ــى�الحيــاة��جتماعيــة�كــل�القضــايا�وا�ســلمات�الراســخة

وجلجلــــت�مــــن�خjلهــــا��ــــي�قاعــــات�ا�حــــاكم�أصــــوات�ا�حــــامuن،�ودارت�مطــــابع�الصــــحف�تتــــابع�تفاصــــيلها،�وانــــتفض�القضــــاة�ع$ــــى�

  .مقاعدهم،�من�ا�حكمة��بتدائية�إ7ى�النقض�إ7ى��ستئناف

ر،�تشــبه�أول�جريــدة�يوميــة��ــي�مصــ" ا�ؤيــد"رائــد�الصــحافة�اليوميــة�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�صــاحب�جريــدة��-بطــل�القضــية�العــريس

  .قصته�حكايات�أبطال�ا�آoq=�الكNOى 

فÈـ=�صــفية�السـادات�ابنـة�أحــد�الشـيوخ�{شـراف،�بيضــاء�اللـون،�جميلـة�التقــاطيع،�بالغـة�الســمنة،��-أمـا�بطلـة�القضــية�العـروس

انتÈــ±�و . وحسـب�مقــاييس�جمــال�ذلـك�العصــر،�كانــت�ا�ــرأة�كلمـا�كèــ¿ت�لحمــا�وشــحما،�ارتفـع�وز��ــا�وثم¡�ــا��ــي�سـوق�الفتنــة�و+غــراء

°�يعــــد�كفــــؤا�لبنــــت��-بمقــــاييس�ذلــــك�العصــــر�أيضــــا–{مــــر�ببنــــت�الحســــب�والنســــب�وســــليلة�بيوتــــات�الشــــرف�إ7ــــى�الــــزواج�بممثــــل�

الحســـب�والنســـب،�وهـــو�ممثـــل�مغمـــور�اســـمه�زكـــي�عكاشـــة،�بينمـــا�كـــان�أبوهـــا�قبـــل�ذلـــك�بســـنوات�وســـنوات،�قـــد�رفـــع�ضـــد�زوجهـــا�

  .ه�بمهنة�حقNuة��ي�الصحافةالشيخ�ع$ي�يوسف�قضية�للتفريق�بي¡�ا�وبينه�°شتغال

أطـــراف�قضـــية�العصـــر�إذن�مـــن�{شـــراف�والصـــحفيuن�ورجـــال�الدولـــة�والباشـــوات�بـــل�والخـــديوي�ذاتـــه�وممث$ـــي�ا�ســـرح�ومشـــايخ�

هـــؤ°ء�هـــم�{طــراف�{ساســـيون،�وع$ـــى�مهــل،�راحـــت�قطاعـــات�مd¿ايــدة�مـــن�{فنديـــة،�وممث$ــي�الطبقـــة�الوســـطى،�تحتضـــن�. {زهــر

ومـن�خلـف�{فنديـة،�انضـمت�قطاعـات�أخـرى�مـن�صـفوف�الشـعب�تـد7ي�بـدلوها�مبديـة�اهتمامـا�°�مثيـل�القضية،�فÈ=�قضـي¨�ا،�

  ..له،��ي�قضية�لم�تكن�أك¯�Nمن�قضية�زواج�°�أك¯�Nو°�أقل

  .لنلق�نظرة��ي�البداية�ع$ى�ا�سرح�السياoq=�و�جتما�ي�الذي�دارت�ع$ى�خشبته�قضية�العصر

زواج�الشـــيخ�ع$ــي�يوســـف�مــن�صـــفية�الســادات،�كانــت�إنجلdـــNا�وفرنســا�قـــد�عقــدتا�مـــا��ــي�نفــس�العـــام�الــذي�انفجـــرت�فيــه�قضــية�

،�واتفقــــت�خjلــــه�+مNOاطوريتــــان��ســــتعماريتان�الكNOيــــان�ع$ــــى�اقتســــام�العــــالم�العربــــي،�١٩٠٤أطلــــق�عليــــه��تفــــاق�الــــودي�عــــام�

انـــت�مصـــر�ا�حتلـــة�مـــن�جانـــب�بريطانيـــا�وك. فتطلـــق�فرنســـا�يـــد�بريطانيـــا��ـــي�مصـــر،�وتطلـــق�بريطانيـــا�العظمـــ±�يـــد�فرنســـا��ـــي�ا�غـــرب

  ..١٨٨٢العظم±�قد�بدأت�تفيق�من�لطمة�هزيمة�الثورة�العرابية�وما�أعقب�ذلك�من�احتjل�كولونيا7ي�عام�

تطـل�برأسـها،�مثـل�التعدديـة�وضـرورة�إطـjق�حريـة�" الخطuـNة"وبعد�عشرين�عاما�من�الهوان�والصمت�و�ستسjم�عادت�{فكار�

ســــية،�كمــــا�طرحــــت�الصــــحافة�نفســــها�كإحــــدى�{دوات�الرئيســــية�للعمــــل�السياqــــo=،�بــــل�إن�بعــــض�مــــؤر	ي�تكــــوين�{حــــزاب�السيا

الطـور�الصـحفي�مـن�"اسـم��١٩١٩الصحافة�ا�صـرية�يطلقـون�ع$ـى�الفdـNة�ا�متـدة�مـن�بدايـة��حـتjل�الNOيطـاني�وح}ـ±�قيـام�ثـورة�

  ".أطوار�الحركة�الوطنية



ا��ــي�ال}ــ=�تعــيش�العصــر��ســتعماري،�بــل�كانــت�قــارات�العــالم�ترفــل��ــي�نعــيم�هــذا�بطبيعــة�الحــال�لــم�تكــن�{قطــار�العربيــة�وحــده

  .العصر�ا�توحش،�حيث�جرى�التسابق�ع$ى�غزو�واحتjل�وال¨�ام�{مم�الصغNuة

 
ً
أو�البطـل�الNdاجيـدي��ـي�القضـية،�وهـو�الشـيخ�ع$ـي�"�عـن�العـريس�وقبل�أن�أتناول�أحداث�قضـية�الـزواج�ذا�Ìـا�سـوف�أتحـدث�أو°

  ".تيمس�الشرق "ال}=�كانوا�يطلقون�عل¥�ا�" ا�ؤيد"صاحب�جريدة�يوسف�

�ـــي�قريـــة�نائيـــة��ـــي�أعمـــاق�صـــعيد�مصـــر�اســـمها��١٨٥٩لـــم�تكـــن�بـــدايات�ع$ـــي�يوســـف�تشـــ�Nuأدنـــى�إشـــارة�إ7ـــى���اياتـــه،�فقـــد�ولـــد�عـــام�

ته�أمــه�إ7ــى�أخوالــه��ــي�وبســبب�وفــاة�والــده�بعــد�عــام�واحــد�مــن�و°دتــه،�أرســل. القريبــة�مــن�ســوهاج�®ســرة�بالغــة�الفقــر" بلصــفورة"

وبعـد�أن�حفــظ�مـا�تيســر�مــن�القـرآن�الكــريم�وتعلـم�القــراءة�والكتابــة،�. القريبــة�مــن�أسـيوط�وهــو��ـي�ســن�العاشــرة" ب¾ــ=�عـدي"بلـدة�

أن��-شد�الرحال�ع$ى�ظهر�مركب�شرا�ي�متجها�إ7ـى�القـاهرة�ليلتحـق�بـا®زهر��ـي�سـن�الخامسـة�عشـرة،�وكـان�أقäـo±�حلمـه�إذا�نجـح

  !!معلما،�أما�إذا�فشل�فيمكنه�أن�يتكسب�من�قراءة�القرآن�ع$ى�أرواح�الراحلuن��ي�ا�قابريصبح�فق¥�ا�أو�

كانـت�دراســة�العلـوم�الدينيـة��ــي�. ،�أي�قبـل��حـتjل�الNOيطــاني�بعـام�واحـد١٨٨١وصـل�ع$ـي�يوسـف�إ7ــى�القـاهرة��ـي�أحـد�أيــام�عـام�

لكن�الف}±�اسـ¨�واه�الشـعر�و{دب،�فكتـب��ـي�البدايـة�عـدة�. الفjحuن�ذلك�الوقت��ي�خطوة�الصعود�التقليدية�للناu�Áن�من�أبناء

قصائد��ي�ا�جا°ت�ا�طروقة��ـي�تلـك�الفdـNة�مثـل�ا�ـدح�والرثـاء�والغـزل�والهجـاء،�وأرسـل�قصـائد�إ7ـى�صـحف�ومجـjت�العصـر،�ثـم�

ج�باعتبــــاره�أحــــد�القــــرائن�جمـــع�هــــذه�القصــــائد��ــــي�ديـــوان�أصــــدره�فيمــــا�بعــــد،�واســــتخدم�الخصـــوم�هــــذا�الــــديوان��ــــي�قضـــية�الــــزوا

  .أصل�ع$ي�يوسف�وعدم�كفاءته�إزاء�سليلة�البيوتات�العريقة�صفية�السادات" حقارة"ا�ؤكدة�لـ�

مـــن�هـــذا�البـــاب�. مــن�الشـــعر،�انتقـــل�ع$ـــي�يوســف�إ7ـــى�الصـــحافة،�وأرســـل��ـــي�أول�{مــر�رســـائل�رحبـــت��Áـــا�ونشـــر�Ìا�صــحف�العصـــر

" نسـمات�السـحر"نشـر�ديوانـه�الوحيـد��١٨٨٥و�ـي�عـام�". القـاهرة�الحـرة"ي�مجلـة�الضيق�دخـل�الصـحافة�تاركـا�{زهـر�ليعمـل�أو°��ـ

  .إ°�أنه�لم�يحقق�نجاحا�يذكر،�مما�دعا�صاحبه�لهجر�الشعر�ب�jرحمة

إذا�اسـتثنينا�(�ي�هذه�الفNdة�أيضا�غ
o±�ع$ي�يوسف�صالونات�العصر�{دبية�ومجـالس�الكOـNاء�ح}ـ±�تعـرف�إ7ـى�أكOـ�Nرأس��ـي�مصـر�

وعنـدما�تـو7ى�عبـاس�كـان�+نجلuــ¿�. وهـو�رأس�الخـديوي�عبـاس�الـذي�تـو7ى�بعـد�وفـاة�أبيـه�الخـديوي�توفيـق) +نجلuـ¿ي �رأس��حـتjل

،�وهكـذا،�كـان�عبـاس�مجـردا�(!)يسيطرون�ع$ـى�وزارات�ومصـالح�الحكومـة�تنفيـذا��بـدأ��حـتjل�الرئي×ـo=�وهـو�النصـائح�+لزاميـة�

  .الNOيطاني�اللورد�كرومر) السفNu(تمد�من�كل�سلطاته،�بينما�الحاكم�الفع$ي�هو�ا�ع

و�ــي�واحــدة�مــن�اللحظــات�النــادرة��ــي�التــاريخ�الحــديث،�تحــالف�الخــديوي�مــع�الحركــة�الوطنيــة��ــي�مصــر،�وســÝى�{خuــ�Nإ7ــى�صــالون�

  .لطيف�سليم�الذي�ضم�مصطفى�كامل�والشيخ�ع$ي�يوسف

اهرة،�ثـم�عمـل�محـررا�بجريـدة�مـرآة�الشـرق،�وسـرعان�وكان�ع$ي�يوسف�قد�ساعد�أو°�أحمد�فارس�الشدياق��ي�تحرير�جريدة�الق

،�ففكـر��ـي�إنشـاء�جريـدة�أدبيـة�بـد°�١٨٨٦،�إ7ـى�أن�صـدر�قـرار�بتعطيلهـا�صـدر�عـام�١٨٨٤ما�صعد�إ7ى�منصب�رئيس�تحريرها�عـام�

  .من��شتغال�بالجرائد�السياسية�ال}=�تتعرض�كثNuا�للتعطيل�و+غjق

يوميـــا�ليحصـــل�ع$ـــى�رخصـــة�Çصـــدار�جريـــدة�أدبيـــة،�فقـــد�اكتشـــفت�" م�ا�طبوعـــاتقلـــ"وع$ـــى�مـــدى�ســـتة�شـــهور�راح�يطـــرق�أبـــواب��

وبإصـــراره�ودأبـــه�. ســـلطات��حـــتjل�اســـتخدام�الـــوطنيuن�للصـــحافة�كإحـــدى�أدوات�النضـــال�السياqـــo=�ح}ـــ±�لـــو�كـــان�الغطـــاء�أدبيـــا

مد�ما�o=�أحد�رفاقه��ـي�طلـب�ا�عروفuن�عنه�حصل�ع$ى�الرخصة،�ولم�يبق�إ°�حل�مشكلة�التمويل،�فاتجه�إ7ى�زميله�الشيخ�أح

،�ولـم�يمــض�ع$ــى�إصــدارها�عامــان�ح}ــ±�١٨٨٧عــام�"  داب"ومــده�{خuــ�Nبقــدر�مـن�ا�ــال،�لتصــدر�بالفعــل�جريــدة��-العلـم��ــي�{زهــر

  .تردد�اسم�الشيخ�ع$ي�يوسف�وعرفه�الوطنيون 

،�"ا�قطـم"لحركـة�الوطنيـة�وأصـدر�جريـدة��ي�هذه�الفNdة�أيضـا�اتجـه��حـتjل�+نجلuـ¿ي�°سـتخدام�نفـس�{داة�ال}ـ=�اسـتخدم¨�ا�ا

و�ـي�جريــدة�يوميــة�كــان��حــتjل�ينفــق�عل¥�ــا�عــن�ســعة،�ويزودهــا�با®خبــار�الهامــة�ال}ــ=�وصــلت�ع$ــى�حــد�تعبuــ�Nأحمــد��Áــاء�الــدين��ــي�

  !!غ$ى�نشرها�لîحكام�القضائية�قبل�النطق��Áا" أيام�لها�تاريخ"كتابه�



با�ســرح،�فكــر�ع$ـــي�يوســف��ــي�جريــدة�يوميــة�مناوئـــة�وعــرض�فكرتــه�ع$ــى�الكبـــار��بعــد�صــدور�ا�قطــم�وصــعودها�ا�ـــدوي�وانفرادهــا

أمثال�لطيف�باشا�الحجازي�وحسـن�باشـا�عاصـم�وإبـراهيم�الهلبـاوي�وغuـNهم،�واسـتقر�الـرأي�ع$ـى�أن�يتـو7ى�الحجـازي�باشـا�عـرض�

  .الفكرة�ع$ى�رياض�باشا�رئيس�الوزراء،�ووافق�{خ�Nuبالفعل

لرخصــة،�واتجــه�مــرة�أخــرى�إ7ــى�صــديق�مــن�أيــام�{زهــر�الشــيخ�أحمــد�ما�ــo=�واقdــNض�منــه�مائــة�وســرعان�مــا�حصــل�الشــيخ�ع$ــى�ا

  .جنيه�ليصدر�العدد�{ول�من�أول�جريدة�يومية�وطنية�كNOى 

محمـــود�بكـــر�هـــjل��ـــي�كتيـــب��ويـــذكر . كـــان�يـــوم�الصـــدور�عيـــدا�مـــن�أعيـــاد�الـــوطنيuن،�ونجحـــت�ا�ؤيـــد�نجاحـــا�لـــم�يكـــن�يتوقعـــه�أحـــد

إن�نجــاح�ا�ؤيـد�كــان�سـببا��ــي�حقــد�" الشــيخ�ع$ـي�يوســف�رائـد�الصــحافة�الوطنيـة"�ــي�صـعيد�مصــر�عنوانـه��١٩٥٩صـغ�Nuنشــر�عـام�

لـم�يكــن�ع$ـي�يوســف�مسـتعدا�لــرد�. صـديقه�أحمـد�ما�ــo=�الـذي�طالبــه�بـرد�ا�بلــغ�الـذي�اقNdضــه�ليسـ�Nuكــل�مـ¡�م��ــي�طريقـه�منفــردا

دار�ســــاقت�إليــــه�صــــديقه�ا�حــــامي�الشــــاب�ســــعد�زغلــــول�الــــذي�تــــدخل�بــــuن�ا�تخاصــــمuن،�ورد�للشــــيخ�ما�ــــo=�الــــدين،�إ°�أن�{قــــ

نقــوده،�وأمــد�ع$ــي�يوســف�بقـــدر�آخــر�مــن�ا�ــال�لتســتمر�ا�ؤيـــد�وحررهــا�كتــاب�الطليعــة��ــي�ذلـــك�الوقــت�مثــل�الشــيخ�محمــد�عبـــده�

  .كامل�وسعد�زغلول�وا�نفلوطي�وفتéي�زغلول�والشاب�الثائر�طالب�الحقوق�مصطفى

رئيسـا�لتحريــر�أول�صـحيفة�وطنيـة�يوميـة،�وع$ـى�اتصـال�وعjقــات�: وهكـذا�صـعد�ع$ـي�يوسـف�مـن�قــاع�السـلم��جتمـا�ي�إ7ـى�قمتـه

وبعــد�ثــjث�ســنوات�فقــط�مــن�صــدور�ا�ؤيــد�مــات�الخــديوي�توفيــق�وتــو7ى�ابنــه�عبــاس�. مباشــرة�بالحركــة�الوطنيــة�ورموزهــا�الكبــار

سـاقت�{قـدار�كـل�مـن�الــرجلuن�. ن�الجميـع�يـد�واحـدة��ــي�تأييـد�مركـز�مو°نـا�الخـديوي عـرش�مصـر،�فاسـتقبله�ع$ـي�يوسـف�معلنـا�أ

{ول�كــان�يحتــاج�إ7ــى�جريــدة�تـدافع�عنــه�وعــن�ســلطاته�ال}ـ=�اغتصــ¼�ا�ا�حتلــون،�والثــاني�يحتــاج�. الخــديوي�وع$ــي�يوسـف: إ7ـى� خــر

�–" تــاريخ�الحركــة�الوطنيــة��ــي�ربــع�قــرن –" ا�ؤيـد�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�وجريــدة"إ7ـى��ســتناد�حســبما�يؤكــد�ســليمان�صــالح��ـي�كتابــه�

�ســتناد�ع$ــى�قــوة�الخــديوي�الجديــد،�بعــد�أن�كــان�والــده�ع$ــى�وشــك�إغــjق�ا�ؤيــد�®نــه��– ١٩٩٠الهيئــة�ا�صــرية�العامــة�للكتــاب�

  .كان�يعتNOها�لسان�حال�جماعة�وطنية�تعمل�لخلعه

  .قنبلة�زواجه�من�صفية�السادات�سليلة�البيوتات��ي�بواك�Nuحياته،�وقبل�انفجار " العريس"ما�زلنا�نتحدث�عن�

مـــن�جانبـــه�لـــم�يـــأل�الخـــديوي�عبـــاس�جهـــدا��ـــي�محاولـــة�توحيـــد�القـــوى�الوطنيـــة�ا�عاديـــة�لjحـــتjل�ليواجـــه�اللـــورد�كرومـــر�الحـــاكم�

لح��ــي�وحســبما�يشــ�Nuســليمان�صــا. الفع$ــي�الــذي�كــان�يمــارس�أغلــب�اختصاصــات�الخــديوي،�بينمــا�{خuــ�Nمجــرد�صــورة�كاريكاتوريــة

كتابـــه�ســـالف�الـــذكر،�إن�العjقــــة�بـــuن�الخـــديوي�والشــــاب�الثـــائر�مصـــطفى�كامـــل�بــــدأت��ـــي�تلـــك�الفdــــNة،�وســـاعده�الخـــديوي�ع$ــــى�

جنيــه��ــي��١٠٠جن¥�ــا،�وظــل�يزيــد�هــذا�ا�بلــغ�ح}ــ±�وصــل�إ7ــى��٢٥اســتكمال�تعليمــه��ــي�أوروبــا،�بــل�وكــان�يــدفع�لــه�راتبــا�شــهريا�قــدره�

  !!الشهر

ادرة��ــــي�تــــاريخ�الحركــــة�الوطنيــــة��ــــي�مصــــر،�حيــــث�تحــــالف�أكOــــ�Nرأس��ــــي�الــــبjد�مــــع�طليعــــة�الحركــــة�تلــــك�واحــــدة�مــــن�اللحظــــات�النــــ

الوطنية�ا�ناوئuن�لjحتjل�بعد�هزيمة�الثورة�العرابية،�ورأى�قسم�°�يس¨�ان�به�من�هذه�الطليعـة�أن�ضـم�الخـديوي�إ7ـى�الحركـة�

  .فة�الناطقuن��Áذا��ئتjفا،�وكان�ع$ي�يوسف�من�أك�NOكتاب�الصحاا�كبNuً الوطنية�يعد�كسبً 

ا�من�بuن�أشد�ا�ؤيدين�لهذا��ئتjف،�فهـو�النـاطق�القـوي�وا�عOـ�Nوالرمـز�لفكـرة�الجامعـة�+سـjمية،�ال}ـ=�كان�مصطفى�كامل�أيضً 

كامـل�التقـى�مصـطفى�. كانت�ترى�ضرورة��عتماد�ع$ى�الخjفة�+سjمية��ي�تركيا،��ي�سياق�الصراع�الدائر�بـuن��حـتjل�والـوطن

،�عنـــدما�كـــان�مصـــطفى�مـــا�يـــزال�طالبـــا��ـــي�ا�رحلـــة�الثانويـــة،�وتوثقـــت�١٨٩٠بع$ـــي�للمـــرة�{و7ـــى��ـــي�صـــالون�ع$ـــي�باشـــا�مبـــارك�عـــام�

  .إ7ى�تعميق�الصلة�بي¡�ما�١٨٩٢العjقة�بي¡�ما،�وأدى�تحالفهما�مع�الخديوي�الشاب��ي�ذلك�الوقت�عندما�تو7ى�عام�

الدعاية�للقضية�الوطنية��ي�أوروبا�لكسب�تأييد�الـرأي�العـام�{وروبـي�ومسـاعدة�دول�وإذا�كان�مصطفى�كامل�قد�تو7ى�فيما�بعد�

  .أوروبا�وخصوصا�فرنسا�للقضية�الوطنية،�فإن�الشيخ�ع$ي�يوسف�تو7ى�مسئولية�كسب�التأييد�ا�ح$ي�من�خjل�جريدة�ا�ؤيد



إ7ــى�" عهــدي"مــؤخرا�دار�الشـروق�تحــت�عنــوان�مـن�جانــب�آخــر�يشــ�Nuالخـديوي�عبــاس��ــي�مذكراتــه�ا�Ndجمــة�عـن�الفرنســية�ونشــر�Ìا�

الحـــزب�ا�حـــافظ�ويضـــم�{عيـــان�ويـــأتمر�بـــأمر�الشـــيخ�ع$ـــي�: أنـــه�كـــان�يمســـك�بيديـــه�محركـــي�عنصـــري�الوطنيـــة�ا�تفـــرقuن�ا�تنـــافرين

  .يوسف،�وحزب�ا�تطرفuن�الذي�يضم�الشباب�بزعامة�مصطفى�كامل

زواج،�ح}ـ±�كانـت�الخjفـات�بـuن�ع$ـي�يوسـف�ومصـطفى�كامـل�قـد�،�هو�العام�الذي�انفجـرت�فيـه�قضـية�الـ١٩٠٤وما�أن�حل�عام�

ولـــم�يســـتطع�الخـــديوي�التوفيـــق�بـــuن�. اســـتحكمت�كانعكـــاس�لOـــNوز�حـــزبuن�غuـــ�Nعلنيـــuن�وغuـــ�Nســـريuن�أيضـــا،�للمعتـــدلuن�وا�تطـــرفuن

�NOن�الخــديوي�ومصــطفى�كامــل��ــي�ســبتمuــ±�تحقــق��نفصــال�الكامــل�بــ{ــ١٩٠٤توجهــات�كــل�م¡�مــا،�حuخ}ن�أعلــن�uانفصــاله�،�حــ�N

بينمــا�وطــد�ع$ــي�يوســف�عjقتــه�بالخــديوي�وأصــبح�جليســه�وأحــد�نصــحائه�ووســطائه��ــي�. عــن�الخــديوي��ــي�رســالة�نشــرها�{هــرام

وحســبما�يؤكــد�ســليمان�صــالح��ــي�كتابــه�الســالف�+شــارة�إليــه،�. قضــاء�مصــالحه�وخصوصــا��ــي�تجــارة�الخــديوي�بالرتــب�و{لقــاب

ا�عــروف�إبــراهيم�ا�ــويلéي�كانــا�مــن�بــuن�مــن�يتنافســون�ع$ــى�القيــام�بمهمــة�تنظــيم�تجــارة��فــإن�أمuــ�Nالشــعراء�أحمــد�شــوÍي�والكاتــب

  .الخديوي�للرتب�و{لقاب،�و�ي�أحد�مصادر�الدخل�ال}=�كان�الخديوي�ينفق�م¡�ا�ع$ى�الحركة�الوطنية

حوكم�الشـيخ�ع$ـي�يوسـف،��،�حuن١٨٩٦لكن�ا�ؤيد�كانت�قد�استقرت�كواحدة�من�أك�NOالصحف�وأك¯Nها�نفوذا�وتأثNuا�منذ�عام�

ففـي�". أيـام�لهـا�تـاريخ"وكان�أو�صحفي�مصري�يتعـرض�للمحاكمـة��ـي�قضـية�صـحفية�هامـة،�كمـا�يؤكـد�أحمـد��Áـاء�الـدين��ـي�كتابـه�

،�أصــدرت�نظــارة�الحربيــة�بنــاًء�ع$ـــى�رغبــة�ســلطات��حــتjل�أمــرا�بحرمـــان�ا�ؤيــد�مــن�ا�علومــات�ذات�الصــلة�بالحملـــة�١٨٩٦مــايو�

بكافــة�ا�علومــات�التفصــيلية�و{خبــار�أو°�" ا�قطــم"ودان�ع$ــى�دنقلــة،��ــي�نفــس�الوقــت�الــذي�كــان�يــتم�فيــه�تزويــد�ا�صــرية��ــي�الســ

بــأول،�وع$ــى�الــرغم�مــن�ذلــك�دأبــت�ا�ؤيــد�ع$ــى�نشــر�الNOقيــات�الســرية�ال}ــ=�كــان�يبعــث��Áــا�اللــورد�كتشــ�Nèقائــد�الجــيش�ا�صــري��ــي�

�٢٦يش��ـي�السـودان،�وآخرهـا�برقيـة�تلقاهـا�موظـف�مكتـب�تلغـراف�{زبكيـة��ـي�ذلك�الوقت�لناظر�الحربية�ا�صـرية�عـن�حالـة�الجـ

  .،�يعتذر�ف¥�ا�كتش�Nèعن�تأخره��ي��تصا°ت�بالناظر�بسبب�تف
o=�وباء�الكولNuا�بuن�الجنود�ا�صريuن��ي�السودان١٨٩٦يوليو�

شـــر�نصـــوص�الNOقيـــات،�وجـــن�جنـــون�اللـــورد�فـــو�ئ�نـــاظر�الحربيـــة�بنشـــر�الNOقيـــة�الســـرية�فهـــاج�وثـــار،�غuـــ�Nأن�ا�ؤيـــد�اســـتمرت��ـــي�ن

وعنــــدما�فكـــر�اللــــورد�كرومـــر��ــــي�تقـــديم�ع$ــــي�. كرومـــر،�وانطلقـــت�حمــــjت�البحـــث�عــــن�ا�ســـئول�عــــن�تســـرب�الNOقيــــات�دون�جـــدوى 

واســتد�ى�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�بالفعـــل�. يوســف�للمحاكمــة�اكتشــف�أن�قــانون�ا�طبوعــات�°�يعاقــب�ع$ــى�نشـــر�{خبــار�الصــحيحة

ل�أمام�سلطات�
ُ
التحقيق،�و�ا�سئل�عن�مصدر�الNOقيات،�أجاب�بأن�سر�ا�هنة�يمنعه�مـن�+جابـة،�فكـان�أول�صـحفي�مصـري�ومث

  .يستخدم�حقه��ي��حتفاظ�باسم�مصدره

وأخuــNا،�وبعــد�بحــث�وتقäــo=�توصــل�+نجلuــ¿�إ7ــى�أن�ا�ســئول�عــن�تســرب�الNOقيــات�موظــف�وط¾ــ=�قبطــي�يعمــل��ــي�مكتــب�تلغــراف�

حققـت�النيابـة�مـع�توفيـق�كuـNلس،�غuـ�Nأن�وكيـل�النيابـة�. كان�ينقل�الNOقيات�إ7ـى�الشـيخ�ع$ـي�يوسـف�{زبكية�اسمه�توفيق�كNuلس

الشاب،�محمد�فريد،�أحد�زعماء�الحركة�الوطنية�بعد�ذلك،�حفظ�القضية�لعدم�كفايـة�{دلـة،�فتفـاقم�جنـون�وهيـاج�سـلطات�

  .ى�مصطفى�كامل�حتjل�وصدر�قرار�بنقل�محمد�فريد�إ7ى�الصعيد،�فاستقال�وانضم�إ7

أعيـــد�التحقيـــق�مـــن�جديـــد،�وحظيـــت�ا�حاكمـــة�باهتمـــام�غuـــ�Nعـــادي�مـــن�جانـــب�أغلـــب�قطاعـــات�الـــرأي�العـــام،�وان¨�ـــت�بOـــNاءة�ع$ـــي�

بـــالطبع�لـــم�يـــرض��حـــتjل�عـــن�هـــذا�الحكـــم،�فالهـــدف�هـــو�التنكيـــل�بـــا°ثنuن،�تلقـــuن�. يوســـف�وحـــبس�توفيـــق�كuـــNلس�ثjثـــة�شـــهور 

مـن�جانبـه،�. يفكـر�كـل�مـن�يجـرؤ�ع$ـى�مهاجمـة��حـتjل�كثuـNا�قبـل�أن�ُيقـدم�ع$ـى�أي�تصـرف�الحركة�الوطنيـة�الوليـدة�درسـا،�ح}ـ±

كــان�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�حريصـــا�ع$ــى�حمايــة�مصــدره�توفيـــق�كuــNلس�فطعــن��ــي�الحكــم،�لتنتقـــل�القضــية�إ7ــى��ســتئناف،�وصـــدر�

ه�Nuإ7ـــى�القفـــص�حيـــث�يقـــف�الشـــيخ�ع$ـــي�ويومهـــا�انـــدفعت�الجمـــا. ع$ـــي�يوســـف�وتوفيـــق�كuـــNلس: الحكـــم�{خuـــ�NبOـــNاءة��ثنـــuن�معـــا

  .يوسف�وحملته�ع$ى�{عناق�ح}±�الباب�الخار�ي�للمحكمة

الــــذي�صــــعد�مــــن�قـــاع�الســــلم��جتمــــا�ي�وأصــــبح�رجــــ�jمــــن�رجـــال�الدولــــة�يــــزدان�صــــوره�با®وســــمة�والنياشــــuن�" العــــريس"هـــذا�هــــو�

  .الشعبية�والرسمية،�وصاحب�أول�وأك�NOجريدة�يومية
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 j�ا��ــي�هــذا�الصــعود�فقــط،�بــل�كــان�الرجــل�ذكيــا،�مــح�العــام�لبــدايات�صــعود�ع$ــي�يوســف،�ولــم�يلعــب�الحــظ�دوًر تلــك�باختصــار�ا

بتوفيـق��من�خـديوي�الـبjد�وا�شـايخ�و�نتلجنسـيا�ولـيس�ان¨�ـاءً �وقادرا�ع$ى�التسلل�والوصول،�وحريصا�ع$ى�صjته�ومصادره�بدءً 

  .كNuلس�ا�وظف�الوط¾=��ي�مكتب�تلغراف�{زبكية

ا�والطريـــق�أمامــــه�نحـــو�مزيـــد�مـــن�الصــــعود�مفتوحـــا،�فقـــد�فكـــر��ــــي�أن�يdـــ¿وج�مـــرة�ثانيـــة�مــــن�زوجـــة�تناســـب�مكانتــــه�ه�ذكًيـــوبوصـــف

  .كان�ممكنا�احتمالها�فقط�عندما�كان�شابا�فقNuا��ي�بداياته�ا�تواضعة�-الجديدة،�®ن�زيجته�{و7ى��ي�شبابه

 نسة�صفية�السادات،�وأثناء�سـفر�ع$ـي�يوسـف�مـع�الشـيخ�هداه�البحث�عن�زوجة�جديدة�إ7ى�بنت�الحسب�والنسب�و{صول�

السادات�والد�العروس�إ7ى�{ستانة،�فاتح�أباها�ووافق�{خNu،�بل�وتش�Nuبعض�ا�صادر�إ7ى�ترحيبـه�بـالزواج،�خصوصـا�أن�عjقـة�

الســــادات�والــــد��صــــداقة�قويــــة�ربطــــت�بي¡�مــــا،�وعنــــدما�تقــــدم�الشــــيخ�ع$ــــي�يوســــف�بالشــــبكة�وا�هــــر،�تقبلهمــــا�الشــــيخ�عبــــد�الخــــالق

  .العروس

وضــــاق�الشــــيخ�ع$ــــي�يوســــف�.. مــــرت�ســــنة�اثنتــــان�وثــــjث�بــــل�وأربــــع�ســــنوات�والشــــيخ�الســــادات�يّســــوف�ويماطــــل��ــــي�إتمــــام�الــــزواج

وضاقت�العروس�من�ا�ماطلة،�فلجأ�ع$ي�يوسف�إ7ى�صديقه�محمـد�توفيـق�البكـري�نقيـب�{شـراف�وزوج�ابنـة�الشـيخ�السـادات،�

أن�أســـدى�لـــه�خدمـــة�جليلـــة�مـــن�قبـــل��ـــي�القضـــية�ا�عروفـــة�بقضـــية�الســـفهاء،�وتـــدخل�لـــدى�والـــذي�كـــان�ع$ـــي�يوســـف�قـــد�ســـبق�

  .الخديوي��نع�ا�Ìام�البكري�با°شNdاك��ي�كتابة�قصيدة�هجاء�مقذعة�نشر�Ìا�جريدة�الصاعقة��ي�شخص�الخديوي 

تخـرج�: ت�الخطة�بسـيطة�للغايـةوكان. وانتÈ±�{مر�بوضع�خطة�Çتمام�الزواج�رغم�أنف�السادات�شارك�ف¥�ا�ع$ي�يوسف�والبكري 

و�ــي�بيــت�البكــري�جــرت�وقــائع�زواج�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�مــن�. العــروس��ــي�زيــارة�بريئــة�مــع�بعــض�أهلهــا�لبيــت�البكــري�زوج�شــقيق¨�ا

صـــفية�الســـادات�ع$ـــى�أكمـــل�وجـــه،�فتـــو7ى�الوكالـــة�عـــن�العـــروس�أحـــد�شـــيوخ�{زهـــر�ا�عـــروفuن�وهـــو�الشـــيخ�حســـن�الســـقا،�وبـــذلك�

بخـــروج�العـــروس�مـــع�عريســـها�تشـــيعهما�" أيـــام�لهـــا�تـــاريخ"وانتÈـــ±�{مـــر�كمـــا�ذكـــر�أحمـــد��Áـــاء�الـــدين��ـــي�كتابـــه��يكـــون�العقـــد�شـــرعيا،

  ".الظاهر"الزغاريد�إ7ى�بيت�الزوجية��ي�Ïي�

�ـي�صــباح�اليــوم�التـا7ي،�و�ــي�مكــان�بـارز�نشــرت�جريــدة�ا�قطـم�خOــ�Nالــزواج،�و�ـي�جريــدة��حــتjل�وا�نافسـة�{و7ــى�للمؤيــد،�جريــدة�

وعنـدما�اسـتيقظ�الشـيخ�السـادات�وتصـفح�ا�قطـم،�فـو�ئ�بخOـ�Nزواج�ابنتـه�دون�. الحركة�الوطنية�ا�تحالفـة�مـع�الخـديوي�عبـاس

