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لاصلاثىأ،،ةيةالجر،،

اددبسءسما

تعيشالحاليإلقرنوأوائلالماضيالقرنأواخرمصركان!ت

العثمانية،للسيادة"تابعةكانتفقد.")1(تسميتها)يصعبوضعآ

هذا!تمحرومةلكنهاتوكيا،صداخليآإستقلالأمستقلة

بهاالمقيمينللأجانبألانجليز.ب!لطانالدأخليالاستقلاا!

")2(.كرامةمنهموأوفررأسآمصرأبناعمنأعلىتجعلهمامتيازات

وبداية،العرابيةالثورةفشلأعقبالذيالوضعهذاظلفي

سياسيةتياراتتكونت)1882(،لصرالانجليزيالاحتلال

هذهأهم.نحتلفةبطريقةوآثارهالاحتلالىمعمنهاكلتعامل

ئناديالذي،كاملمصطفىالزعيمتيار،الوطنيالتيارالتيارات

تقلالالأأوالذاتيالحكموبمنحللمحتلوالفوريالتامبالجلاء

المرروالتيار...0184سنةلندنلم!هدةطبقألمصرالداخلي

منمصر"أنقذت"التيبخجزاتهيتغنىالذيللاحتلالىعلنآ

هذينوبين...الأتراكلهاخلفهاالتيالمزريةالافتصاديةالحالة

وبرياسةالأمةحزببزعامةمعتدلى""وطنيتيارنشا،التيارين

رأسهمعلىالمثقفينمنجماعةإليهوضمباشا،سليمانمحمود

صحيفةفيالح!زبهدالسانليكونواالسيدلطفيأحمد

وإلى،الاحتلالمعالاتفاقإلىالحزبهذادعاوقد.""الجريدة

94

السياسي.للرقيكشرط")3(بالحاسبةالمقروذةالمحاسنة

ضدالثورةعدممنموقفهمالأمةحزبدعاةعللوقد

نواجهذكيحربيأأقوياءلسنا"أنناأوهاأسباببجملةالانجليز

ساحةتجمصهـألىيمثيقائدهـشيعندقأ).."(انككهـا

وثالمها؟الخارجعلىالاعتمادفيأمللاأنهوثانيها")4(؟الحرب

هيكلحسينمحمدعبروقد.داخليةثورةايعلىرهانلاأنه

حيث)5(القوميةالوحدةمقالةفيالأخيرينالمبررينعن

وروسياانكلترافوجد.السيالصيمصرتاريخباختصاراستعرض

اراضييحتلعليعمدكانايامعزهاأوجفيمصرتضربان

وظلماسماعيلجاءثممصر.حدودإلىوترجعانهساسعة

تدخلتالدول"لكئغرابيثورةحصلتوبعدها..اسماعيل

هذهنكسبأنوبدلبوجهنا،العاليالبابووقف،اخرىمرة

الاحتلالحملهوجديدبحملمنهاخرجنالمصلحتنا،الفرصة

الحرية،لواءحاملةفرنساعلىآمالأعلقتاثم(...)الانجليزي

منأولفكانتتركيا،أما4091)6(00سنةخذلتنالكنها

دخولعندأخيرآعناتخلتأنهاكماضدنا،الدولىاستنجد

."...الانجليز



:الخارجعلىالاعتمادفيامللا-والحزبهيكليقول-إذن

فرنساغيراليوم)ففرنسافرنساعلىولا،القيصريةروسياعلىلا

تركياعلىولاوالإخاع(،والمساواةالعدألةوقيمالفرنسيةالثورة

.خلافتهاءظلتحتمصرانضواءإلىالوطنيالحزبيدعوالتي

!أالاستبداد.منللتخلصتنهضثورةايفييؤمللاأنهكما

لمصر)7(؟الانكليزيالاحتلالإلى1882سنةغرابيثورةتوقي

علىالاستعمارفوىوتكالب،الوطنيةالاخفاقاتعليوعلاوة

التجاربجيوشزحفهيواصلالأوروبيالنفوذكانمصر،

حكم-هيكليقولىسفظيعحكمتحتاليوم"نحن.والمرابين

مننبهوقد")8(.الاقتصادقيأوروباوحكم،السياسيالانكليز

رقيالتصالنشاطإلى(ونتائج)اسبابكتابهفيأمينقاسمقبل

فينكليزالاعن!تكلم"ولامصر:فيالأجانببهيقومالذي

الرومي،عنأتكلمولكنظاهرآ،نفوذآلهولاءفإنبلادنا،

والطلياني،،والعجمي،والهندي،والسوري،والأرمني

صفرالوفاضخالييأتيهؤلاءمنالفردأنتعلمأنت.وامثالهم

هيدنيئةكانتمهما،صغيرةبحرفةسغلهفيبتدىء،اليدين

.")9(.المصريينمنالكثيرحرفةهيالتيالبطالةمنأسرف

قدمهاالتي،المبررات-النظريةالقدماتبعضهيهذه

الاحنلالإزالةنحوجهودهماتوجيهلعدموالجريدة،هيكلحزب

وهيكل،السيدلطفيعليهركزالذيالمبررلكن.الانكليزي

وقاسم1().عبدهمحمدكالإمامالأؤلونالاصلاخقادةورائهماومن

اجتماعيةقوةوجودبضرورةالقائلالنطقفييتمثل،أمين

منالتخلصيستطيعواحتىالمصريونيمتلكهاوإقتصادية

المصريونيواجههالذيالحقيقيالعدوتحول،وهكذا.الاحتلال

وأخلاقهم،وتربيتهم،المصرييننفوس...إلىالانكليزمن

منجاءتناالتيالحاكمةالقوة"إن:هيكليقول.وكسلهم

يحتلالذيالداخليالضعففراغلتملأجاءتإنماالحارج

وجوههامنبلدناقيالحياةمادةنقصينتجوالذينفوسنا

(1")1والاخلاقية،والعلمية،المادية:الختلفة

وكذلك،البرراتهذهكلأنيرىالقالهذاكاتبلكن

المواقفكلبعدفيماإليهاستندتالذيالمتكاملالفكريالنظام

فيمعلقةتبدو،والتربويةوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

صدرتالذيالطبقيسالاجتماعيبالأساسسترتبطلمإنالفراغ

عنه.