علمه،�فجن�جنونه،�خصوصا�وأن�ا�قطم�تعمدت�نشر�خ�NOالزواج�ب�jأي�إشارة�إ7ى�مكان�عقده�لتلقى�ع$ى�ا�وضـوع�برمتـه�جـوا�

  .من�الريبة

ادات�بjغــا�إ7ــى�النيابــة�يــ¨�م�فيــه�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�بأنــه�غــرر�بابنتــه،�حققــت�النيابــة��ــي�الــبjغ��ــي�نفــس�اليــوم�قــدم�الشــيخ�الســ

وتبـــuن�لهـــا�أن�صـــفية�بلغـــت�ســـن�الرشـــد،�مـــن�حقهـــا�شـــرعا�أن�تـــزوج�نفســـها،�فضـــ�jعـــن�أن�القـــران�حضـــره�عـــدد�كبuـــ�Nمـــن�أقـــارب�

  .علالعروس،�ف�jمحل�إذن�للقول�بالتغرير�بصفية،�وحفظت�النيابة�البjغ�بالف

لكــن�جنــون�الســادات�كــان�قــد�انطلــق�ولــم�يعــد�هنــاك�مــن�ســبيل�لوقفــه،�ورفــع�دعــوى�أمــم�ا�حكمــة�الشــرعية�يطلــب�ف¥�ــا�إبطــال�

الــــزواج�مســــتندا�إ7ــــى�أن�الشــــريعة�تشــــNdط�لصــــحة�الــــزواج�التكــــافؤ�بــــuن�الــــزوجuن��ــــي�+ســــjم�والنســــب�وا�ــــال�والحرفــــة،�وأوضــــح�

  .النسب�والحرفة: يوسف�°بنته��ي�أمرينالسادات��ي�دعواه�أنه�يطعن��ي�كفاءة�ع$ي�

  !!أما�النسب�فالشيخ�ع$ي�يوسف�°�ينتسب�إ7ى�بيت�الن�=�من�{شراف�مثل�الشيخ�السادات

  !!والحرفة�®ن�الشيخ�ع$ي�يوسف�يحNdف�مهنة�الجرائد�ال}=��ي�أحقر�الحرف

وا�ثuـ�Nأن�ا�قطـم�امتنعـت�. فع$ـى�غuـ�Nرضـاه�كمـا�أرسـل�رسـالة�للصـحف�يعلـن�ف¥�ـا�أنـه�°�علـم�لـه��Áـذا�الـزواج،�وإن�كـان�قـد�حـدث

  ..عن�نشر�الرسالة،�بينما�نشر�Ìا�جريدة�اللواء�لصاح¼�ا�مصطفى�كامل�الصديق�القديم�للشيخ�ع$ي�يوسف
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  .وهنا�ينب�ي�التوقف�مرة�أخرى�Çلقاء�الضوء�ع$ى�مسرح�{حداث�والخلفية�التاريخية�لقضية�العصر

�ـــي�ا�ـــذكرات�الســـابق�+شـــارة�لهـــا�إ7ـــى�توحـــد�كلمـــة�الجميـــع�تحـــت�قيادتـــه�مـــن�شـــباب�الحركـــة�يشـــ�Nuالخـــديوي�عبـــاس�حلمـــ=�الثـــاني�

واتفــق�ع$ــى�هـذا�ا�حــافظون�مــن�أعيــان�الــبjد�. الوطنيـة�ع$ــى�محاربــة��حــتjل�وانdـ¿اع�حقــوق�{مــة�والخــديوي�مــن�بـراثن��حــتjل

  .بزعامة�الشيخ�ع$ي�يوسف،�وا�تطرفون�من�الشباب�بزعامة�مصطفى�كامل

  .كان�التعاون�تاما�بuن�ا�تطرفuن�وا�عتدلuن�١٩٠٤وح}±��١٧٩٨ومنذ�عام�

وبســـبب�مـــا�كـــان�يجـــري�مـــن�أحـــداث�ع$ـــى�مســـرح�السياســـة�الدوليـــة،�وخصوصـــا��تفـــاق�الـــودي�بـــuن�إنجلdـــNا�وفرنســـا�ع$ـــى�إطـــjق�

از°ت�ومهادنـة��حـتjل،�وهـو�مـا�لـم�إنجلNdا�ليد�فرنسا��ي�ا�غرب�وإطjق�فرنسا�ليد�إنجلNdا��ي�مصر،�بدأ�الخديوي��ي�تقديم�التن

يقبله�الشـاب�ا�تطـرف�مصـطفى�كامـل،�والـذي�كـان�يحصـل�مـن�قبـل�ع$ـى�راتـب�شـهري�مـن�جيـب�الخـديوي�الشخäـo=�أثنـاء�طلبـه�

العلـــم��ـــي�فرنســـا،�بينمـــا�ســـار�ع$ـــي�يوســـف��ـــي�نفـــس�الطريـــق�الـــذي�قـــرر�الخـــديوي�أن�يســـلكه�فهـــادن�+نجلuـــ¿�وكـــف�عـــن�مهاجمـــة�

  .ثر�خديوي�البjد�حتjل�مقتفيا�أ

مــن�ناحيــة،�وإ7ــى�أن�يحــتفظ�" صــوت�مصــر�إ7ـى�الحكومــة�الNOيطانيــة"�ـي�هــذا�الســياق�اتجــه�الخــديوي�إ7ــى�البحـث�عــن�وســيلة�Çبــjغ�

له�بعيون�داخل�الNO�ان�+نجلu¿ي�ح}±�يتمكن��ي�الوقت�ا�ناسب�من�التدخل�كلما�عرضت�للبحث�مسـألة�جوهريـة�تخـص�مصـر�

  .ع$ى�حد�تعب�Nuالخديوي 

فاتجـــه�هـــو�"ويؤكـــد�ســـليمان�صـــالح��ـــي�كتابـــه�الســـابق�+شـــارة�إليـــه�أن�موقـــف�الخـــديوي�عبـــاس�انعكـــس�ع$ـــى�الشـــيخ�ع$ـــي�يوســـف�

 خــر�إ7ــى�ان¨�ــاج�سياســة�ا�هادنــة،�و�ــي�نفــس�الوقــت�اتجــه�الخــديوي�إ7ــى�تكــوين�جماعــة��ــي�لنــدن�مهم¨�ــا�شــد�أزره��ــي�صــراعه�مــع�

  ".لورد�كرومر�برئاسة�نيجامان�موز7ي

مـن�شـركاء�الشـيخ�ع$ـي�يوسـف��ـي�{مـور�السياسـية�و�ـي�أمـور�النصـب،�وتوصـل�إ7ـى�"7ي�كمـا�وصـفه�الـزعيم�محمـد�فريـد�وكان�موز 

  ".وكان�يأخذ�منه�مبالغ�جسيمة�لهذا�الغرض) أي�لندن(أن�صار�رسول�الخديوي�لدى�بعض�كبار�+نجلu¿�بلوندرة�

 ١٩٠٣ام�عــــام�وهكــــذا�شــــد�الشــــيخ�ع$ــــي�يوســــف�الرحــــال�إ7ــــى�لونــــدرة�ووصــــلها��ــــي�أحــــد�أيــــ
ً
jمــــوز7ي�حفــــ�Ndوع$ــــى�الفــــور�أقــــام�ا�ســــ�،�

  :لتكريمه،�وألقى�الشيخ�ع$ي�يوسف�خطبة�عصماء��ي�الحفل�قال�ف¥�ا

ا�مــن�{يــام�®ن¾ــ=�كنــت�أرى��ــي�+نجلuــ¿ي�هـذا�وإ7ــى�نحــو�خمــس�ســنوات�مضــت�لــم�يكـن�يخطــر�ببــا7ي�أن�أحــد�نف×ــo=��ــي�لونــدرة�يوًمـ"

،�أرى�ف¥�م�أعداء�7ي،�ك ما�يرون¾=�العدو�{لد�لهم،�بـل�الشـخص�ا�تعصـب�كمـا�كـانوا�يصـفون¾=،�وكنـت�إذا�انتقـدت�مثلما�يرون��يَّ

�ــي�جريــدتي�عمــ�jمــن�أعمــالهم�أو�أعمــال�رجــال�الحكومــة�ا�صـــريuن�ضــربوا�بانتقــادي�عــرض�الحــائط�مهمــا�كــان�حقــا�ح}ــ±�وجـــدت�

وعرفتـه�أمثـال�حضـرة�ا�سـ�Ndمـوز7ي�وفهمـت�م¡�م�شيئا�من��ضطهاد،�ظاهر�لكل�إنسـان،�إ7ـى�أن�وجـد�بالصـدفة�مـن�عرف¾ـ=�مـ¡�م�

مــن�أعمــالهم�بقــدر�مــا�فهمــوا�مــن�مقاصــدي،�فحــل�محــل�ذلــك�الجفــاء�úــo=ء�مــن�حســن�التفــاهم،�وصــرت�إذا�خفيــت�ع¾ــ=�حكمــة�

عمـــل�مـــن�أعمـــالهم��ـــي�مصـــالح�الحكومـــة�ا�صـــرية�أســـأل�ع¡�ـــا�فـــأعرف�حقيق¨�ـــا،�وإذا�انتقـــدت�شـــيئا�عرفـــوا�أن¾ـــ=�منتقـــده��قصـــد�

  ".�تعصبا�كما�كانوا�يظنون�فأعاروه�نظرهمحسن�°�عنادا�و° 

كـان�هنـاك�مـا�يشـبه�شـهر�عسـل�أجOـ�N{عيـان�ع$ـى�قضـائه�مـع�ا�حتلـuن،�وكـان�الخـديوي�مجOـNا�ع$ـى�دخـول�بيـت�الطاعـة�و+ذعــان�

ع�لjحتjل�بسبب�الظروف�الدولية�من�جانب،�والظروف�الذاتية�للحركة�الوطنية�من�جانب�آخـر،�°�سـيما�وأن�نتـاج�الصـدام�مـ

  .القوى�الكNOى�كانت�ما�تزال�ماثلة��ي�{ذهان�بعد�أحداث�الثورة�العرابية�وما�نجم�ع¡�ا�من��حتjل

كانت�هناك�كبوة�أصابت�الحركة�الوطنية�ع$ى�نحو�يشبه�الكبـوة�ال}ـ=�تواجههـا�القـوى�الوطنيـة�العربيـة� ن��ـي�مواجهـة�إسـرائيل�

  .وهوالو°يات�ا�تحدة�والتحالف�الغربي�من�بعض�الوج



فليـــــل�الهزيمـــــة�امتـــــد�وبـــــدا�أنـــــه�سيســـــتمر�طـــــوي�j®ن�القـــــوى�الذاتيـــــة�بالغـــــة�الضـــــعف،�والقـــــوى�الدوليـــــة�بالغـــــة�القـــــوة�لـــــذلك�فـــــإن�

�ستســــjم�للوضــــع�الــــراهن،�مــــع�محاولــــة�تحســــuن�شــــروطه�هــــو�الوضــــع�{مثــــل��ــــي�نظــــر�قطــــاع�هــــام�مــــن�{عيــــان�وا�ــــjك�والقــــوى�

  .حقيقية�لكل�طرفوالذي�يعكس�القوى�ال�-السياسية�ال}=�تمثلهم

منـــددا�بـــا°حتjل�يقـــول��ـــي�خطبتـــه�العصـــماء�الســـابق�" ا�ؤيـــد"لـــذلك�ســـنجد�الشـــيخ�ع$ـــي�يوســـف�الـــذي�طا�ـــا�جلجلـــت�كلماتـــه��ـــي�

+شــارة�لهــا�أنــه�يتم¾ــ±�صــداقة�إنجلdــNا�مOــNرا�ذلــك�بــأن�ا�صــريuن�يحبــون�وطــ¡�م�ويتمنــون�ذلــك�فــأو7ى��Áــم�أن�يكونــوا�أصــدقاء�®مــة�

  .جلu¿يةقوية�مثل�{مة�+ن

ر�مبادئــه�أن�الجـــjء�مطلبــه�{ول�وأن�رأس�مــال�الــوطن�هـــو�" بـــاع"لــذلك�أيضــا�رد�ع$ــي�يوســف�ع$ـــى�مــن�ا�Ìمــوه�بأنــه�
ّ
القضــية�وغيـــ

�ستقjل،�ولكنه�يطالب�به�كلما�رأى�أن�هنـاك�أمـ��jـي�الحصـول�ع$ـى�مسـاعدة�دولـة�أو�دول�أجنبيـة،�ويسـكت�عنـه�كلمـا�رأى�أن�

اد�وخصــــيم�ل
ـــــo=ء�مــــن�منـــــافع�الـــــبjد�والعبــــاد�مـــــن�قــــوم�°�تـــــردهم�قـــــوة�إن�شــــاءوا�عـــــن�العنـــــاد�الصــــياح�بـــــه�ضــــائع،�صـــــرخة��ـــــي�و "

  ".و�ستبداد

  :ويتابع�ع$ي�يوسف�حسبما�أورد�سليمان�صالح��ي�كتابه�السابق�+شارة�إليه

زا�ع$ـــى�خلـــق�إن¾ـــ=�قبـــل�كـــل�úـــo=ء�وط¾ـــ=�وأول�مطـــال�=�الجـــjء�أتوخـــاه��ـــي�كـــل�فرصـــة�تســـنح�أو�أخالهـــا�تســـنح،�و®نـــي�إذا�كنـــت�عـــاج"

  ".الفرصة�وإيجادها�فلست�بعاجز�إن�سنحت�الفرصة�أن�أقول�كلم}=��ي�أشرف�مطلب

�ـــي�فـــن�ا�مكـــن�والرضـــا�بـــا®مر�الواقـــع�و�ستســـjم�لjحـــتjل�وا�طلـــوب��-لنـــا��ـــي�هـــذه�{يـــام�الكئيبـــة�-السياســـة�إذن�كمـــا�يقولـــون 

  .تحسuن�شروط��حتjل�-إذا�كان�هذا�ممكنا�-فقط

ع$ــــي�يوســــف�كـــان�قــــد�تحــــول�بالفعــــل�عـــن�مبادئــــه،�ورأى�أن�مصــــالحه�مــــع�الخـــديوي،�ومــــا�دام�الخــــديوي�يــــرى��والحـــال�أن�الشــــيخ

كما�يبدو�من�كتاباته�ومواقفـه،�لـيس�مجـرد�سياqـo=�أدرك�أن�ا�رحلـة��-فالشيخ. ا�هادنة�فعليه�أن�يتبع�الخديوي�و�ðادن��حتjل

  .بصداقة��حتjل�تقتoÉ=�قدرا�من�ا�رونة،�بل�سار��ي�الشوط�إ7ى�مداه�وطالب

  :لنتابع�كلمات�الشيخ�ع$ي�يوسف�الذي�يضيف�ع$ى�الفور 

ولكــن�هــذا�°�يمنــع�أن�نبــادل�+نجلuــ¿��ــي�{عمــال�و{قــوال�إحساســات�التــواد��ــي�كــل�مــا�°�تمــس�معــه�حقــوق�الــوطن�ا�قدســة�مــا�

دامــوا��ــي�الــبjد�ومــا�دمنــا�غuــ�Nقــادرين�ع$ــى�إخــراجهم�بــالقوة،�فمثلنــا�معهــم�ع$ــى�هــذا�مثــل�الســجuن�الــذي�حــبس�ظلمــا�وطــال�عليــه�

جـــد�الفرصـــة،�و°�يضـــره�أن�يخاطـــب�ســـجانه�بالحســـ¾±،�بـــل�ويطلـــب�منـــه�الرفـــق��ـــي�الـــزمن،�فكمـــن�غيظـــه�وســـكن�غضـــبه�ح}ـــ±�تو 

ا�عاملة�ويحمده�عليه�إن�فعل�ويبادله�الكلم�الطيب،�ولكنـه�°�ين×ـo±�ولـن�ين×ـo±�أنـه�مسـجون�ظلمـا�وأيمـا�يـوم�وجـد�الحكـم�الـذي�

  .يقoÉ=��ي�مسألته�بسط�كل�{دلة�ال}=�تبuن�له�كيف�هو�مظلوم�ومغبون 

  

***  

غ¾=�عن�الذكر�أن�ما�أقدمت�عليه�صفية�كان�تصـرفا�جسـورا��ـي�ذلـك�. كاية�الزواج�من�بنت�{صول�صفية�الساداتنعود�إ7ى�ح

jعادية،�لكن�لننتظر�قلي�Nuالزمان،�ويع¾=�أننا�أمام�شخصية�غ.  

مصـرا�ع$ـى�قد�سار��ي�الشوط�إ7ى���ايته�خلف�الخديوي،�فإن�مصطفى�كامل�كـان�مـا�يـزال��-وفقا��صالحه–إذا�كان�ع$ي�يوسف�

  .أن�التخلص�من��حتjل�ممكن�فقط�با°عتماد�ع$ى�فكرة�الجامعة�+سjمية�وع$ى�فرنسا��ي�صراعها��ستعماري�مع�إنجلNdا

�ــي�عــدا�ا�للشــيخ�ع$ــي�يوســف،�ونشــر�رســالة�الشــيخ��-جريــدة��حــتjل–لــذلك�تجــاوز�مصــطفى�كامــل��ــي�جريدتــه�موقــف�ا�قطــم�

قطم�نشرها،�وف¥�ا�يعلن�السادات�أنه�°�علم�له��Áذا�الزواج،�وإن�كـان�قـد�حـدث�فع$ـى�غuـ�Nعبد�الخالق�السادات�ال}=�رفضت�ا�

  .رضاه



أمـــا�ع$ـــي�يوســـف�فكـــان�يســـتمتع�بشـــهر�العســـل�مـــع�عروســـه�الشـــابة�صـــفية�الســـادات�وي¡�ـــل�مـــا�لـــذ�لـــه�وطـــاب�مـــن�مبـــاهج�الحيـــاة�

  .ار�إحساسه�بالخديعةبينما�يتلظى�الشيخ�السادات�ع$ى�ن! الزوجية�ع$ى�{قل��ي�{يام�{و7ى

،�ويبــدو�أنــه�مــن�نفــس�العائلــة�الكريمــة�ال}ــ=�ســيNOز�مــن�بــuن�أبنا�ــا�بعــد�"أبــو�خطــوة"أحيلــت�القضــية�إ7ــى�محكمــة�قاضــ¥�ا�الشــيخ�

ســـنوات�شـــيخ�آخـــر�ســـيلعب�دورا�مشـــا�Áا��ـــي�قضـــية�أخـــرى��ـــي�قضـــية�القا�ـــo=�الشـــر�ي�الشـــاب�ع$ـــي�عبـــد�الـــرازق�صـــاحب�كتـــاب�

  .١٩٠٤يوليو��٢٥لنظر�القضية�جلسة�صباح��تحدد". +سjم�وأصول�الحكم"

وانتقلـــت�القضــــية�إ7ــــى�الصــــحافة،�ومــــن�الصــــحافة�إ7ــــى�الشــــارع،�وباتـــت�الشــــغل�الشــــاغل��صــــر�كلهــــا،�فــــ�jحــــديث�للنــــاس�إ°�زواج�

  .الشيخ�ع$ي�يوسف�من�الحسناء�صفية�السادات�سليلة�بيت�الشرف�وا�جد

  :وانقسم�الرأي�العام�إ7ى�حزبuن

خ�ويضـم�كثuــNا�مـن�ا�ثقفـuن�وا�سـتنNuين�الــذين�رأوا�أنـه�محـق�فيمـا�أقـدم�عليــه�بعـد�تسـويف�ومماطلـة�أب¥�ــا�يـدافع�{ول�عـن�الشـي

الــذي�ســبق�لــه�قبــول�ا�هـــر�والشــبكة�و°�مع¾ــ±��ماطلتــه�ع$ـــى�مــدى�أربــع�ســنوات�كاملــة�دون�أن�يكـــون�هنــاك�مــا�يحــول�دون�إتمـــام�

ومــن�بــuن�مــن�يضــمهم�هــذا�الحــزب،�الخــديوي�عبــاس�حلمــ=�ذاتــه،�. كمــا�يــرى�هــذا�الحــزب�أن�الشــيخ�كفــؤ�°بنــة�الســادات. الــزواج

  .صديق�الشيخ�ومعينه�والواقف�معه�بقلمه�وجريدته

الــوارث�الغ¾ــ=�ولــو�كــان�عــاط�jأشــرف�وأرفــع�مــن�الفقuــ�Nالــذي�ارتفــع�"أمــا�حــزب�{غلبيــة�فقــد�رأى�أن�الحســب�والنســب�مقــدم�وأن�

ومـن�بـuن�مـن�يضـمهم�هـذا�الحـزب�آ°ف�مـن�أتبـاع�الطـرق�الصـوفية،�فقـد�. ينع$ى�حد�تعب�Nuالراحل�الكب�Nuأحمد��Áاء�الد" بنفسه

. ،��ي�مواجهة�الفjح�عديم�{صـل�الشـيخ�ع$ـي�يوسـف"أصله�الشريف"كان�السادات�أحد�رؤوسها�الكبار�،�واستخدم��ي�معركته�

  .القضية�لjنتقام�والتشهNuوإ7ى�جنب�هؤ°ء�وأولئك�هناك�خصوم�الشيخ�ع$ي�يوسف�السياسيuن�الذين�وجدوا�ضال¨�م��ي�هذه�

وهكذا�أقامت�الصحف�وليمـة�كOـNى�للتشـه�Nuبالشـيخ�وبأصـله�وفصـله،�وتـم�ال¨�ـام�جسـده�حيـا�لتجـرؤه�ع$ـى�الـزواج�ع$ـى�سـنة�هللا�

  .سليلة�الحسب�والنسب�-والتغرير�بصفية�الجميلة�-ورسوله

ازدحامـــا�لـــم�يســـبق�لـــه�مثيـــل،�فقـــد�تقـــاطر�العشـــرات�ليشـــاهدوا��١٩٠٤يوليـــو��٢٤شـــهدت�أروقـــة�محكمـــة�مصـــر�الشـــرعية�صـــباح�

رأس�ا�حكمـة�الشـيخ�أحمـد�أبـو�خطـوة�وتكونـت�هيئـة�. بأنفسهم�مص�Nuالقضية�ال}=�يتابعو��ا�ويتلهفون�ع$ـى��سـتماع�إ7ـى�وقائعهـا

حســــن�صــــNOي�عــــن�ع$ــــي�يوســــف،�والشــــيخ�محمــــد�عــــز�العــــرب�عــــن�صــــفية�الــــدفاع�مــــن�الشــــيخ�عثمــــان�الفنــــدي�عــــن�الســــادات،�و 

  .السادات

وكـــان�ع$ـــي�يوســـف�قـــد�خاطـــب�قـــراءه�ع$ـــى�صـــفحات�ا�ؤيـــد�مـــن�قبـــل�وروى�القصـــة،�و�ـــي�معـــرض�تناولـــه�°�Ìامـــه�بأنـــه�غuـــ�Nكـــفء�

jلزوجته�خاطب�حماه�قائ:  

ال¯ـــNوة�فبالطريقـــة�ال}ـــ=�تتوصـــل��Áـــا�إ7ـــى�بيـــان�فبالطريقـــة�ال}ـــ=�يمكنـــك��Áـــا�أن�تثبتـــه�لنفســـك�نســـتطيع�نحـــن،�وأمـــا�... أمـــا�الشـــرف"

و{مـة�... أنـا�مـن�قبـل�{مـة�وأنـت�مـن�قبـل�الحكومـة... بسطة�مالك�نتوصل�نحن،�وأما�الحرفة�فكjنا�عضو��ي�الجمعية�العموميـة

ا�Áا�وويـــل�للصـــحافة�إن�أصـــ... وأمـــا�كـــوني�صـــاحب�جريـــدة�فـــإن¾=�أتـــرك�شـــرف�هـــذه�الحرفـــة�للســـان�الـــدفاع... أصـــل�والحكومـــة�فـــرع

  ".سهم�القضاء�بشر

فهـو�عضـو��ـي�الجمعيـة�العموميـة�بانتخـاب�. ولذلك،�دافع�محامي�الشيخ��ـي�الجلسـة�{و7ـى�عـن�موكلـه�بأنـه�صـاحب�حرفـة�شـريفة

{مة،�وهو�صاحب�أك�NOجريدة�إسjمية��ي�العالم�خـدمت�+سـjم�وتخدمـه�أكOـ�Nخدمـة،�ومـن�ذلـك�خـدم¨�ا�للقضـاء�الشـر�ي�منـذ�

كمـــا�دافـــع�حســـن�صـــNOي�عـــن�نســـب�موكلـــه�موضـــحا�أنـــه�شـــريف�علـــوي�. لك�عـــن�الحـــج�عنـــدما�أريـــد�إبطالـــهســـنوات،�ودفاعهـــا�كـــذ

  .وينتم=�لذرية�+مام�الحسuن�بن�ع$ي�١٨٩٧ومقيد�بسجل�أنساب�{شراف�منذ�عام�

$ـــي�وكانـــت�ا�فاجـــأة�بـــuن�أوراق�الشـــيخ�محمـــد�عـــز�العـــرب�محـــامي�صـــفية�الســـادات،�حيـــث�قـــدم�خطابـــا�م¡�ـــا�يفيـــد�بأ��ـــا�تزوجـــت�ع

يوسف�بمحض�إراد�Ìا�واختيارها�بإيجاب�وقبول�شرعيuن،�وأنه�خ�Nuكفء�لها�حسبا�ونسبا،�وحيـث�إ��ـا�بالغـة�رشـيدة�مالكـة�®مـر�



نفسها�فلها�الحق�ا�طلق�أن�تd¿وج�من�تراه�أه�jلها،�وهو�الحـق�الـذي�أعطتـه�الشـريعة�+سـjمية�لكـل�مسـلمة�رشـيدة�وأن�الحـق�

  .ن�يسلبه�م¡�ا�أحدالذي�أعطاه�هللا�لها�°�يمكن�أ

ورد�الشـيخ�عثمــان�الفنــدي�محــامي�الشــيخ�الســادات�أن�موكلــه�شــريف�علــوي،�بينمــا�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�أعجمــ=�°�أب�لــه�يعــرف�

كـل�أهلهـا�أعـاجم،�وأن�عامـة�أهــل�القـرى�و{مصـار��ـي�هـذه�الــديار�" بلصــفورة"�ـي�+سـjم،�وأنـه�نشـأ��ــي�قريـة�صـغNuة�حقuـNة�تسـم±�

  .معروف�كالسادة�الوفائيةأعاجم�إ°�من�له�نسب�

وع$ــى�الــرغم�مــن�خطــاب�صـــفية�الســادات�الــذي�كــان�كفـــي�jبــالحكم�لصــالح�زواجهــا،�إ°�أن�الشــيخ�أبـــو�خطــوة�حكــم��ــي�الجلســـة�

  !!{و7ى�حكما�ابتدائيا�بتسليم�صفية�إ7ى�أب¥�ا��نع�ا�خالطة�الزوجية�ح}±�يفصل���ائيا��ي�الدعوى 

إ7ى�بيت�أب¥�ـا�انصـياعا�لقـرار�ا�حكمـة�إ°�أن�صـفية�رفضـت�معلنـة�أ��ـا�سـوف�تتعـرض��وبينما�وافق�ع$ي�يوسف�ع$ى�عودة�زوجته

  .®ذى�شديد�فيما�لو�رجعت�إ7ى�أب¥�ا

. �ي�نفس�اليوم�سافر�ع$ي�يوسف�إ7ى�+سكندرية�حيث�كانت�الوزارة�تقoÉ=�الصيف�كالعـادة،�وقابـل�نـاظر�الحقانيـة�بطـرس�غـا7ي

Nا�يتضـمن�أن�نظـارة�الحقانيـة�قـررت�عـدم�تنفيـذ�الحكـم�اسـتنادا�إ7ـى��ستشـكال�الـذي�خOـ" الـوطن"�ي�اليوم�التا7ي�نشرت�جريـدة�

أمــــا�جريــــدة�اللــــواء�فقــــد�ان¨�ــــزت�الفرصــــة�وراحــــت��Ìــــاجم�بــــديماجوجي¨�ا�ا�عهــــودة�نظــــارة�. رفعــــه�وكيــــل�الســــيدة�صــــفية�الســــادات

  !دي¡�مالحقانية�م¨�مة�إياها�بأ��ا�تحقر�+سjم�وطالبت�ا�سلمuن�بالتصدي�والدفاع�عن�

ــــرت� ّيِ
ُ
كـــادت�{زمـــة�الناشـــبة�ترتيبـــا�ع$ـــى�مـــا�جـــرى�أن�تحـــل�با°هتـــداء�إ7ـــى�انتقـــال�صـــفية�إ7ـــى�بيـــت�أحـــد�شـــيوخ�{زهـــر�ا�عـــروفuن،�وخ

صـــفية�بـــuن�بيـــت�الشـــيخ�أبـــو�خطـــوة�قا�ـــo=�ا�حكمـــة،�وبيـــت�مف}ـــ=�الـــديار�ا�صـــرية�الشـــيخ�النـــواوي،�أو�بيـــت�عـــالم�جليـــل�معـــروف�

،�وذلـك�للتوفيـق�بـuن�قـرار�ا�حكمـة�وإصـرار�صـفية�ع$ـى�الـرفض،�فاختـارت�صـفية�بيـت�الشـيخ�بحسن�السمعة�هـو�الشـيخ�الرافÝـي

  .الرافÝي�وانتقلت�إليه�بالفعل،�وأرسلت�للمحكمة�طلبا�بذلك

غuــ�Nأن�الشـــيخ�أبــو�خطـــوة�أعلـــن��ــي�الجلســـة�التاليـــة�أنــه�°�يعتOـــ�Nانتقــال�صـــفية�لبيـــت�الشــيخ�الرافÝـــي�تنفيـــذا�لقــرار�ا�حكمـــة،�بـــل�

القضــية�و+ضــراب�عــن�نظــر�الــدعوى�أو�أي�قضــية�أخــرى��ــي�ا�حكمــة�ح}ــ±�ينفــذ�حكمــه�بإرســال�صــفية�إ7ــى�أب¥�ــا�ولــو�وقــرر�وقــف�

  !بالقوة

ا�يحــاول�فيــه�أمــا�الشــيخ�ع$ــي�يوســف�الــذي�لــم�يكــن�قــد�رأى�زوجتــه�منــذ�انتقالهــا�إ7ــى�بيــت�الشــيخ�الرافÝــي،�فقــد�أرســل�لهــا�خطاًبــ

  :إقناعها�بتنفيذ�حكم�ا�حكمة�ونصه�كالتا7ي

  الجاري �٢٨صباحا��١٠الساعة�"

  قرين}=�ا�حNdمة

لــُت�عليــه،�وهــو�أن�تــذه�=�إ7ــى�بيــت�والــدك�مختــارة،�حــ�jلßشــكال� بعثــت�لفضــيلة�مو°نــا�الشــيخ�الرافÝــي�أبــدي�لــه�الــرأي�الــذي�عوَّ

عليـــه�أ°�يصـــيبك�وإذا�كـــان�فضــيلة�{ســـتاذ�كفيـــل�بإيصــالك�إ7ـــى�أبيــك�وأخـــذ�التعهـــد�الــjزم�... القــائم� ن�بـــuن�الحكومــة�وا�حكمـــة

  .مكروه�فعندك�كفالة�قوية�أرجو�أن�تعتمدي�عل¥�ا�وتنفذي�هذا�الرأي�الذي�أراه�خ�Nuحل�موفق�لشرفنا�و�صلحة�النظام�العام

  "ع$ي�يوسف... وأقب$ي�فائق�احNdامي�من�زوجك�ا�خلص

  !رفضت�صفية�الجسور�هذا�الحل�وأعلنت�أ��ا�لن�تذهب�إ7ى�بيت�أب¥�ا�ولو�ع$ى�أسنة�الرماح

  :يكتب�أحمد��Áاء�الدين�معلقا

فالقا�ــo=�مضــرب�عــن�العمــل�بتاتــا�ح}ــ±�تــذهب�: وتوقــف�العمــل��ــي�{داة�الحكوميــة�وكلهــا�تبحــث�عــن�حــل.. وتحــرج�ا�وقــف�جــدا"

ضـيق��Áـذه�ا�حنـة�ال}ـ=�وقـع�ف¥�ــا��-والخـديوي�عبـاس�صـديق�ع$ـي�يوسـف.. قـوة�مسـلحة�تنdـ¿ع�السـيدة�قسـرا�وتحملهـا�إ7ـى�بيـت�أب¥�ـا

رأي�العـــام�الـــذي�كـــان�متجهـــا�ضـــد�ع$ـــي�يوســـف�بقـــوة�بـــدأ�يdـــNدد،�إذ�°�يستســـيغ�أن�تعامـــل�ســـيدة�محNdمـــة�ع$ـــى�هـــذا�والـــ.. صـــاحبه



�-والصـحف�ا�عاديـة�لع$ـي�يوسـف�مـن�جهـة�أخـرى . النحو�ا�هuن،�وأن�تنقل��ي�سيارة�البوليس�قسرا،�وأن�تنd¿ع�من�خـدرها�انd¿اعـا

وتنشـر�أخبـارا�مؤداهـا�أن�.. م�الذي�ذهب�بلب�الشيخ�والهـوى�الـذي�يمزقـهكانت�تتحدث�ساخرة�عن�الغرا.. °�تكف�عن�التشه�Nuبه

كــــل�يـــوم�عنــــد�منتصــــف�الليــــل�ويخــــرج�قبــــل�أن�يOــــ¿غ��-ع$ـــي�يوســــف�يتســــلل�إ7ــــى�بيــــت�الشــــيخ�الرافÝـــي�حيــــث�توجــــد�الســــيدة�صــــفية

  ".الفجر

لسـابق�+شـارة�إليـه�والـوارد�و�ي�محاولة�للخروج�من�ا�أزق�بادر�ع$ي�يوسف�بإرسال�خطاب�للشـيخ�الرافÝـي�يعـرض�فيـه�العـرض�ا

لكـن�صـفية�أوضـحت�للشـيخ�الرافÝـي�رفضـها�®ن�والـدها�أعلـن�أمامـه�وأمـام�ا�ف}ـ=�وشـيخ�{زهـر�موافقتـه�ع$ـى�. �ي�رسـالته�لزوجتـه

  .إقام¨�ا�عند�الشيخ�الرافÝي،�ومع�ذلك�لم�يتورع�عن�الكتابة�للصحف�يكذب�موافقته�وأنه�ما�يزال�يطل¼�ا�بالقوة

حقانيـــة�احتــــواء�ا�وقـــف،�فعقــــد�اجتمــــاع�بـــuن�وكيلهــــا�وبـــuن�الشــــيخ�محمــــد�بخيـــت�أحــــد�أعضـــاء�ا�حكمــــة�العليــــا�وحاولـــت�نظــــارة�ال

" أمـــuن�مـــأمون "والشـــيخ�أبـــو�خطـــوة�وتـــم��تفـــاق�ع$ـــى�تنفيـــذ�القـــرار�مفســـرا�مـــن�قبـــل�ا�حكمـــة�بجـــواز�وضـــع�صـــفية�الســـادات�عنـــد�

  .بخjف�والدها

وكــان�ع$ـــى�الســـادات�أن�يثبــت�أو°�كـــي�يكســـب�. تفـــاق�بــuن�القا�ـــo=�والنظـــارةوأخuــNا�عقـــدت�الجلســة�ال}ـــ=�ينتظرهـــا�الجميــع�بعـــد��

  .أن�نسب�ع$ي�يوسف�أقل�من�نسبه،�وأن�يثبت�ثانيا�أن�حرفته�غ�Nuشريفة�-القضية

  :من�جانبه�جاء�محامي�الشيخ�السادات�بعشرات�من�الناس�شهودا�ويسأل�الواحد�م¡�م�أمام�ا�حكمة