بصعودتأسيسهمنذارتبطقدالأمةحزبأنفيهسكلافمما

إصدارمعتشكلتالزراعيينالأغنياءمنجديدةمصريةطبقة

الفرديةوالعمدالمشايخملكيةتثبتوقوان!ءلوائحعليمحمد

إعلانمعالتأسيسيةمرحلت!أوجوبلغت،المصريةللأراضي

أكثرخطواتالفرديةبالملكيةسارتالتي)12(السعيديةاللائحة

والاستغلالالتصرفحقللفلاجالدولةتركتعندماتقدمآ

131(.توريثأوايجارأورهنأوبغمنالزراعيةللأرضالكامل

)كماأالحقيقيةالصالح"أصحابالأعيانطبقةظهورأدىوقد

"أبناءمعالطبقيالصراعمننوعإلىالسيد(لطفيسماها

والمتمصرينوالشراكسةوالألبانالأتراكجماعاتمن"الذوات

جماعةالىوينظرونمصر،حكمحقلأنفسهميزعمون"ممن

")14(.الاحتراممنيجبمابغيرالفلاحينوجماعةالمصريين

فحسب*وألأنكليمالمص!هـي!كأب!تانذادافخيكنلىلأ؟إذت

الأعيانطبقتاراسهاوعلىالمصريةالاجتماعيةالطبقاتبينبل

موقفآالأعيانطبقةممثلويقفانالطبيعيومن..اصذواتوا

حصولهاسحالفيسكهذهثورةلأنالانكليز،ضدللثورةمناهضآ

تلكأنكما.السطحإلىللبروزثوريةأكثرطبقاتتدفعقد

الاقتصادىالطبقةهذهتطورأمامالأفقتسدقدالثورة

والنهوض،ذاتهاتقويةالىتطمحالتيالطبقةهذه؟والسيايصي

مابكل9البورجوازيةالمرحلةإلىالاقطاعمرحلةمنبالمجتمع

ال!ثمرقتدينبينومواءمةاستنارةمنالأخيرةالمرحلةهذهتعني

!العمل"لشأنإعلاءومن(...)وعقلانيتهالغربوعلمانية

،الملاكوكبارالاقطاعمجتمعاتبهاتميزتالتيالتبطللقيمونقد

أهميةالىالناسوتنبيه،والطموجالتنافسإساعةإلىوالدعوة

والمخاطرةالمنافسةغماروخوض،والثركاتوالصناعةالتجارة

ثرواتلنهبتزحفكانتالتيأوروباضدالميادينهذهفي

وجالياتسركاتصورةفيسواء،الشرقيةالمجتمعات

ذذكوتقننتحمياحتلالوسلطاتجيوشظلفياو،ومغامرين

(")15والاستنزافالنهب

لفكلتطبيقيأنموذجآيقدمأنهيكلحسينمحمدحاولوقد

مجتمعأحشاءمن)16(طالعةلطبقة"الثوري"الفكر،الجريدة

فكريتراثالىمستندفكر،ثانيةناحيةمن،لكنه..الإقطاع

وأوروبي.عربي،عريق

فغزير،سبابهفيهيكلالدكتورمنهنهلالذيالعربيالتيارأما

العربيالأدبكتبمنكثيرشيععلىاطلاععلىكانفقد.جدآ

واتصلجميعآ،العصريةالمؤلفاتبقراءةباشرثم)17(،القديم

فيالأكبرالأثرلعللكن)18(.وكتابهعصرهسعراءمنبالعديد

الىيعودإنمامباشر،غيرأومباشربمثكل،العربيةثقافتهنوجيه

وقاسم،عبدهمحمدوالإمامالسيد،لطفيأخمد:ثلاثةاساتذة

القادمة.الصفحاتنبلناسيتضحكما،أمين



واعترافه)91(،هيكلآثارمنفبين،الغربيةالثقافةتياروأما

إتلميذآهيكلاعتبارإلى)21(بروكلمانذهبوفد.)02(بذلك

جميعنصيبمنكانالتأثرهذاأنوالواقع"..الغربيةللثقافة

خلالمنالغربيبالفكراتصلواالذينالرياديينالمصريينالكتاب

هؤلاءطليعةوفيمصر.منالنفيبسببأو،عليمحمدبعثات

أثمرمما،وأمينوعبدء،،والأفغاني،الطهطاويرفاعةادستابا

الأخذإلىويسعى،الحياةميادينجميعيطالإصلاحيفكرولأدة

)وعلىالفكريةوبمدارسها،الحديثةالأوروبيةالمنجزاتبمعطيات

علىذاسكيكونأندون(،والمنفعةالوضمعيةمدرستارأسها

الدين.طليعتهاوفيالصريللمجتمعالأساسيةالقيمحساب

زينبقصةفيالإصلاحيةالأفكار

السياسس:الإصلاح

"مصريبتوقيعلقصتههيكا!تقديمزينبفييطالعناماأول

التوقيعهذامنالأولىالكلمةفيولعل.اسمهمنبديلأ،فلاج

والأتراسبالعربمواجهةفي،المصريةالشخصيةلشأنإعلاء

واستجابةلها،الانتسابمنيأنفونواًلذينمصرفيالقيمين

التمدنولدتالتي9مصر،بعثفيالسيدلطفيأحمدلدعوة

بماصس!يها.والاعتزاز،!مرتين

الجدلفيهاشتدوقتفيأ"المصريةعنالاعلادنهذاكمايأتي

فمن"."القوميةمفهومحولالأمةوحزبالوطنيالحزببين

22فيكاملمصطفىالقاهالذيالوطنيالحزببرناسجيراجع

مصراستقلالإلىالحزبهذاطموحئلاحظ،7091بواوكتو

الأمة%برعبرحينفي..كيةاسسالدولةظلتحتذاتيآاستقلالا

ورعآ"لامصريةمصرتكونأنفيرغبةعنالسيدلطفيبلسان

هيكلتابعوقدفيها"يحلمسلملكلولا،الاسلاميةالجامعةفي

"أنناعلىيصر"السياسةفيإ،بسهتناففي.استاذهموقف

لنكسسبنجاهدأنالواجبأنبمعنى،فقطومصريون،مصريون

.سكانها")22(وسعادةمصراستقلالفييزيدماالحوادثكاط!ن

أسالصدسجانبفي،المصريةالقوميةالوحدةإلىالدعوةهذه

رهانيزولعندمالأنه(،هيكلنظر)فيالاصلاجإلىدعوة،منها

جهههـدهميكمفواأنيستطيعون،خارجيةفوةأقيعلىالمصريين

مصر.رفعةأجلمنويتضامنوا

ظلمنقدفكرةالأخرىالإصلاحيةالسياسيةالأفكارمن

النقدهذاويأتيعليها.يلخهيكلنجدالتيوتعسفهاالحكومة

السيد،لطفيورثيسهاالجريدةجماعةعندالحريينلمذهبتطبيقآ

لمصلحةالأفرادحريةتضحيةرفضفيالذهبهذاويتلخص

ثلائأ.ولاياتسلطانهايتعدىالايجبفالحكومة.الحكومة

تكونذلكعداوفيما،الوطنعنوالدفاعوالقضاء،،البوليس

فقدالاستبداد،سلطةأما..الحرةوالمجاميعللأفرادالولاية

يستهدفدستوريحكمباعت!ادوطالبالسيدلطفيشجبها

والشراثعالقوانينلسلطاننفسهاالحكومةنحضعالعامالصالح

العامة.

فيالليبراليينلآراءترجيعالدعوةهذهإنالقولنافلومن

تحط3بورجوازيةطبقةعر-الآخرونهم-يعبرونالذينأوروبا

الثوريوتطويرهاتطورها،وجهفيتقفالتيالسدودكل

ذهببل.المستبدةالدولةالسدود،هذءمقدمةوفي..للمجتمع

ذاتها،حدفيالدولةنقدإلى3091(س)0182سبنسرهربرت

وقبلها!!والصحةالكهرباءمثلأمورمسؤوليةتتحملألامفضلأ

الحكومةللىالوحيدة(1832-)1748بانثامأأنصيحةجاءت

أقكارعنعبرمنأفضليبقىلكن"..االصمتالزمي9أن

-17231سميثآدم)الاقتصادية(السياسيةالليبراليين

حمايةهيغيرلاوظائفبثلاثاذدولةوظائفحددفقد.(0917

المواطنينمظالممنالأفرادوحماية،الخارجيالخطرمنالجموع

سميثوخطة...عامةومشاريعمؤسساتوإنشاء،الأخرين

السيد.لطفيبخطةبعيدحدإلىشبيهة،نرىكما،للحكومة

قليلةفهيبالسياسةالمتعلقةالأخرىالإصلاحيةالأنجكارأما

التيوالاقتصاديةالاجتماعيةالأفكارمنغيرهامعبالمقارنة،جدأ

مقدمةفيذكرناهأطسسبقماإلىندرنهاوتعود.زينبفيدحمقئ

تقديمبض!رورةالأعياذاصبقةمثقفياعتقادمن،البحثهدا

وعلى،السياسسالإضسعاسوالأقتصاديالاجتماعيألاصر

)فيهيكلرأيناوقد..تحديدأاكثربصورةالاستقلألمطلب

باستعناءاللهم،الاحتلاللسلطاتنقدأىيوجهلا(زينب

يبلغالأمرانبل..الانكليز!الوظفينبعضحماقةمنالسخرية

مضطرفابراهيم!الاستعماريةالانكليزتصرفاتبعضتبريرحد

يملكلالأنهالسودانمجاهلفيالاحتلاللجيثرخدمةلالقتلإلى

هنا،)وهو-حامديطالبهانمنوبدلأ.حريتهبهيشتريمالأ

علىأوالععكريةالخدمةبعصيان(لهيكلصورة-الأقلعلى

الأمرسأولفينفسهوحامد،ابراهيمفعل-كماباستنكارهاالأقل

وإن-"فالمصريالأمور:بتسطيحابراهيميتهم)حامدأ(نجده

كلعلىيمعلولكنهسهسمعنىلادنيئةلأعمالاليومذاهبآكان

ماالصلةكانانهاذزمانا،وسيحفظ.(.).وجيشهاأمتهحال

المأمولةوعظمتهالقديمةالجيشهذاعطمةبين

(1)23(.00)ا!المرتقبة



لطفيأحمدأستاذهبموقفمقارنتهإلىالموقفهذايدعوناألا

حثالذي،1191سنةالتركيةالايطاليةالحربإبانلسيد،

دولةمعاونةوعدمالمطلقالحيادالتزامعلىالمصريينليه

الانكليزحربفينفسهالموقفهيكليقفلمصلم)24(؟لخلافة

غيرالانكليزأنهو:الوحيدانمنطقيالجواب"؟يين-!)المصر

فيالحيادعلىالوقوفالأعيانمصلحةصنليسوأنه،الأتراك

لحمالحربهذهوقودكانلوحتىالانكليز،يشنهاحرب

ودمهم!عرقهموبارودها،المصريين

زينبفيالاجتماعي-الاقتصاديالإصلا

الاستغلارصورةتط/لعناحتىزينبقراءةفينباشرإدما

فالماللث.الأرسزمالكيديعلىالعماللهيتعرسزالذيالبشع

قوتهمنظيربذلك"مستغلألهنم.زهيدأجربدفعيكتفيلا

بعدأيامآفيهويؤجلالدفعهذافييماطلهمبلالحقير")25(،

الشعورمنالأدقالحذيفتقد،ثانيةجهةمنوهو،..أيام

إلامنهيخرجلماسبوعآمرضفرجابو"عطيةفهذا..الانساني

دقتهاأماويساعد،صغيرةوبنتاامر(ةيعولوهو.قروشبستة

")26(.سواهيعينهامنأبنائهامنلهايبقولمالأيام

الفلاحينواقع)27(ليصفلاحقمكانفيهيكلويعود

قليلأ.فيسعدواالحقولوترويالمياهتأتيأنينتطرون،الشقي

تحتينوءونيزالونلاوهم،سعادتهمتأتيأينمن،ولكن

؟!عليهمالحكومةفرضتهاالتيالضرائب)28(سياط

يعانيهمااللذينوالظلمالفقرمشاهدالروايةفيوتتعدد

يدالسيديمد"انفهوهيكليطرحهالذي""العلاجأما.الفلاح

فيهيعيشالذيالرقدركمنيرفعهأنأو،للفلاحالعونة

أهامهزادتكلمانفعآأكثريكونالعاملالمجموعهذالأن(...)

حياةيحياأنفيالطمعدواعيءندهوتوفرتالمعيشةأسباب

.")92(إنسانية

يتضح،للمساواةهيكلأعطاهالذيالتبريرفيالتدقيقعند

هيكللإصلاح)الرأسمالي(الليبراليالمنطلقفارىءلأي

بل"،سعادةأكتر"يكون:يقللمفهو.الاجتماعيسالاقتصادي

النفع!بهذاالمعنيسيكونعمنللبحثحاجةولا"أكثرنفعآ((،

لمصطلحاستخدامهالراسماليهيكلمنطقعلىالتأكيديعززومما

جماعةعندالطمعأليس؟الحرجولماذا.حرجدونما"الطمع"

نواياهكانتمهماالواحدا!(األيس؟اجتماعيةفضيلةالرأسماليين

ولوسمخالفهذاوهل")03(؟الجميعلخيرشاعرغيريعملأنانية

الخفية""اليدبنظريةالمعروفةالشهيرةسميثادملنظريةقليلأس

)31(؟الكلاسيكيالرأسماليالاقتصاديشعارتشكلوالتي

مرة-موازيآأي،الجريدةلخطموازيآهذاهيكلموقفيأتي

الامتيازاتمجتمععلىالثائرةالأعيانطبقةسيرلخطة-اخرى

ذروتهاوعليالجديد،المجتمعلقيمالممجدة،والوراثةوالألقاب

اعتبارإلىالسيدلطفيذهب،ذلكسبيلوفي.الفرديةالحرية

علىأنهذافبوحجته،التقدمعنمصريعيقمذهبآالاشتراكية

العملحسالسابقةالحكوماتأوهنتبعدماينشطأنالفرد

قبلمنعبر)كماوظلمها""بغدرهاوأضاعت،عندهوالطمع

الابتكارأتتظهرلابدونهمااللتينوالثقة"الأمانةأميز(قاسم

الأستاذيهمتاب!هيكلأسدكتورانرف،إجريدةوفي.3("!الشخصية

بغير،يضر!لادأم!يريد!عملفيأدفرديد"إطلاقوجوبفي

منأحسنالغربفيطائفةكلتعيشذلكوبسبب.(.).