  ما�هو�نسب�السادات؟�-

  د؟فيجيب�الشاه

ح}ـ±�يصـل�إ7ـى�محمـد�بـن�إدريـس�الـذي�كـان�خليفـة�ع$ـى�بـjد�ا�غـرب�منـذ�قـرون�خلـت�ح}ـ±�يصـل�إ7ـى�فاطمـة�.. هو�فjن�بن�فـjن�-

  :الزهراء�ابنة�الرسول�ص$ى�هللا�عليه�وسلم�وعندما�يسأله�عن�نسب�ع$ي�يوسف�يرد�نفس�الشاهد

  ..!°�أعرف�-

وأن�" فقuــNة"ســقط�رأس�ع$ــي�يوســف�يؤكــدون�أن�أســرة�ع$ــي�يوســف�م" بلصــفورة"كمــا�جــاء�محــامي�الســادات�بشــهود�آخــرين�مــن�

  .أباه�°�يملك�شيئا

  :وقد�أورد�الراحل�الكب�Nuأحمد��Áاء�الدين��ي�كتابه�الذي�أشرت�له�قب�jنص�{سئلة�وهذه�عينة�م¡�ا

=oهل�بيت�يوسف�له�ما�لبيت�السادات�من�العلم�وا�كارم؟: القا�  

  °: الشاهد

=oة؟هل�فيه�ما��ي�ب: القا��Á}يت�السادات�من�العز�و  

  °: الشاهد

بــل�إن�أحــد�الشــهود�تطــوع�قــائ�jإنــه�أدرك�أن�أصــل�ع$ــي�يوســف�وضــيع�حــuن�رآه�يقــف�يومــا��ــي�إحــدى�ا�طــابع�يصــحح�ديوانــا�مــن�

  !!إذ�°�يفعل�ذلك�إ°�عديم=�{صل.. الشعر�من�تأليفه

ى�{شــراف�طبقــا��ــا�أورده�الجNOتــي،�بينمــا�ع$ــي�يوســف�أمــا�دفــاع�ع$ــي�يوســف�فقــد�عمــد�أو°�إ7ــى�التشــكيك��ــي�نســب�الســادات�إ7ــ

  .شريف�علوي�ينتÈ=�نسبه�إ7ى�أبي�عبد�هللا�الحسuن

حرفـــة�حقuـــNة��ـــي�الصـــحافة�ال}ـــ=�تقـــوم�ع$ـــى�الجاسوســـية�"وبينمـــا�كـــان�دفـــاع�الســـادات�قـــد�ذكـــر�أن�الشـــيخ�ع$ـــي�يوســـف�يحdـــNف�

مشـNdكون��ـي�ا�ؤيـد�"إ7ـى�الـرد�بـأن�جميـع�حضـرات�القضـاة�و+شاعة�وكشف�{سرار�ا�نÈـ=�ع¡�ـا�شـرعا،�عمـد�محـامي�ع$ـي�يوسـف�

  !!"وغNuها�من�الصحف،�فلو�صح�أ��ا�حرفة�دنيئة�وأن�كس¼�ا�حرام�®صبح�جميع�حضرات�القضاة�من� ثمuن



ع$ـى�يشـاع�"وبعد�ان¨�اء�مرافعات�الدفاع�لم�ينس�الشـيخ�أبـو�خطـوة�أن�يلـدغ�الشـيخ�الرافÝـي،�وأرسـل�لـه�رسـالة�أشـار�ف¥�ـا�إ7ـى�أنـه�

{لسنة�أن�الشيخ�ع$ي�يوسف�يNdدد�ع$ى�مè¿لكم�كل�ليلة�سـحرا�ويـذهب�صـباحا،�ومـن�وجـود�طبـاخ�يطـبخ��ـي�بيـتكم�ع$ـى�نفقتـه،�

  ".ومن�تكرار�حضور�ا�لبوسات�كل�يوم�من�بيته�وعودها�مما�يوجب�شدة�{سف

  .وبالطبع�ثار�الرافÝي�وأرسل�إ7ى�ا�ف}=�ليتسلم�منه�صفية،�لكن�ا�ف}=�اسNdضاه

ومــن�بــuن�أ°عيــب�الشــيخ�أبــو�خطــوة�أيضــا�أنــه�قبــل�صــدور�الحكــم�اعتكــف�خمســة�عشــر�يومــا��ــي�مكــان�°�يعرفــه�أحــد�لينجــو�مــن�

وظهــر�فجــأة�مثلمـا�اختفــى�فجــأة�لــيحكم�بفسـخ�عقــد�الــزواج�والتفريــق�.. ضـغط�الخــديوي�صــديق�ع$ـي�يوســف�وأكOــ�Nرأس��ــي�الـبjد

  .بuن�الزوجuن

لقا�ــo=�الــذي�نظــر�القضــية�منحــازا�منــذ�اللحظــة�{و7ــى،�فقــد�أورد�مــث��jــي�حيثيــات�حكمــه�و°�تنتÈــ=�مفاجــآت�الشــيخ�أبــو�خطــوة�ا

  .بنص�كلماته. إن�عاره�°�يزول�عنه" أن�مجرد�كون�الشيخ�ع$ي�يوسف�عاش�فقNuا،�فإن�غناه�الحا7ي�°�يمحو�تلك�الوصمة

  :�ي�اليوم�التا7ي�كتب�ع$ي�يوسف�ع$ى�صفحات�ا�ؤيد

أمـــا�نحـــن�فلـــم�يـــؤثر�فينـــا�مـــا��ـــي�.. �ـــي�القضـــية�وتركنـــا�لحضـــرات�القـــراء�رأ�ðـــم��ـــي�موضـــوعه�وأســـلوبه�نشـــرنا�الحكـــم�الصـــادر�اليـــوم"

لهجته�الشديدة�ب
o=ء�ما،�إذ�أمامنا��ستئناف،�و�ي�اعتقادنا�أنه�سينصفنا�وحينئذ�يصبح�حكم�حضـرة�القا�ـo=،�أشـبه�بمقالـة�

  !".من�جملة�ا�قا°ت�ال}=�قرأناها��ي�بعض�الصحف�ونسيناها

  !ن�حكم�محكمة��ستئناف�كان�أشد�وأنكىغ�Nuأ

  .تشكلت�ا�حكمة�برئاسة�قا�o=�القضاة�جمال�الدين�الفندي�وحكمت�بتأييد�الحكم�السابق�بالتفريق�بuن�الزوجuن

  :تلقى�ا�ستنNuون�الحكم�بخيبة�أمل�شديدة�ح}±�أن�الشاعر�حافظ�إبراهيم�كتب�مخاطبا�مصر

  حطمت�الNuاع�ف�jتعج�=

  غض�=وعفت�البيان�ف�jت

  فما�أنت�يا�مصر�دار�{ديب

  و°�أنت�بالبلد�الطيب

  وقالوا�ا�ؤيد��ي�غمرة

  رماه��Áا�الطمع�{شع�=

  دعاه�الغرام�بسن�الكهول 

  فجن�جنونا�ببنت�الن�=

  فنادى�رجال�بإسقاطه

  وقالوا�تلّون��ي�ا�شرب

ى�
ّ
  قولهم) أبو�خطوة(وزك

  بحكم�أشد�من�ا�ضرب

  فيا�أمة�ضاق�عن�وصفها

  ه�و{خطبجنان�ا�فو 



  تضيع�الحقيقة�ما�بيننا

  ويص$ي�الNOئ�ما�بيننا

  ويص$ي�الNOئ�مع�ا�ذنب

  و�ðضم�فينا�+مام�الحكيم

  ويكرم�فينا�الجهول�الغ�=

ويبـدو�أن�الشـيخ�. ما�زالت�القضية�تزخر�بمفاجآت�أخرى�بعد�صـدور�حكـم�أع$ـى�سـلطة�قضـائية��ـي�الـبjد�بـالتفريق�بـuن�الـزوجuن

ت�له�كرامته�وانـتقم�وعـادت�ابنتـه�إ7ـى�بيتـه�وتـم�التشـه�Nuبالشـيخ�ع$ـي�يوسـف�ع$ـى�هـذا�النحـو�العل¾ـ=السادات�اسNdاح�بعد�أن� . ُردَّ

  !!.وبذلك�مساع�وتدخلت�وساطات�ح}±�تفضل�السادات�با�وافقة�ع$ى�أن�تd¿وج�صفية�من�ع$ي�يوسف�ولكن�بعقد�جديد

" تبـات�ونبـات"ا�فNdض�أن�يعيش�العروس�والعـريس��ـي��أعيد�الزواج�ورجعت�صفية�إ7ى�بيت�زوجها،�وكان. وهو�ما�حدث�بالفعل

  .كما�تقول�الحواديت�وينجبان�صبيان�وبنات�ويستمتعان�بعود�Ìما�لعش�الزوجية

ويبــدو�أن�الشـــيخ�ع$ـــي�يوســـف�جـــرح�جرحـــا�لـــم�ينـــدمل�قـــط�بعـــد�ذلـــك،�ويبـــدو�أن�عقـــدة�فقـــره��ـــي�طفولتـــه�وشـــبابه،�وال}ـــ=�كـــان�قـــد�

ئولuن�عـن�التـأث��Nuــي�الـرأي�العــام�بـل�وتشـكيله،�يبــدو�أن�هـذه�العقـدة�كانــت�عميقـة�الغــور�نسـ¥�ا�بعـد�أن�أصــبح�أحـد�الحكـام�وا�ســ

ح}±�بعد�أن�حمل�رتبة�الباشوية�وأصبحت�جريدته�أك�NOوأوسـع�الصـحف�العربيـة�انتشـارا،�وتسـنم�رئاسـة�حـزب�سياqـo=�مـن�بـuن�

  .ثjثة�أحزاب�فقط��ي�البjد

سا�ي�ويتوسل�بكل�السبل�من�أجل�أن�يسجل�اسـمه��ـي�سـجل�{شـراف�وبـدا�راح�يبذل�ا��-وع$ى�مدى�ثماني�سنوات�تلت�زواجه

و�ــا�خــ�jمنصــب�شــيخ�الســادة�الوفائيــة�و�ــي�إحــدى�الطــرق�الصــوفية�ا�نتســبة��ل�الن�ــ=،�أطــاح�بكــل�تاريخــه�. كأ��ــا�قضــية�حياتــه

رق�الصــوفية،�وتنــازل�عــن�وشــقائه�وكفاحــه�طــوال�عمــره،�واعdــ¿ل�الصــحافة�والسياســة�كمــا�تقÉــo=�بــذلك�{عــراف�الخاصــة�بــالط

جريدته�ومنصبه��ي�الNO�ان�ورتبة�الباشوية�والحزب�الذي�يرأسه�والجـاه�والنفـوذ�والتـأث�Nuليفـوز�ب
ـo=ء�واحـد�هـو�مشـيخة�السـادة�

  !!.الوفائية

  .كل�هذا�من�أجل�يكون�ندا�لصفية�وأسرة�صفية�السادات�ال}=�رفضته�ذات�يوم�وعايرته�بفقره

قضـــاها�مـــع�زوجتـــه�بعـــد�أن�وافـــق�الســـادات�ع$ـــى�زواجهـــا�بعقـــد�جديـــد،�فكانـــت�ســـنوات�عـــذاب�وغـــم�أمـــا�الســـنوات�الثمـــاني�ال}ـــ=�

كانـت�صـفية�دائمـة�التنغـيص�عليـه�ويبـدو�أ��ــا�كانـت�تعـايره�بأصـله�وتـذكره�دومـا�بالقضـية�ال}ـ=�كانـت�بي¡�مــا�ذات�. وهمـوم�°�تنتÈـ=

ســاعة�يوميــا�فــرارا�مــن�وجــه�صــفية�ومــن�نكــدها�الــدائم��٢٠كــان�°�يفــارق�مكتبــه��ــي�ا�ؤيــد�ع$ــى�مــدى��-يــوم،�ح}ــ±�أنــه�وهــو�الكهــل

  .عليه

،�وكانـت�صــفية�شـابة�مــا�تـزال،�وعاشــت�بعــده�قرابـة�ثjثــuن�عامـا،�بــل�وأّحبــت�١٩١٣ع$ـى�أي�حــال،�مـات�الشــيخ�ع$ـي�يوســف�عــام�

العـــالم�ا�مثــل�ا�غمــور�زكــي�عكاشـــة�وتزوجتــه�ولــم�يــتكلم�أحـــد�عــن�حســب�ونســب�الســـيد�عكاشــة،�فقــد�كــان�الشـــيخ�الســادات��ــي�

  !مثلما�ورثت�أباها�من�قبل.  خر،�وعاشت�صفية�كما��Ìوى�دون�حسيب�أو�رقيب�وورثت�زوجها

وأســـدل�الســـتار�ع$ـــى�أول�قضـــية��ـــي�قرننـــا�الـــذي�رحـــل�بالفعـــل،�هـــزت�مســـلمات�عديـــدة�راســـخة،�كمـــا�حفلـــت�بمفاجـــآت�عصـــفت�

  .بالكثNuين،�ثم�ان¨�ت���اية�مأساوية�تليق�بأبطال�ا�آoq=�ا�سرحية�الكNOى 

والقلـوب�واجفـة�و{بصـار�زائغـة��١٩١٣أكتـوبر�سـنة���٢٥ـي�: "لذلك�لم�يكن�غريبا�أن�يكتب�الشيخ�عبد�العزيز�البشري�يـوم�وفاتـه

: ومصائر�{مور�تتواثب�لîوهام��ي�صور�م¼�مـة�غامضـة،�تضـطرب�بـuن�اليـأس�والرجـاء،�والنـاس�يتسـاءلون�م¨�امسـuن�مـن�الخـوف

  .وماذا�كتبت�لها�{قدار��ي�صفح}=�الليل�وال¡�ار) الحرب�العا�ية�{و7ى(لحرب�ماذا�ع×o±�أن�يكون�قسم�مصر�من�هذه�ا



�ي�ذلك�اليوم�من�{يام�السود�مات�رجل�ليس�كمثله��ي�مصر�كثNu،�رجل�إذا�أحبه�الناس�أشد�الحـب�فأنـه�قـوة�كبuـNة��ـي�مصـر،�

  !!وإذا�كرهه�الناس�فîنه�قوة�كبNuة��ي�مصر

  !هواء�فيه�كان�قوة�هائلة��ي�هذه�البjد�يحسب�الناس�لها�كل�حسابفالشيخ�ع$ي�يوسف�ع$ى�تفرق�{ 

مـات�الشـيخ�ع$ـي�يوسـف��ـي�ذلـك�اليـوم�فمـا�قامـت�الـدنيا��وتــه،�كمـا�كـان�ينب�ـي�أن�تقـوم،�بـل�لقـد�شـيع�ودفـن�كمـا�يشـيع�ويــدفن�

  !!"زها�الثمينةأواسط�الناس،�وكأن�الناس�لم�يشيعوا�فيه�مفخرة�من�مفاخر�مصر�و°�أودعوا�الضريح�كè¿ا�من�كنو 

وبغــض�النظــر�عــن�جــjل�ا�ــوت،�الــذي�كــان�يحــيط�بالشــيخ�عبــد�العزيــز�البشــري�وهــو�يرثــي�الرجــل،�فــا®مر�ا�ؤكــد�أن�ع$ــي�يوســف�

مــات�كمـــدا�بعـــد�أن�صـــعد�إ7ـــى�أقäـــo±�مـــا�يمكـــن�أن�يصـــعد�إليـــه��ــي�الســـلم��جتمـــا�ي،�بـــل�لقـــد�ثـــار�وحطـــم�أصـــوله�مســـتخدما�كـــل�

  ..أك¯�Nو°�أقل�الوسائل،�ثم�سقط��ي�قضية�زواج�° 

بــالطبع�°�أريـــد�أن�أعقـــد�أيــة�مقارنـــة�بـــuن�مــا�جـــرى�لـــه�ومــا�جـــرى�لنصـــر�حامــد�أبـــو�زيـــد�حــuن�صـــدر�حكـــم�جــائر�بـــالتفريق�بينـــه�وبـــuن�

أن¾ــــ=�أشــــ�Nuفقــــط�لســــjح��إ° .. زوجتــــه�اب¨�ــــال�نصــــر،�أو�مــــا�كــــاد�يقــــع�لنــــوال�الســــعداوي�بــــالتفريق�بي¡�ــــا�وبــــuن�زوجهــــا�شــــريف�حتاتــــة

  !يستخدمه�قسم�من�{صوليuن�عند�الحاجة،�و�ي�حا°ت�متناقضة�°�يجمع�بي¡�ا�إ°�استخدام�نفس�السjح

   



  الفصـل�الثالـث

  !الحواجز�أكسفوردعندما�تخطى�Qزهري�الشاب�خريج�

و�ـي�أرفـع�الشـهادات�–" العا�يـة" أصـدر�قا�ـo=�شـر�ي�شـاب�يـد�ي�الشـيخ�ع$ـي�عبـد�الـرازق،�حـائز�ع$ـى�شـهادة��١٩٢٥ي�أوائل�عـام�

  ".+سjم�وأصول�الحكم"كتابا�صغ�Nuالحجم�°�تتجاوز�صفحاته�ا�ائة�إ°�قلي�jبعنوان��-العلمية�ال}=�يمنحها�{زهر

وع$ــى�الفــور�تفجــرت�واحــدة�مــن�أخطــر�قضــايا�القــرن�ا�ا�ــo=،�وال}ــ=�شــغلت�مصــر�بمحيطهــا�العربــي�و+ســjمي،�بــل�ومــا�تــزال�هــذه�

أي�الدين�والدولـة،�السـلطات�ا�ختلفـة�وضـرورة�الفصـل�بي¡�ـا،�الديمقراطيـة�: تفجرة�ح}±� ن،�ولم�يقدر�لها�أن�تحسمالقضية�م

تلـــك��ـــي�العنـــاوين�الرئيســـية�للمعـــارك�ال}ـــ=�أثارهـــا�الكتـــاب�الصـــغ�Nu. و{توقراطيـــة،�الهويـــة�+ســـjمية�وتناقضـــات�العjقـــة�بـــالغرب

  .الحجم

قـــد�دفـــع�مـــن�حياتـــه�أك¯ـــ�Nمـــن�عشـــرين�عامـــا�مجـــردا�مـــن�شـــهادته�العلميـــة�ومفصـــو°�مـــن�عملـــه��وإذا�كـــان�الشـــيخ�ع$ـــي�عبـــد�الـــرازق 

ومعزو°�تماما�ومدانا�من�جانب�{زهـر�وقطاعـات�مدنيـة�أخـرى��ـي�ا�جتمـع،�إ°�أنـه�لـم�يNdاجـع�مـع�ذلـك�عـن�موقفـه،�وظـل�تاريخـه�

  .ناصعا

نــه�ومؤسســات�الدولــة�والقصــر�ا�لكــي��ــي�أيامــه،�بــل�لــم�تشــغل�قضــية�الشــيخ�ع$ــي�عبــد�الــرازق�مفكــري�عصــره�فقــط،�وأحــزاب�زما

وليس�غريبا�أن�تكون�ع$ى�قائمة�أولويات�الكث�Nuمن�مفكري�عصـرنا�مـن�أحمـد��Áـاء�الـدين�إ7ـى�غـا7ي�شـكري�إ7ـى�. استمرت�ح}±� ن

  .خليل�عبد�الكريم�إ7ى�نصر�حامد�أبو�زيد�إ7ى�محمد�عمارة�وغNuهم

اء�الحركــــــات�السياســــــية�ا�عاصــــــرة�وخصوصــــــا�+خــــــوان�ا�ســــــلمuن�والتنظيمــــــات�ولــــــيس�غريبــــــا�أيضــــــا�أن�تكــــــون�قضــــــية�الكتــــــاب�ور 

  .الراديكالية�+سjمية،�فض�jعن�الليNOاليuن�بمختلف�تjوي¡�م

   



)١(  

ففـــي�. أي�حـــال،�تنب�ـــي�+شـــارة�أو°�إ7ـــى�الظـــروف�السياســـية�والتاريخيـــة�ال}ـــ=�صـــدر�الكتـــاب��ـــي�ظلهـــا�قبـــل�تنـــاول�الكتـــاب�ذاتـــه�ع$ـــى

انتصـرت�+مNOاطوريــة�الNOيطانيــة�ال}ــ=�°�تغيــب�ع¡�ـا�الشــمس،�بينمــا�كانــت�أغلــب�) ١٩١٨ – ١٩١٤(أعقـاب�الحــرب�العظمــ±�{و7ــى�

سـتعمرات�اقتسـم¨�ا�دول�أوروبـا،�وفــازت�بنصـيب�{سـد�كـل�مـن�+مNOاطوريـة�الNOيطانيـة�إ7ــى�البلـدان� سـيوية�و{فريقيـة�مجـرد�م

  .جانب�ممالك�أسبانيا�وإيطاليا�وهولندا�والNOتغال

بعـــد�غزوهـــا�غـــزوا�مســـلحا�للقضـــاء�ع$ـــى�ثـــورة�الضـــابط�أحمـــد��١٨٨٢فمنـــذ�احتjلهـــا�عـــام��-أمـــا�مصـــر�إحـــدى�درر�التـــاج�الNOيطـــاني

توفيــق،�فكانــت�قــد�تحملــت�الكثuــ�Nأثنــاء�هـــذه�الحــرب�ال}ــ=�لــم�يكــن�لنــا�ف¥�ــا�ناقــة�و°�جمــل،�واســـتغلت�عرابــي�ومســاندة�الخــديوي�

  .مصر�أبشع�استغjل�كمحطة�تموين�للقوات�الNOيطانية،�وتحملت�كل�هذا�انتظارا�°ن¨�اء�الحرب�والحصول�ع$ى��ستقjل

وأحـدا��ا،�إ°�أن�مـا�يعنينـا�هـو�مـا�أسـفرت�عنـه�الثـورة�مـن�ومjبسـا�Ìا��١٩١٩ولعله�بات�معروفا�الظـرف�الـذي�أدى�°نفجـار�ثـورة�

إجبـــار�بريطانيـــا�ع$ـــى�+فـــراج�عـــن�أعضـــاء�الوفـــد�ا�صـــري�بزعامـــة�ســـعد�باشـــا�زغلـــول�والســـفر�مـــن�أجـــل�عـــرض�مطالـــب�{مـــة�ع$ـــى�

  .مؤتمر�للصلح�ا�نعقد��ي�باريس�والحصول�ع$ى��ستقjل

ن�بريطانيــا�عشــية�الحــرب�العظمــ±�ع$ــى�إعــjن�تــم�بموجبــه�إلغــاء�تبعيــة�أمــا�ا�لــك�فــؤاد�الجــالس�ع$ــى�العــرش،�فكــان�قــد�حصــل�مــ

ع$ــــى��١٧٢٥مصــــر��ســــمية�للســــلطان�العثمــــاني،�و�ــــي�التبعيــــة�ال}ــــ=�اســــتمرت�منــــذ�انتصــــار�الســــلطان�ســــليم�{ول�العثمــــاني�عــــام�

روحيــة�بــuن�مصــر�وخليفــة�انقطعــت�تلــك�الصــلة�ال�-وبان¨�ــاء�هــذه�التبعيــة�مهمــا�كانــت�شــكلية. الســلطان�ا�ملــوكي�قانصــوه�الغــوري

  ".رجل�أوروبا�ا�ريض"ا�سلمuن�القابع�خلف�أسوار�قصره��ي�أسطنبول،�والذي�أطلق�عليه�بعد�الحرب�

انضـم�منـذ�وقـت�مبكـر�إ7ـى�لجنـة��تحـاد�والÍNdـي،�) أتـاتورك(وفجأة�صعد�ع$ى�مسرح�{حداث�ضابط�تركي�اسمه�مصطفى�كمـال�

ليـــل�مــن�تjميــذ�مــدارس�الطـــب�العســكري��ــي�الــذكرى�ا�ئويـــة�للثــورة�الفرنســية�عـــام�و�ــي�لجنــة�ســرية�أســـس�لبنا�Ìــا�{و7ــى�عــدد�ق

وقاد�أتاتورك�الذي��ع�اسـمه�كقائـد�عسـكري�انتصـر��ـي�عـدة�معـارك�ضـد�البلقـان�و+نجلuـ¿�واليونـانيuن،�وقـاد�جيشـه�مـن�. ١٨٨٩

" رضـا�هـjل"لNO�ان�حسبما�جـاء��ـي�كتـاب�وخطب��ي�ا�١٩٢١عام�" السلطنة"أجل�منع�تقسيم�تركيا�وتحريرها،�وما�لبث�أن�أل�ى�

  :قائj" السيف�والهjل"

إن�السـلطنة�. وبالقوة�اعdـ¿م�الشـعب�أن�يسـNdدها�منـه.. لقد�اغتصب�السلطان�العثماني�السيادة�من�الشعب�بالقوة.. أ�ðا�السادة

{مـــر�أن�بعـــض�رؤوســـكم��كـــل�مـــا��ـــي.. وســـواء�وافقـــتم�أم�لـــم�توافقـــوا�فســـوف�يحـــدث�ذلـــك.. يجـــب�أن�تل�ـــي�وتفصـــل�عـــن�الخjفـــة

  !سوف�تسقط��ي�غضون�ذلك

�-وبعــد�أســبوع�واحـــد�توقفــت�أمـــام�البــاب�الخلفــي�لقصـــر�الســلطان�ســـيارة�إســعاف�بريطانيــة،�وخـــرج�آخــر�الســـjطuن�وحيــد�الـــدين

يتبعه�ابنه�ومoÉ±�يحمل�حقيبة�وحمال�يحمل�متاع�صـاحب�الجjلـة�السـابق،�وانطلقـت��Áـم�السـيارة�إ7ـى�سويسـرا،�وهكـذا�أغلـق�

  !لف�السلطنة،�والخjفة،�بل�والطربوش�أيضام

  .وهكذا�عاش�العالم�+سjمي�للمرة�{و7ى�ب�jخjفة�مهما�كانت�رمزية�وشكلية

عرضـا�تاريخيـا�شـائقا�يؤكـد�" الخjفـة�وسـلطة�{مـة"نصر�أبو�زيـد��ـي�تقديمـه�لكتـاب�عبـد�الغ¾ـ=�سـ¾=�بـك�. و�ي�هذا�السياق�يورد�د

مارســة�الخjفـة�الجامعــة�بـuن�الســلطتuن�الدينيــة�والسياسـية،�أي�منــذ�عصـر�الخليفــة�العباqــo=�قرنـا�مــن�م�١١مـن�خjلــه�أنـه�بعــد�

تـــم�تحويـــل�الخjفـــة�إ7ـــى�مجـــرد�رمــــز�) م١٧٨٩ – ١٧٧٤( -إ7ـــى�عصـــر�عبـــد�الحميـــد�{ول�الخليفـــة�العثمــــاني) م٨٠٨ – ٧٨٦(الرشـــيد�

 jس�رابــع�ســNــOل�الســلطان�الظــاهر�بيjن�ا�ماليــكدي¾ــ=�°�فعاليــة�سياســية�لــه،�منــذ�اســتغuلشــخص�مجهــول�والــزعم�بأنــه�آخــر��-ط

وع$ــى�مــدى�قــرنuن�مــن�الزمــان�اســتمر�الخليفــة�. أبنــاء�ب¾ــ=�العبــاس،�ونصــبه�خليفــة�للمســلمuن،�ليحصــل�ع$ــى�غطــاء�سياqــo=�روÏــي

�١٥١٧العباqــo=�مجــرد�غطــاء�شــك$ي�للســjطuن�ا�ماليــك�دون�أي�فعاليــة�حقيقيــة،�ح}ــ±�اســتو7ى�الســلطان�ســليم�ع$ــى�مصــر�عــام�

معــــه�إ7ـــــى�القســــطنطينية�آخــــر�ســـــjلة�الخjفــــة�العباســــية،�وحـــــل�محلــــه�بــــالطبع�كخليفـــــة�للمســــلمuن،�واســــتمرت�الخjفـــــة�فحمــــل�



الجديدة�بوصفها�غطاًء�روحيا�ح}±�ألغاها�أتاتورك��ي�إطار�ثورته�ضد�كل�ا�ظاهر�+سjمية�من�الطربوش�إ7ى�الكتابـة�بـالحروف�

  .العربية

  .إسjميا�عارما�غ�Nuأن�إلغاء�منصب�الخjفة�أثار�غضبا

�حمــد�رشــيد�رضــا�ونشــر��ــي�مجلــة�" الخjفــة�و+مامــة�العظمــ±"{ول�. وصــدر�كتابــان�هامــان��ــي�هــذه�الفdــNة�يــدافعان�عــن�الخjفــة

النكuـــ�Nع$ـــى�منكـــري�النعمـــة�مـــن�الـــدين�والخjفـــة�"والثـــاني�هـــو�. ا�باشـــرين" +خـــوان�ا�ســـلمuن"لســـان�حـــال�الســـلفيuن�وآبـــاء�) ا�نـــار(

  .عارض�الNdكي�الهارب�من�أتاتورك�مصطفى�صNOي للم" و{مة

  

)٢(  

. نعــود�إ7ــى�ا�لــك�فــؤاد�الــذي�كــان�قــد�أقــال�الوفــد�لتتشــكل�حكومــة�مــن�ائــتjف�يجمــع�بــuن�{حــرار�الدســتوريuن�وبــuن�حــزب��تحــاد

،�إن�+نجلuـ¿�"ديثال¡�ضـة�والسـقوط��ـي�الفكـر�ا�صـري�الحـ"وغـا7ي�شـكري��ـي�" أيـام�لهـا�تـاريخ"ويؤكد�كـل�مـن�أحمـد��Áـاء�الـدين��ـي�

�ـاذا�°�ين
ـ��o+نجلuـ¿�خjفـة�إسـjمية�جديـدة�تنمـو��ـي�رعـاي¨�م؟�فÈـ=�حجـة�قديمـة�. التقطوا�فكرة�الخjفـة�و�ـي�ملقـاة�ع$ـى�{رض

و�ـي�قـد�خرجـت�.. تنكرت�كل�أنواع�ا�ظـالم�والخطـوب�-للتغرير�با�سلمuن،�وخلف�عباء�Ìا�الواسعة�حسب�تعب�Nuأحمد��Áاء�الدين

أمويـا��ـي�دمشـق،�عباسـيا��ـي�.. قلت�بuن�دمشق�وبغداد�والقاهرة�وأسـطنبول،�يمتط¥�ـا�الحـاكم�الـذي�يسـتبد�با�سـلمuنمن�مكة�وتن

واليــوم�بعــد�الحــرب�العا�يــة�{و7ــى�أصــبح�ا�ســتبد��Áــذه�الــبjد�هــم�.. بغــداد،�فاطميــا��ــي�القــاهرة،�عثمانيــا�ع$ــى�ضــفاف�البوســفور 

أن�يكـــــون�الخليفــــــة��-ضـــــا�بالخjفـــــة�+ســــــjمية؟�وإذا�كـــــان�مـــــن�ا�ســـــتحيل�هـــــذه�ا�ـــــرة+نجلuـــــ¿،�فلمـــــاذا�°�يعـــــززون�اســـــتعمارهم�أي

إنجلu¿يا،�فالعمjء�بuن�ا�سلمuن�ما�أك¯Nهم،��اذا�°�يجعلون�واحدا�م¡�م�خليفة�للمسلمuن؟�وما�هـو�أكOـ�Nعـرش��ـي�الشـرق�{دنـى،�

والجــالس�ع$ـــى�.. لــو°هم�°قتلعتــه�زوبعـــة�عرابــيوأقــدم�عــرش�يحمـــل�بركــة�+نجلuــ¿�ويعdـــNف�لهــم�بالجميــل؟�إنـــه�عــرش�مصــر�الـــذي�

  ".وسمع�ا�لك�فؤاد�القصة�فبدأ�يحلم��Áا.. الذي�عينوه�سلطانا�فملكا�منذ�سنوات�°�تبلغ�العشر�-العرش�فؤاد

فـإذا�أضـفنا�إ7ــى�هـذا�انعقــاد�عـدد�مـن�ا�ــؤتمرات�+سـjمية�العامــة�بمشـاركة�مسـلمuن�هنــود�وباكسـتانيuن��ناقشــة�فكـرة�الخjفــة،�

ا�سـتوى�: مطروحـة�بقـوة�وإلحـاح�ع$ـى�كـل�ا�سـتويات" الخjفـة"®دركنـا�إ7ـى�أي�مـدى�كانـت�: من�بي¡�ا�مـؤتمر�هـام�انعقـد��ـي�القـاهرة

الروÏــي�الشــع�=،�ومســتوى�ا�صــالح�ا�باشــرة�للملــك�فــؤاد�الــذي�كــان�يســÝى�لتــأمuن�حكمــه�بغطــاء�أيــديولو�ي�يســاعده��ــي�القضــاء�

  .NOاطورية�الNOيطانية�Çحكام�القبضة�ع$ى�العالم�+سjمي�ا�حتلع$ى�ا�عارضة،�ومستوى�مصالح�+م

  

)٣(  

أمـــــا�القا�ـــــo=�الشـــــاب�ع$ـــــي�عبـــــد�الـــــرازق،�فقـــــد�بحثـــــت�طـــــوي�jعـــــن�أي�معلومـــــات�تتعلـــــق�بـــــه،�فjحظـــــت�أو°�نـــــدرة�هـــــذه�ا�علومـــــات�

. وتعيينه�قاضـيا�عنـد�عودتـها�قصورة�ع$ى�أنه�عمل�لفNdة�قصNuة�بالجامعة�بعد�تخرجه�ثم�سفره�إ7ى�اسكفورد�ودراسته�هناك،�

وتحـت�هـذا�العنـوان�الكبuـ�N" مـن�آثـار�مصـطفى�عبـد�الـرازق "هـو��١٩٥٧واهتديت��ي���ايـة�{مـر�إ7ـى�كتـاب�صـدر��ـي�دار�ا�عـارف�عـام�

  ".صدرها�بنبذة�عن�تاريخ�حياته�شقيقه�ع$ي�عبد�الرازق : "عنوان�أصغر

{سـرة�عريقـة�مـن�{سـر�الكبuـNة�ال}ـ=�تولـت�. بـدايات�واحـدة�بـالطبعإ°�أن�{صـول�و{سـرة�وال.. فالكتاب�عن�مصـطفى�ولـيس�عليـا

وأحــد�أجــداده�كـان�صــديقا�للخــديوي�سـعيد،�أمــا�جــده�ا�باشـر�فقــد�انتخــب�عضـوا��ــي�مجلــس�النــواب�". و°يــة�ال¼�نسـا"القضـاء��ــي�

. عامــــا��١٨ــــي�منصــــبه��ـــي�عصــــر�الخــــديوي�إســــماعيل،�بـــل�وكــــان�يتلــــو�خطبــــة�الخــــديوي�ال}ـــ=�يفتــــتح��Áــــا�الجلســــات�الســـنوية،�وظــــل�

وعندما�عارض�الخديوي�نفاه�إ7ـى�السـودان�ثـم�عفـا�عنـه،�واشـNdك�مـع�+مـام�محمـد�عبـده��ـي�إنشـاء�الجمعيـة�الخNuيـة�+سـjمية،�

  .وأسس�حزب�{مة�مع�محمود�سليمان�وع$ي�شعراوي�وإبراهيم�سعيد�واخت�Nuوكي�jللحزب



لــم�مشــهور،�بــل�إن��ــي�اليــوم�التــا7ي�لصــدور�الحكــم�نشــرت�السياســة�صــفوة�القــول�أنــه�ينحــدر�مــن�أســرة�إقطاعيــة�كبuــNة�وبيــت�ع

إن�{زهـر�úـo=ء�"مقا°�قاسيا�شديد�اللهجة�يش�Nuإ7ى�أنـه�تأكـد�أن�لـيس��ـي�مصـر�دسـتور�ولـن�يسـتطيع�النـاس�أن�يفكـروا�كـأحرار،�

�Nuء�آخـــر،�ومـــا�يضـــ=oـــúء�والعلـــم�=oـــúء�آخـــر،�{زهـــر�=oـــúومـــازال��ـــي�النـــاس�قـــراء�أن�يخـــرج�مـــن�زمـــرة�علمـــاء�{زهـــر) عليـــا(والـــدين��،

oنـــأ�الشـــيخ�ع$ـــي�®ن�رجـــال�{زهـــر�لـــم�يقـــدموا�ع$ـــى�حـــرق�كتابـــه�وحرقـــه��=وســـامعون�ر�ـــ�ðرجـــال�{زهـــر�أم�لـــم�يرضـــوا،�وينب�ـــي�أن�

مــن��ــي�هيئــة�كبــار�العلمــاء؟�مــا�ســلط¨�ا�الدينيــة؟�وع$ــى�أي�أيــة�مــن�كتــاب�هللا�تعتمــد؟�وإ7ــى�أي�حــديث�مــن�ســنة�: "ويضــيف". أيضــا

د؟�ومــا��ــي؟�ومــا�مصــدرها؟�أأصــل��ــي�مــن�أصــول�الــدين�كالخjفــة،�أم�أركــن�مــن�أركــان�الــدين�كِاÇمامــة؟�كــ�jأ��ــا�رســول�هللا�تســتن

  ..".سjم�عليك�أ�ðا�الطريد�وإ7ى�اللقاء: "،�وينتÈ=�ا�قال�بتحية�عبد�الرازق "بدعة�ليس�لحكمها�صفة�دينية

مـــع�الشـــيخ�ع$ـــي�عبـــد�الـــرازق�يصـــر�خjلـــه�ع$ـــى�" يان°بـــورص�اجيبســـ"كمـــا�نشـــرت��ـــي�نفـــس�العـــدد�ترجمـــة�لحـــوار�أجرتـــه�صـــحيفة�

  . تمسكه�بكل�ما�ورد��ي�كتابه،�ويصنف�حكم�هيئة�كبار�العلماء�بأنه�غ�Nuقانوني�ومخالف�للدستور 

  : ع$ى�أي�حال،�كان�تعليق�عبد�الرازق�ع$ى�الحكم�رصينا�متîلئا��ي�نصاعته�ع$ى�النحو�التا7ي

الحمــد���الــذي�"ن�زمــرة�العلمــاء،�وقلنــا�كمــا�يقــول�القــوم�الــذين�خلصــوا�مــن�{ذى�°�جــرم�أننــا�اســتقبلنا�مســرورين�إخراجنــا�مــ"

  ". أذهب�عنا�{ذى�وعافانا

ســـبتم�NOمـــن�السياســـة�®هميتـــه�الخصوصـــية��ـــي�هـــذا�ا�قـــام؛�حيـــث�تـــورد��٦وأخuـــNا�أود�أن�أشـــ�Nuإ7ـــى�مـــا�ورد��ـــي�العـــدد�الصـــادر��ـــي�

مـن�قـانون�{زهـر�مسـألة�دينيـة��١٠١من�تطبيق�الفقرة�الثانية�من�القانون���فتتاحية�أن�جماعة�من�الكتاب�يريدون�أن�يجعلوا

يNdتب�عل¥�ا�قيام�+سjم��ي�مصـر�أو�عـدم�قيامـه،�ويريـدون�أن�يقولـوا�إن�الدسـتور�والقـانون�وكـل�مبـدأ�مـن�مبـادئ�الحكـم�القـائم�

أن�ينشــروا�ع$ــى�النــاس�كــذبا�و�Ìويشــا�أن��ــي�مصــر�يجــب�إذا��ــي�قامــت��ــي�وجــه�تنفيــذ�هــذه�الفقــرة�أن�تــداس�با®قــدام،�ويريــدون�

الذين�يطالبون،�باحNdام�الدستور��ي�كفالة�حرية�الرأي�ومسئولية�كل�وزير�عن�موظفي�وزارته�يقومون��ـي�وجـه�الـدين،�ويريـدون�

ن،�أن�يفهــم�النــاس�مــن�ذلــك�أ��ــم�حــراس�ع$ــى�الــدين،�عــاملون�ع$ــى�حمايتــه،�وهللا�يعلــم�أ��ــم�لكــاذبون،�وهــم�يعلمــون�أ��ــم�كــاذبو 

فهـــذا�هـــو�دســـتور�الدولـــة�يكفـــل�للنـــاس�حريـــة��عتقـــاد،�وهـــا��ـــي�قـــوانuن�الدولـــة�تبـــيح�الخمـــر�والزنـــا�والربـــا�وا�يســـر،�وهـــذه�وزارات�

الدولة�تصدر�بالخمر�ومنازل�الدعارة�وبيـوت�القمـار�رخصـا�وتصـدر�ببيوتـات�الربـا�قـوانuن،�وهـذه�قـوانuن�الدولـة�°�تقطـع�يـد�سـارق�

ومـــع�هـــذا�°�يتحـــرك�أولئـــك�الكتــــاب�و°�يظهـــرون�مـــن�الغuـــNة�ع$ـــى�ديـــن�هللا�مـــا�يظهـــرون�اليـــوم،�فهــــل�و°�تقـــيم�حـــدا�مـــن�الحـــدود،�

لســكو�Ìم�عــن�هــذا�ولتحــركهم�مــن�أجــل�كتــاب�الشــيخ�عبــد�الــرازق�وهــو�يتعلــق�بمســألة�الخjفــة�بــ�jبأصــل�مــن�أصــول�الــدين،�و°�

وإنمــا�تحــركهم�بطــون�تريــد�أن�تشــبع�وتــدفعهم�شــهوات�.. بحــد�مــن�حــدود�هللا�ســبب�إ°�أ��ــم�°�تــدفعهم�عقيــدة�و°�يحــركهم�إيمــان

وهــــ¼�م�صــــادقuن�فيمــــا�يقولــــون،�هــــب�هــــذه�. تريــــد�أن�تســــد،�وتم$ــــي�علــــ¥�م�رؤوس�ركبــــت�بــــuن�أكتــــافهم�تــــدور�مــــع�الــــريح�حيثمــــا�هــــب

  ". العواطف،�ال}=�كانت�تنظر�مطمئنة�إ7ى�الخمر�وا�يسر�والزنا�مباحة�بالقانون�وإن�حرمها�الشرع

مســـــألة�ديـــــن�وإنمـــــا��ـــــي�مســـــألة�حريـــــة�رأي�"وتختـــــتم��فتتاحيـــــة�الناريـــــة�كلما�Ìـــــا�بوضـــــع�القضـــــية�وضـــــعها�الصـــــحيح�فÈـــــ=�ليســـــت�

ودســتور،�ومــا�دام�الدســتور�باقيــا�فحريــة�الــرأي�مكفولــة،�و�عتــداء�ع$ــى�حريــة�الــرأي�اعتــداء�ع$ــى�الدســتور،�وإخــراج�ا�ســألة�مــن�

  ". °�يسوغه�إ°�النفاق�وفساد�الضمNuوضعها�الدستوري�وجعلها�مسألة�دينية،�هروب�

لكــن�القصــة�لــم�تنتــه�ع$ــى�الــرغم�مــن�صــدور�قــرار�هيئــة�كبــار�العلمــاء�بــإخراج�القا�ــo=�الشــاب�مــن�زمــرة�العلمــاء�ومحــو�اســمه�مــن�

  . الوجود،�فقد�انتقلت�من�الصحافة�إ7ى�الوزارة

ن�قبــل�إ7ــى�توابــع�الحكــم،�وحــذرت�مــن�أن�يكــون�قــد�ن¼�ــت�كمــا�أشــرت�مــ" السياســة"ينتمــ=�عبــد�الــرازق�وظيفيــا�للحقانيــة،�وكانــت�

الحكــم�مقدمــة�لخــرق�القواعــد�الدســتورية�حــول�مســئولية�الــوزارة�عــن�مــوظفي�وزار�Ìــم،�والحــال�أن�فصــل�القا�ــo=�مــن�وظيفتــه�

كــان�يع¾ــ=��عdــNاف�بخــرق�الدســتور�ع$ــى�يــد�هيئــة�كبــار�العلمــاء،�بينمــا�يع¾ــ=�عــدم�فصــله�احdــNام�الدســتور�وعــدم��عdــNاف��Áيئــة�

  .كبار�العلماء�وحكمها



وعنـــدما�أرســـل�يح�ـــ±�باشـــا�إبـــراهيم�رئـــيس�الـــوزارة��ئتjفيـــة�بالنيابـــة�ملحـــا�ع$ـــى�عبـــد�العزيـــز�فهمـــ=�باشـــا�وزيـــر�الحقانيـــة�أن�يقـــوم�

بفصــــــل�عبــــــد�الــــــرازق،�شــــــكل�الــــــوزير�لجنــــــة�لنظــــــر�ا�وضــــــوع،�مــــــع�مjحظــــــة�أن�الــــــوزير�كــــــان�يشــــــغل�منصــــــب�رئــــــيس�حــــــزب�{حــــــرار�

خطابا�مفتوحا�وجهه�عبـد�الـرازق�لـوزير�الحقانيـة�ذكـر�فيـه�أن�قـرار�إخراجـه�مـن�" السياسة"التا7ي�نشرت�الدستوريuن،�و�ي�اليوم�

تأديبيــة�لجهـــات�زمــرة�العلمــاء�باطـــل،�فالقــانون�الـــذي�حــوكم�ع$ـــى�أساســه�يخــتص�بالتـــابعuن�لîزهــر�ومعاهـــده،�و°�تمتــد�ســـلطته�ال

  .الحكومة�ا�ختلفة

وإذا�عرفنــا�أن�. وأصــدر�مرســوما�مليكــا�بإقالــة�عبــد�العزيــز�فهمــ=�باشــا�وزيــر�الحقانيــة�واســتبق�ا�لــك�{حــداث�ولــم�يتمالــك�غضــبه

الوزارة��ئتjفية�كانت�تضـم�وزيـرين�مـن�حـزب�{حـرار�الدسـتوريuن�همـا�محمـد�ع$ـي�علوبـة�باشـا�وتوفيـق�دوس�باشـا،�®دركنـا�أن�

�حتم�أن�يؤدي�إ7ى�أزمة�وزارية�ان¨�ت�بإصـدار�قـرار�ملـزم�إقالة�فهم=�باشا�رئي�الحزب�من�الوزارة�ع$ى�هذا�النحو�ا�زري�كان�من�ا

ومــن�بــuن�التــداعيات�أيضــا،�ورود�أنبــاء�مــن�أوروبــا،�حيــث�كــان�إســماعيل�صــدÍي�باشــا�رئــيس�الــوزراء�. للجميــع�باســتقالة�الــوزيرين

ينتمـــ=�إ7ـــى�أي�يصـــطاف�هنـــاك�با°ســـتقالة�مـــن�رئاســـة�الـــوزراء�تضـــامنا�مـــع�موقـــف�الحـــزب،�ع$ـــى�الـــرغم�مـــن�أنـــه�رجـــل�مســـتقل�و°�

  .حزب

وإذا�كانــت�قضــية�عبــد�الــرازق�قــد�ان¨�ــت�بفــض��ئــتjف�وســقوط�الــوزارة،�إ°�أن�ا�حصــلة�{بعــد�و{ك¯ــ�NتــأثNuا�أن�الدســتور�قــد�

قــد�تعرضــت�بــدورها�للحجــر،�واختلطــت�{وراق�خصوصــا�فيمــا�يتعلــق��–تعـرض�للخــرق،�وحريــة�الــرأي�ال}ــ=�كــان�يجــري�الزهــو��Áــا�

سـjم�ا�فكـرين،�وبـدا�أن�ورقـة�الـدين�سـتظل�قابلـة�®ن�يلـوح��Áـا�{وتوقراطيـون�وأعـداء�الديمقراطيـة�Çرهـاب�بالدين�والطعن��ـي�إ

  .ا�فكرين

وع$ـــى�الـــرغم�مـــن�تجريـــد�وعـــزل�وتصـــفية�القا�ـــo=�الشـــاب،�إ°�أن�قضـــيته�ظلـــت�مطروحـــة�ع$ـــى�أجنـــدة�النخبـــة،�ولـــيس�مـــن�قبيـــل�

الخjفــــة�"نصــــر�حامــــد�أبــــو�زيــــد��ــــي�مقدمــــة�كتــــاب�. ويــــذكر�د. uن�و خــــرا�صــــادفة�أن�نجــــد�الكتــــاب�القضــــية�يطــــل�برأســــه�بــــuن�الحــــ

إن�عبد�الرازق�لم�يسمح�بإعادة�طبع�الكتاب�إ°�بعد�مرور�قرابة�خمسuن�عاما��ي�مجلة�الطليعـة�ال}ـ=�كانـت�تصـدر�" وسلطة�{مة

  .من�مؤسسة�{هرام

مـــن�زمـــرة�العلمـــاء،�غuـــ�Nأنـــه�توقـــف�عـــن�ممارســـة�دوره�وأعيـــد�إليـــه�اعتبـــاره�بوصـــفه��١٩٤٦أمـــا�القا�ـــo=�فقـــد�عـــاد�إ7ـــى�{زهـــر�عـــام�

�١٩٣٢الفكري،�و°�نكاد�نقع�له�ع$ى�ما�يش�Nuإ7ى�ممارسة�هذا�الدور�إ°�ا�حاضرة�ال}=�ألقاها��ي�الجامعة�{مريكية�بالقـاهرة�عـام�

jث�رة�{وقـــــاف�ثـــــ،�وبعـــــد�أن�رد�إليـــــه�اعتبـــــاره�تـــــو7ى�وزا١٩٣٢ا�طبعـــــة�العصـــــرية��–" حضـــــارة�مصـــــر�الحديثـــــة"ونشـــــرت��ـــــي�كتـــــاب�

  .سنوات

وطبقـا��ـا�أورده�محمـد�عمـارة��ـي�الكتـاب�الوثـائقي�. وبسبب�ما�تعـرض�لـه�مـن�أذى�كـان�يـرفض�دائمـا�السـماح�بإعـادة�طبـع�الكتـاب

،�فــإن�محمــود�أمــuن�العــالم�الــذي�كــان�مســئو°�عــن�دار�الهــjل�١٩٧٢ –بuــNوت��–الهــام�الصــادر�عــن�مؤسســة�الدراســات�العربيــة�

بالنشــر�ولــيس�عــدم�" +ذن"+ذن�بإعـادة�طبــع�الكتــاب،�إ°�أن�الشــيخ�رفـض��١٩٦٦د�الـرازق�قبــل�وفاتــه�عــام�طلـب�مــن�الشــيخ�عبــ

اطبعـــوا�الكتـــاب�كمـــا�تشـــاءون،�ولكـــن�دون�اســـتئذاني�ومـــا�أريـــد�أن�أحمـــل�أي�مســـئولية��ـــي�ذلـــك�: "النشـــر،�بـــل�قـــال��حمـــود�العـــالم

ة�أنـه�متمسـك�بآرائـه�تمسـكا�كـام�jوعـدم�رغبتـه��ـي�نفـس�الوقـت��ـي�ويضيف�عمارة�أن�الشيخ�قال�للعالم�قبل�وفاته�بشهور�قليل"

لســت�أتخ$ــى�عنــه،�مــا�تخليــت�عنــه�أبــدا،�ع$ــى�أنــي�لســت�مســتعدا�أن�أ°Íــي�بســببه�أذى�"نشــره�مــرة�ثانيــة�خشــية�التعــرض�لــîذى�

  ".دت�أستطيع�ذلك،�كفاني�ما�لقيتجديدا�وما�ع

 
ُ
مـن�جانـب�الدولـة�ا�صـرية�حيـث�أعـادت�طبـع�الكتـاب�وبكميـات�ضـخمة�ا�ا�سياسـيً عيد�استخدام�الكتاب�اسـتخداًم بعد�سنوات�أ

اليـة�إبـان�تصـاعد�الهجمـات�ا�سـلحة�للتنظيمـات�الراديك" كتـب�ا�واجهـة"وسمر�زهيد،�هيئة�الكتاب��ي�ا�شروع�الذي�أطلق�عليـه�

  ".+سjمية��ي�الثمانينيات

ففــــــي�الفdــــــNة�مــــــن�. =�يصــــــدرها�حــــــزب�العمــــــلولعــــــل�آخــــــر�اســــــتخدام�سياqــــــo=�للكتــــــاب�جــــــرى�ع$ــــــى�صــــــفحات�جريــــــدة�الشــــــعب�ال}ــــــ

نصـــر�أبــو�زيــد��ـــي�ا�قدمــة�ال}ـــ=�. محمــد�عمـــارة�سلســلة�مقـــا°ت�عــن�الكتــاب،�توقـــف�عنــدها�د. ،�نشــر�د١/٢/١٩٩٤و��١١/١/١٩٩٤

،�مؤكــدا�أن�مـن�حــق�عمــارة�أن�يعيـد�النظــر��ــي�ا�قدمـة�والتحقيــق�الوثــائقي�"الخjفــة�وسـلطة�{مــة"سـبقت�+شــارة�إل¥�ــا��ـي�كتــاب�



وحرصـه�ع$ـى�تصـنيفه�داخـل�دائـرة�الفكـر�السياqـo=�) السـابق�+شـارة�إليـه�أيضـا(للكتـاب��١٩٧٢ذي�سبق�أن�أجراه�ونشره�عـام�ال

يغuـ�Nموقفـه�تمامـا�ليشـ�Nuأن�كتـاب�عبـد��١٩٩٤عـام�" الشـعب"ولكنـه��ـي�ا�قـا°ت�ال}ـ=�نشـرها��ـي�. واستبعد�أنـه�يطـرح�قضـية�دينيـة

ســعيا�إ7ــى�علمنــة�ا�جتمعــات�+ســjمية�بتفريغهــا�مــن�" الخjفــة"ي�محاولتــه�للقضــاء�ع$ــى�الــرازق�يخــدم�أهــداف��ســتعمار�الغربــي��ــ

  ".مضمو��ا�الحضاري�والثقا�ي،�وإلحاقها�با�شروع�الثقا�ي�الغربي

عمــارة�أن�يغuــ�Nقناعاتــه�ويتحــول�مــن�اليســار�إ7ــى�اليمــuن،�إ°�أن�مــا�لــيس�مــن�حقــه�هــو�إخفــاء�الحقــائق،�حيــث�. وإذا�كــان�مــن�حــق�د

باختصـار�كـان�مطلوبـا�اسـتدعاء�التنـوير�" ن�عبد�الرازق�اسـتورد�مشـكلة�الغـرب�ا�سـيéي�ورك¼�ـا�ع$ـى�الواقـع�العربـي�+سـjمييرى�إ

الغربـــي�العلمـــاني�إ7ـــى�الواقـــع�الفكـــري�+ســـjمي�ليصـــنع�مـــع�+ســـjم�مـــا�صـــنعه��ـــي�أوروبـــا�مـــع�النصـــرانية�{وروبيـــة�عنـــدما�ردهـــا�إ7ـــى�

  .عمارة. حسبما�كتب�د" عمران�وال¡�ضة�من�ا�رجعيات�الدينيةالكنيسة،�واحتبسها�ف¥�ا�وحرر�ال

أبــو�زيــد�أن�عمــارة�عمــد�إ7ــى�تلويــث�الكتــاب�وصــاحبه،�وأخرجــه�مــن�الســياق�الــذي�ســبق�لــه�أن�أكــد�عليــه�. و�ــي�هــذا�الســياق�يــرى�د

عبـد�الـرازق�قـد�تراجـع��،�وزرعه��ي�سياق�الصراع�+سjمي�العلماني،�بل�إن�عمارة�يسوق�عددا�من�القرائن�ليؤكـد�أن١٩٧٢عام�

عن�آرائه�منذ�وقت�مبكر�رافضـا�إعـادة�طبـع�الكتـاب،�متجـاه�jأن�الرجـل�تعـرض�®ذى�أق×ـo±�مـن�أن�يتحملـه�بشـر�ع$ـى�ا�سـتويuن�

  . ا�ادي�وا�عنوي 

ة�مستندا�ع$ـى�قـرائن�يفنـدها�أو�زيـد�واحـد! ع$ى�أن�عمارة�يتجاوز�كل�الحدود�حuن�يؤكد�أن�من�وقف�وراء�الكتاب�هو�طه�حسuن

فا�حاضــرة�ال}ــ=�ألقاهــا�عبــد�الــرازق��ــي�الجامعــة�{مريكيــة�وســبق�+شــارة�إل¥�ــا�°�تحتمــل�التــأويjت��ســتنطاقية�ال}ــ=�. تلــو�{خــرى 

يســـÝى�عمـــارة�Çلحاقهـــا�بمحاضـــرة�الشـــيخ،�خصوصـــا�بعـــد�ثمـــاني�ســـنوات�مـــن�محاكمتـــه،�ثـــم�يلجـــأ�عمـــارة�لخصـــوم�الشـــيخ�Çثبـــات�

كثuــNين�ممــن�يdــNددون�"فــا�طع¾=�قــال�إن�. هيئــة�كبــار�العلمــاء�ال}ــ=�حاكمــت�عبــد�الــرازق حجتــه�مثــل�محمــد�بخيــت�ا�طع¾ــ=�عضــو�

ع$ــى�ا�ؤلــف�قــالوا�إن�الكتــاب�لــيس�لــه�فيــه�إ°�وضــع�اســمه�عليــه�فقــط�منســوبا�إليــه�ليجعلــه�واضــعوه�مــن�غuــ�Nا�ســلمuن�ضــحية�

 ًNuسه�من�عنده�أدنى�مسكة�من�العقلا�°�يرضاه�لنفوألبسوه�ثوب�الخزي�والعار�إ7ى�يوم�القيامة،�وشهروا�به�تشه."  

والواقــع�أن�مــا�قالــه�الشــيخ�ا�طع¾ــ=�°�يعــدو�أن�يكــون�عبــارات�حماســية�جوفــاء�°�تســتند�إ7ــى�أي�دليــل،�شــأنه�شــأن�قرينــة�أخــرى�

" +ســjم�وأصــول�الحكــم"يســوقها�عمــارة�مفادهــا�مــا�رجحــه�محمــد�ضــياء�الــريس�بــأن�ا�ستشــرق�مرجليــوث�أو�تjمذتــه�هــو�مؤلــف�

هـل�يمكـن�اعتبـار�هـذا�قرينـة؟�إ°م�يسـتند�الـريس�ومـا��ـي�.. إ7ى�سـفر�عبـد�الـرازق�للدراسـة��ـي�بريطانيـا�وإقامتـه�ف¥�ـا�عـامuنمستندا�

  . ويمoÉ=�كالطائر�الفريد�من�فèن�إ7ى�فèن�إ7ى�قرينة�أخرى�أشد�وأنكى!) الدامغة�(وثائقه؟�°�يجيب�عمارة�مكتفيا�بحجته�

شــيخ�أحمــد�حســن�مســلم�كــان��ــي�ضــيافة�أســرة�عبــد�الــرازق�مصــادفة�والتقــى�بع$ــي�عبــد�تتمثــل�هــذه�القرينــة�الكوميديــة��ــي�أن�ال

الــــرازق،�و°حــــظ�بعــــد�صــــjة�ا�غــــرب�آيــــات�الخضــــوع�تلــــوح�ع$ــــى�عبــــد�الــــرازق،�ح}ــــ±�أنــــه�تنفــــل�بســــت�ركعــــات�ولــــيس�ركعتــــuن�فقــــط�

+سـjم�وأصـول�"أنـت�مؤلـف�أدهش�هذا�الورع�الشيخ�مسلم�وسأله�كيف�تكون�ع$ى�هذا�القـدر�مـن�الخشـوع�و+يمـان�و . كالعادة

: إنمـا�ألفـه�طـه�حسـuن،�فعـاد�الشـيخ�مسـلم�يسـأله.. وهل�أنا�الـذي�ألفـت�هـذا�الكتـاب: فسكت�عبد�الرازق�قلي�jثم�أجاب" الحكم

  ! لقد�فاجأني�بالكتاب�وعليه�اسم=: أجاب�عبد�الرازق .. و�اذا�نسبه�إليك؟

بjهة�الشـيخ�عبـد�الـرازق�الـذي�أقـام�الـدنيا�ولـم�يقعـدها�ووقـف�هـذا�وهل�يملك�القارئ��ثل�هذه�القرينة�إ°�الضحك�من�غفلة�و 

ويمÉــo=�عمــارة��ــي�مهزلتــه�نــاق�jعــن�الشــيخ�مســلم�أن�.. ا�وقــف�الجســور�أمــام�هيئــة�كبــار�العلمــاء�ع$ــى�النحــو�الــذي�ســبق�ذكــره؟�

بعـد�أن�تنقـل�عنـك�وسـائل��ـاذا�فعلـت�مـا�فعلـت�يـا�طـه؟�فأجابـه�لكـي�تكـون�لـك�شـهرة�عا�يـة�وذلـك�: عبد�الرازق�سـأل�طـه�حسـuن

  . +عjم�{جنبية�وتتحدث�عن�هذا�الكتاب�وما�فيه�من�فكر

سـيما�وأن�كتابـه�° . نفسـه�فينـال�هـو�الشـهرة�وا�جـد�ـاذا�إذن�لـم�ينسـب�طـه�حسـOن�الكتـاب�ل: وهنا�يسأل�أبو�زيد�سؤ��بريئا�جدا

و�ـــاذا�. قـــط�مـــن�هـــذه�الحادثـــة�فهـــل�لـــدى�عمـــارة�إجابـــة؟بعـــد�عـــامuن�ف.نـــال�مـــا�نـــال�مـــن�الشـــهرة�وا�جـــد" �ـــي�الشـــعر�الجـــا�ي"{شـــهر�

تحمــل�عبــد�الــرازق�مــا�تحمــل�دون�أن�يبــوح�باســم�ا�ؤلــف�الحقيقــي؟�{ك¯ــ�Nطرافــة�أن�الشــيخ�مســلم�حــuن�ســأل�عبــد�الــرازق�عــن�

أن�يرفــع�صـمته�أجابـه�أن�أخjقــه�أبـت�عليــه�أن�يرفـع�دعــوى�ع$ـى�صــديق�لعائلتـه،�كمـا�أن�تقاليــد�العائلـة�تمنــع�إحـراج�أبــت�عليـه�



وهكـذا�يبـدو�الشـيخ�عبـد�!! دعوى�ع$ى�صديق�لعائلته،�كما�أن�تقاليد�العائلة�تمنع�إحراج�الضيف�أو�وضعه��ي�موقـف�غuـ�Nكـريم�

  !! الرازق�مجرد�رجل�متخلف�عقليا�

 عمــارة�وبعــد�أن�تخ$ــى�عمــا�ســبق�لــه�أن�أكــد�عليــه��ــي�تحقيقــه�الوثــائقي�عــام. بعيــدا�عــن�كــل�هــذا�الجــدل�الصــاخب�بعــد�تحــول�د

للكتــاب،�بعيــدا�عــن�كــل�هــذا�يبــدو�غريبــا�أن�يظــل�الكتــاب�بعــد�صــدوره�بنحــو�ســبعuن�عامــا�قــادرا�ع$ــى�إثــارة�الجــدل�والحــوار��١٩٧٢

  .والتناطح

ألــيس�غريبــا�أن�يشــغل�هــذا�الكتــاب�الصــغ�Nuالحجــم�كــل�هــذه�ا�ســاحة�الهائلــة��ــي�الفكــر�العربــي�و+ســjمي،�ويســتخدمه�الخصــوم�

  بعيدة�ا�رامي؟�الفكريون��ي�إثبات�حجمهم�ال

  . ع$ي�أي�حال�تلك��ي�رحلة�الكتاب�ومجاهدة�صاحبه�ومكابدات�الوطن��ي�البحث�عن�الحقيقة



  الفصل�الرابع�

  وطه�حسfن��ي�قضية�القرن�.. والشعر.. القرآن

زمــرة�"وإخراجــه�مــن�" +ســjم�وأصــول�الحكـم"تكــن�لتمÉــo=�بضـعة�شــهور�ع$ــى�محاكمــة�الشـيخ�ع$ــي�عبــد�الــرازق�بسـبب�كتابــة��لـم

  . إ°�وحدث�زلزال�آخر،�كان�عبد�الرازق�طرفا�فيه" العلماء

غ�لســــعادة�تقـــدم�الشـــيخ�حســــنuن�الطالـــب�بالقســـم�العــــا7ي�بـــا®زهر�بـــبj �١٩٢٦مـــايو��٣٠ففـــي�أحـــد�أيـــام�شــــهر�مـــايو،�وبالتحديـــد��ــــي�

ونشــره�ع$ــى�" �ــي�الشـعر�الجــاه$ي"ليف�كتــاب�أســماه�أالنائـب�العمــومي�يــ¨�م�فيـه�الــدكتور�طــه�حســuن�{سـتاذ�بالجامعــة�ا�صــرية�بتـ

  . إ7ى�آخر�ما�ذكره�البjغ".. طعن�صريح��ي�القرآن�حيث�نسب�الخرافة�لهذا�الكتاب�السماوي�الكريم"الجمهور،�و�ي�هذا�الكتاب�

ها،�بـــل��ـــي�دة�مـــن�أخطـــر�وأشـــهر�القضـــايا�الفكريـــة�و�جتماعيـــة��ـــي�تاريخنـــا�الحـــديث،�لـــيس��ـــي�مصـــر�وحـــدوع$ـــى�الفـــور�بـــدأت�واحـــ

  .عا�نا�العربي�بكامله

�–وكـان��سـتقjل�التـام�. قـد�أنجـزت�القليـل�جـدا�ممـا�اسـ¨�دفته�١٩١٩كانت�مصر�رازحة�تحـت��حـتjل�+نجلuـ¿ي،�وكانـت�ثـورة�

�=oـــqى�اســـتق�–شـــعار�الثـــورة�{ساéأن�تحـــو°�ديمقراطيـــا�كـــان�قـــد�بـــدأ�بالفعـــل،�ع$ـــى�الـــرغم�مـــن�الصـــراع�قـــد�أضـــ�Nـــuشـــكليا،�غ�°j

  . الضاري�الذي�كان�يخوضه�ا�لك�فؤاد�من�أجل��ستئثار�بالحكم

لم�تكن�الحياة�السياسية��ي�مصر�قد�أوشكت�ع$ى�التخلص�من�آثـار�أزمـة�محاكمـة�الشـيخ�ع$ـي�عبـد��– ١٩٢٥و�ي�العام�السابق�

  . به�ع$ى�أوسع�نطاق�الرازق�والتنكيل

  . تلك��ي�ا�jمح�العامة�ال}=�ظهر��ي�ظلها�الكتاب�ا�شكلة

ا�جـاورة��دينـة�مغاغـة��ـي�محافظـة�) الكيلـو(الذي�كف�بصره�وهو�بعد�صـ�=،�فقـد�ولـد��ـي�قريـة�) ١٩٧٣ – ١٨٨٩(أما�طه�حسuن�

عشـــرة�برفقـــة�أخيـــه�{كOـــ�Nوتحـــت�رعايتـــه�بســـبب��كيلـــو�مdـــNا�مـــن�القـــاهرة،�والتحـــق�بـــا®زهر��ـــي�ســـن�الثالثـــة�١٨٠ا�نيـــا�ع$ـــى�مبعـــدة�

وبعـــد�أن�قÉـــo±�ســـت�ســـنوات��ـــي�. بـــالقرب�مـــن�{زهـــر�و�ـــي�رحـــاب�مو°نـــا�+مـــام�الحســـuن) عوطـــة(فقدانـــه�البصـــر،�وســـكن��ـــي�بيـــت�

حلقـــات�{زهـــر،�ضـــاق�با�نـــاهج�العقيمـــة�ال}ـــ=�كانـــت�مفروضـــة�ع$ـــى�الطـــjب،�وإن�كـــان�قـــد�أتـــيح�لـــه�أن�يســـتمع�ع$ـــى�بعـــض�دروس�

واستمر�ع$ى�رفضـه�وتمـرده�ح}ـ±�فتحـت�الجامعـة�{هليـة�أبوا�Áـا�عـام�. د�الكب�Nu{ستاذ�+مام�محمد�عبده�قبل�رحيله�بقليلا�جد

و�ــي�نفـس�العــام�قــرر�. ،�فاتجـه�إل¥�ــا�ع$ــى�الفـور�ليســتمع�إ7ــى�دروس�كـان�يلق¥�ــا�كبــار�ا�ستشـرقuن�مــن�إيطاليــا�وفرنسـا�وأ�انيــا١٩٠٨

  . سية�ليتمكن�من�متابعة�الدروس�ال}=�كان�يلق¥�ا�لويس�كليمان�أستاذ�{دب�الفرن×o=طه�حسuن�أن�يتعلم�اللغة�الفرن

درس�طـــه�حســـuن��ـــي�الجامعـــة�{هليـــة�وأعـــد�أول�رســـالة�علميـــة�بالجامعـــة�نـــال�ع¡�ـــا�درجـــة�الـــدكتوراه��١٩١٤و��١٩٠٨وبـــuن�عـــامي�

ج،�حــــرص�طــــه�حســــuن�ع$ــــى�أن�يكــــون�أحــــد�و�ــــا�أعلنــــت�الجامعــــة�عــــن�بعثــــات�للدراســــة�بالخــــار ". ذكــــرى�أبــــي�العــــjء"تحــــت�عنــــوان�

  : ا�بعوثuن�لدراسة�الفلسفة�أو�التاريخ،�وكتب�إ7ى�رئيس�الجامعة

أعـــود� ن�وأرفـــع�إ7ـــى�ســـعادتكم�وإ7ـــى�مجلـــس�إدارة�الجامعـــة�رغب}ـــ=��ـــي�الســـفر�إ7ـــى�أوروبـــا�لدراســـة�العلـــوم�الفلســـفية�أو�التاريخيـــة�

  . موفدا�من�قبل�الجامعة

،�حيـــث�تعلـــم�"{صـــول "وهنـــاك�اتجـــه�ع$ـــى�الفـــور�إ7ـــى�. لخمســـة�والعشـــرين�عامـــا�البحـــر�إ7ـــى�فرنســـاع$ـــى�أي�حـــال،�عOـــ�Nالشـــاب�ابـــن�ا

اليونانية�والjتينية�وأتق¡�ما،�كما�درس�العصور�الوسطى�{وروبية�وتاريخ�أوروبا،�والتحـق�أيضـا�بـدورة�دراسـية�حـول�الفيلسـوف�

و+سـjمية�حيـث�تـابع�محاضـرات�ا�ستشـرقuن�حـول�تفسـ��Nuو�ي�نفس�الوقت�لم�تنقطع�صلته�بثقافتـه�العربيـة. الفرن×o=�ديكارت



القـــرآن،�ثـــم�أعـــد�رســـالته��ـــي�فلســـفة�ابـــن�خلـــدون��جتماعيـــة،�وحظـــى�بإشـــراف�واحـــد�مـــن�أعـــjم�الفكـــر�+نســـاني�وهـــو�إميـــل�دور�

  . كهايم�الذي�يعد�أحد�أساطuن�علم��جتماع�ومؤسسيه�الكبار

=�تعـرف�عل¥�ـا�هنـاك،�وعاشـا�معـا�قصـة�حـب�جميلـة�ان¨�ـت�بـالزواج،�واسـتأنف�يعود�برفقة�السيدة�سـوزان�ال}ـ�١٩٢٥و�ي�أكتوبر�

حــول�الdــNاث�اليونــاني،�فضــ�jعــن��–تأليفــا�وترجمــة��–حياتــه�العلميــة�بالجامعــة�أســتاذا�للتــاريخ�القــديم�وأصــدر�عــددا�مــن�الكتــب�

يـة��ـي�صـدر�العصـر�العباqـo=�وأواخـر�حـول�الحيـاة�{دب�١٩٢٤و��١٩٢٢سلسلة�مقا°ته�ال}=�نشـرها��ـي�جريـدة�السياسـة�بـuن�عـامي�

  . العصر�{موي 

إ7ــــى�مؤسســــة�رســــمية�تمولهــــا�الدولــــة�وتشــــرف�عل¥�ــــا�إشــــرافا�كــــامj،�وعهــــد�إ7ــــى�طــــه�حســــuن��١٩٢٥ع$ــــى�أن�الجامعــــة�تحولــــت�عــــام�

بتـــدريس�{دب�العربـــي،�فشـــرع�خـــjل�هـــذا�العـــام��ـــي�إلقـــاء�محاضـــراته�ع$ـــى�الطـــjب�عـــن�الشـــعر�الجـــاه$ي،�و�ـــي�ا�حاضـــرات�ال}ـــ=�

ظــل��–طــه�حسـuن��–بــل�إن�الرجـل�.. جمعهـا�ونشـرها��ــي�العـام�التــا7ي،�فأثـارت�كــل�هـذا�الضــجيج�والصـخب�الــذي�شـمل�مصــر�كلهـا

وهـــو�عنـــوان�كتـــاب�أصـــدره�حـــول�" مطلـــوب�حيـــا�وميتـــا"ع$ـــي�شـــلش�. طـــوال�حياتـــه�وبعـــد�رحيلـــه،�وع$ـــى�حـــد�تعبuـــ�Nالناقـــد�الراحـــل�د

منهجــه�ودوره��ــي�الحيــاة�الفكريــة�و{دبيــة�العربيــة�تشــكل�جمع¥�ــا�واحــدة�مــن�فالكتــاب�ومؤلفــه�وكتبــه�التاليــة�و . القضــية/ الكتــاب

حمـــل�لـــواء�التجديـــد�بجســـارة�ولـــم�يحـــل�كـــف�بصـــره�دونـــه�ودون�مواجهـــة�التخلـــف�وإعـــادة�. أنصـــع�الصـــفحات��ـــي�حياتنـــا�ا�عاصـــرة

قـد�تعـددت�ميـادين�الجسـارة�وا�جـد،�ل. إنتـاج�ا�عرفـة�والعلـم�بـuن�جـدران�{زهـر،�وانتقلـت�دراسـة�{دب�ع$ـى�يديـه�انتقالـه�كيفيـة

وإذا�كــان�الرجــل�مجــددا��ــي�الجامعــة،�فقــد�كــان�أيضــا�ظــاهرة�كOــNى�ثقافيــة�واجتماعيــة�ســواء�بأعمالــه�{دبيــة�والفكريــة�والنقديــة�

غـــة�والتاريخيـــة،�أو�بـــدوره�السياqـــo=�كـــوزير�للمعـــارف�كـــان�أول�مـــن�طالـــب�أن�يكـــون�التعلـــيم�كا�ـــاء�والهـــواء،�أو�بـــدوره��ـــي�مجمـــع�الل

  . العربية�واليونسكو�وغNuهما�من�الهيئات�وا�ؤسسات

  .ذلكم�هو�طه�حسuن�الذي�قدم�بحياته�وأعماله�نموذجا�وقدوة�لîجيال�العربية�الطالعة

�Nـــuوإذا�كـــان�قـــد�اضـــطر�تحـــت�وطـــأة�الهجـــوم�العنيـــف�إ7ـــى�تعـــديل�بعـــض�مواضـــع�الكتـــاب،�تحـــت�وطـــأة�الهجـــوم�العنيـــف�والحـــرب�غ

،�فــإن�الكتــاب�"�ــي�{دب�الجــاه$ي"وإضــافة�بعــض�الفصــول�إليــه،�ثــم�إصــداره�فيمــا�بعــد�تحــت�اســم�ا�تكافئــة�ال}ــ=�شــنت�ضــده،�

  .١٩٩٦عبد�ا�نعم�تليمة�عن�دار�ال¡�ر�القاهرية�عام�. نفسه�صدر��ي�طبعة�أخرى�قدمها�د

غuـــ�Nأن�ا�عركـــة�. اتليمـــة��ـــي�مـــنهج�التـــأريخ�لـــîدب�وطرائـــق�نقـــد�النصـــوص�وتصـــحيح�نســـب¨�ا�إ7ـــى�منشـــي��. الكتـــاب�وع$ـــى�حـــد�تعبuـــ�Nد

الفكريـة�والسياسـية�ال}ـ=�صـاحبته،�حولتـه�إ7ـى�درس�مـن�دروس�الحركـة�الوطنيـة،�وبالـذات�نخب¨�ـا،�حـول�الديمقراطيـة�وحـدودها�

  .علم=،�واستقjل�الجامعة�والقضاءوحرية�البحث�ال!) إن�كانت�لها�حدود�(

الــرازق�قــد�ان¨�ــت�بصــدور�الحكــم�الســابق�+شــارة�إليــه��ال}ــ=�خاضــها�الشــيخ�ع$ــي�عبــد" +ســjم�وأصــول�الحكــم"وإذا�كانــت�معركــة�

والنيابــة�العامــة��–مــن�هيئــة�°�عjقــة�لهــا�بالقضــاء،�فــإن�ا�عركــة�ال}ــ=�دارت�رحاهــا�حــول�كتــاب�الشــعر�الجــاه$ي�حســمها�القضــاء�

�–تاذ�محمـد�نـور�أي�قبل�أن�تنتقل�القضية�إ7ى�ساحة�ا�حاكم،�وأصدر�القا�o=�الذي�سيظل�التاريخ�يذكره�وهو�{سـ�–تحديدا�

�ا،�ورأى�أن�طـه�حسـuن�مفكـر�وباحـث�قـد�يصـيب�ويخطـئ�ع$ـى�النحـو قـراره�وتحمـل�مسـئولية�حفـظ�التحقيـق�مـع�طـه�حسـuن�إدارًيـ

  .الذي�سوف�يجري�تفصيله�فيما�بعد

{ول�شـــرح�فيـــه�ا�ؤلـــف�منهجـــه�مفصـــ�jالقـــول��ـــي�الشـــعر�الجـــاه$ي�وعjقتـــه�. ع$ـــى�أي�حـــال�يضـــم�الكتـــاب��ـــي�متنـــه�ثـــjث�مباحـــث

اللغة�والقرآن�واللهجات،�والثاني�يتناول�أسـباب�انتحـال�الشـعر،�ثـم�يطبـق�منهجـه�وأسـلوبه�ع$ـى�عـدد�واسـع�مـن�الشـعراء�الـذين�ب

  ". جاهليون "أطلق�عل¥�م�

ويرى�طه�حسuن�أن�الك¯Nة�ا�طلقـة�ممـا�نسـميه�شـعرا�جاهليـا�ليسـت�مـن�الجاهليـة��ـي�úـo=ء،�بـل��ـي�منتحلـة�ومختلقـة�بعـد�ظهـور�

ويضــــيف�مؤكــــدا�أن�مــــا�بقــــى�مــــن�الشــــعر�. jمية�تمثــــل�حيــــاة�ا�ســــلمuن�وميــــولهم�أك¯ــــ�Nممــــا�تمثــــل�حيــــاة�الجــــاهليuن+ســــjم،�أي�إســــ

الجــاه$ي�الصــحيح�قليــل�و°�يمثــل�شــيئا�يــدل�ع$ــى�úــo=ء،�والحــال�أن��عتمــاد�عليــه��ــي�الحصــول�ع$ــى�صــورة�أدبيــة�صــحيحة�لهــذا�

  . العصر�الجاه$ي�أمر�يجانبه�الصواب



uن�مثـل�عنdـNة�وأمـرئ�القـيس�وطرفـة�بـن�العبـد�لـيس�أك¯ـ�Nمـن�انتحـال�انتحلـه�الـرواة�أو�اختلقـه�النحـاة�أو�فشعر�العمالقة�و{سـاط

 .ح}±�من�اخNdاع�ا�تكلمuن�وا�حدثuن�وا�فسرين�ع$ى�حد�تعب�Nuطه�حسuن�نفسه

. وسياســيا�واقتصــادياويســتنتج�مــن�ذلــك�أن�الشــعر�و{دب�الجــاهلuن�°�يصــوران�حيــاة�الجــاهليuن�مــن�كــل�دقائقهــا�دينيــا�وعقليــا�

�ــي�القـرآن�ولــيس��ــي�الشـعر�الجــاه$ي�الــذي�وضـعت�ك¯Nتــه�بعــد�" تلــتمس"إن�حيــاة�العـرب�قبــل�+ســjم�إنمـا�: وع$ـى�حــد�تعبuـNه�أيضــا

  . +سjم،�وخصوصا��ي�القرن�الثاني�الهجري،�قرن�التدوين�والجمع

  الشعر�الجاه$ي�ونسبته�لغ�Nuقائليه؟��أما�السؤال�الذي�ينب�ي�أن�يطرح��ي�هذا�السياق�فهو��اذا�جرى�انتحال

  : ثمة�خمسة�أسباب�يوردها�طه�حسuن�إجابة�ع$ى�هذا�السؤال

السياســة�وا�قصـــود��Áـــا�السياســـة�العصـــبية�القبليـــة،�فقـــد�أرادات�القبائــل�ف$ـــي�صـــراعها�بعـــد�اســـتتباب�+ســـjم�أن�تنســـب�: {ول 

،�فوصــفت�أشــعارا�نســب¨�ا�للجــاهلuن�مــن�شــعرا�ا،�فــال¥�ود�والنصــارى�مــث�jوضــعوا�بعــد�+ســـjم�لنفســها�أمجــادا�قديمــة�تزهــو��Áــا

  . الكث�Nuمن�القصائد�ونسبوها�إ7ى�الجاهلuن

فــبعض�علمــاء�اللغــة�والــرواة���ــي�العصــر�العباqــo=�وضــعوا�شــعرا�يمجــد�ا�ا�ــo=�الفارqــo=،�وجعلــوه�: هــذه�{ســباب�الشــعوبية: ثــاني

  . هليuن�تقربا�من�الوزراء�الفرس�الذين�استوزرهم�الخلفاء�العباسيون ع$ى�ألسنة�الشعراء�الجا

الــذين�وضــعوا�شــعرا�ادعــوا�قدمــه�ونســبوه�إ7ــى�الجــاهلuن�وتغنــوا�فيــه�با®مجــاد�والغــابرة�®حــداث�أمــم�وشــعوب�" القصاصــون : "ثالثــا

  . وقبائل�بائدة

ب�الخـامس�هـو�فسـاد�هـؤ°ء�الـرواة،�وخـص�مـ¡�م�كسـبب�رابـع،�فـإن�السـب" الـرواة"وبينما�يضـيف�طـه�حسـuن�إ7ـى�القصاصـuن�دور�

مــن�البصــرة،�فكjهمـا�كــان��ðــدف�إ7ــى�الكسـب�والdــNبح�بــأي�وســيلة�ولـذلك�توســعا��ــي�الوضــع�" خلـف�{حمــر"و�" حمـاد�مــن�الكوفــة"

  . و�نتحال

رب�الشـــمال�فلغـــة�عـــرب�الجنـــوب�الحمNuيـــة�كانـــت�تختلـــف�عـــن�لغـــة�عـــ. يســـتند�طـــه�حســـuن��ـــي�هـــذا�إ7ـــى�تـــاريخ�اللغـــة�العربيـــة�ذاتـــه

الفصــــéي��ــــي�نحوهــــا�وصــــرفها�وقواعــــدها�ممــــا�دعــــاه�إ7ــــى�الشــــك�فيمــــا�نســــب�إ7ــــى�شــــعراء�الجنــــوب�الجــــاهلuن�مــــن�شــــعر�كتــــب�بلغــــة�

ولنتذكر�أن�طه�حسuن�كان�يتحـدث�عـن�واقـع�اللغـة�قبـل�+سـjم�الـذي�دفـع�بلغـة�قـريش�إ7ـى�الصـدارة،�كمـال�يخضـع�مـا�. الشمال

الحديثــــة��ــــي�العلــــوم�+نســــانية�وقتــــذاك،�وال}ــــ=�تبــــدأ�بالشــــك�كطريــــق�لليقــــuن،�كمــــا��خلفــــوه�مــــن�أقــــوال�وروايــــات��نــــاهج�التحقيــــق

تقoÉ=�بضرورة�أن�يتجرد�الباحث�من�العاطفة�والهوى�قبل�أن�يبدأ�بحثه،�وهو�ا�نهج�الذي�كان�قد�درس�أسسـه��ـي�فرنسـا�أيـام�

  . طلبه�العلم�قبل�سنوات�قليلة�حuن�كان�يعد�أطروحته�للدكتوراه

بعــد��ــي�هــذه�ا�ســألة،�لكن¾ــ=�أكتفــي�هنــا�فقــط�بــالقول�أن�طــه�حســuن�لــيس�أول�مــن�شــكك��ــي�صــحة�الشــعر�وســوف�أفصــل�فيمــا�

كمــا�. كــان�قــد�تحــرج��ــي�القــرن�الثــاني�الهجــري�مــن�قبــول�أشــعار�نســبت�للجــاهليuن�–فــابن�هشــام�صــاحب�الســNuة�النبويــة�. الجــاه$ي

وقبـل�طـه�حسـuن�كتـب�كثuـ�N. واة�وك¯ـNة�مـا�وضـعوه�ونسـبوهإ7ى�فساد�بعض�الر ) طبقات�فحول�الشعراء(نبه�ابن�سjم�الجمéي��ي�

مطالبـا��١٩١١الصـادر�عـام�" تـاريخ�آداب�العـرب"من�ا�ستشرقuن�مؤكدين�هذا��نتحال،�بينما�كتـب�مصـطفى�صـادق�الرافÝـي��ـي�

  . بإعادة�النظر�فيما�ينسب�للشعراء�الجاهليuن�من�شعر�وضع�بعد�رحيلهم

الشــــعر�والشــــعراء�الجــــاهليuن�مشــــددا�ع$ــــى�ضــــرورة�إعمــــال�العقــــل�وتمحــــيص�الروايــــات�ويعمــــد�طــــه�حســــuن�بعــــد�ذلــــك،�إ7ــــى�تنــــاول�

وهو��ي�هذا�يـرى�أن�شـعراء�الجاهليـة�مـن�أمـرؤ�القـيس�إ7ـى�ا�لـتمس�°�ينب�ـي�قبـول�. ا�ختلفة�ع$ى�النحو�الذي�سبقت�+شارة�إليه

  . ما�يروي�ع¡�م�إ°�بعد�طرح�ا�حاكاة�الجامدة�والتعصب�للقديم�بل�وعبادته

الحــــال�أن�الــــرواة�وا�نتحلــــuن�أفســــدوا�الشــــعر�الجــــاه$ي،�ومــــا�يمكــــن��طمئنــــان�إليــــه�مــــن�شــــعر�الفــــرذدق�وعلقمــــة�وعبيــــد�°�يكــــاد�و 

  . يذكر،�ويكفي�فقط�+شارة�إ7ى�الروايات�الخارقة�ال}=�تروي�عن�ابن��برص�لتوضيح�هذا��نتحال

  : ينتÈ=�طه�حسuن�إ7ى�مjحظتuن�أساسيتuن��ي�آخر�كتابه



أنــه�ح}ــ±�لــو�كــان�مــا�درســه��ــي�الكتــاب�°�يفÉــo=�إ7ــى�نتيجــة�تاريخيــة�صــحيحة�فإنــه�فــرض�يحســن�أن�يقــف�عنــده�البــاحثون�: {ول 

أما�الفرض�الذي�يش�Nuإليه�طه�حسuن�فهو�أن�أقدم�الشعراء،�فيما�تـزعم�العـرب،�والـرواة،�هـم�يمنيـون�أو�. ويج¨�دون��ي�تحقيقه

ن�ما�يروي�من�أخبارهم�يدل�ع$ى�أن�قبائلهم�كانـت�تعـيش��ـي�نجـد�والعـراق�والجزيـرة�وسواء�كانوا�من�هؤ°ء�أو�أولئك،�فإ. ربعيون 

  ". أي��ي�هذه�البjد�ال}=�تتصل�بالفرس�اتصا°�ظاهرا،�وال}=�كان��ðاجر�إل¥�ا�العرب�عدنان�وقحطان�ع$ى�السواء"

جزيــرة�ونجــد��ــي�عصــور�مختلفــة،�غuــ�Nلــذلك�يــرجح�طــه�حســuن�أن�هــذه�الحركــات�ال}ــ=�دفعــت�بــاليمنيuن�والحجــازيuن�إ7ــى�العــراق�وال

�ا�كان�مـن�اخـتjط�هـذين�الجنسـuن�العـربيuن�فيمـا�بي¡�مـا�" أ��ا�°�تتجاوز�القرن�الرابع�ا�يjدي،�وقد�أحدثت���ضة�أدبية�وعقلية

  ".واتصالهم�بالفرس

إذ�أنـــه�بحلـــول�القـــرن��".وقـــد�ذهـــب�هـــذا�الشـــعر�ولـــم�يبـــق�منـــه�إ°�الـــذكرى " مـــن�هـــذه�ال¡�ضـــة�ظهـــر�الشـــعر�وقـــوي�وأصـــبح�فنـــا�أدبيـــا

الســادس�ا�ــيjدي�تجــاوزت�ال¡�ضــة�العــراق�والجزيــرة�ونجــد�وانطلقــت�إ7ــى�أعمــاق�الــبjد�العربيــة��ــي�اتجــاه�الحجــاز�وأثــرت��ــي�هــذا�

فالشــعر�كمــا�تــرى�يم¾ــ=�قــوي�حــuن�اتصــلت�. ومــن�هنــا�ظهــر�الشــعر��ــي�مصــر�ومــن�إلــ¥�م�ومــن�أهــل�الــبjد�العربيــة�الشــمالية" �تجــاه

وإذا�"ويضــيف�". ولكننــا�لــم�نعرفــه�ولــم�نصــل�إليــه�إ°�حــuن�تغلغــل��ــي�الــبjد�العربيــة�وأخذتــه�مضــر�عــن�ربيعــة. بيعــةالقحطانيــة�بر 

وســـNdى�أن�الشـــعراء�الجـــاهليuن�مـــن�مضـــر�إ7ـــى�ربيعـــة�قـــد�أدركـــوا�+ســـjم�. فـــنحن�نســـتطيع�أن�نســـتأنف�هـــذا�البحـــث��ـــي�ســـفر�آخـــر

uء�كث=oúهم�فليس�غريبا�أن�يصح�من�شعرهم�N¯كلهم�أو�أكN ."  

. ا�jحظــة�الثانيــة�ال}ــ=�انتÈــ±�إل¥�ــا�أن�كتابــه�قــد�يdــNك��ــي�قارئــه�أثــرا�مؤ�ــا�نتيجــة�لشــكه�{دبــي�الــذي�طرحــه��ــي�كــل�مواضــع�الكتــاب

ومــن�الخطــأ�أن�يشــعر�القــارئ�أن�طــه�حســuن�يقصــد�الهــدم�ويتعمــده،�ممــا�يــدعوهم�إ7ــى�الخــوف�ع$ــى�{دب�العربــي�والقــرآن�الــذي�

  : ويوجه�طه�حسuن�لقرائه�الكلمات�التالية. هذا�{دب�يتصل�به

فلهــــؤ°ء�نقــــول�إن�هــــذا�الشــــك�°�ضــــرر�منــــه�و°�بــــأس�بــــه،�®ن�الشــــك�مصــــدر�اليقــــuن�لــــيس�غuــــN،�بــــل�®نــــه�قــــد�آن�لــــîدب�العربــــي�"

و°�يصـلح�لهــا�مــن�وخuــ�Nلـîدب�العربــي�أن�يـزال�منــه��ــي�غuـ�Nرفــق�و°�لـuن�مــا�°�يسـتطيع�الحيــاة�. وعلومـه�أن�تقــوم�ع$ـى�أســاس�متـuن

  ". أن�يبقى�مثق�Á�jذه�{ثقال�ال}=�تضر�أك¯�Nمما�تنفع،�وتعوق�عن�الحركة�أك¯�Nمما�تمكن�م¡�ا

  : ويضيف

ولســـنا�نخ
ــــo±�ع$ـــى�القــــرآن�مـــن�هــــذا�النـــوع�مــــن�الشـــك�والهــــدم�بأســـا،�فــــنحن�نخـــالف�أشــــد�الخـــjف�أولئــــك�الـــذين�يعتقــــدون�أن�"

نخــالفهم��ــي�ذلــك�أشــد�الخــjف�®ن�أحــدا�لــم�ينكــر�أن�العــرب�. يتــه�وتثبــت�ألفاظــهالقــرآن��ــي�حاجــة�إ7ــى�الشــعر�الجــاه$ي�لتصــح�عرب

وإذا�لـم�ينكـر�أحـد�أن�الن�ـ=�عربـي�وإذا�لـم�ينكـر�أحـد�أن�العـرب�قـد�فهمـوا�القـرآن�. قد�فهموا�القرآن�حuن�سمعوه�تت$ى�عل¥�م�آياتـه

ذا�الشعر�الـذي�يضـاف�إ7ـى�الجـاهليuن؟�ولـيس�حuن�سمعوه،�فأي�خوف�ع$ى�عربية�القرآن�من�أن�يبطل�هذا�الشعر�الجاه$ي�أو�ه

بuن�أنصار�القديم�أنفسهم�من�يستطيع�أن�ينازع��ي�أن�ا�سلمuن�قد�احتـاطوا�أشـد��حتيـاط��ـي�روايـة�القـرآن�وكتابتـه�ودراسـته،�

الشـعر�ولـم�وهـم�لـم�يحفلـوا�بروايـة�. وتفسNuه�ح}±�أصبح�أصدق�نص�عربي�يمكن��عتماد�عليه��ي�تـدوين�اللغـة�العربيـة�وفهمهمـا

يحتــــاطوا�ف¥�ــــا،�بــــل�انصــــرفوا�ع¡�ــــا��ــــي�بعــــض�{وقــــات�طــــائعuن�أو�كــــارهuن،�ولــــم�يراجعوهــــا�إ°�بعــــد�فdــــNة�ن�الــــدهر�وبعــــد�أن�عبــــث�

  ".النسيان�والزمان�بما�كان�قد�حفظ�من�شعر�العرب��ي�غ�Nuكتابة�و°�تدوين

uن�كان�يتوقع�ما�جرى�بشأن�كتابه�من�جانب�بعض�علماء�{زهر�حuكتابهوكأن�طه�حس�
ً
  : ن�كتب�م¡�يا

ذلـك�الـذي�يـراه�وحـده�الـنص�الصـادق�الصـحيح�الـذي�: فأ�ðما�أشد�إكبارا�للقـرآن�وإجـj°�لـه�وتقديسـا�لنصوصـه�وإيمانـا�بعربيتـه"

�Nـــuيســـتدل�بعربيتـــه�القاطعـــة�ع$ـــى�تلـــك�العربيـــة�ا�شـــكوك�ف¥�ـــا،�أم�ذلـــك�الـــذي�يســـتند�ع$ـــى�عربيـــة�القـــرآن�بشـــعر�كـــان�يرويـــه��ـــي�غ

  . ظ�قوم�م¡�م�الكذاب�وم¡�م�الفاسق�وم¡�م�ا�أجور�وم¡�م�صاحب�اللهو�والعبث؟احتياط�و°�تحف

***  

كانــت�" +ســjم�وأصـول�الحكـم"وقبـل�أن�انتقـل�إ7ــى�جانـب�آخـر،�°بــد�أن�أكـرر�أن�انعكاسـات�أزمــة�كتـاب�الشـيخ�ع$ــي�عبـد�الـرازق�

دأ�وكــأن�الحكــم�ا�طلــق�ع$ــى�وشــك�أن�يفــرض�مــا�تــزال�منعقــدة��ــي�{فــق،�وكانــت�حريــة�البحــث�العلمــ=�قــد�أصــيبت��ــي�مقتــل،�وبــ



بطشــه�وقمعــه�ع$ــى�الجميــع،�وظهــر�منــاخ�فكــري�جديــد��ðــدد�الجميــع،�فكــل�مــن�تســول�لــه�نفســه�أن�يبحــث�بحثــا�حــرا�°�يلdــ¿م�إ°�

  . بتقاليد�العلم�مهدد�با°نتقام�إذا�ما�تعارض�بحثه�مع�أمور�السياسة�ال}=�يمكن�بسهولة�إلباسها�مسوح�الدين

وكمـا�أشـرت�مـن�قبـل،�كانـت�البـادرة�{و7ـى�. حسuن�لم�يخش�شيئا،�وأصدر�كتابه��ي�ظل�هذا�الجو�الغـائم�وا�هـدد�ا�دهش�أن�طه

لهــذا�الهجــوم�الــذي�تعــرض�لــه�طــه�حســuن��ــي�بــjغ�قدمــه�الشــيخ�حســنuن،�ممــا�يــوÏي�بــأن�هنــاك�مــا�يشــبه��تفــاق�العــام�والحملــة�

يــه�مباشــرة�خطابــا�للنائــب�العــام�يبلــغ�بتقريــر�رفعــه�علمــاء�{زهــر�عــن�كتــاب�ا�نظمــة،�فقــد�أرســل�شــيخ�{زهــر�بعــد�الــبjغ�ا�شــار�غل

كــذب�فيــه�القــرآن�وطعــن�ع$ــى�الن�ــ=�وأهــاج�بــذلك�ثــائرة�" �ــي�الشــعر�الجــاه$ي" ألفــه�طــه�حســuن�ا�ــدرس�بالجامعــة�ا�صــرية�أســماه"

   .ا�تدينuن،�وطالب�التقرير�باتخاذ�الوسائل�القانونية�الفعالة�الناجعة�ضد�هذا�الطعن

لــم�يملــك�شــيخ�{زهــر�إ°�أن�يبلــغ�النائــب�العــام،�ولــم�يســتطع�أن�يجمــع�هيئــة�علمــاء�{زهــر�لتستصــدر�قــرارا�بتشــريد�وعــزل�وفصــل�

طه�حسuن،�مثلما�حدث�مع�ع$ي�عبد�الرازق،�لسبب�بسيط�وهو�أن�طه�حسuن�ليس�من�علماء�{زهـر�وإن�درس�بـه،�لكنـه�تخـرج�

  . فرنسا�وليس�من�{زهر�ي�الجامعة�وحصل�ع$ى�درجته�العلمية�من�

وطبقا�لتقرير�النيابة�العامة�ال}=�تولت�القضية�وبِدأت�بالفعل��ي�تحقيقا�Ìا�أنه�اتضح�من�أقوال�ا�بلغـuن�أ��ـم�ينسـبون�للمؤلـف�

�أنه�طعن�ع$ى�الدين�+سjمي��ي�أربعة�مواضع�من�كتابه�{ول�أنه�أهان�الـدين�+سـjمي�بتكـذيب�القـرآن��ـي�إخبـاره�عـن�إبـراهيم

  : من�كتابه�٣٦وإسماعيل�حيث�يذكر��ي�ص�

للتــــوراة�أن�تحــــدثنا�عــــن�إبــــراهيم�وإســــماعيل�وللقــــرآن�أن�يحــــدثنا�ع¡�مــــا�أيضــــا،�ولكــــن�ورود�هــــذين��ســــمuن��ــــي�القــــرآن�°�يكفــــي�"

�Çثبــات�وجودهمــا�التــاري�ي،�فضــ�jعــن�إثبــات�أن�هــذه�القضــية�ال}ــ=�تحــدثت�بهجــرة�إســماعيل�بــن�إبــراهيم�إ7ــى�مكــة�ونشــأة�العــرب

ا�مـــن�الحيلـــة��ـــي�إثبـــات�الصـــلة�بـــuن�ال¥�ـــود�والعـــرب�مـــن�جهـــة�ة�م¡�ـــا،�ونحـــن�مضـــطرون�إ7ـــى�أن�نـــرى��ـــي�هـــذه�القصـــة�نوًعـــبا�ســـتعر 

  ". أخرى 

ثاني�ما�نسبه�ا�بلغون�إ7ى�طه�حسuن�ما�تعرض�له��ي�شأن�القراءات�السبع�ا�جمع�عل¥�ا�والثابتة�لدى�ا�سـلمuن�جميعـا،�وأنـه��ـي�

نزالهــا�مــن�عنــد�هللا،�وأن�هــذه�القــراءات�إنمــا�قرأ�Ìــا�العــرب�حســبما�اســتطاعت�°�كمــا�أوÏــى�هللا��Áــا�إ7ــى�كjمــه�ع¡�مــا�يــزعم�عــدم�إ

  . نبيه

�٧٢والثالث�أنه�ينسبون�للمؤلف�أنه�طعن��ي�كتابه�ع$ى�الن�=�ص$ى�هللا�عليه�وسلم�طعنـا�فاحشـا�مـن�حيـث�نسـبه،�فقـال��ـي�ص�

  :من�كتابه

آخر�من�تأث�Nuالدين��ي�انتحال�الشعر�وإضافته�إ7ى�الجاهليuن،�وهو�مـا�يتصـل�بتعظـيم�شـأن�الن�ـ=�مـن�ناحيـة�أسـرته�ونسـبه��ونوع"

فîمـر�مـا�اقتنـع�النــاس�أن�الن�ـ=�يجـب�أن�يكـون�مـن�صــفوة�ب¾ـ=�هاشـم�ب¾ـ=�عبـد�منــاف�وأن�يكـون�بنـو�عبـد�منـاف�صــفوة�. �ـي�قـريش

  ". وة�العرب�والعرب�صفوة�+نسانية�كلهاب¾=�قoä=�وأن�تكون�قoä=�صفوة�قريش�وقريش�صف

  : من�كتابه��٨٠ي�ص�.. إذ�يقول .. الرابع�و{خ�Nuأن�ا�ؤلف�أنكر�أن�لßسjم�أولية��ي�بjد�العرب�وأنه�دين�إبراهيم�

فوته��ــي�أمـا�ا�سـلمون�فقـد�أرادوا�أن�يثبتـوا�أن�لßســjم�أوليـة��ـي�بـjد�العــرب�كانـت�قبـل�أن�يبعـث�الن�ــ=�وأن�خjصـة�الـدين�وصـ"

  ". خjصة�الدين�الحق�الذي�أوحاه�إ7ى�{نبياء�من�قبل

  :٨٤إ7ى�أن�قال��ي�ص�

ومــن�هنــا�أخــذوا�يعتقــدون�أن�ديــن�إبــراهيم�. وشــاعت��ــي�العــرب�أثنــاء�ظهــور�+ســjم�وبعــده�فكــرة�أن�+ســjم�يجــدد�ديــن�إبــراهيم"

إ7ـى�آخـر�مـا�". ا�ضـلون�وانصـرفت�إ7ـى�عبـادة�{وثـانهذا�قد�كان�دين�العرب��ي�عصر�من�العصـور،�ثـم�أعرضـت�عنـه��ـا�أضـلها�بـه�

  . جاء��ي�الكتاب

***  



الســـطور�الســـابقة�وردت��ـــي�القـــرار�الـــذي�كتبـــه�{ســـتاذ�محمـــد�نـــور�رئـــيس�نيابـــة�مصـــر،�والـــذي�نشـــره�أو°�خuـــNي�شـــل�=��ـــي�كتابـــه�

نشــــره�فيمــــا�بعــــد�مجلــــة��،�وأعــــادت١٩٧٢ –بuــــNوت��–الصــــادر�عــــن�ا�ؤسســــة�العربيــــة�للدراســــات�والنشــــر�" محاكمــــة�طــــه�حســــuن"

القـــاهرة�ا�صـــرية��ـــي�العـــدد�الســــابق�+شـــارة�إليـــه،�ضـــمن�محـــور�هــــام�عـــن�الكتـــاب�والقضـــية�علـــق�ع$ــــى�قـــرار�النيابـــة�باحـــث�علــــم�

  . �جتما�ي�ع$ى�فهم=

  : وكان�محمد�نور�قد�ذكر��ي�بداية�قراره

فلمــــا�عــــاد�بــــدأنا�. يــــق�إ7ــــى�مــــا�بعــــد�عودتــــهوحيــــث�أنــــه�نظــــرا�لتغيــــب�الــــدكتور�طــــه�حســــuن�خــــارج�القطــــر�ا�صــــري�قــــد�أرجأنــــا�التحق"

. فأخذنا�أقـوال�ا�بلغـuن�جملـة�بالكيفيـة�ا�ـذكورة�بمحضـر�التحقيـق�ثـم�اسـتجوبنا�ا�ؤلـف�١٩٢٦أكتوبر�سنة��١٩التحقيق�بتاريخ�

  ". وبعد�ذلك�أخذنا��ي�دراسة�ا�وضوع�بقدر�ما�سمحت�الحالة

غـــا�مــــن�دروس�اســـتقjل�الســــلطة�القضـــائية،�ومــــن�ثـــم�قــــدر�Ìا�ع$ــــى�وكمـــا�ســــNuى�القـــارئ،�يعــــد�قـــرار�{ســــتاذ�محمـــد�نــــور�درســــا�بلي

تحقيق�العدل�كمـا�يكشـف�قـرار�النيابـة�عـن�علـم�واتسـاع�أفـق�وثقافـة�{سـتاذ�محمـد�نـور�الـذي�لـم�يكـن�مجـرد�محقـق،�بـل�مفكـر�

  . وباحث�عن�الحقيقة،�يناقش���Ìامات�مناقشة�عقjنية�هادئة�تليق�بمفكر�يعيش�عصره

ومن�حيث�أن�العبارات�ال}=�يقول�ا�بلغون�إن�ف¥�ا�طعنا�ع$ى�الـدين�+سـjمي�إنمـا�جـاءت��ـي�سـياق�: "ات�قالفحuن�ناقش���Ìام

كjم�ع$ى�موضـوعات�كلهـا�متعلقـة�بـالغرض�الـذي�ألفـه�مـن�أجلـه،�فîجـل�الفصـل��ـي�هـذه�الشـكوى�°�يجـوز�انdـ¿اع�تلـك�العبـارات�

 jإ7ــى�تقــديرها�تقــديرا�صــحيحا�بح��ــا�حيــث��ــي��ــي�موضــعها�مــن�الكتــاب��مــن�موضــوعها�والنظــر�إل¥�ــا�منفصــلة�وإنمــا�الواجــب�توصــ

  ". ومناقش¨�ا��ي�السياق�الذي�وردت�فيه�وبذلك�يمكن�الوقوف�ع$ى�قصد�ا�ؤلف�م¡�ا�وتقدير�مسئوليته�تقديرا�صحيحا

ال}ـ=�نزعـت�مـن�أي�أن�رئيس�نيابة�مصر�يقرر�أن�السياق�هو�الذي�يحدد�الهدف�الحقيقي�وغرض�ا�ؤلف،�وليس�منطوق�الجمـل�

ويقــول�فيمــا�يتعلــق�با°�Ìــام�. ســياقها�ع$ــى�النحــو�الــذي�قــام�بــه�ا�بلغــون،�ثــم�مÉــo±�محمــد�نــور�مناقشــا�نقــاط���Ìــام�نقطــة�نقطــة

  . السالف�+شارة�له

ونحــن�°�نفهــم�كيــف�أبــاح�ا�ؤلــف�لنفســه�أن�يخلــط�بــuن�العلــم�والــدين�وهــو�القائــل�بــأن�الــدين�يجــب�أن�يكــون�بمعــزل�عــن�هــذا�"

ع�مــن�البحــث�الــذي�هــو�بطبيعتــه�قابــل�للتغيuــ�Nوالــنقض�والشــك�و+نكــار،�وإننــا�حــuن�نفصــل�بــuن�العلــم�والــدين�نضــع�الكتــب�النــو 

°حــظ�أن�رئــيس�النيابــة�يــأتي�بشــواهد�مــن�كتــاب�طــه�(الســماوية�موضــع�التقــديس�ونعصــمها�مــن�إنكــار�ا�نكــرين�وطعــن�الطــاعنuن�

إن�الــدا�ي�أنــي�(لقــد�ســئل��ــي�التحقيــق�عــن�هــذا�فقــال�.. يقــول��ــي�هــذا�ا�وضــوعو°�نــدري��ــا�يفعــل�غuــ�Nمــا�) حســuن�موضــع���Ìــام

قـد�أخـذوا�لغـ¨�م�عOـ�Nالعـرب�العاربــة��ا�سـتعربةأنـاقش�طائفـة�مـن�العلمـاء�و{دبـاء�والقـدماء�وا�حـدثuن�وكلهـم�يقــررون�أن�العـرب�

  ". من�الوجهة�العلمية�بواسطة�أب¥�م�إسماعيل�بعد�أن�هاجر،�وهم�جمعيا�يستدلون�هذه�النصوص�°�تلزم¾=

ع$ى�حد�تعب�NuخNuي�شل�=�أول�من�حقـق�ونشـر�نـص�قـرار�النيابـة،�" ناقد�أدبي"تكاد�مناقشة�{ستاذ�محمد�نور�أن�تكون�مناقشة�

  . كما�سلفت�+شارة

jستاذ�محمد�نور�قائ}�±oÉوم :  

وص�يسـتدل��Áـا�ع$ـى�تقسـيم�العـرب�إ7ـى�أما�الثابت�من�نصوص�القـرآن�فقصـة�الهجـرة�وقصـة�بنـاء�الكعبـة�ولـيس��ـي�القـرآن�نصـ"

  . أو�ع$ى�أن�إسماعيل�أبو�العرب�العدنانيuن،�و°�ع$ى�تعلم�إسماعيل�العربية�من�جرهم�ومستعربةعاربة�

ربنا�إني�أسكنت�من�ذري}=�بواد�غ�Nuذي�زرع�عند�بيتك�ا�حرم�ربنا�ليقيمـوا�الصـjة�فأجعـل�أفئـدة�"ونص� ية�ال}=�أثبتت�الهجرة�

ســماعيل�إ°�يفيــد�غuــ�Nإســكان�ذريــة�إبــراهيم��ــي�وادي�مكــة،�أي�أن�" مــن�النــاس��Ìــوي�إلــ¥�م�وأرزقهــم�مــن�الثمــرات�لعلهــم�يشــكرون

�Nuن�أهله�وهم�مـن�العـرب�وتعلـم�هـو�وأبنـاؤه�لغـة�مـن�نشـأوا�مـن�".. كنص�الحديث"هو�جرهم�صغuذه�الوادي�ب�Áويضيف�أنه�نشأ�

بي¡�م�و�ـي�العربيـة�®ن�اللغـة�°�تولـد�مـع�+نسـان�وإنمـا�تكتسـب�اكتسـابا�وقـد�انـدمجوا��ـي�العـرب�فصـاروا�مـ¡�م�وهـذا��نـدماج�°�

م��Áذا�يقتÉـo=�أ°�يكـون�مـع�إسـماعيل�أحـد�مـ¡�م�ح}ـ±�°�يوجـد�يNdتب�عليه�أن�يكون�جميع�العرب�العدنانيuن�من�ذريته،�إذ�الحك

 : ليت�{ستاذ�ا�ؤلف�هذا�حذا�حذو�ذلك�ا�بشر�هاشم�العربي��ي�هذه�ا�سألة�حيث�قال ويا. غ�Nuذريته�وهو�ما�لم�يقل�به�أحد



أمــرهم�أ��ــم�دخلــوا�وهــم��ى و°�يملــك�مــن�بنيــه�أحــد�ع$ــى�أمــة�مــن�{مــم،�وإنمــا�قصــار �ا�ســتعربةو°�إســماعيل�نفســه�بــأب�للعــرب�"

�ـي�"مـن�مقالـة��٣٥٦راجع�ص�".. عدد�قليل��ي�قبائل�العرب�العديدة�ا�جاورة��نازلهم�فاختلطوا��Áم�وما�كانوا�إ°�كحصاة��ي�فjة

  ". +سjم

ويضـيف�إ7ى�هذا�الحد�يناقش�ويفند،�بل�ويأتي�وأسانيد�علمية�من�كتب�أخرى��ؤلفuن�آخـرين�يؤكـد��Áـا�مـا�يـورده�مـن�حجـج،�بـل�

  : {ستاذ�محمد�نور�بالحرف�الواحد

أمـا�. لنجـا�مـن�التـورط��ـي�هـذا�ا�وضـوع") مقالـة��ـي�+سـjم"أي�كما�فعل�هاشـم�العربـي�صـاحب�كتـاب�(ولو�أن�ا�ؤلف�فعل�هذا�"

ثـــر�Çبـــراهيم�مســـألة�بنـــاء�الكعبـــة�فلـــم�يفهـــم�الحكـــم��ـــي�نف¥�ـــا�واعتبارهـــا�أســـطورة�مـــن�{ســـاط�Nuاللهـــم�إ°�إذا�كـــان�مـــراده�إزالـــة�كـــل�أ

  "! هللا�أعلم�بمراده! وإسماعيل،�ولكن�ما�مصلحة�ا�ؤلف�من�هذا؟

ينتقل�رئيس�نيابة�مصر�ا�ثقف�ا�تتور�الديمقراطي�حقا�إ7ى�مناقشة�{مر�الثـاني�وهـو�ا�تعلـق�بـالقراءات�السـبع،�حيـث�يقـول�طـه�

الحديث�الشريف�الذي�ورد�مـن�روايـة�نحـو�عشـرين�حسuن�إن�العرب�قِرأوها�حسب�ما�استطاعوا�°�كما�أو��Á�±oا�إ7ى�نبيه،�أما�

وهنـا�يـورد�{سـتاذ�محمـد�نـور�أغلـب� راء�ال}ـ=�تناقلهـا�السـلف�أو�. من�الصـحابة،�فقـد�اختلـوا��ـي�ا�ـراد�مـن�هـذه�{حـرف�السـبعة

ة�القــراءات�تحــدث�ع¡�ــا�ا�حــدثون�حــول�ا�قصــود�بــالقراءات�الســبع،�ثــم�يتنــاول�مــا�كتبــه�طــه�حســuن�مؤكــدا�أنــه�لــم�يتعــرض��ســأل

من�حيـث�إ��ـا�مè¿لـة�وإنمـا�قـال�إن�القـراءات�ك¯ـNت�وتعـددت�اللهجـات،�وقـال�إن�الخـjف�الـذي�وقـع��ـي�القـراءات�تقتضـيه�ضـرورة�

اخــتjف�اللهجــات�بــuن�قبائــل�العــرب�ال}ــ=�لــم�تســتطع�أن�تغuــ�Nحناجرهــا�وألســن¨�ا�وشــفاها�فهــو��Áــذا�يصــف�الواقــع،�وإن�صــح�رأي�

الســبب��–السـبعة�هــو�القـراءات�الســبع،�فـإن�هـذه��ختjفــات�كانـت�واقعــة�فعـj،�كانـت��ــي�طبعـا�مـن�قـال�إن�ا�قصــود�بـا®حرف�

: وقـال�أيضـا"إنـه�قـد�وسـع�7ـي�أن�أقـرئ�كـل�قـوم�بلغـ¨�م�: بأن�يقـرئ�كـل�قهـوم�بلغـ¨�م�حيـث�قـال) ص(الذي�دعا�إ7ى�الNdخيص�للن�=�

تستطيع�ذلـك�ح}ـ±�قـال�سـبع�مـرات�فقـال�7ـي�اقـرأ�ع$ـى�سـبعة�أتانى�جNOيل�فقال�اقرأوا�القرآن�ع$ى�حرف�واحد،�قلت�إن�أم}=�°�"

  : ويضيف". أحرف

وإن�لــم�يصــح�هــذا�الــرأي�فــإن�نــوع�القــراءات،�الــذي�عنــاه�ا�ؤلــف،�إنمــا�هــو�مــن�نــوع�مــا�أشــار�إليــه�الطOــNي�بقــول�إنــه�بمعــزل�عــن�"

رآن�ممـا�اختلفـت�القـراءة��ـي�قراءتـه�®نـه�معلـوم�أنـه�°�حـرف�مـن�حـروف�القـ"أمرت�أن�أقِرأ�القرآن�ع$ى�سبعة�أحرف�"قول�الن�=�

  . �Áذا�ا�ع¾±�يوجب�ا�راء�به�كفر�ا�ماري�به��ي�قول�أحد�علماء�{مة

  : وينتÈ=�من�هذه�النقطة�مؤكدا�بحسم

  ". ونحن�نرى�أن�ما�ذكره�ا�ؤلف��ي�هذه�ا�سألة�هو�بحث�علم=�°�تعارض�بينه�وبuن�الدين�°�اعNdاض�لنا�عليه

  !! ١٩٢٧أذكر�القارئ�مرة�أخرى�أن�هذه�السطور�وردت��ي�قرار�النيابة�عام��هل

أما�{مر�الثالث،�فإن�{ستاذ�محمـد�نـور�يتوقـف�عنـده�بأنـاه�ويناقشـه�مناقشـة�عقjنيـة�هادئـة،�فيشـ�Nuأو°�إ7ـى�مـا�نسـبه�ا�بلغـون�

تب�طه�حسـuن��ـي�كjمـه�عـن�الـدين�وانتحـال�موضحا�السياق�الذي�ورد�فيه�ما�ك) ص(لطه�حسuن�من�قيامه�بالطعن�ع$ى�الن�=�

الشــعر،�و{ســـباب�ال}ـــ=�يعتقـــد�أ��ـــا�دعـــت�ا�ســلمuن�إ7ـــى�انتحـــال�الشـــعر،�وأنـــه�كـــان�يقصــد�با°نتحـــال��ـــي�بعـــض�{طـــوار�إ7ـــى�إثبـــات�

�–وقـال�بعــد�ذلـك�والغـرض�مـن�هــذا��نتحـال�ع$ـى�مـا�يــرجح�. صـحة�النبـوة�وصـدق�الن�ـ=�وكــان�هـذا�النـوع�موجهـا�إ7ــى�عامـة�النـاس

إنما�هو�إرضاء�حاجات�العامة�الذين�يريدون�ا�عجزة��ي�كل�oú=ء�و°�يكرهون�أن�يقـال�لهـم�إن�مـن�د°ئـل�صـدق�الن�ـ=��ـي�رسـالته�

  .أنه�كان�منتظرا�قبل�أن�ي�ئ�بدهر�طويل

  : وأورد�بالحرف�الواحد�ما�ذكره�محمد�نور�تعليقا�ع$ى���Ìام�السالف

لنحــو�مــن�حيــث�هــو�وإنمــا�كــل�مــا�نjحظــه�عليــه�إنــه�تكلــم�فيمــا�يخــتص�بأســرة�الن�ــ=�ونحــن�°�نــرى�اعNdاضــا�ع$ــى�بحثــه�ع$ــى�هــذا�ا"

ونسبه��ي�قريش�بعبارة�خالية�من�كل�احNdام،�بل�وبشـكل��Ìكمـ=�غuـ�N°ئـق،�و°�يوجـد��ـي�بحثـه�مـا�يـدعوه�Çيـراد�العبـارة�ع$ـى�) ص(

 ".هذا�النحو



مــل�عقلـه�ويقـرأ��ــي�عـدد�مــن�ا�صـادر�ليصـل�إ7ــى�قناعـة�عقليــة�أي�أن�{سـتاذ�محمـد�نــور�°�يحـابي�طــه�حسـuن�و°�ينحـاز�لــه،�بـل�يع

  : محافظا�ع$ى�احNdامه�وتقديره�للبحث�العلم=�ولصاحبه�فيقول�لطه�حسuن

هل�يمكن�لحضرتكم� ن�تعريف�اللغة�الجاهلية�الفصéى�ولغة�حم�Nuوبيان�الفـرق�بـuن�لغـة�حمuـ�Nولغـة�عـدنان�ومـدى�الفـرق�: س

  ذلك؟�وذكر�بعض�أمثلة�تساعد�ع$ى�فهم�

  : كما�يسأل�أيضا��ي�موضع�تال

  هل�يمكن�لحضرتكم�أن�تبينوا�لنا�هذه�ا�راجع�أو�تقدموها�لنا؟�: س

  : فNuد�عليه�طه�حسuن

 .أنا�°�أقدم�شيئا: ج

مـن�جانبــه�°�يعتOـ�N{ســتاذ�نـور�أن�إجابــة�طـه�حســuن�إسـاءة�لرمــز�القضـاء��ــي�شخصـه،�بــل�إن�مـن�حــق�طـه�حســuن�أن�يمتنـع�عــن�

  : فيعود�لسؤاله�مرة�أخرى �تقديم�ا�راجع

  هل�يمكن�لحضرتكم�أن�تبينوا�لنا�أي�وقت�كانت�موجودة�اللغة�الحمNuية�ومبدأ�وجودها�إن�أمكن؟�: س

مبدأ�وجودها�ليس�من�السهل�تحديده،�ولكن�°�شك��ي�أ��ـا�كانـت�معروفـة�تكتـب�قبـل�القـرن�{ول�للمسـيح�وظلـت�تـتكلم�إ7ـى�: ج

 jم،�ولكـــن�ظهـــور�+ســـjهـــا�مـــن�اللغـــات�مـــا�بعـــد�+ســـNuم�وســـيادة�اللغـــة�القرشـــية�قـــد�محيـــا�هـــذه�اللغـــة�شـــيئا�فشـــيئا�كمـــا�محيـــا�غ

  . ا�ختلفة��ي�البjد�العربية�وغ�Nuالعربية�وأقر�مكا��ا�لغة�القرآن

ال}ـ=�ويعلـق�{سـتاذ�محمـد�نـور�ع$ـى�ا�ناقشـة�العلميـة�. يكاد�هذا�الحوار�أن�يكون�بuن�عا�uن�لغويuن�ولـيس�بـuن�مـ¨�م�ورئـيس�نيابـة

jن�قائuن�طه�حسuدارت�بينه�وب :  

نحـن�نسـلم�بأنــه�°بـد�مـن�وجــود�اختjفـات�بـuن�لغــة�حمuـ�Nوبــuن�لغـة�عـدنان،�بــل�ونقـول�إنـه�°بــد�مـن�وجـود�úــo=ء�مـن��ختjفــات�"

  ". بuن�لغة�واحدة�من�اللغتuن�ا�ذكورتuن�ولك¡�ا�ع$ى�كل�حال�اختjفات�°�تخرجها�عن�العربية

ميـة�هادئـة�رصـينة�أوردهـا�{سـتاذ�محمـد�نـور��ـي�سـياق�محـدد،�سـياق�عـرض���Ìامـات�ومناقشـ¨�ا�كـل�مـا�سـبق�مـن�مناقشـات�عل

ســواء�مــع�طــه�حســuن�أو�مــع� راء�ا�ختلفــة�ال}ــ=�جــاءت��ــي�كتــب�الســلف�وا�حــدثuن،�أمــا�الجانــب�القــانوني�لتقريــره�فNuجئــه�ل¡�ايــة�

  . تقريره

***  

  : كتب�رئيس�النيابة��ي�تقريره" عن�القانون "عنوان��تحت

. بوضـــع�نظـــام�دســـتوري�للدولـــة�ا�صـــرية�ع$ـــى�أن�حريـــة��عتقـــاد�مطلقـــة�١٩٢٣لســـنة��٤٢مـــن�{مـــر�ا�لكـــي�رقـــم��١٢نصـــت�ا�ـــادة�

تصـوير�أو�بغuـ�Nنصت�ع$ى�أن�حرية�الـرأي�مكفولـة�ولكـل�إنسـان�+عـراب�عـن�فكـره�بـالقول�أو�بالكتابـة�أو�بال�١٤ويضيف�أن�ا�ادة�

) والكــjم�مــا�يــزال�لــرئيس�النيابــة(فلكــل�إنســان�: منــه�ع$ــى�أن�+ســjم�ديــن�الدولــة�١٤٩كمــا�نصــت�ا�ــادة�. ذلــك��ــي�حــدود�القــانون 

إذن�حريـــة��عتقـــاد�بغuـــ�Nقيـــد�و°�شـــرط�وحريـــة�الـــرأي��ـــي�حـــدود�القـــانون�فلـــه�أن�يعـــرب�عـــن�اعتقـــاده�وفكـــره�بـــالقول�أو�بالكتابـــة�

  .دود�القانون بشرط�أ°�يتجاوز�ح

مــن�قــانون�العقوبــات�{ه$ــي�نصــت�ع$ــى�عقــاب�كــل�تعــد�يقــع�بإحــدى�طــرق�العjنيــة�ا�نصــوص�عل¥�ــا��ــي��١٣٩ويضــيف�أن�ا�ــادة�

  . ع$ى�أحد�{ديان�ال}=�تؤدي�شعائرها�علنا�١٤٨�،١٥٠ا�ادتuن�

   



  :تكون�بتوافر�أربعة�أركانذكورة�توجريمة�التعدي�ع$ى�{ديان،�و�ي�الجريمة�ا�عاقب�عل¥�ا�بمقتoÉ±�ا�ادة�ا�

 . التعدي �

 . عقوبات�١٤٨�،١٥٠وقوع�التعدي�بإحدى�الطرق�العلنية�ا�بينة��ي�ا�ادتuن� �

 . وقوع�التعدي�ع$ى�أحد�{ديان�ال}=�تؤدي�شعائرها�علنا �

 . القصد�الجنائي �

  . �ي�{ركان�{ربعة�ال}=�يع¾=�توافرها�إدانة�ا�¨�م�ومن�ثم�صدور�حكم�عليه�إذا�ما�توافرت�هذه�{ركان�تلك

  : ويعكف�{ستاذ�محمد�نور�ع$ي�تناول�{ركان�{ربعة�ع$ى�النحو�التا7ي

حرمتــه�أو�الحــط�مــن�قــدره�أو�كــل�مســاس�بكرامــة�الــدين�أو�ان¨�ــاك��–هــو�طبقــا��ــواد�القــانون�) التعــدي(فيمــا�يتعلــق�بــالركن�{ول�

  . �زدراء�به�®ن�+هانة�تشمل�كل�هذه�ا�عاني

،�)الــركن�{ول (وهنـا�يلقــن�رئـيس�نيابــة�مصـر�قــانون�=�هــذه�{يـام�درســا�بليغـا�حــuن�يقـول�إن�طــه�حســuن�تعـدى�بالفعــل�ع$ـى�الــدين�

  . القانونية�و°�{دبية�لكنه�برئ�فيما�ذكره�بشأن�القراءات�و°�oú=ء�فيه�يستوجب�ا�ؤاخذة�°�من�الوجهة

  ". الركن�الثاني،�أي�وقوع�التعدي�بالطرق�العلنية،�قد�حدث�بنشر�كتاب��ي�الشعر�الجاه$ي

  . الثالث،�تحقق�بالتعدي�ع$ى�دين�تؤدي�شعائره�علنا�وهو�الدين�+سjمي

يجـب�أن�يثبـت�أنـه�: "بـارة�محمـد�نـور أما�الرابع،�وهو�الدرس�الـذي�نتعلمـه�مـن�{سـتاذ�محمـد�نـور�فهـو�تـوافر�القصـد�الجنـائي،�وبع

  ".إنما�أراد�بما�كتبه�أن�يتعدي�ع$ى�الدين�+سjمي،�فإذا�لم�يثبت�هذا�الركن�ف�jعقاب

ويضــيف�أن�ا�ؤلــف�أنكــر��ــي�التحقيقــات�أنــه�يريــد�الطعــن�ع$ــى�الــدين�+ســjمي�وقــال�إنــه�ذكــر�مــا�ذكــره��ــي�ســبيل�البحــث�العلمــ=�

Nuوخدمة�العلم�°�غ .  

  . ن�أنقل�ما�ذكره�محمد�نور�بالحرفومن�ا�هم�أ

�ــي�كتابــه�تفصــي�jإ7ــى�الطريــق�الــذي�رســمه�للبحــث�و°بــد�هنــا�مــن�+شــارة�إ7ــى�مــا�قــرره�ا�ؤلــف��ــي��–أي�طــه�حســuن��–وقــد�أشــار�"

التحقيق�من�أنه�كمسلم�°�يرتاب��ي�وجود�إبـراهيم�وإسـماعيل�ومـا�يتصـل��Áمـا�ممـا�جـاء��ـي�القـرآن،�ولكنـه�كعـالم�مضـطر�إ7ـى�أن�

وقـــد�وجـــدنا�. يـــذعن��نـــاهج�البحـــث�فـــ�jيســـلم�بـــالوجود�العلمـــ=�والتـــاري�ي�Çبـــراهيم�وإســـماعيل�فهـــو�يجـــرد�مـــن�نفســـه�شخصـــيتuن

�٥ص��١٩٢٦يوليـو��١٧ا�ؤلف�قد�شرح�نظريته�شرحا�مستفيضا��ي�مقـال�نشـر�بجريـدة�السياسـة�{سـبوعية،�بالعـدد�الصـادر��ـي�

  : تحت�عنوان�العلم�والدين�وقد�ذكر�فيه�بالنص

متمـايزتuن�إحـداهما�عاقلـة�تحـث�وتنقـد�وتحلـل�وتغuـ�Nاليـوم�. فكل�امرئ�منـا�يسـتطيع�إذا�فكـر�قلـي�jأن�يجـد��ـي�نفسـه�شخصـيتuن"

ما�ذهبت�إليه�أمس�و�Ìدم�اليوم�ما�بنته�أمس،�و{خرى�شاعرة�تلذ�وتألم�وتفـرح�وتحـزن�وتر�ـo±�وتغضـب�وترهـب��ـي�غuـ�Nنقـد�و°�

تان�بمزاجنـــا�وتكويننـــا�°�نســـتطيع�أن�نخلـــص�مـــن�إحـــداهما�فمـــا�الـــذي�يمنـــع�أن�تكـــون�بحـــث�و°�تحيـــل،�وكلتـــا�الشخصـــيتuن�متصـــل

  ". الشخصية�{و7ى�عا�ة�باحثة�ناقدة�وأن�تكون�الثانية�مؤمنة�مطمئنة�طامحة�إ7ى�ا�ثل�{ع$ى

jن�قائuويعلق�رئيس�نيابة�مصر�ع$ى�ما�ذكره�طه�حس :  

ســــنقول�وكيــــف�يمكــــن�أن�تجمــــع�: بــــه�هــــو�ع$ــــى�نفســــه��ــــي�مقالــــه�بعــــد�ذلــــكولســـنا�نعdــــNض�ع$ــــى�هــــذه�النظريــــة�بــــأك¯�Nممــــا�اعdــــNض�"

و°�شـــك��ــي�أن�عـــدم�محاولـــة�+جابــة�ع$ـــى�هـــذا�. الــخ.. ا�تناقضــuن؟�ولســـت�أحــاول�جوابـــا�لهـــذا�الســؤال�وإنمـــا�أحولــك�ع$ـــى�نفســـك

  ". إليه��عNdاض�إنما�هو�عجزه�عن�الجواب،�وا�فهوم�أنه�قد�أورد�هذا��عNdاض�®نه�يتوقعه�ح}±�°�يوجه

مازلنــا�مــع�تقريــر�{ســتاذ�محمــد�نــور،�ومازلــت�أكــرر�للقــارئ�أن�محمــد�نــور�رئــيس�نيابــة�مصــر،�وبا�ناســبة�مصــر�هنــا�لــيس�معناهــا�

القطــر�ا�صــري�بكاملــه،�بــل�أحــد�{قســام�الواقعــة��ــي�محافظــة�القــاهرة،�حيــث�تــم�تقــديم�الــبjغ�ا�شــار�إليــه�مــن�الشــيخ�حســنuن�



فكـــــل�هـــــذا�العقـــــل�الـــــراجح�وا�ناقشـــــة�العلميـــــة�ا�دعمـــــة�با®ســـــانيد�وا�رونـــــة��ـــــي�فهـــــم�القـــــانون�).. هرالطالـــــب�بالقســـــم�العـــــا7ي�بـــــا®ز 

  .. وتطبيقاته�ا�ختلفة�و�نحياز�للدستور�وما�تضمنه�من�نص�ع$ى�حرية�الرأي�و�عتقاد

  !! كل�هذا�يصدر�من�سلطة�النيابة�

°�يمكــن�الجمـــع�بــuن�النقيضــuن��ــي�شــخص�واحــد��ــي�وقـــت�ع$ــى�أي�حــال،�يعلــق�محمــد�نــور�ع$ــى�مـــا�ذكــره�طــه�حســuن�مؤكــدا�أنــه�

مقــــال�(إ7ــــى�هــــذا��ــــي�نفــــس�ا�قــــال��–واحــــد،�بــــل�°بــــد�مــــن�أن�تتج$ــــى�إحــــدى�الحــــالتuن�لîخــــرى،�وقــــد�أشــــار�ا�ؤلــــف�أي�طــــه�حســــuن�

بيل�إ7ــى�ليســا�متفقـuن�و°�ســ: �ـي�ســياق�كjمـه�ع$ــى�الخـjف�بــuن�العلـم�والــدين�حيـث�قــال�بشـأ��ما) السياسـة�الســالف�+شـارة�إليــه

  . أن�يتفقا�إ°�أن�يè¿ل�إحداهما�لصاحبه�عن�شخصيته�كلها

أما�توزيع��ختصاصات�ع$ى�حد�تعب�Nuمحمد�نور�الذي�أجراه�بجعله�العلم�من�اختصاص�القوة�العاقلة�والـدين�مـن�اختصـاص�

وجـدنا�العلـم�والـدين�يتنازعـان��القوة�الشاعرة�فلسنا�ندركه،�والذي�نفهمه�أن�العقل�هو�{ساس��ي�العلم�و�ي�الدين�معا�وإذا�ما

) أي�طـه�حسـuن(فسبب�ذلك�أنه�ليس�لدينا�القدر�الكا�ي�من�كل�م¡�ما،�إننا�نقرر�هذا�بناء�ع$ى�ما�نعرفه��ي�نفسـنا،�أمـا�الـدكتور�

Nuفقد�تكون�لديه�القدرة�ع$ى�ما�يقول�وليس�ذلك�ع$ى�هللا�بعس .  

ظر�عـن�نظريتـه�بشـأن�وجـود�شخصـيتuن�سـواء�صـحت�أم�لـم�تصـح،�ويتابع�محمد�نور�أنه�بحث��ي�حقيقة�نية�ا�ؤلف�بصرف�الن

و�ـــا�قرأنـــا�مـــا�كتبـــه�بإمعـــان�وجـــدناه�منســـاقا��ـــي�كتابتـــه�بعامـــل�قـــوي�"ويقـــرر�أن�مـــا�كتبـــه�طـــه�حســـuن�إنمـــا�كتبـــه�عـــن�اعتقـــاد�تـــام�

إ°�أن�الخطــأ��متســلط�ع$ــى�نفســه،�وقــد�بينــا�حــuن�بحثنــا�الوقــائع�كيــف�قــاده�بحثــه�إ7ــى�مــا�كتــب�وهــو�إن�كــان�قــد�أخطــأ�فيمــا�كتــب

  ". ا�صحوب�باعتقاد�الصواب�oú=ء�وتعمد�الخطأ�ا�صحوب�بنية�التعدي�oú=ء�آخر

ويؤكــد�رئــيس�النيابــة�أن�أغلــب�مــا�كتبــه�ا�ؤلــف�بمــا�يمــس�موضــوع�الشــكوى�هــو�تخــيjت�°فNdاضــات�واســتنتاجات�°�تســتند�ع$ــى�

جرأتــه�ع$ــى�مــا�أقــدم�عليــه�ممــا�يمــس�الــدين��أن�يكــون�حريصــا��ــي�–ع$ــى�طــه�حســuن��–دليــل�علمــ=�صــحيح�فإنــه�كــان�يجــب�عليــه�

صـــحيح�أنـــه�كتـــب�مـــا�كتبـــه�عـــن�. +ســـjمي�الـــذي�هـــو�دينـــه�وديـــن�الدولـــة�ال}ـــ=�هـــو�مـــن�رجالهـــا�ا�ســـئولuن�عـــن�نـــوع�مـــن�العمـــل�ف¥�ـــا

¡�ــا�اعتقــاد�بــأن�بحثــه�العلمــ=�يقتضــيه،�ولكنــه�مــع�هــذا�كــان�مقــدرا��ركــزه�تمامــا�وهــذا�الشــعور�ظــاهر�مــن�عبــارات�كثuــNة��ــي�كتابــه�م

وأكــــاد�أثـــق�بــــأن�فريقــــا�مـــ¡�م�ســــيلقونه�ســـاخطuن�عليــــه�وبــــأن�فريقـــا�آخــــر�ســـu¿ورون�عنــــه�ازورارا،�ولك¾ــــ=�ع$ـــى�ســــخط�أولئــــك�: قولـــه

  : وازورار�هؤ°ء�أريد�أن�أذيع�هذا�البحث�ويضيف�أيضا

uن�ولكنــه�لشــدة�تــأثuينكــر��ــي�ســلوكه�طريقــا�جديــدا�للبحــث�حــذا��فيــه�حــذو�العلمــاء�الغــربي�°�jنفســه�ممــا�أخــذ�إن�للمؤلــف�فضــ�N

ع¡�م�قد�تورط��ي�بحثه�ح}±�تخيل�حقـا�مـا�لـيس�بحـق،�أمـا�مـا�يـزال�بحاجـة�إ7ـى�إثبـات�أنـه�حـق�أنـه�قـد�سـلك�طريقـا�مظلمـا�فكـان�

  . يجب�عليه�أن�يس�Nuع$ى�مهل�وأن�يحتاط��ي�سNuه�ح}±�°�يضل،�ولكنه�أقدم�بغ�Nuاحتياط�فكانت�النتيجة�غ�Nuمحمودة

  : ويختتم�محمد�نور�قراره�ع$ى�النحو�التا7ي

وحيــث�إنــه�ممــا�تقــدم�يتضــح�أن�غــرض�ا�ؤلــف�لــم�يكــن�مجــرد�الطعــن�والتعــدي�ع$ــى�الــدين،�بــل�إن�العبــارات�ا�اســة�بالــدين�ال}ــ=�

  . أوردها��ي�بعض�ا�واضع�من�كتابه�إنما�قد�أوردها�ع$ى�سبيل�البحث�العلم=�مع�اعتقاده�أن�بحثه�يقتض¥�ا

  . ع�ذلك�يكون�القصد�الجنائي�غ�Nuمتوافروحيث�إنه�م

  . فلذلك�تحفظ�{وراق�إداريا

  محمد�نور 

  ١٩٢٧مارس�سنة���٣٠القاهرة��ي�/ رئيس�نيابة�مصر

وبعـد�قرابـة�خمسـuن�عامــا�ع$ـى�صـدور�قــرار�رئـيس�نيابـة�مصــر�بحفظـه�إداريـا،�وهـو�مــا�يع¾ـ=�أن���Ìـام�ا�وجــه�لطـه�حسـuن�°�يرÍــى�

بعــــد�خمســــuن�عامــــا،�وبالتحديــــد�ثمانيــــة�وأربعــــuن�عامــــا،�كتــــب�.. أو�بعبــــارة�أخــــرى�أن�طــــه�حســــuن�بــــرئ �إ7ــــى�مرتبــــة�الفعــــل�الجنــــائي،

الباحــث��ــي�علــم��جتمــاع�ع$ــي�فهمــ=�دراســة�يعلــق�ف¥�ــا�ع$ــى�هــذا�القــرار�ونشــرت��ــي�ا�حــور�الخــاص�عــن�الكتــاب��ــي�مجلــة�القــاهرة�



ن�متاحــــا�أمـــــام�الباحــــث�وا�فكــــر�وا�ثقــــف��ــــي�العقـــــدين�أشــــار�ف¥�ــــا�إ7ــــى�أن�هـــــامش�الحريــــة�الــــذي�كــــا) ١٩٩٥أبريــــل��– ١٤٩العــــدد�(

  . {خNuين�من�القرن�التاسع�عشر�والعقود�{و7ى�من�القرن�العشرين�كان�واسعا�بما�°�يقارن�بالهامش�ا�تاح�حاليا

ة�العرابيـــة�ويشــ�Nuإ7ـــى�أن�ا�نــاخ�الفكـــري�الـــذي�صــدر��ـــي�ظلـــه�الكتــاب،�مؤكـــدا�أنـــه�ع$ــى�الـــرغم�مـــن�الهزيمــة�ال}ـــ=�تعرضـــت�لهــا�الثـــور 

و�حتjل�العسكري�+نجلu¿ي،�إ°�أن�ا�ناخ�كـان�يسـمح�بالتعدديـة�الفكريـة،�فشـب$ى�شـميل�ينشـر��ـي�النـاس�آراءه�+لحاديـة�ويـرد�

عليـــه�ا�عارضـــون�دون�أي�ضـــجيج�أو�صـــخب،�وكـــذلك� راء�ا�اديـــة�لســـjمة�موqـــo±،�كمـــا�ســـمح�ا�نـــاخ�بفضـــل�الحركـــات�النقابيـــة�

  . عات�والتنظيمات�والحلقات��شNdاكيةالنشطة�بنشوء�بعض�التجم

وبفضــل�هــذا�ا�نــاخ�فيمــا�يــرى�ع$ــي�فهمــ=،�ترا	ــي�ا�حقــق��ــي�البــدء��ــي�التحقيــق��ــي�الــبjغ�ا�قــدم�مــن�مــايو�ح}ــ±�أكتــوبر�لغيــاب�طــه�

jن�قــائuام�ح}ــ±�أن�ا�حقــق�يخاطــب�طــه�حســNــdحــظ�أن�التقريــر�دار��ــي�جــو�مــن��حjن�خــارج�مصــر،�كمــا�يuحضــرتكم،�كمــا�: حســ

كـــان�يتمتـــع�بســـعة�الصـــدر�طـــوال�التحقيـــق�ح}ـــ±�أنـــه�لـــم�يغضـــب�حـــuن�رفـــض�طـــه�حســـuن�ذكـــر�ا�راجـــع�ال}ـــ=�عـــاد�إل¥�ـــا�حـــول�بعـــض�

  . أطروحاته

ويؤكــد�ع$ــي�فهمــ=�أن�ا�حقــق��ــي�ظــل�ا�نــاخ�الســائد�الــذي�كــان�يتســم�بالعقjنيــة�والتنــوير�والشــرعية،�كــان�يميــل�إ7ــى�نفــي�القصــد�

ي�ســبيل�ذلــك�إ7ــى�كــل�شــاردة�وواردة�ســواء��ــي�الكتــاب،�أو��ــي�أقــوال�طــه�حســuن��ــي�محاضــر�الجنــائي�لــدى�طــه�حســuن،�وكــان�يلجــأ��ــ

  . التحقيق،�أو�فيما�نشره�خارج�التحقيق

والواقع�أن�تعليق�ع$ي�فهم=�صحيح��ي�مجمله،�غ�Nuأن�هذا�ا�ناخ�لم�يمنع�هيئـة�كبـار�علمـاء�{زهـر�مـن��جتمـاع�واستصـدار�قـرار�

من�زمر�Ìم�وما�يNdتب�ع$ى�هذا�القرار�مـن�عـزل�وتشـريد�" +سjم�وأصول�الحكم"أثناء�أزمة�كتاب��بإخراج�الشيخ�ع$ي�عبد�الرازق 

وال}ـــ=��–وفصـــل،�ع$ـــى�الـــرغم�مـــن�ا�قاومـــة�الضـــارية�لحـــزب�{حـــرار�الدســـتوريuن�حـــزب�{رســـتقراطية�والليNOاليـــة�ا�صـــرية�العتيـــد�

  . ان¨�ت،�كما�هو�معروف،�بسقوط�الوزارة

طـه�حســuن�غـاف�jعمــا�يمكـن�أن�يــؤدي�إليـه�كتابــه،�وربمـا�كــان�مـا�جــرى�للشـيخ�ع$ــي�عبـد�الــرازق��ـي�العــام�مـن�جانـب�آخــر�لـم�يكــن�

  : السابق�للعام�الذي�صدر�فيه�كتابه�ماث�jأمام�عينيه،�بل�إنه�يؤكد�منذ�الصفحات�{و7ى�لكتابه

أنــي�أحــب�الحيــاة�الهادئــة�ا�طمئنــة،��وربمــا�كــان�الحــق. ولســت�أزعــم�أن¾ــ=�مــن�العلمــاء�ولســت�أتمــدح�بــأن�أحــب�أن�أتعــرض�لــîذى"

وأريـد�أن�أتــذوق�لـذات�العــيش��ــي�دعـه�ورضــا،�ولك¾ــ=�مـع�ذلــك�أحـب�أن�أفكــر،�وأن�أبحــث،�وأحـب�أن�أعلــن�للنــاس�مـا�انتÈــ±�إليــه�

بعــد�البحــث�والتفكuــ�Nو°�أكــره�أن�آخــذ�نصــي�=�مــن�رضــا�النــاس�ع¾ــ=�أو�ســخطهم�ع$ــى�حــuن�أعلــن�إلــ¥�م�مــا�يحبــون،�أو�مــا�يكرهــون�

فîعتمد�ع$ى�هللا�و®حدثك�بمـا�أحـب�أن�أحـدثك�بـه��ـي�صـراحة�وأمانـة�وصـدق،�و®جتنـب��ـي�هـذا�الحـديث�هـذه�الطـرق�ال}ـ=�وإذن�

Nuء�من��حتياط�كث=oúيسلكها�ا�هرة�من�الكتاب�ليدخلوا�ع$ى�الناس�ما�لم�يألفوا��ي�رفق�وأناة�و ."  