")32(..أكثر.وترفمالولها،طوائفنا

فيتبرز(قاسمورائها)ومننفسهاالجريدةدعوةأنوالحقيقة

علىوخاصةمصر،فيالمقيمينالأجانبنشاطفيهاشتدزمن

)ولطفيهيكلارتأىوقد.والصناعيالتجاريالصعيدين

مزاحمةعلىقادرينيكونونمسؤولينأفرادتكوينالسيد(

وحولإبطاء)34(.غيرمنالاقتصاديةمواقعهموانتزاعالأجانب

ناالصريينعلي"يجببأنههيكلالدكتورئصرخالموضوعةهذه

تقدرمصريةأشخاصآالكثيرةالأجنبيةالأشخاصهذهبينيقيموا

البلادحركةبيدهاتاخذانئمأولأ،جانبهاإلىالوقوفعلى

أخيرآ(()35(.

اطلاقباتجاهتيارهافيهيكليندفعالتيالحماسةرأيناانبعد

ولاذا:سائليسألقد،المجتبملارتقاعكضرورةالفردية،الحر

ويتغنى،للفلاحالمالكاستغلاليشجبالروايةفينسمعه

!؟بالاستراكية

بالمفاهيمتأثرهمنينطلقإنماالأخيرموقفهفيالمؤلفإن

عمالذيالبورجوازيوبالإصلاح،أولىجهةمنالرومنطيقية

لا،الاستراكيةعنيحكي،الأولىالجهةفمن..آنذاكأوروبا

استغلالعلةبوصفهاالفرديةالملكيةعلىيقضيإقتصاديكنظام

عنوالبعدبالطبعيةيتسمحياةكنمطوإنما،لاخرىطبقة

)36(!العمالطبقة..هي،واحدةطبقةإطاروضمن،التكلف

ألفلاحينلحياةالرومنطقييناوروباشعراءبتمجيديذكرناوهذا

الكلاسيكيالجتمعقيودمنالمتحللةالإدعاء،منالخالية

فيهيكلمقالاتلناتوضح،الثانيةالجهةومن.."الذواتي".

مستوىعليإلاليستزينبفيعناهاالتيالاشتراكيةأنالجريدة



لحقالشقاءالذي))بعدالغربيةأوروبافيقامتالتيالاصلاحات

.الفردية")37(.الحريةوطأةنتيجةالعمالطوائفببعض

إنه؟الاصلاحاتبهذهيقوممن:التاليالسؤالأخيرآيبقى

منهوالسيدآنلاحظ.لذلكالوحيدالمؤهلهوالسيد".9

"أنايكفيه")38(ولكنالرقمنلانتشالهللفلاحالمعونةفي"سيمد

ومن(.).يساعدهحتىالفقير"ويلات،فحسبيرى"،

شقاءمنشيئآليرىيتنازلألاعليهتقضيورفعتهعظمته

والفقراء؟الوضعسيصلحفمنوإلا،إ")93(..الانسانية

نا)أييصبر"أنابراهيمعلىوجب،لذلك؟متفرقون

معهيتعاونمنالعمالالفقراءطائفةبنيمنيجدحتى(يستسلم

الجصعيةحكاممنبالثأروالأخذالمجموعبلوىدفععلي

فردآأنسذلكآثرأنهأو-هيكلفاتوكأنه")04(..الغاشمين

استنهاضعلىبالاضطهاد،بالشعورعابقجوفييقدر،قدثائرآ

..مثلأجبران"كافرأحاولمانحوعلي،ذليلمجموع

زينبقصةفيالذينيالإصلاح

الاحتكاكذلك،بالغربالاحتكاكثمراتأبرزمنكان

الىذهبتالتيوالبعثاتمصرعلىالفرنسيةالحملةانتجتهالذي

تخلفسببعنبالتساؤلالمصريالمجتمعمثقفوبدأأنأوروبا،

نعمتالذيالحضاريالتطوربركبالثحاقعنوجمزهمجتمعهم

ومما..والثقافةوالاقتصادالسياسةمياديننحتلففيأوروبابه

الفكرينيبعضأن،التحركبضرورةالمعقفينهؤلاءعلىألخ

متهما،الإسلاميالدبتطبيعةإلىاضخلفاذلكعزاال!-نسيين

دينيةسلطةوبكونه،للعلمبالعداء-ءجوهرفي-الاسلاء

السياسدالتطورعنالمجتمعتعيق(فحسبروحيةالاوسياسية

والاجتماعيء

مثيرآتحديآودعوتهالاسلاممنالغربيالموقفهذاشكلوقد

كتاباويعتبر.وغيرهماآمينوقاسمعبدهالامامأمعالعطاملرجال

عليوالرد،والمدنيةالعلمبينوالنصرانيةالإسلامعبدهألامام

وتطبيقآبل،جوهرآسفالاسلام.المجالهذافيرائدينهائوتو

يفهمهمنوعلى..معهمتصادملا،للعلمصديق-عامبشكل

الاسلامحيثالأولىالدينينابيعالىيعودان،ذلكعكس

.والعادةالتقليدقيودمنخالصقمجلو،

فقد،دينيةسلطةبأنهالاسلامالىالموجهةللتهمةبالنسبةأما

الاسلامفي"ليس:قاطعآهانوتوعليرد.فيالإمامجوابكان

سلطةوهي.(.).الحسنةالموعظةسلطةسوىدييةسلطة

ذهببل")41(.أعلاهمأنفبهايقرعالمسلمهيئلأدقادلهخولها

المؤسساتمنوغيرها"و"الافتاع"القضاء"اعتبارإلى)42(الإمام

،قاضالأيالإسلامي.الشرعيسوعلامدنية"سلطاتالشابهة

إيمانعلىالسيطرةحقيدعيأن(إسلامشيخأومفمتأو

.".أحد.

لا(الأفغانيإوالسيدعبدهالإمامحركةالجريذةتابعتوقد

يلائمبماالدينيةالمسائلفيوالاجتهادالحربالتفكيرالمطالبةفيسيما

محمداعجابموضعالحركةهذهوكانت.العصروروجالعقل

الردفيالأقغانيورسالة،والنصرانيةالاسلامفقرأ،هيكلحسين

أبلغ9لهاوكان،الوثقىالعروةمقالاتوطالع،الدهريينعلى

")43!.نفسهفيالأثر

بخطةشبيهةدينيإصلاحخطةعلىيعثرلن،زينبيقرأومن

العبادعلىيحتالالذيالطرقمشايخلأحدنقدعلىبل،عبدهالإمام

وإراداتهم.أموالهمليسلبهم""وسلوانعزاعالىحاجتهممستغلأ

فيويصبينعالدينرجلمنهيكلموقفأنيخاريبولا

فقد..الناسعلىالدينيةللسلطةالشاجب،والجريدةالإمامتيار

تغدو،الموعظةإطارتخطتإذا،الدينيةالسلطةأنالمؤلفلنابين

العمل،عنوتعيقهمالناستلهيواقتصاديةاجتماعيةسلطة

يقبعكأنتخلفهاعليمصريبقيماهناكفليس.التطور.أساس

اددةأسماءمنالاسمتلوالاسميرددونذكيرحلقاتفيالمواطنون

ستخسر،بدونه،الذيالعملالىينصرفواانبدل،اطسنى

،الذواتوبقاياالأجانبضد"الحياةفي"التزاحممعركةمصر

الطبقةمجتمعالحر،التفكيرعلىالقائمالجديدالمجتمعوينهزم

.)44(ازيةالبورجو

زينبقميمةفيالاجتماعيالإصلاح

هيكلحسينمحمدطرقالتيالاصلاحجوانبجميعلعل

نظرالتيالأساسيةالقضيةعنحديثهخلالمنتبدتقدسبيلها

المرأةتطورقضيةعنينا،الجريدةفي)45(مقالاتهوفيزينبفيلها

والمجتمع.العائلةلتطوركمقدمة،المصرية

آرتادفقد.فراغمنتلكدعوتهفيينطلقلمهيكلأنوبديهي

الحديثالعمرؤبالعربيشرقنافيوالمصلحينالمفكرينمنكثير

الذي(1873-.118)الطهطاويرفاعةطليعتهموفي،ميدانها

فيالابريزتخليصفييذكرمانحوعلىالباريسيةبالمرأةاعجب

تعليمضرورةالأهينالمرشدفيوأعلن،باريستلخيص

1888(-)4018الشدياقفارسأحمديفتقكذلك...المرأة

الوحيدلكن.الساقعلىالساقفيالمرأةحريةموضوعاتبعض



تقزيبأس-آثارهوأهمجهودهكلوهبالذيهولاءكلىبينمن

)46(4أمينقاسمكان،الدعوةلهذه

قامت،9918سنةالمراةتحريركتابقاسمنشروعندما

وتعليمالحجابقضيتيحولوخاصةمصر،فيكبيرةضجة

رجلعليهيقدملاإدأ،أمرأبومئدالمراةتعليمكانفقد.المرأة

الحجابرفعاما..لهالصريالجمهوراحترامعلىحريص

الأشياعأدقبهالقولفكان،الجتمعاتالىسافرةالمرأةوخرونس

تتهماللواءجريدةقامت،لذلك!)47(..اللهحرمماتحليا!إلى

قاسمعلىالتحريممنموقفهفيالخديووتؤيدالدينبمخسلفةقاسما

؟الاستئناففيالستشارمنصبمنونزعهعابديندخول

نشرته.بعد!أمينكتابالمؤيدجريدةجمتطكذلك

نظروجهةتدعموكتبشخصياتظهرت،المقابلفيلكنه

إنماوتعليمها،المرأةلتحريرالأساسدسالدعمأنإلا481(.قاسم

المرأةتطورعلىالمطلعينمحرريهاومنالجريدةجريدةمنجاء

نهضةإلىوالمتطلعين،والبرلمانالسياسةميدانودخولهاالغربية

تحديات،التحدياتمواجهةعلىقادرأليكونالمصريالجتمع

واحلريةالاستقلاللنفسهاأمةتطلب"وهل.والإقطلعالأجانب

أ)94(؟والعبوديةبالرقشطرهاعلىوتقضي

والمتطلعين،المطلعينأولئكأحدهيكلحسينمحمدكانولما

الرجل،بأنواقتنعالجديدةالراقو،المراةتحريرقراءةأعادفقد

نبثآفيهرأىبل")05(..اًلبدجهياتمنيقولهماوبان،حقعلى

غرسهاالتيأوهامهمعتيقمنلينتشلهمالناسسإلىقادمأ

وذهب،الجريدةفيبعزمفتابعه.نفوسهمفيوالجهلالاستبداد

تعليمفيوخاصةالأمور،بعضفيقاسماليهذهبمماأبعدإلى

المرأةمساواةإلىإلاالتعليممجالفيقاصبميدعلمحينففي.الرأة

تعليمهابوجوبهيكلنادى،الابتدائيالمستوىعليبالرجل

.")51(والفلاسفةالأدباءدرجة)الىلتصل

منالأولىالرحلةفيأدبهأكثرهيكلأولاهاالتيالقضيةلكن

عدهاإلىذهبالتي،الحجابقضية،شكدونكانتكتاباته

اًلحجاب()أي))هوبلمصر")52(فيالاجتماعيةالمسائل"كبرى

وعلىأهلهاقوةعلىالقاضيمصر،ارضالساكنالشيطلن

لنقدءمدخلأالقضيةهذهشكلتوقده(.وسعادنهمأ)3عزنهم

المرأةلقضيةبالنسبةوخاصة،الصريالجتمعفيملكل

هذامحوروحدهاالقضيةهذءتكنلموإن(...الزواج،)العائلة

الحجابنزعالىالدعوةبأنالتنويهمنبدلافهنا.النقد.