نd¿اعـــــه�انd¿اعـــــا��ـــــي�غمـــــار�ا�عـــــارك�ال}ـــــ=�يخوضـــــها�الكتـــــاب�أغلــــب�الظـــــن�أن�ا�نـــــاخ�الـــــذي�يســـــمح�بالتعدديـــــة�وبحـــــق��خـــــتjف�يــــتم�ا

قـد�ان¨�ـت��ـي�جانـب�م¡�ـا�بفصـل�وتشـريد�وعـزل�القا�ـo=�الشـاب�ع$ـي�عبـد�" +سjم�وأصـول�الحكـم"وا�فكرون،�وإذا�كانت�معركة�

مــدى��الــرازق،�فإ��ــا��ــي�جانــب�آخــر�فرضــت�مناخــا�ســمح�بــالهجوم�الضــاري�الــذي�شــنه�محمــد�حســuن�هيكــل�وحزبــه�وجريدتــه�ع$ــى

عــدة�شــهور�ضــد�هيئــة�كبــار�علمــاء�{زهــر�وضــد��ســتخدام�السياqــo=�للــدين�والــدفاع�عــن�حريــة�التعبuــ�Nوالــرأي�ع$ــى�نحــو�لــم�يكــن�

  . ممكنا�أن�يتحقق�لو�لم�تشتعل�ا�عركة�من�{صل

رن�العشــرين،�ع$ــى�أي�حــال،�ظلــت،�وســتظل�معركــة�الشــعر�الجــاه$ي�واحــدة�مــن�أهــم�معــارك�الفكــر�العربــي��ــي�الربــع�{ول�مــن�القــ

  . و°�يكاد�مفكر�أو�كاتب�ممن�تعرضوا�لتاريخنا�الفكري�والسياoq=�أن�يغفل�مثل�هذه�ا�عركة�وتداعيا�Ìا

وإذا�كـان�طـه�حسـuن�قـد�اتجــه�إ7ـى�كتابـه�الـذي�صـودر،�وقــام�بتخفيـف�وتغيuـ�Nبعـض�ا�واضـع�وأضــاف��ـي�مواضـع�أخـرى،�ثـم�أعــاد�

لم�يمنعه�من�خوض�معارك�أخرى�أك¯�Nشراسة�ضد�تخلـف�وجمـود�نظـام�{زهـر�إ°�أن�هذا�" �ي�{دب�الجاه$ي"نشره�تحت�اسم�

وغNuهــا�مــن�ا�عـــارك��ــي�الفكـــر�و{دب�.. التعليمــ=�القــائم�ع$ـــى�التلقــuن�وإعــادة�إنتـــاج�ا�عرفــة�القديمــة،�وضـــد�فــرض�الــرأي�الواحـــد

  . والسياسة�والجامعة�والوزارة�ع$ى�مدى�تاريخه



ر�الجــاه$ي�وصــدرت�عشــرات�الكتــب�ومئــات�ا�قــا°ت�والدراســات،�ومازالــت�تصــدر�ح}ــ±�مــن�جانــب�آخــر�لــم�تتوقــف�تــداعيات�الشــع

  .  ن�ت¨�م�الرجل��ي�وطنيته،�ودينه�وهو�ما�سوف�أتناوله��ي�السطور�التالية

***  

عـــن�جانـــب�هـــام�مـــن�معركـــة��–هيئـــة�الكتـــاب�" ال¡�ضـــة�والســـقوط��ـــي�الفكـــر�ا�صـــري�الحـــديث"غـــا7ي�شـــكري��ـــي�كتابـــه�. يكشـــف�د

لجاه$ي،�فقد�أشار�إ7ى�أنه��ي�بدايات�{زمة،�كتب�البوليس�السياqـo=�تقريـرا�سـريا�مـن�نسـختuن�إحـداهما�للملـك�و{خـرى�الشعر�ا

الصــادر�عــن�" البــوليس�السياqــo=�يحكــم�مصــر"للمنــدوب�الســامي�الNOيطــاني،�مســتندا��ــي�هــذا�إ7ــى�مــا�أورده�جمــال�ســليم��ــي�كتابــه�

  .١٩٧٥دار�القاهرة�للثقافة�العربية�

لــيjحظ�القــارئ�أن�الــبjغ�{ول�ضــد�الكتــاب�والــذي�قدمــه�الشــيخ�حســنuن�الطالــب�( ١٩٢٦أكتــوبر��٢٢ر�{ول�كتــب�بتــاريخ�التقريــ

  . مايو�أي��ي�ذروة�{زمة�٣٠بالقسم�العا7ي�با®زهر�كان�بتاريخ�

  : نعود�لنص�التقرير

�ــــي�الشــــعر�"عــــن�كتــــاب�) الــــديوان�ا�لكــــي�الكــــjم�موجــــه�مــــن�البــــوليس�السياqــــo=�إ7ــــى�رئــــيس(أتشــــرف�باÇيمــــاء�إ7ــــى�طلــــب�ســــعادتكم�

للشــيخ�طــه�حســuن،�فــإن�ا�ــنهج�الــذي�اتبعــه�الشــيخ�قــد�اســتعاره�مــن�ديكــارت�الفيلســوف�الفرن×ــo=�وهــو�مــنهج�الشــك��ــي�" الجــاه$ي

والقاعــدة�{ساســية�لهــذا�ا�ــنهج��ــي�أن�يتجــرد�الباحــث�مــن�كــل�úــo=ء�كــان�يعلمــه�مــن�قبــل،�وأن�يســتقبل�موضــوع�بحثــه�. كــل�úــo=ء

وكمــا�يقــول�الشـــيخ�يجــب�حــuن�نســتقبل�البحــث�عـــن�{دب�العربــي�وتاريخــه�أن�نن×ــo±�عواطفنـــا�. ذهن�ممــا�قيــل�خلـــوا�تامــاخــا7ي�الــ

القوميــة�وكــل�شخصــيا�Ìا،�وأن�نن×ــo±�عواطفنــا�الدينيــة،�وكــل�مــا�يتصــل��Áــا،�وأن�نن×ــo±�أيضــا�هــذه�العواطــف�القوميــة�والدينيــة،�

أ��ـي�تـأليف�كتابـه�طـرح�عـن�نفسـه�العواطـف�القوميـة�والدينيـة،�وبالتـا7ي�ولـذا�فـإن�الشـيخ�طـه�حسـuن�حـuن�بـد: ويستطرد�التقرير"

وبعـدها�بعـدة�أيــام�. وقـد�بـدأ�الشـيخ�طـه��ـي�تطبيـق�هـذا�ا�ـذهب��ـي�الجامعـة�وقـال�فيـه�كثuـNا�مـن�ا�حاضـرات. أصـبح�بـ�jمقدسـات

وا7ي�الســاعة�العاشــرة�صــباحا�بعــزم�علمنــا�أمــس�حــ: و�ــي�أول�نــوفم�NOكتــب�البــوليس�السياqــo=�تقريــره�الثــاني�إ7ــى�ا�لــك�فــؤاد�ونصــه

و�ـــي�.. بســـقوط�الشـــيخ�طـــه�حســـuن�وا�نـــاداةبعـــض�طلبـــة�{زهـــر�ومـــ¡�م�الشـــيخ�الفقـــي�والشـــيخ�محمـــد�{ســـمر�ع$ـــى�عمـــل�مظـــاهرة�

الســــاعة�الحاديــــة�عشــــرة�صــــباحا�بعــــد�ان¨�ــــاء�الحصــــة�الثانيــــة�وقــــف�ا�ــــدعو�محمــــد�{ســــمر�ومعــــه�الشــــيخ�الفقــــي،�والشــــيخ�محمــــد�

  :طلبة�السنة�الرابعة�قسم�عا7ي�{زهر،�وقال�أولهم�الشيخ�محمد�{سمر�محسن�وا7ي،�وهم�من

) مولـد�+مـام�الحسـuن(سNuوا�بنا�أ�ðـا�الطلبـة�نحـو�ا�شـهد�الحسـي¾=�لـنعلم�الـرأي�العـام�هنـاك�غضـبتنا�ع$ـى�ا�لحـدين،�®نـه�ا�ولـد�

عـا�قاصـدين�هـذه�الجهـة،�وعنـد�خـروجهم�فصـفق�لـه�الحاضـرون�وحبـذوا�فكرتـه�وخرجـوا�جمي.. يجمع�كثuـNا�مـن�طبقـات�ا�صـريuن

  : من�باب�{زهر�هتفوا�قائلuن

  . ليسقط�البنداري .. ليسقط�عبد�العزيز�فهم=.. ليسقط�طه�حسuن

ا�مـــن�جريـــدة�السياســـة�وهتفـــوا�و�ـــي��ـــي�أيـــد�ðم�ومـــازالوا�كـــذلك�ح}ـــ±�وصـــلوا�إ7ـــى�ســـيدنا�الحســـuن،�وهنـــاك�اشـــNdى�بعضـــهم�أعـــدادً 

  .جريدته�وداسها�بقدمهزق�كل�م¡�م�بسقوط�الجريدة،�ثم�م

سياqــo=��٣٢بــرقم��١٩٢٧ينــاير��٥ثمــة�تقريــر�ثالــث�للبــوليس�السياqــo=�أيضــا،�وأورده�جمــال�ســليم��ــي�كتابــه�الســالف�الــذكر�بتــاريخ�

بوليس�مصر�يفيد�أن�الغضب�ع$ى�طـه�حسـuن�انتقـل�مـن�{زهـر�والقـاهرة�إ7ـى�{هـا7ي��ـي�ا�ـدن�{خـرى�مـن��سري�وبتوقيع�حكمدار 

  : يقول�التقرير.. الدلتا�والصعيد

بصـورة�التلغـراف�الـذي�وصـل�إ7ـى�بعـض�الصـحف�) التقريـر�موجـه�بـالطبع�لكبuـ�Nأمنـاء�القصـر�ا�لكـي(أتشرف�بأن�أرسل��عـاليكم�"

 ا�صرية�اليوم�بشأن�ال
ً
jن�مذيuبأمـل�التكـرم�) إحـدى�مـدن�صـعيد" (إسـنا"�بإمضاء�فريق�من�علمـاء�وأعيـان�وتجـار�دكتور�طه�حس

  ".با�علومية

   



  : ويرفق�حكمدار�بوليس�مصر�تقريره�بالNOقية�التلغرافية�التالية

كفــى�.. لــدين�و�ــي�{وقــافإذا�كــذبنا�القــرآن�الكــريم�مرضــاة�لطــه�حســuن�وصــيانة�لjئــتjف،�فــ�jغرابــة��ــي�هــدم�البــاÍي�مــن�أركــان�ا"

  ..".هل�أقاموا�لنا�دينا�جديدا�قبل�+جهاز�ع$ى�ديننا�القديم.. بjء�يا�نواب�{مة�ا�سلمة

  .رج٢٦�jوتنتÈ=�الNOقية�با°ستغاثة�بجjلة�ا�لك�والعلماء�و{مة�والNO�ان،�وبلغ�عدد�ا�وقعuن�ع$ى�الNOقية�نيابة�عن�أهل�إسنا�

لة�ع$ــى�+طــjق،�وخرجــت�مــن�جــدران�الجامعــة�وأروقــة�ومكاتــب�النيابــة�والقضــاء�إ7ــى�شــوارع�وميــادين�أي�أن�ا�عركــة�لــم�تكــن�ســه

القاهرة�وا�دن�ا�ختلفة،�بعد�أن�التقط�الوجـدان�الـدي¾=�بعـض�تفاصـيل�النتـائج�الثانويـة�لبحـث�طـه�حسـuن،�ع$ـى�الـرغم�مـن�أن�

  ! فاصيل�بحث�عن�الشعر،�بل�والشعر�الجاه$ي�أصحاب�هذا�الوجدان�من�ا�صريuن�أبعد�ما�يكونون�عن�الخوض��ي�ت

أن�القيمــــة�الحقيقيـــة�للكتــــاب��– ١٩٧٤ –بuـــNوت��–دار� داب��–" ثقافتنــــا��ـــي�مفdــــNق�الطـــرق "لـــويس�عــــوض��ـــي�كتابـــه�. ويؤكـــد�د

ماء�°�يكفــي�وحــده،�وعنعنــة�القــدماء�عــن�القـــد) عــن�الســلف�بـــالطبع(فالــدليل�النق$ــي�"الــذي�اتبعــه�طـــه�حســuن��تكمــن��ــي�ا�ــنهج�

  ". وا�حدثuن�°�تكفي،�بل�ينب�ي�أن�يمتحن�كل�oú=ء�بالدليل�العق$ي�وبالدليل��ستقرائي

إن�مــا�وصــلنا�عــن�: "كتــب�غــا7ي�شــكري��ــي�نفــس�الســياق�١٩٧٤ –بuــNوت��–دارا�توســط�". مــاذا�يبقــى�مــن�طــه�حســuن"و�ــي�كتابــه�

  ". عن�اليقuن�و+يمان�وقريبا�من�+نكار�والشك�القدماء�ليس�مè¿ها�عن�إعادة�النظر�والتمحيص،�ويجب�أن�نلتقي�به�بعيدا

كـــان�يقـــتحم�النظـــام�الفكـــري�. كـــان�يتوجـــه�إ7ـــى�مـــا�هـــو�أخطـــر�مـــن�النظـــام�السياqـــo="ويواصـــل�غـــا7ي�شـــكري�مؤكـــدا�أن�طـــه�حســـuن�

�jأو�ح}ــــ±�مبــــدأ��–للمجتمــــع�والســــلطة�ع$ــــى�الســــواء،�لــــذلك�فهــــو�بــــالرغم�مــــن�أنــــه�لــــم�يتعــــرض�لشــــخص�محــــدد�كــــذات�ا�لكيــــة�مــــث

و°�يكفـــي�القـــول�إن�طـــه�حســـuن�قـــد�طبـــق�مـــنهج�. يا�مباشـــرا،�إ°�أنـــه�طـــورد�ولـــو�حـــق�بصـــورة�غuـــ�Nمســـبوقة��ـــي�ذلـــك�الوقـــتسياســـ

الشــك�عنــد�ديكــارت�ع$ــى�الشــعر�الجــاه$ي،�و°�يكفــي�أيضــا�أنــه�رأى��ــي�هــذا�الشــعر�انتحــا°�دفعــه�®ن�يــرجح�بإنشــاء�هــذا�الشــعر��ــي�

لقـــول�بـــأن�طـــه�حســـuن�كحلقـــة��ـــي�سلســـلة�الفكـــر�الNOجـــوازي�الجديـــد�قـــد�دعـــم�صـــدر�+ســـjم،�وإنمـــا�ينب�ـــي�باÇضـــافة�لـــذلك�كلـــه�ا

لقـد�حـاول�طـه�حسـuن�. الرؤية�الليNOالية�الوافدة�ع$ـى�الثقافـة�بشـاهد�خطuـ�Nيمـس�قـدس�{قـداس�عنـد�الفكـر�السـلفي�وهـو�اللغـة

ال}ــ=�تصــل�بــuن�هــذا�البيــان��ليــدلل�ع$ــى�صــحة�الفــرض�الــذي�شــرع��ــي�إثباتــه�أن�يستشــهد�بــالقرآن�لغــة�وأســلوبا�ع$ــى�مــدى�القرابــة

بينمــــا�صــــوره�.. الب�jــــي�للشــــعر�الــــذي�اســــتقر��ــــي�التــــاريخ�والوجــــدان�ا�تــــوارث�بأنــــه�يمــــت�إ7ــــى�العصــــر�الجــــاه$ي�ج+ســــjمي،�والنســــي

  . وأوزانه�وأخيلته،�بل�وأشباح�معتقداته�تمت�إ7ى�صدر�+سjم

مـــا�ركـــز�عل¥�ـــا�لـــويس�عـــوض�و�ـــي�ا�ـــنهج�الـــذي�وصـــفه�غـــا7ي�والواقـــع�أن�غـــا7ي�شـــكري�يلتفـــت�هنـــا�إ7ـــى�مســـألة�هامـــة�ويركـــز�عل¥�ـــا�مثل

فقـد�بلـور�ذروة�ا�رحلـة�الثانيـة�"الذي�بلور�معالم�الثورة�{و7ى��ي�فكرنـا�الحـديث�أو�ع$ـى�حـد�تعبuـNه�" ناقوس�الخطر"شكري�بأنه�

بــــدأت�ا�رحلــــة�الثانيــــة�فــــإذا�كانــــت�ا�رحلــــة�{و7ــــى�قــــد�ان¨�ــــت�إ7ــــى�التوفيــــق�بــــuن�الــــدين�والعلــــم�الحــــديث،�فقــــد�. مــــن�عصــــر�ال¡�ضــــة

وقـــد�كـــان�ذلـــك�أقäـــo±�مـــا�يســـتطيع�فكـــر�ال¡�ضـــة�أن�.. بالفصـــل�بـــuن�الـــدين�والدولـــة،�وان¨�ـــت�كمـــا�نـــرى�بالفصـــل�بـــuن�الـــدين�والعلـــم

 
ً
  ".يصل�إليه�ويساوم�عليه�معا

،�ومــن�بعــدهم�وإذا�كــان�الطهطــاوي�و{فغــاني�ومحمــد�عبــده�قــد�ان¨�ــوا�إ7ــى�أن�الحضــارة�الحديثــة�°�تتنــاقض�مــع�+ســjم�الصــحيح

قــال�الشـــيخ�ع$ـــي�عبـــد�الـــرازق�أنـــه�°�عjقـــة�بـــuن�+ســـjم�كعقيـــدة�دينيـــة�والدولـــة�كنظـــام�سياqـــo=�للحكـــم،�فـــإن�طـــه�حســـuن�تقـــدم�

الروÏـي�ومعتقـدات�السـلف�°�عjقـة�لهـا�بـالعلم�وقوانينـه�وتجاربـه�ورؤاه��والوجـدانخطوات�أبعد�حuن�قـال�إن�العاطفـة�الدينيـة�

العاطفـة�والعقليـة،�غuـ�Nأن�: ر،�ع$ى�نحو�ما�بينت�من�قبل،�إ7ى�أن�كـل�إنسـان�ينطـوي�ع$ـى�شخصـيتuنكما�أشا. ومقدماته�ونتائجه

  . العالم�حuن�يبحث�°�يعتمد�إ°�ع$ى�العقل،�وبالتا7ي�عليه�نسيان�العواطف�القومية�والدينية

ه�بتكـذيب�القـرآن�والطعـن�الjفت�للنظر�أن�هناك�سبعة�كتب�صدرت��ي�أعقاب�كتاب�طه�حسuن�هاجمته�هجوما�ضاريا�وا�Ìمتـ

الــذي�تخصـص��ـي�الــرد�(للشـيخ�محمــد�الخضـر�حسـuن�" �ـي�نقــض�كتـاب��ـي�الشــعر�الجـاه$ي: "و�ـي) ص(ع$ـى�+سـjم�وتجـريح�الن�ــ=�

نقـد�كتـاب��ـي�الشـعر�"،�وكتـاب�)ع$ى�مفكري�الطليعة�الرائدة،�حيث�أصدر�مـن�قبـل�كتابـا�للـرد�ع$ـى�كتـاب�+سـjم�وأصـول�الحكـم



�حمـــــد�لطفـــــي�جمعـــــة،�" الشـــــهاب�الراصـــــد"�صـــــطفى�صـــــادق�الرافÝـــــي،�و�" تحـــــت�رايـــــة�القـــــرآن"يـــــد�وجـــــدي،�و��حمـــــد�فر " الجـــــاه$ي

  . ومحاضرات�الشيخ�محمد�الخضري،�وكتابان�آخران��حمد�أحمد�عرفة�ومحمد�أحمد�الغمراوي 

مـام�{سـتاذ�محمـد�نـور�لم�يكن�الطريق�إذن�مفروشا�بالورود�أمام�طه�حسuن،�حuن�أصـدر�كتابـة،�كمـا�أن�ا�نـاخ�لـم�يكـن�مهيئـا�أ

  . حسuن�وأصدر�كتابه�التاري�ي�بحفظ�التحقيق�إداريا الذي�حققه�مع�طه

بــل�إن�النائــب�الوفــدي�عبــد�الحميــد�البنــان�الــذي�ســبق�لــه�أن�تقــدم�بــبjغ�للنيابــة�بعــد�صــدور�الكتــاب،�لــم�يكتــف�ببjغــة�وقــدم�

ال¡�ضــــة�" وطبقــــا��ــــا�ورد��ــــي�كتــــاب�غــــا7ي�شــــكري . معــــةاســــتجوابا�لــــوزير�ا�عــــارف��العموميــــة�مطالبــــا�بــــإخراج�طــــه�حســــuن�مــــن�الجا

تفيـــد�أن�{غلبيـــة�الســـاحقة�مـــن��١٩٢٦إن�مضـــبطة�مجلـــس�النـــواب��ـــي�تلـــك�الـــدورة�عـــام�" والســـقوط��ـــي�الفكـــر�ا�صـــري�الحـــديث

ا�عارضــة�الوفديــة�وقفــت�إ7ــى�جانــب��ســتجواب،�وطالبــت�بطــرد�طــه�حســuن�مــن�التعلــيم�الجــامÝي�باســتثناء�ع$ــي�الشم×ــo=�باشــا�

  : زير�ا�عارف�والوفدي��ي�ذلك�الوقت،�إذ�تسجل�ا�ضبطة�قولهو 

  . إننا�نطمع�أ�ðا�السادة�النواب�أن�تكون�الجامعة�معهدا�طلقا�للبحث�العلم=�الصحيح

  : العصا�من�الوسط�حيث�خطب��ي�إحدى�ا�ظاهرات�الغاضبة�قائ�j–زعيم�الوفد�و{مة��–بينما�أمسك�سعد�زغلول�

إن�مسألة�كهذه�°�يمكن�أن�تؤثر��ي�{مة�ا�تمسكة�بدي¡�ا،�هبوا�أن�رج�jمجنونـا��ðـذي��ـي�الطريـق،�فهـل�يضـ�Nuالعقـjء�úـo=ء�مـن�

ذلـك؟�إن�هـذا�الـدين�متـuن،�ولـيس�الـذي�شـك�فيـه�إمامـا�نخ
ـo±�مــن�شـكه�ع$ـى�العامـة،�فليشـك�مـن�يشـاء�ومـا�علينـا�إن�لـم�تفهــم�

  ! البقر�

  . لنائب�الوفدي�ع$ى�سحب�استجوابه،�بعد�أن�هدد�عد7ي�يكن�با°ستقالة�من�رئاسة�الوزارةومع�ذلك،�أرغم�سعد�زغلول�ا

***  

طـــه�حســـuن�مطلـــوب�حيـــا�"ونخـــط�عشـــرات�الســـنuن�نحـــو�كتـــاب�آخـــر�هـــو�.. وســـنوات�العشـــرينيات.. والNO�ـــان.. لنdـــNك�ســـعد�زغلـــول�

  .١٩٩٣ –القاهرة��–ر�للناقد�الراحل�ع$ي�شلش�والصادر�عن�الدار�العربية�للطباعة�والنش" وميتا

  !اا�أيضً ا،�بل�وميتً الكتاب�تصفية�حساب�هادئة�وعقjنية�طويلة�النفس�مع�خصوم�طه�حسuن�الذين�لم�يكتفوا�بأكل�لحمه�حيً 

و®ن�طـــه�حســـuن�.. يســـتد�ي�ا�ؤلـــف�كتبـــا�أخـــرى�صـــدرت�بعـــد�رحيـــل�طـــه�حســـuن�خصوصـــا،�تèـــ¿�حقـــدا�ع$ـــى�العميـــد�ودوره�وتاريخـــه

عليـــه�لـــم�يتوقـــف�برحيلـــه،�بـــل�بـــدأت�مرحلـــة�جديـــدة�مـــن�هـــذا�الهجـــوم�تب�ـــي�التمثيـــل�بـــه�وتلويـــث��مشـــكلة�بالفعـــل،�فـــإن�الهجـــوم

جاسوسـا�"شـرفه،�بـل�إن�هنـاك�كتبـا�أكـدت�أنـه�تـم�تنصـNuه��ـي�فرنسـا�أثنـاء�بعثتـه�وقبـل�زواجـه�مـن�السـيدة�سـوزان،�أي�أنـه�كـان�

  "!!لنصرانية�من�أجل�هدم�+سjمل

وأسـهم�هـذا�ا�نـاخ�جزئيـا��ـي�" �ي�الشعر�الجـاه$ي"والفكري��ي�العشرينيات�قد�ارتقى�بمعركة�وإذا�كان�ا�ناخ�السياoq=�و�جتما�ي�

  .صدور�قرار�النيابة�بحفظ�التحقيق،�فإن�ا�ناخ�الذي�تم�فرضه�بعد�موت�العميد�طبع�بطابعه�ا�عارك�ال}=�أديرت�ضده

فمنـذ�تــو7ي�أنـور�الســادات�حكــم�مصـر�عــاد�مـرة�أخــرى�اســتخدام�الـدين��ــي�السياسـة،�ولــيس�ســرا�أن�السـادات�اســتخدم�التيــارات�

الدينيـة�أوسـع�اســتخدام��ـي�الجامعــات�ا�صـرية،�ال}ـ=�كانــت�تحـت�قيــادة�اليسـار�بكـل�فصــائله�ومثلـت�معارضــه�جذريـة�لسياســاته،�

  . صفيتهبل�وأسهم��ي�تدري¼�ا�ودعمها�لضرب�اليسار�وت

وقــد�انقلبــت�ع$ــى�الســادات�فيمــا�بعــد،�كمــا�هــو�معــروف،��–الراديكاليــة�م¡�ــا�ع$ــى�وجــه�الخصــوص��–وإذا�كانــت�التيــارات�الدينيــة�

وع$ــــى�النحــــو�الــــذي�انتÈــــ±�بمصــــرعه،�إ°�أن�مــــا��ðم¾ــــ=�هنــــا�هــــو�ا�نــــاخ�الجديــــد�الــــذي�كانــــت�مjمحــــه�قــــد�بــــدأت�تتشــــكل�بعــــد�تــــو7ي�

وبـــدأ�وكـــأن�رحيلـــه�فرصـــة�. طـــه�حســـuن�أحـــد�{هــداف�{ساســـية�للتيـــارات�الســـلفية�والرجعيـــةو�ـــي�ظـــل�هـــذا�ا�نـــاخ�كـــان�. الســادات

  . Çهالة�ع$ى�الNdاب�ع$ى�دوره�وإنجازه



وإذا�كـــان�صـــحيحا�أيضـــا�أن�الســـادات�أطلـــق�الحريـــات�وأفـــرج�عـــن�ا�عتقلـــuن�السياســـيuن�ووســـع�مـــن�هـــامش�الحريـــات�السياســـية،�

ليمــــuن�واتجاهــــات�+ســــjم�السياqــــo=�بمختلــــف�تjوينــــه،�و�ــــي��تجاهــــات�ال}ــــ=�فــــإن�مــــن�الصــــحيح�أيضــــا�أنــــه�فعــــل�هــــذا�لصــــالح�ا

  . استفادت�مما�منح�لها�أوسع�استفادة�من�أجل�فرض�ا�ناخ�الجديد

  ". �ي�الشعر�الجاه$ي"و�ي�هذا�السياق�جرى�ما�يشبه�إعادة�محاكمة�لدور�ومواقف�وكتابات�طه�حسuن�وع$ى�{خص�كتابه�

إ7ـى�الحملـة�ا�وجهـة�" طه�حسuن�مطلوبا�حيا�وميتـا"انتبه�الناقد�الراحل�ع$ي�شلش��ي�كتابه��١٩٩٣م��ي�التسعينيات�وتحديدا�عا

جماعــة�يفdــNض��ــي�"إ7ــى�أنــه�مـن�الغريــب�أن�يوجــه�مثــل�هـذا�الهجــوم�غuــ�NالOــNئ�مـن��–ضـده�غــداة�رحيلــه�مشــNuا�بدماثتـه�ا�عروفــة�

فبعـد�مـوت�طـه�حسـuن�بـثjث�سـنوات�فقـط�". =�ترفع�رايـة�+سـjمأهلها�العدل�والحق�والبعد�عن�الظن�{ثيم،�و�ي�الجماعة�ال}

أصــدر�عبــد�ا�جيــد�عبــد�الســjم�ا�حتســب���١٩٨٠ــي�القــاهرة،�و�ــي�عـام�" طــه�حســuن��ـي�مuــ¿ان�+ســjم"أصـدر�أنــور�الجنــدي�كتابــه�

ا°ت�ا�غمـــورين�طوفــان�مـــن�مقــ�–وتــ�jذلــك�ع$ـــى�حــد�تعبuــ�Nع$ـــي�شــلش�" طــه�حســuن�مفكـــرا"�ــي�عمــان�الطبعـــة�الثانيــة�مــن�كتابـــه�

  ". وصبيان�الكتابة��ي�الصحف�وا�جjت�العربةي�فض�jعن�بحوث�الجامعيuن

طـه�حسـuن��ـي�مuـ¿ان�"يكفي�أن�نلقي�نظرة�واحدة�ع$ى�{سئلة�ال}=�طرحها�{ستاذ�أنور�الجندي�الـذي�رفـع�رايـة�+سـjم��ـي�كتابـه�

عـــــن�" �ـــــي�الشـــــعر�الجـــــاه$ي"رقuن؟�أو�هـــــل�أخـــــذ�كتابـــــه�هـــــل�كـــــان�طـــــه�حســـــuن�خاضـــــعا�لjستشـــــراق�وتابعـــــا�للمستشـــــ: مثـــــل" +ســـــjم

عـن�الفرن×ـo=�دور�" عـن�ابـن�خلـدون "عـن�ا�ستشـرف�الفرن×ـo=�بjشـNu،�وكتابـه�" مع�ا�تن�ـ="ا�ستشرق�+نجلu¿ي�مرجليوث�وكتابه�

هـل�كـان��هل�تعمد�طه�حسuن��ي�إحدى�كنائس�فرنسا�وانسلخ�عن�+سjم�هل�كان�ملحدا؟�هـل�كـان�ماسـونيا؟: كايم؟�أو�من�نوع

  منافقا�للملك�فاروق؟�وهل�ا�Ìمه�{خ�Nuبأنه�الرئيس�{ع$ى�للشيوعية��ي�مصر؟�هل�كان�بوقا�لل¥�ود�والصهيونية؟

  !! هذه�{سئلة�وردت�بنصها��ي�كتاب�{ستاذ�أنور�الجندي،�وقد�وردت�بجدية�شديدة�وليس�من�باب�الكوميديا�السوداء�

هـل�سـاهم�طـه�حسـuن��ـي�تقـديم�الفلسـفة�اليونانيـة�و�ـي�: ح�أسئلة�أشـد�وأنكـى�مـن�نـوعأما�{ستاذ�عبد�ا�جيد�ا�حتسب�فقد�طر 

هــل�كــان�فرعونيــا�يكــره�العــرب؟�هــل�كــان�أحمــق�أرعــن؟�هــل�كــان�°�يحــب�الفراعنــة�و°�ا�صــريuن�ا�عاصــرين�و°�!! فلســفة�وثنيــة؟�

  القومية�العربية�و°�الوحدة�العربية،�وإنما�يحب�نفسه�ومنفعته�الشخصية؟�

ر�أن�هــذه�{ســئلة�وردت�بنصــها�أيضــا��ــي�الكتــاب�الثــاني�وبجديــة�شــديدة،�و+جابــة�عل¥�ــا�تمــت�بجديــة�أشــد�وع$ــى�نحــو�قــاطع�أكــر 

وقـد�ثبـت�7ـي�أنــه�°�يحـب�الفراعنـة،�و°�ا�صـريuن�ا�عاصـرين�لـه�و°�القوميــة�العربيـة�و°�الوحـدة�العربيـة،�وإنمـا�يحــب�"يقي¾ـ=�مثـل�

  نفسه�ومنفعته�الشخصية؟�

هــذه�{ســئلة�وردت�بنصــها�أيضــا��ــي�الكتــاب�الثــاني�وبجديــة�شــديدة،�و+جابــة�عل¥�ــا�تمــت�بجديــة�أشــد�وع$ــى�نحــو�قــاطع��أكــرر�أن

وقـد�ثبـت�7ـي�أنــه�°�يحـب�الفراعنـة،�و°�ا�صـريuن�ا�عاصـرين�لـه�و°�القوميــة�العربيـة�و°�الوحـدة�العربيـة،�وإنمـا�يحــب�"يقي¾ـ=�مثـل�

 Nuكمـا�يـرى�القـارئ��–و�ـي�أحكـام�قاطعـة�"ا،�فهو�متلون�منافق�يتـاجر�با®فكـار�والشـعارات�نفسه�ويحب�ا�نفعة�لنفسه�أو°�وأخ–�

  !! °�يأت¥�ا�الباطل�من�أمامها�و°�من�خلفها�

  . فقط" �ي�الشعر�الجاه$ي"وح}±�°�أطيل�فسوف�أتناول�بعض�ما�جاء�بخصوص�الكتاب�موضوع�الحديث�أي�

.. طـه�حسـuن"كتـاب��١٩٨٥ار�معروفـة�بانتما�ـا�لجماعـة�+خـوان�ا�سـلمuن�عـام�و�ـي�د�–فمث�jصـدر�عـن�دام��عتصـام�بالقـاهرة�

لجابر�رزق،�والغjف�عبارة�عن�رسم�قبـيح�وردئ�لطـه�حسـuن�مرتـديا�مjبـس�ا�سـجون�وخلفـه�نافـذة�السـجن،�" الجريمة�و+دانة

  .١٩٨٢ويضم�عددا�من�ا�وضوعات�ال}=�نشرت�بمجلة�+ذاعة�والتليفزيون�ا�صرية�منجمة�عام�

ولـــن�أتوقـــف�عنـــد�الشـــتائم�القبيحـــة�و��Ìامـــات�الجـــائرة،�فكلهـــا�°�ترÍـــى�إ7ـــى�مســـتوى�التنـــاول�النقـــدي�ومكا��ـــا�لـــيس��ـــي�صـــفحات�

حيــث�ينســب�{خuــ�Nللمحقــق�الكبuــ�Nالراحــل�" �ــي�الشــعر�الجــاه$ي"وســوف�أتوقــف�عنــد�مــا�أثــاره�{ســتاذ�جــابر�رزق�حــول�!! الكتــب�

  . قيق�وا�عرفة�ا�وسوعية�بNdاثنا�العربي،�ينسب�له�رأيا�جديرا�بالتناول محمود�شاكر�أحد�كبار�أساطuن�التح



بدايـــة�العjمـــة�محمـــود�شـــاكر�كـــان�تلميـــذا�لطـــه�حســـuن��ـــي�الجامعـــة�ا�صـــرية�ولـــه�عليـــه�أيـــاد�بـــيض،�بتدخلـــه�لـــدى�مـــدير�الجامعـــة�

�ـــي�إلحـــاق�الطالـــب�محمـــود�شـــاكر�بكليـــة�وبالفعـــل�نجـــح�. با°لتحـــاق�بالكليـــات�{دبيـــة) القســـم�العلمـــ=(للســـماح�لحـــام$ي�البكالوريـــا�

  .  داب��ا�رآه�من�نبوغه�ا�بكر�واستثناه�من�هذا�الشرط

قبــل�أن�تطبــع�بــuن�" �ــي�الشــعر�الجــاه$ي"ويحكــي�{خuــ�Nلجــابر�رزق�أنــه�كــان�أحــد�الطــjب�الــذين�ألقــى�علــ¥�م�طــه�حســuن�محاضــراته�

�–و�ـي�مجلـة�إنجلu¿يـة–يـة� سـيوية�مـن�ا�جلـة�ا�لك�١٩٢٥ليـو�دف}=�كتاب،�لكنه�قبل�استماعه�لهذه�ا�حاضرات،�قرأ��ـي�عـدد�يو 

وقـرأ�ا�قالـة�فوجـدها�. مقالة�للمستشرق�مرجليوث�أعطاها�له�ا�رحوم�أحمد�تيمور�باشا��عرفته�باهتمـام�شـاكر�بالشـعر�الجـاه$ي

 سخيفة�وتشكك��ي�الشعر�الجاه$ي�وتنسبه�لرواة�مسلمuن،�ولم�يلق�إل¥�ا�با°عتبار�كات¼�ا�مستشر 
ً
  .اق

ويمÉـــo=�{ســـتاذ�شـــاكر��ـــي�روايتـــه�لجـــابر�رزق�قـــائ�jأنـــه�مÉـــo±�ع$ـــى�قراءتـــه�للمقالـــة�فdـــNة�مـــن�الـــزمن،�ثـــم�اســـتمع��حاضـــرات�طـــه�

إن�: حسuن�فتذكر�أنه�سبق�لـه�أنـه�قـرأ�هـذا�الـذي�يلقيـه�عليـه�وع$ـى�زمjئـه�الطـjب�أسـتاذهم�طـه�حسـuن�ويقـول�بـالحرف�الواحـد

لدالــة�إ°�ســطوا�مجـردا�ع$ــى�مقالــة�مرجليـوث�بعــد�حــذف�الحجـج�الســخيفة�و{مثلــة�اكـل�مــا�قالــه�طـه�حســuن��ــي�محاضـرته�لــيس�

  .ع$ى�الجهل�باللغة�العربية

وبقــى�شــاكر�يتلقــى�محاضــرات�أســتاذه�وهــو�يتمuــ¿�مــن�الغــيظ�غuــ�Nقــادر�ع$ــى�مواجهتــه�باعتبــاره�أســتاذه�مــن�ناحيــة،�وبســبب�أياديــه�

 NOن�أن�يـأذن�لـه��البيض�عليه�من�ناحية�أخرى،�ح}±�جاء�يوم�نفد�فيه�صuشاكر�فوقف�بعد�ان¨�اء�ا�حاضـرة�وطلـب�مـن�طـه�حسـ

وبعـد�ان¨�ـاء�ا�حاضـرة�. �ي�الحديث،�فأذن�له،�لكن�كjمه�أنصب�ع$ى�نقد�مـنهج�طـه�حسـuن�وتطبيقاتـه�لـديكارت،�فـان¨�زه�وأسـكته

  . ولم�يستطع�أيضا�أن�يكاشفه�بسطوه�ع$ى�مقالة�مرجليوث�–ع$ى�حد�قول�شاكر��–ناداه�ليعاتبه�

بغض�النظر�عن�صمت�{ستاذ�شاكر�قرابة�ستuن�عاما،�فإن�الناقد�الراحل�ع$ـي�شـلش��ـي�الكتـاب�السـالف�+شـارة�لـم�يتنـاول،�و 

والواقــع�أن�طــه�حســuن�. قبــل�أن�يتعــرض�لحكايــة�الســطو،�مــا�أثــاره�طــه�حســuن�حــول�الشــك��ــي�الشــعر�الجــاه$ي�والقــول�بانتحالــه

كمــا�شــكك�فيــه�. عر�مثــل�ابــن�ســjم�وأبــي�عمــرو�بــن�العــjء�وحمــاد�وخلــف�{حمــرنفســه�أشــار�إ7ــى�أن�القــدماء�شــككوا��ــي�هــذا�الشــ

عــن�الوضـع�والنحـل��ـي�الشـعر،�وأرجعهمـا�إ7ـى�عـدة�عوامـل�أهمهــا��١٩١١محـدثون�مثـل�مصـطفى�صـادق�الرافÝـي�الـذي�كتـب�عـام�

لقبائـــل�بغـــرض�اويـــل،�ووضـــع�ا�تســـاع��ـــي�الروايـــة،�والرغبـــة��ـــي�الحصـــول�ع$ـــى�شـــاهد،�والرغبـــة�أيضـــا��ـــي�+تيـــان�بالعجائـــب�وال¨�

  .ا�كايدة�وا�غايظة

  :١٩٢١ومن�ا�حدثuن�أيضا�أحمد�ضيف�الذي�كتب�عام�

قال�جماعة�من�ا�ستشرقuن،�خصوصا�{�انيuن�م¡�م،�أن�نسبة�الشعر�الجاه$ي�إ7ـى�قائلـه�°�يصـح��عتمـاد�عل¥�ـا�و°�التصـديق�"

،�®نــه�مهمــا�صــحت�قــوة�الــذاكرة�عنــد�العــرب،�°�تصــح�قــوة�حــافظ¨�م،�فإ��ــا�°�تحتمــل�روايــة�كــل�هــذا�الشــعر�كمــا�كــان،�وكمــا��Áــا

نطــق�بــه�الشـــعراء�الجــاهليون،�®ن�الــذاكرة�كثuـــNا�مــا�تخـــون،�و{مانــة��ــي�النقـــل�نقــ�jصــحيحا�°�تكـــون�إ°�بالكتابــة�والتقييـــد،�وأن�

ه�عــن�نفســه�وبروايــة�معاصــرين�و�ðــا�مــ¨�م��ــي�روايتــه�و�ــي�صــحة�قولــه،�ومطعــون��ــي�ذمتــه�بــإقرار ا�الراويــة�جــامع�ا�علقــات�وراحمــادً 

  ".عنه

فقــد�ظهــر�أن�هنــاك�ســبعة�عشــر�رجــ�jكــل�مــ¡�م�يســم±�امــرئ�القــيس،�وأربعــة�يســمون�علقمــة،�وثjثــة�عنdــNة،�وخمســة�: "ويضــيف

وزادوا�ع$ــى�ذلــك�أن�الــرواة�كــانوا�يســتبدلون�. دةوهــذا�أيضــا�مــن�{ســباب�ال}ــ=�تــدعو�إ7ــى�الخلــط��ــي�معرفــة�صــاحب�القصــي. طرفــة

بالعبارة�البدوية�ا�حضة�ال}=�°�يفهمو��ا�من�الكjم�القديم�عبارات�وألفاظـا�مـن�عنـدهم�ع$ـى�الـوزن�والقافيـة�لتكـون�أوضـح�لهـم�

نعـرف�م¡�ـا� ن��،�و° "بانـت�سـعاد"وإذا�صدقنا�ما�قيـل�مـن�أنـه�كـان�يÝـي�ضـمن�محفوظاتـه�سـتuن�قصـيدة�تبتـدئ�كلهـا�بــ�. ولغNuهم

وقـــد�لخـــص�هـــذه� راء�ا�ســـيو�رينيـــه�بســـييه�. إ°�قصـــيدة�كعـــب�بـــن�زهuـــN،�ظهـــر�لنـــا�قيمـــة�مـــا�يقولـــه�الـــرواة�وصـــحة�مـــا�يـــروي�عـــ¡�م

  ". الشعر�العربي�قبل�+سjم"رئيس�القسم�{دبي�بجامعة�الجزائر��ي�رسالة�له�سماها�

" بســييه"،�أورد�عنــوان�كتــاب�١٩٢١ –لقــاهرة�مطبعــة�الســفور�ا" مقدمــة�لدراســة�بjغــة�العــرب"و�ــي�هــامش�كتــاب�أحمــد�ضــيف�

  ". أي�قبل�نصف�قرن�من�محاولة�مرجليوث�وطه�حسuن�معا�١٨٨٠بالفرنسية�وقد�صدر�ببارس�عام�



لع$ــي�العتــوم�يؤكــد�ع$ــي�شــلش�أن�عــددا�كبuــNا�مــن�ا�ستشــرقuن�{�ــان�والفرنســيuن�" قضــايا�الشــعر�الجــاه$ي"واســتنادا�إ7ــى�كتــاب�

ومــــن�. شــــكوا��ــــي�الشــــعر�الجــــاه$ي�مســــتندين�إ7ــــى�مــــا�اســــتند�إليــــه�طــــه�حســــuن�مــــن�أقــــوال�ابــــن�ســــjم�وغuــــNه�مــــن�القــــدماءو+نجلuــــ¿�

  . وغNuهما�١٨٧٢وزميله�وليم�الورد�عام��١٨٦١ا�ستشرقuن�الذين�تعرضوا�لهذه�القضية�قبل�مرجليوث،�{�اني�نولدكه�عام�

ت�مســألة�مطروحــة�ع$ــى�بســاط�البحــث�مــن�قبــل�ســواء�مــن�جانــب�صــفوه�القــول�أن�مســألة�الشــك��ــي�صــحة�الشــعر�الجــاه$ي�كانــ

  . القدماء�أو�ا�حدثuن�أو�ا�ستشرقuن،�ومرجليوث�وطه�حسuن�هما�حلقة��ي�سلسلة�تمتد�ح}±�حماد�الرواية

jويتابع�ع$ي�شلش�القضية�متسائ :  

  كيف�أخذ�طه�حسuن�من�مرجليوث؟�

بــjغ�للنيابــة�كمــا�جــاء��ــي�قــرار�{ســتاذ�محمــد�ل�وهــو�تــاريخ�أو��١٩٢٦مــايو��٣٠مــن�الثابــت�أن�كتــاب�طــه�حســuن�صــدر�قبــل�: يجيــب

/  ١٩٢٥ومــن�الثابــت�كــذلك�أن�الكتــاب�خjصــة�محاضــرات�ألقاهــا�العميــد�ع$ــى�طjبــه��ــي�العــام�الدراqــo=�. نــور�رئــيس�نيابــة�مصــر

١٩٢٦� îأن�بحـث�مرجليـوث�نشـر��ـي�يوليـو�. دب�بعـد�نقلـه�مـن�قسـم�التـاريخ�القـديموهو�العام�الذي�بدأ�فيـه�تدريسـه�لـ�Nـu١٩٢٥غ�

ومــع�ذلــك�كتــب�إ7ــى�. طلــع�ع$ــى�فحــواهاوطــه�حســuن�لــم�يــذكر�أنــه�قــرأ�بحــث�مرجليــوث�أو�. أي�قبــل�بــدء�العــام�الجــامÝي�ا�شــار�إليــه

" معـك"وطبقـا��ـا�أوردتـه��ـي�كتا�Áـا�. حيث�كـان��ـي�القـاهرة�وزوجتـه�تقÉـo=�الصـيف��ـي�+سـكندرية�١٩٢٥زوجته�رسالة��ي�صيف�

  : نقرأ�رسالة�طه�حسuن�التالية

أتدرين�أن¾=�°�أقرأ�أبحا��م�إ°�بعـد�أن�أنجـز�أبحـاثي�لكـي�أكـون�. فأبحاثي�الشخصية�تصل�بي�إ7ى�نتائج�كبار�ا�ستشرقuن�نفسها".. 

  ". ع$ى�علم��Áا�فقط

و°�يســـتبعد�ع$ـــي�شـــلش�أن�يكـــون�طـــه�". �ـــي�الشـــعر�الجـــاه$ي" اتهمحاضـــر "وتـــاريخ�رســـالة�طـــه�حســـuن�تتفـــق�تمامـــا�مـــع�تـــاريخ�إعـــداد�

حسـuن�قـد�أطلــع�ع$ـى�خjصــة�بحـث�مرجليــوث،�بعـد�ذلـك�بقليــل،�لـيس��ــي�أصـله�+نجلuــ¿ي�®نـه�لـم�يكــن�يقـرأ�+نجلu¿يــة،�بـل�ربمــا�

  . عن�طريق�ترجمة�الخjصة�من�خjل�أحد�زمjئه��ي�كلية� داب

�٧ –دي�صـــاحب�أدق�ترجمـــات��ـــا�كتـــب�طـــه�حســـuن�بالفرنســـية،�فقـــد�كتـــب��ـــي�{هـــرام�أمــا�{ســـتاذ�عبـــد�الرشـــيد�الصـــادق�محمـــو 

�NOيؤكـد�فيـه�أن�الـدليل�اللغـوي�ودليـل�ا�حتـوى�الـدي¾=��ـي�تكـذيب�" العميد�ومرجليـوث�وفصـل�الخطـاب"مقا°�عنوانه��١٩٨٦نوفم

  .الشعر�الجاه$ي�فكرتان�شائعتان��ي�كتابات�ا�ستشرقuن�قبل�بحث�مرجليوث

ستشــرق�مرجليــوث�نفســه�حســم�القضــية�تمامــا�وألقــم�م¨�مــ=�طــه�حســuن�بالســطو�حجــرا،�وهــو�مــا�تجاهلــه�هــؤ°ء�الــذين�غuــ�Nأن�ا�

بعـد�" �ي�الشعر�الجـاه$ي"،�وهو�الطبعة�الجديدة�من�١٩٢٧عام�" �ي�{دب�الجاه$ي"ففور�صدور�كتاب�. شككوا��ي�أصالة�العميد

وث�مقــا°�قصــNuا�نشــر��ــي�ا�جلــة� ســيوية�ال}ــ=�ســبق�لهــا�أن�نشــرت�الحــذف�و+ضــافة�اللــذين�أجراهمــا�طــه�حســuن،�كتــب�مرجليــ

  : بحث�مرجليوث�{ول�قال�فيه

الفكرة�{ساسية��ي�كتـاب�طـه�حسـuن�تشـبه�إ7ـى�حـد�كبuـ�Nفكـرة�البحـث�الـذي�نشـرته�7ـي�هـذه�ا�جلـة��ـي�ذات�الوقـت�تقريبـا�تحـت�"

ومــؤدي�هــذه�الفكــرة�أن�صــحة�مجموعــة�. زل�عــن� خــر�تمــامفكjنــا�توصــل�إ7ــى�نتــائج�متماثلــة�بمعــ" أصــول�الشــعر�العربــي"عنــوان�

{شعار�ا�ظنـون�ِبأ��ـا�لشـعراء�جـاهليuن�مسـألة�مشـكوك�ف¥�ـا�إ7ـى�حـد�أنـه�مـن�غuـ�Nا�ـأمون�اسـتخدام�أي�مـن�هـذه�{شـعار�كشـاهد�

شــ�Nuإ7ــى�أن�لغــة�وقــد�أصــاب�{ســتاذ�القــاهري�حيــث�احــتج�بــأن�اتســاق�اللغــة�الــذي�تكشــف�عنــه�هــذه�{شــعار،�ي. لغــوي�أو�تــاري�ي

بــل�(القــرآن�كانــت�منتشــرة��ــي�أرجــاء�الجزيــرة�العربيــة،��ــي�الوقــت�الــذي�تــدلنا�فيــه�شــواهد�كثuــNة�مــن�النقــوش�إ7ــى�أن�ثمــة�لهجــات�

  ". أخرى�قيد��ستخدام) لعنا�نقول�لغات

،�مسـألة�مطروحـة�وهكذا�يتبuن�أن�طه�حسuن�لم�يسرق�ولم�يسط�ع$ى�أحد،�فالفكرة�{ساسية،�و�ـي�الشـك��ـي�الشـعر�الجـاه$ي

ومرجليوث�نفسه�يعNdف�بأن�ك�jم¡�مـا�توصـل�إ7ـى�نفـس�الفكـرة�بمعـزل�عـن�) ومطروقة�وقتلت�بحثا�من�جانب�القدماء�وا�حدثuن

  .  خر



. تلــك��ــي�قصــة�الكتــاب�ال}ــ=�تفجــرت�وشــغلت�{مــة�بأحزا�Áــا�ونخب¨�ــا�ومثقف¥�ــا�ورجــل�الشــارع�وطلبــه�{زهــر�والصــحافة�والقضــاء

�ـي�"ر�التاري�ي��حمـد�نـور�رئـيس�نيابـة�مصـر�قـد�حسـمها�بحفـظ�التحقيـق�إداريـا،�فـإن��سـتخدام�السياqـo=�لقضـية�وإذا�كان�القرا

  . يطل�برأسه�بuن�الحuن�و خر�لتلويث�العميد�وأكل�لحمه�ميتا�بعد�أن�فشلوا��ي�النيل�منه�أثناء�حياته" الشعر�الجاه$ي



  محمود�الورداني

 روائي�وكاتب� •

 ١٩٥٠من�مواليد�القاهرة� •

 صحفي�بأخبار�Qدب� •

 . من�أبرز�كتاب�السبعينيات�الذين�أسسوا�للمشهد�الروائي�ا�عاصر •

 من�مجموعاته�القصصية� •

� �Cي�الحديقة�لي��wfالس 

 النجوم�العالية� �

 �ي�الظل�والشمس� �

 من�رواياته� •

 نوبه�رجوع� �

 رائحة�الwxتقال� �

 طعم�الحريق� �

 الروض�العاطر� �

 أوان�القطاف� �



  مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�9نسان قائمة�مطبوعات

 
ً
iمناظرات�حقوق�9نسان: أو :  

منال�لطفي،�خضر�شـقNuات،�را�ـي�الصـوراني،�فـاتح�عـزام،�: ضمانات�حقوق�+نسان��ي�ظل�الحكم�الذاتي�الفلسطي¾= .١

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية(محمد�السيد�سعيد�

محمـــد�خالـــد�{زعـــر،�أحمـــد�صـــدÍي�الـــدجاني،�عبـــد�: الديمقراطيـــة�وحقـــوق�+نســـان�–الثقافــة�السياســـية�الفلســـطينية� .٢

 . القادر�ياسuن،�عزمي�بشارة،�محمود�شقNuات

عـــjء�قــــاعود،�محمـــد�الســــيد�ســـعيد،�مجــــدي�: ١٩٩٤ – ١٩٨٩حالـــة�الســــودان��–الشـــمولية�الدينيــــة�وحقـــوق�+نســــان� .٣

 . �النعيم،�أمuن�مكي�مدنيحسuن،�أحمد�البشNu،�عبد�هللا

محمـد�خالـد�{زعـر،�سـليم�تمـاري،�صـjح�الـدين�: ضمانات�حقـوق�الjجئـuن�الفلسـطينيuن�والتسـوية�السياسـية�الراهنـة .٤

 . عامر،�عباس�شبjق،�عبد�العليم�محمد،�عبد�القادر�ياسuن

عبد�الغفـار�شـكر،�منصـف�ا�رزوÍـي،�جمال�عبد�الجواد،�أبو�الع�jما�o=،�: التحول�الديمقراطي�ا�تع¯��Nي�مصر�وتونس .٥

 . وحيد�عبد�ا�جيد

٦. =oــqم�السياjن�ا�واثيــق�الدوليــة�و+ســuي�منصــور،�محمــد�عبــد�الجبــار،�غــانم�: حقــوق�ا�ــرأة�بــéعمــر�القــراي،�أحمــد�صــب

 . جواد،�محمد�عبد�ا�لك�ا�توكل،�هبة�رؤوف�عزت،�فريد�النقاش،�الباقر�العفيف

البـــاقر�العفيــف،�أحمـــد�صـــبéي�منصــور،�غـــانم�جــواد،�ســـيف�الــدين�عبـــد�الفتـــاح،�: حقــوق�+نســـان��ــي�فكـــر�+ســjميuن .٧

=oúح�الدين�الجورjه،�وحيد�عبد�ا�جيد،�غيث�نايس،�هيثم�مناع،�صNuهاني�نس. 

غانم�جواد،�البـاقر�العفيـف،�صـjح�الـدين�الجورúـo=،�نصـر�: وثائق�حقوق�+نسان��ي�الثقافة�+سjمية�–الحق�قديم� .٨

 . حامد�أبو�زيد

  : مبادرات�فكرية: ثانيا

 ).لبنان(فيوليت�داغر�: الطائفية�وحقوق�+نسان .١

 ).سوريا(هيثم�مناع�: الضحية�والجjد .٢

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية) (فلسطuن(فاتح�عزام�: ضمانات�الحقوق�ا�دنية�والسياسية��ي�الدسات�Nuالعربية .٣

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية(هيثم�مناع�: حقوق�+نسان��ي�الثقافة�العربية�و+سjمية .٤

 . أحمد�عبد�هللا. د: حقوق�+نسان�وحق�ا�شاركة�وواجب�الحوار .٥

 ). تونس(منصف�ا�رزوÍي�: الرؤيا�الجديدة�–حقوق�+نسان� .٦

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية( بÈ=�الدين�حسن: تقديم�وتحرير: تحديات�الحركة�العربية�لحقوق�+نسان .٧

 . احمد�عبد�الحفيظ: ودعوة�لدستور�جديد�١٩٧١نقد�دستور� .٨

 . عjء�قاعود،�عبد�الرحمن�عبد�الخالق،�نادرة�عبد�القدوس: حالة�اليمن�–و{طفال�والحرب� .٩

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية. (هيثم�مناع. د: ا�واطنة��ي�التاريخ�العربي�+سjمي .١٠

 ). فلسطuن(محمد�حافظ�يعقوب�. د: بيان�ضد�{بارتايد�–ون�وعملية�السjم�الjجئون�الفلسطيني .١١

 . عبد�ا�عطي�بيومي. محمد�يونس،�تقديم�د: التكف�Nuبuن�الدين�والسياسة .١٢

 . هيثم�مناع. د: {صولية�+سjمية�وحقوق�+نسان .١٣



 .عبد�الغفار�شكر: عبد�هللا�خليل،�تقديم: أزمة�نقابة�ا�حامuن .١٤

 . هيثم�مناع. د! لقانون��ي�تونس�مزاعم�دولة�ا .١٥

 . صjح�الدين�الجورoú=. +سjميون�التقدميون  .١٦

 . هيثم�مناع. د: حقوق�ا�رأة��ي�+سjم .١٧

 . ا�ستشار�عوض�ا�ر: صjح�عي×o±،�تقديم. دستور��ي�صندوق�القمامة .١٨

 . محمد�حسنuن�هيكل: مروان�بشارة،�تقديم: سjم�أم�نظام�عنصري : إسرائيل/ فلسطuن .١٩

 . احمد�يوسف�القر�ي. د: دروس�العام�{ول : ضة�{قoä±انتفا .٢٠

 . محمود�الورداني: ع$ي�هامش�ا�عارك�الفركية�و�جتماعية��ي�التاريخ�ا�صري�الحديث�–ثمن�الحرية� .٢١

  :كراسات�ابن�رشد: ثالثا

 . بÈ=�الدين�حسن: تحرير�–محمد�السيد�سعيد�: تقديم. حرية�الصحافة�من�منظور�حقوق�+نسان .١

محمـــد�: تقـــديم. التيـــار�+ســـjمي�وا�ارك×ـــo=�والقـــومي�–تجديـــد�الفكـــر�السياqـــo=��ـــي�إطـــار�الديمقراطيـــة�وحقـــوق�+نســـان� .٢

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية(عصام�محمد�حسن�: تحرير�–سيد�أحمد�

جمــــــال�عبــــــد�الجــــــواد�: تحريــــــر�–عبــــــد�ا�ــــــنعم�ســــــعيد�: تقــــــديم. الديمقراطيــــــة�وحقــــــوق�+نســــــان�–التســــــوية�السياســــــية� .٣

 ).العربية�و+نجلu¿يةب(

 . إبراهيم�عوض�وآخرون. د: أزمة�حقوق�+نسان��ي�الجزائر .٤

 . عصام�الدين�محمد�حسن: تقديم�وتحرير. بuن�حرمة�الوطن�وكرامة�ا�واطن�–" الكشح"أزمة� .٥

عصــــام�الــــدين�محمــــد�: دفاعــــا�عــــن�حــــق�تقريــــر�ا�صــــ�Nuللشــــعب�الفلســــطي¾=�إعــــداد�وتقــــديم: انتفاضــــة�{قäــــo±�يوميــــات .٦

 . حسن

  : تعليم�حقوق�9نسان: رابعا

تحــت�إشــراف�ا�ركــز��–ملــف�يضــم�البحــوث�ال}ــ=�أعــدها�الدارســون�(كيــف�يفكــر�طــjب�الجامعــات��ــي�حقــوق�+نســان؟� .١

 ).يم�ع$ى�البحث��ي�مجال�حقوق�+نسانللتعل��١٩٩٤ي�الدورة�التدريبية�{و7ى��–

ملــف�يضــم�البحــوث�ال}ــ=�أعــدها�(أوراق�ا�ــؤتمر�{ول�لشــباب�البــاحثuن�ع$ــى�البحــث�ا�عر�ــي��ــي�مجــال�حقــوق�+نســان� .٢

 ).للتعليم�ع$ى�البحث��ي�مجال�حقوق�+نسان��١٩٩٥ي�الدورة�التدريبية�الثانية��–تحت�إشراف�ا�ركز��–الدارسون�

 . محمد�السيد�سعيد: مة�حقوق�+نسانمقدمة�لفهم�منظو  .٣

 . محمد�أمuن�ا�يداني: اللجان�الدولية�و+قليمية�لحماية�حقوق�+نسان .٤

  : أطروحات�جامعية�لحقوق�9نسان: خامسا

محمــد�مرغ¾ــ=�خuـــNي�. هشـــام�محمــد�فــوزي،�تقـــديم�د. د: دراســة�مقارنــة�بـــuن�أمريكــا�ومصــر�–رقابــة�دســتورية�القـــوانuن� .١

 ).ةطبعة�أو7ى�وثاني(

٢. �=oqهويدا. د: ا�قومات�الثقافية�للمجتمع�ا�دني��ي�مصر�–التسامح�السيا . 

  : مبادرات�نسائية: سادسا

 ). بالعربية�و+نجلu¿ية(سهام�عبد�السjم�/ آمال�عبد�الهادي: موقف�{طباء�من�ختان�+ناث .١

 ).بالعربية�و+نجلu¿ية( آمال�عبد�الهادي: كفاح�قرية�مصرية�للقضاء�ع$ى�ختان�+ناث�–°�تراجع� .٢

 ).٤٨فلسطuن�(جنان�عبده�: جريمة�شرف�العائلة .٣



  : دراسات�حقوق�9نسان: سابعا

 . أحمد�ا�سلماني: حدود�التغي�Nu–حقوق�+نسان��ي�ليبيا� .١

 . احمد��Ìامي: العربية�–التكلفة�+نسانية�للصراعات�العربية� .٢

أنـــور�مغيـــث،�حســـنuن�كشـــك،�ع$ـــي�مOـــNوك،�م¾ـــ±�: لفكـــر�العربـــي�الوســـيطدراســـات��ـــي�ا�–الè¿عـــة�+نســـانية��ـــي�الفكـــر�العربـــي� .٣

 . عاطف�أحمد: طلبة،�تحرير

حكمــة�ا�صـــريuن،�أحمـــد�أبــو�زيـــد،�أحمـــد�زايـــد،�أســحق�عبيـــد،�حامـــد�عبــد�الـــرحيم،�حســـن�طلـــب،�حلمــ=�ســـالم،�عبـــد�ا�ـــنعم� .٤

 . محمد�السيد�سعيد: تليمة،�قاسم�عبده�قاسم،�رؤوف�عباس،�تقديم�وتحرير

 . عبد�الوهاب�بكر: من��ي�مصر�ا�عاصرةأحوال�{  .٥

 . عبد�هللا�خليل: موسوعة�تشريعات�الصحافة�العربية .٦

 . نبيل�عبد�الفتاح: عjء�قاعود،�تقديم: التعليم�{زهري�نموذجا: نحو�إصjح�علوم�الدين� .٧

 . محمد�السيد�سعيد. د: الديمقراطية�وحقوق�+نسان: رجال�{عمال .٨

 . ع$ي�مNOوك: طاب�التاري�ي��ي�علم�العقائدوالخ: عن�+مامة�والسياسة .٩

  : حقوق�9نسان��ي�الفنون�وµداب: ثامنا

 . عبد�الرحمن�أبو�عوف: القمع��ي�الخطاب�الروائي�العربي .١

 . حلم=�سالم: الشعر�العربي�ا�عاصر�وحقوق�+نسان�–الحداثة�أخت�التسامح� .٢

 . ن�نجيبعز�الدي): الفن�التشكي$ي�وحقوق�+نسان(فنانون�وشهداء� .٣

 . نورا�أمuن: ا�سرح�ا�صري�ا�عاصر�وحقوق�+نسان�–فن�ا�طالبة�بالحق� .٤

 . هاشم�النحاس�وآخرون: السينما�وحقوق�الناس .٥

 . احمد�مرoq=. د: سيد�إسماعيل،�تقديم: الفولكلور�وحقوق�+نسان�– خر��ي�الثقافة�الشعبية� .٦

٧.  N¯سحر�سامي: تنوع�ا�صادر�الدينية��ي�شعر�محمود�درويش�–من�سماء��أك . 

 . حسن�طلب. د: �ختjف�والتماثل�بuن�الدين�والفن�–ا�قدس�والجميل� .٨

  : مطبوعات�غ�wfدورية: تاسعا

 ] عددا�٤٤صدر�م¡�ا�). [العربية�و+نجلu¿ية(نشرة�دورية�باللغتuن�": سواسية" .١

 ] عددا�٢٥صدر�م¡�ا�). [العربية�و+نجلu¿ية(دورية�بحثية�باللغتuن�: عربي�رواق .٢

 ] عددا�١١صدر�م¡�ا�[ MERIPمجلة�غ�Nuدورية�بالتعاون�مع�مجلة�: رؤى�مغايرة .٣

 ] أعداد�٣صدر�م¡�ا�[ Reproductive Health Mattersمجلة�غ�Nuدورية�بالتعاون�مع�مجلة�: قضايا�الصحة�+نجابية .٤

  : حركية�قضايا: عاشرا

 .بÈ=�الدين�حسن: تقديم�وتحرير. وظلم�الخارج.. العرب�بuن�قمع�الداخل .١

 .مجدي�النعيم: إعداد. تمكuن�ا�ستضعف .٢

صـــــادر�عـــــن�ا�ــــــؤتمر�الـــــدو7ي�{ول�للحركــــــة�العربيـــــة�لحقــــــوق�. إعـــــjن�الـــــدار�البيضــــــاء�للحركـــــة�العربيــــــة�لحقـــــوق�+نســــــان .٣

 .١٩٩٩أبريل��٢٥ – ٢٣+نسان،�الدار�البيضاء�

٤.  jجـدول�: صادر�عن�مؤتمر�قضايا�تعليم�ونشـر�ثقافـة�حقـوق�+نسـان. ن�القاهرة�لتعليم�ونشر�ثقافة�حقوق�+نسانإع

 .٢٠٠٠أكتوبر��١٦ – ١٣أعمال�للقرن�الحادي�والعشرين،�القاهرة�

�صــــادر�عــــن�ا�ــــؤتمر�الــــدو7ي�الثالــــث�لحركــــة�حقــــوق�+نســــان��ــــي�العــــالم. إعــــjن�الربــــاط�لحقــــوق�الjجئــــuن�الفلســــطينيuن .٥

 .٢٠٠١فNOاير��١٢ – ١٠العربي،�الرباط�



بـــــــاللغتuن�العربيـــــــة�(مقدمـــــــة�إ7ـــــــى�لجنــــــة�حقـــــــوق�+نســـــــان�بــــــا®مم�ا�تحـــــــدة�. مــــــذكرة�حـــــــول�حقـــــــوق�الشــــــعب�الفلســـــــطي¾= .٦

 ). و+نجلu¿ية

 . سjف�طه: محمد�السيد،�ترجمة: إعداد: نحن�سفاحون�وعنصريون �–اعNdافات�إسرائيلية� .٧

 ). اللغتuن�العربية�و+نجلu¿يةب(إعjن�القاهرة��ناهضة�العنصرية� .٨

أحمــد�شــوÍي�بنيــوب،�عبــد�الــرحمن�بــن�عمــرو،�عبــد�. مــع�مقارنــة�بمصــر�وا�غــرب: قضــايا�التحــول�الــديمقراطي��ــي�ا�غــرب .٩

 . محمد�السيد�سعيد. د: العزيز�بناني،�عبد�الغفار�شكر،�محمد�الصديقي،�محمد�ا�دني،�هاني�الحوراني،�تقديم

  :إصدارات�مش@wكة: حاد�عشر

  : بالتعاون�مع�اللجنة�القومية�للمنظمات�غ�Nuالحكومية) أ

  . سهام�عبد�السjم. د: أوهام�وحقائق�–) الختان(التشويه�الجن×o=�لßناث� -١

  . آمال�عبد�الهادي: ختان�+ناث -٢

  ) مواطن(بالتعاون�مع�ا�ؤسسة�الفلسطينية�لدراسة�الديمقراطية�) ب

  ). فلسطuن(عزمي�بشارة�. محمد�السيد�سعيد،�د. د: تحرير. إشكاليات�تع¯�Nالتحول�الديمقراطي��ي�الوطن�العربي -١

  بالتعاون�مع�جماعة�تنمية�الديمقراطية�وا�نظمة�ا�صرية�لحقوق�+نسان�) ج

  . مشروع�قانون�بشأن�الجمعيات�وا�ؤسسات�الخاصة: من�أجل�تحرير�ا�جتمع�ا�دني -١

  ن�مع�اليونسكو�بالتعاو ) د

  ).نسخة�تمهيدية(دليل�تعليم�حقوق�+نسان�للتعليم�{ساoq=�والثانوي� -١

  بالتعاون�مع�الشبكة�{ورومتوسطية�لحقوق�+نسان�) هـ

  . خميس�شماري،�وكارولuن�ستاي¾=. ا�توسطية�–دليل�حقوق�+نسان��ي�الشراكة�{وروبية� -١

  العدالة�/ بالتعاون�مع�منظمة�أفريقيا) و

يــوانس�أجــاوين�وألــيكس�: تحريــر. موعــد�مــع�ثــالوث�الديمقراطيــة�والتنميــة�والســلم��ــي�الســودان�–عنــدما�يحــل�الســjم� -١

  .دوفال



  )تحت�9عداد(

 . نحو�آفاق�جديدة�لتطور�الحركة�العربية�لحقوق�+نسان -١

 . +صjح�السياoq=�وحقوق�+نسان -٢

 . آفاق�التحول�الديمقراطي��ي�العالم�العربي -٣

 . يم�حقوق�ا�رآةدليل�تعل -٤

 . إشكالية�الفكر�القومي�العربي�وحقوق�+نسان -٥

 . قضايا�حقوق�+نسان�والحريات�الديمقراطية��ي�تونس -٦

 .مدخل�إ7ى�القانون�الدو7ي�+نساني -٧

 . ضمانات�حقوق�+نسان�ع$ى�ا�ستوى�+قليم= -٨

 . العو�ة�وحقوق�+نسان -٩

 . حدائق�النساء -١٠

  

 