بهابشرالتيالاقتصاديةبالحريةالمطالبةمعالانسجامأسدتنسجم

كلنزعضرورةفي-أسلفناكماستتلخصوالتيأالرأيأولو9

مجراها،أخدعنالرألسماقيالتطورعمليةتعيقالتي"الحجب

إلى،الدولةقوانينوحجاب،المغامرةمنالخوفحجابمثل

.آخره

قدزيتبأنعلىالتأكيدالىنعودالقصير،إلاستطرادهذابعد

إصلاتفىالأوإئلوأساتذتها،الجريدةخطمعانسجامآكتنت

سنحاولكما-مباشربشكاسلتصلحتأتلمالروايةلكن.الجتمع

إ،سرياذدظامعيوبلتفضحجاءتمابقدكأ-نبينان

والدينة.الريففيوالاجتماعي

الريففيالرةوضعبينالتمييزينبغي،المجالهذاوفي

ناحيةهيجدأ،هامةناحيةصتالأقاسعك،المدينةفيوضعهاو

وتجمع،أخسقلفيبيدب!تعملس،كرسينب،فالريفية.العمل

فيسوهي.انعملوأربابوالفلاحينبالفلاحاتوتحتك،القطن

لأوإالسفور،إلىبحاجة-تلكالاقتصاديةوظيفتهاإنجاحسبيل

تحتاجفليست،بعزيزةممعلة،المدينةامرأةوأما.صعبأعملهاكان

معالاحتكاكإبمعنىاجتماعيأأمكانيدويأعملأيالى

توأزقي(المدينة-)الريفمعادلةاننلاحظهنا..الآغراب(

الرأةانوالنتيجةالوسطى(.الطبقة-الفقيرة)الطبقةمعادأسة

سنمنذالدار،فيوتقبع،الحجابتلتزم)الغنية(الدينية

الغراميةالكتبعلىوتقتصرثقافتهافتضمحل،البلوغ

منحرمانهابسببجسدهاوينحللونهاويذبل،السطحية

والعملبالخبرةالريفية"تتئقف!حينفي..والحركةالشمس

الوسطىالطبقةامرأةانيتبين،الناحيةهذهمن،إذن..اليومي

خطةفيالجريدةتبنتهماوهذا.الفقيرةمنالاصلاجللىأحوج

ذإامينقاسبمقبلمناليهأشارماوهو.الاجتماعيالإصلاح

آخرإن..جهلهازاداليسر،يخامرتبةالمرأةارتفعت"كلنما:قال

أكملهنهي،الأريافتسكنالتيوهي،الأمةنساءمنطبقة

")54(..حالها.بنسبةعقلأ

تتساويانوالوسرةفالفلاحة:ئانيةناحيةمنيختلفالأمرلكن

طبقابسهعنالنظربغض-المصريالجتمعلأنالاضطهاد،في

البنتعلىوالزوجالأبفيهيتسلطأبويمجتمع-الختلفة

رأيهاأخذغيرمنتزوجمنوحدهاعزيزةليست.والاموالزوجة

مناذتحررةزينبنفسمهالمصيرتقاصدسبلحياتها،سريكفي

الاثنتينمأساةعنوالسؤول.للشبابالمخالطة،الحجاب

المخزيالمشهدذلكين!دسمنافمنوحد.!الأبهوبل..الأهلى

مرة-يحسمهاشكليةممانعةبعد)ولوآبنتهيبيعالأبحقا:

أعلىمنتسمعهمزينبفينما(،الرجالمنالئترون-اخرى

هومغيبزوجأ،،المرأةدورإ"قلقةجانبهالمإلى"وامهاالسطح



بكعيرأسوأدورها()أيوهو..اجمنتامصيرلتقريربالنسبةالاخر

عنها،رغماالمزوجة،فزينبزوجها!وعائلةلزوجها،بالنسبة

حسنعائلةلأفرادمطيعآ(()55("خادمآالجديدمنزهافيغدت

تعبآوأختيهحسنأمعلىموفرين،اطالأحماعليهاألقواالذيني

عظيما!

،الحجابإلباسهافييظهر)الذيالمرأةتحررلعدمونتيجة

تنذوالعائلةجاءتالستقبل(،فيحياتهامصيرتقريرمنوحرمانها

مثاعريعيرلامجتمبماقدامتحتسحقالحبلأنلماذا؟.بالانهيار

الة..إلأالعائلةمنيبقلم،ولذلك..تقديرأيوالجمالالحرية

")56(.والتناسل"التناكحعلىمهمتهاالمقصورةالتفريخ

بالمطلق.الزواجيرفضلاهيكلإرالقولالىونسارع

حسنين،هوالموضوعةهذهفيالكاتبرأييمثلمنأنفالواضح

ومؤسسة-الزواجانوموداه..نفسهحامدلاحامد،صديق

انتجتماوأحسنالسعادة"عمادهو-()العائلةبالتاليالزواج

توفرإذاالهناء")3(،منلهترجوماأضمنفيالنوعلحفظعقولنا

والتربيةوالحريةالحبفيالأساسيةمقوماتهالزواجلهذا

الصحيحة.الاجتماعية

التزاوجعدمهو:ثانيآللعائلةإصلاحآ(ا))لنايقدمهيكللكن

نقتطف،الاتجاههذاالىإشاراتعدةالروايةوفي.الطبقاتبين

ثلاثآ:من!

"لأنلحامدنفسهاتعطيلأنبحاجةتحستكنلىزينب-

وأ.(.).المكانةفييعدلهاشخصطإلى.(.).تطمحالننسى

كأنهمدائماوطائفتناطب!تهتنابنيالىننظريجعلنا(..).الحنينكأنه

الطبقاتقبلمننعرفهلاماالرابطةمنوبينناوبينهم،اخوان

ؤألمحبوائشريثاعصلىي!خصمبأشحمنهم(...)ف31*كأ

")58(...وثقتناحبناموضع،غيرهمقبل،لأنهم،والزوج

عائلتهوسطمتغربةنجدها،زينبصتحسنيتزوجعندماس

كلومعيشتهاووجودهاطبقتهافيعائلتهاتخالف"التي

فارقمنهناكليس-الروايةفيظهركما-أنهعلما،د(")9المخالفة

العائلتين.بينشاسعاجتماعي

"التقدميةبلباسطأحيانآيظهرالذينفسهحامدس

)أيتناسليةعلائقزينبمعي!تهيماأنيوديكنلم"،الاجتماعية

(.اسرةوتكوينالزواجإلىتفضيعلاقات

.أو.بهاأنفردأوأحادثهاأنغرضيكانوإنما"كلا!

ليسبأنه(نفسه)هـايهاملإيهامنامحاولةفيذلكويعلل.أقبلها")06(

بينالوحيدةالصلةهيالزواجصلةتكودطأنالضروريمن

،إذن،هيما..ألاجتماعيالوسطيعلمناكماوامرأة!جل
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حامد:منالإجابةوتأتيناترى؟ياالزواجغيرالأخرىالصلة

صعبةفواصلالمختلفةالطبقاتبينبأنأحساليوم"إني

محلأالطبقاتهذهمننتخذانأردناإذاإلااللهمإلاجتياز،

بينالاختلاطبأنإقرارالإجابةهذهوفيإ")61(إإللهونا

إطارأكثر،وبصراحةاللهو،إطاريتخطىألاينبغيالطبقات

الاعترافطرسالةفيحامدمنهينفرما)وهو؟الجسديالاستغلال

.(الأخيرة

هناكهل:التاليالسوالفيالخوضإلىبنايدفعهذا

المرأةوضعلإصلاحبالنسبةهيكلتفكيرفيتشوشأو،تناقض

؟الخصوصطوجهعلى

المرأةيمدحتارةفالكاتب.بوضوحذلكليجدالقارىعإن

أمامالمجالفيتفسحولأنهاطبيعيةلأنهاالمحجبةغيرالفلاحة

يخالطحيننفسهمنينفروتارة"بريئة"؟انهايدعيعلاقات

خطيئة،ارتكبأنهوئحس"التحررات!العاملاتمناحداهن

علىذاتهليؤنبيعودثم...!إبسيطةعاملةفتاة"معمن؟ومع

اليهاوتضمهبعنقه"تتعلقبنتمع"اخربط"سويعةقضاءعدم

ادتيالجدوحياةوالتبتلالفضيلةمنساخرآ")62(،.ويضمها.

نفسهيجدانيلبتلالكنه..والطبيعةالحياةسحرالانسانتحرم

إنها.فلاحةمععلاقةإقامةفيالدركاتأسفلإلىانحطت

الفضيلةتقديسفيالغارقمجتمعهعنالموروثةالنظريةالمفاهيم

الحياةيعسقشاببرغبةتصطدم،والاستقامةوالدين

فيالاوروبيينالشعراءرومنطيقيةمنتغذىبشاب؟والجميلات

الطبقيةالمعتقدات!وهي..الطبيعيةوالعلاقاتالحبتمجيد

مكتسبة،روسوية"اشتراكية"معصراعفيالمص!يةللبورجوازية

نأأجلمنالناسطبين(...)الصناعيةالفوارقكا"ضزم

؟(")3"..حالكلقيوالمرشدالقائدهيالطبيعيةالفطرةتكون

يعنيفالوطن.والغربالوطنتزاوجانبسعيطةمسألةليست

والغرب.)64(الموت-نفسهالوقتفي-يعنيلكنه،والعفة،الدين

الفسادصنو-معآآنفيسانهإلاوالمساواةالحريةيعادل

(؟الشاب)هيكلحامديختارفأيهما....)63(والاجرام

يؤدقيلأنهحاسما،يكونلنعليهوالجوابخطير،سؤالإنه

هذهنسفإلىأوالراكد،التقاليدمستنقعفيالغردتىإلى

شخصياتههيكلويشرك،الهروبحامدصنتارولذلك..التقاليد

مرورآ،بزينبوانتهاءبعزيزةإبتداءالاخرىتلوواحدةتستسلم

يحدثلمإذا:يقولانبذلكيريدالمؤلفوكأن.بإبراهيم

فيايامكنفتقضينعنكنرغماالنساء،أيتهازوجتما،إصلاج

أجبرتما،تطوريحصللم!اذا...الموتالىبكنيفضيذبول

حيثالىالمتقفإيهاوهربت،حكامكأوامرتنفيذعلىالفقيرايها



عليها.حصولكسهلأيكوندنبالراحةعنبحثآتدريلا

مح!

شيء،كلقبلروايةهيها،يثمفعماوهذا،زينبأنعلى

حياةكلنالعفنةالجوانبعلىالأضواعوتسلطالعيوبتكشف

صتتصدىأندون،الزمنمنالحقبةتلاطفيالمصريالمجتمع

ومع..وغيرهاوالسياسيةالاجتماعيةالمشاكا!لكلالحلوللايجاد

عما!ة.محمدأصدكتوراتحقثيق.الكاملةالأعمال:قاسم،أمين

.7691بيروت.والنشرللدراساتالعربيةادؤسسة

.(4191-91)70الجريدةجريدة

لطفيجمعهامقالات،هيكلحسينمحمد:لطفيأحمدالسيد،

.5891مصرمطبعة.السيد

-)0185مصرفيالمعاصرالعربيالأدب:شوقي،ضيف

بمصر.المعارفدار.(0591

محمدتحقيق،الأولالجزع.الكاملةالأعمال.محمد،عبده

.7291الأولىالطبعة،العربيةالمؤسسةعمار8.

الاحتلالىعهدفيالمصريالمجتمع:اسماعيلسعيد،علي

الصريةالانجلومكتبة.2391-1882البريطاني

7291.

المقتطفمطبعة.تأخرهميروليينالمصرحاضر:محمدعمر،

2091.

جعالمرا

اذجتمعصورةبأمانةتعكسانزينباستطاعتفقدةذلك

الفكريةالتياراتأهممنلواحدالصدىتكونوان،المصري

للغربةالتبعيةجاهلبةمنمصرلإنهاضإتطمحكانتالتي

التيالجريدةجريدةتياربذلاطعنينا...والتخلف،والإقطاع

لتلكالموضوعيةوف101ضمنوناضلت7091سنةصدرت

ناواستطاعت-الأعيانلطبقةالفكريةالحدودوضمنالحقبة

.المصريالمجتمعتطويرخركةفيركيزةتشكل

العربيالفكرتكوينفيالفعالةالعوامل:يوسفمحمد،نجم

بحث..الحديث

كةاث.ريفيةواخلاقمناظر،زينب:حسينمحمد،هيكل

والنشر.للطباعةالعربية

الجزء.المصريةالسياسةفيمذكرات:حسينمحمد،هيكل

.591أالمصريةالنهضةمكتبة.الأول

تاريخ.بلاروسو،جاكجان

وتراثه.حياته،هيكلحسينمحمدالدكتور:عمرانطه،وادي

9691.النهضةمكتبة

أعلأح!"أ)،*3كلهـؤ4،+،3،43،؟أ،،حء3اوللأ!حول4ط!+.

ل!،4لاءها؟"،ح4أ"!3ز،،،4لآآأح!:دموا

3ة،+ولء031ول:ل!حهول5،+أح01.3(ث!ح!44(أ5ول.

طهـ.؟،4،+3كلهـ:،+!4،4ثا؟،14+4أ45،4؟طس!4"*ول3حكا!!ثهلما!حس!3لمه

فى4حء*؟3؟51ك!4!ألاه3.

+!ح؟،01لاةعم،4عر*"اأ4ر؟ءس!!ههةع8)أح."3.(1)

.091ص،اجالمصريةالياسةفيمذكرلت،هيكلىحس!تمحمد)2(

.44عدد./03/47091في""الجريدةالد،لطفيأحمد)3(

.(1672)رقم4191سبتمبر8"يدة"الحر.()2الحاصرةحالتنا،هيكل4()

1191أوكتوبر03فيالجريدةالياسة(فيأوجهتنا)2(القومةالوحدة؟هيكل)5،

(7014)عدد

ممر!فيالانكليزيدبمرجبهاطلقتديأ"!اتفاقأوالكلترافرنساوقعت:4091)6(

هذاوفي.الوطنيلتياركبيرةصدمةشكا!قدغرابيثورةفلأنيريبلا،7(

أحلامهمشحصهفيالمصريونحدالديدالقلئد9:الدكتورمحمدعمارهيقول

قادةمنعزيرةوكوكبة؟سلاحهوسلم،نمهسلمقد،رالحدلةالقديمة

قدالتورةناصرواالديرك!هـمنوعددالكبير،اللتلىفيبافينةقتلواقدحيهم

فيإ"سواهسعلىلالمووليةمنهمكلوقدففجها،دورهموألكروا؟لهاتنكروا

*!!

مشلهواا

)8(

)9(

)11(

)12(

)!3(
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.66-65صرعبد.،محمدللإمامالكاملةالأعمالمفدمة

.(0141)عدد1191نوفمبر2،المطلقةالحرية،سةايىفيوجهتنا

.591ص،عمارهمحمدتحقيئ،أمينلقاصمالكاملةالأعمال

بتأسي!قامواالدينأنأحديجهلإلا.يليمانقرأ257رقمالجريدةعددفي

قليلغيرعددبينهميوجد(...)ألأمةحزتلأعمالىيقومونوالذينالجريدة

فيرأيهيرونكانواهزلاءومعظم،وأنصارهوتلاميذهالمرحومالغاصدقلءمى

.01والشاصيةوالاجتماعيةالفقهيةمذاهبهصتكثير

.1191نوفمبر4،اهـيدة)2(المطلقةالحرية،الياسةفيوجهتنا

سنةأغسطع!3فياللائحةهذهصدرتوقد.باضاسعيدالخديوالىنبة

1858

السعيدية!اللاثحةمنالخامرالبدالىانظر،الخاصةالمليهةتعميقعلىكمثال

أنثى،اوكانذكرأالخراجةالميريةالأراضيسأطياتيده!تىتص"كل



الخراجمطسعليهابماوقاثمدأكبس،سواتطسعليهايدهوواصععليهومكلفة

"...أحد!م!فولولادعوىفيهانسمعولايد.منتزع*،الميريلحهة

البربطلنياالاخلالعهدفيالمصريالمثستمع،علياسماعيلسسد)الدكسرر

.(138ص

.8ص،زينبقصةمقدمة(1)4

.45ص،الكاملةأمبنتاسمأعمالمفدمةعمار.،محمد()15

وعثيرتهقومه"سيدكانهيكلحينمحمدالاانالجارحسينالدكتوريذكر)16(

كانماوترثالصريالريصتردأخذتالتيالمصريةالطبقةهذءأفرادوأحد

الكيرةالريفيةالأسروعصبيةالعثيرةجاءيعززهماونفوذئراءمنالنركهللطقة

كتابوهو.هصمسكلحسينمسمدكتلبفيالجارللدكتورمقالة)صن

الشد(.لطهىاحمدإعدادءعلىاثرص

سهأيدكر،25(ص!،ا)حالمذكراتوفي.كا!ص!،هيكلللدكتورالأدبثورق()17

والتبرروالياناليدانيوامالالأصفهايىوأغايىالقالي،أماليفراءةالىانصرطس

"04.للجاحط

.حب!وطه،فطوحل،ومطران،النسعراءأمير:الأدبساءهمسلاءأبرز()18

مثلا.روسو(جاك)جانوكتاب،الحريدةفيهيكلمقالاتراجع()91

والأبطال،لشنروالعدل،لميليةاغر:قرأهاإنههيكلقالالتيالآثارهذءمن02()

هيكل)جمعفرانروأناتول،روسوكتبوبعض،لكارليلالفرنسيةوللثورق

وغيرهم.،ذوتيوسيير"(الفراغاواقتفيكاسسفيعنهكتهلمقالات

.202صر،العربيالأدبتاريخ21()

.(1191اوسبرلر)504128عدد،القومهالوحدة،الشلسةفيوجهتا)22(

.233ص،زبنب)23(

السيدلطفيبقلمالجريدةطسمقالاتثلاثا،العواطفميسسةلاالمافعسياسة)24(

1191(.)صف

)26(

)27(

)28(

)32(

33(آ

22.ص،زيبسس

16.زبنب،ص

168ص،زينب

اللوردالىوولفسببفقد.فحسبحسازيألرالضراثا"سساطتعير

يكونوبدرله(..)لالكرلاحإلاتتحصللاالصراث"إر.يقولىسالوري

يوصفعس،المصريالمخمعفيعلير)الدكترالمسيئأالصرائصتحصيا

.(232س222صطس،آصاف

2آس-!تز

.18عر،زينب

وأساكل"الاممثروةطيبةفيلحث1سسميثكتاصفيجاعمابتصرهـبمضرنورد

حو!ولول913،لأ!لماول13؟؟ح*4!لا3ح644أ3+!ح؟ح54ء؟+ء*الم!؟ههلمة،،ك!ور543

:ح،ا+7154+احالا4+ء+الخفيةاليدلطرية

إلى-كذلكسيعلمولر؟بالمجموعيرتقيان،إلحقيقةطسالمرء،يعترمالا

أكرتحقينسلغيةعملهالرحاهذايوحهانممجرد،ولكن.بذلكيقومدكأجةأي

يبسطبطسمهدهـاحرتحقيقاطسحفيةليدمقود.(.).كلله،لهيتحصدسكسى

مصلحةيعزرماغالأ،مصلخهمساذرجا!()هذابحثوس،..!قرارهأساسر

طس،أقصأراسستطرلىإ()إدذكأرادلوممافاعليةأكئرلصوكأةالجيم

العامة.باللعةالبسارةنفعواالديرإولنسمريرتجىكتيرخيرعلى،الواقع

منلقل!إلأحاجةولاالبسار،ب!-التسيوعكثيرلير،حقيقة،تصنعإله

كذلكاسأنظر01النصع(ذلك)عنبالعدوللاقناعهمالكلمات

"شاكااطدةمسيطالبسالرالموسرعة،سم!5،أ+60")5وعمسانها!دل!+0333ولكتاب

أ.الأممونروه37)طول"

أمس!لقاسهمسة11الأعمالكتاصمن791صر،ونتائجأسبابس

191(1نومسبر4في)الجريدةالمطلقةالحرية،الشاسسةفيوجهتا

معأوجهاللغترممالك!ا،احديثالمصريالأدصفيحديدةالدعوةهدهليت

سسرعةتتفدمالمتمدنةالعربيةالاممإنيفولح!7امرأقتحربرفيأمين3قا

تقدمواإوكلماالمكرلةأنحاءحميعفيالئروةمنللععللتوليوالكهرلاءالحسار

فيالتزاحمإقانود+ا*مفيرسداروينسماهملهذاساكنوهاتأخراللاد،وس

لاواحدةطريقإلاوالفاءالاضصحلالىمنلنحاةسيلللا(..)االجاة

وتستجمعأهتها،لهوتأخد،القتاللهداالامةتعدانوهيعحا،مدوحة

المرلق-)تحرير"..كانتنوعايمنتهلجمهاالتيالقوةياوقيماالقوةمن

07(ص،أميرقاسماعمالمرالبسنيالحزع

)عدد1191يوفبسرالاالحريدق0)3(القومبةالوحدة-الياسةلىوجهتا)35(

بعصهحالبالىكعادتهمويفعولهطعامهميحصرونالعمال9-53صر،زينب)36(

."!الاسترابهةمعانيأكملذلكفيمحقفيرجميعأمعألاولوه

.(1114)عدد1191نونمر4طسالجريدة0)2(الياسةفيوحهتا)37(

.23ص،زينب)38(

،!754)عدد9.91آب31مسالجريدة.المصريالسبتمع193(

23تصر،)04(زيخب

(401،)صرالأولالجزء،عبدءللإمامملةالكلالأعمال(14)

.للاسلامالالثالأصا!.والنصرانيةالاسلامراحع(4)2

.92-28ص،اج،السياسةفيمذكرات)43(

ترجمهاالنيالكتأوائلمنكادكروزوروبنصونكتلبأدللنطر،اللافتمى4()4
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