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اإلهداء

املحبوب. امللك موالنا الجاللة صاحب حرضة ملقاِم واإلكباِر اإلجالِل بيِد مرفوٌع

املعظم. األول فاروق



طوسون عمر األمري

الجاللة صاحب موالي
وإخالٍص، والءٍ بكلِّ الكريم، السامي ملقامكم أرفع بأن العظيم، الرشف يل
جميًعا، والرشق مرص فقيد حياة يف كتابي والتكريم، التعظيم من وبفيٍض
أُرستكم أعضاء أحد — ثراه هللاُ طيََّب — طوسون عمر الجليل األمري له املغفور
االقتصادية النواحي يف العامة الهيئات من للكثري عماًدا كان الذي املجيدة،
من للعديد رئاسته عن فضًال البالد، يف والزراعية والصناعية واالجتماعية
تُحبُّونَه الذي الشعب، أبناء منها الخري عمَّ التي البارَّة اإلنسانية َسات املؤسَّ
القويمة مبادئه كانت إذ له؛ السعادة أسباب توفري عىل وتسهرون جاللتكم،
يف النبيلة لرغباتكم َقة وُمحقِّ جاللتكم، ملبادئ مطابقة النافعة خدماته كلِّ يف

العامة. الخدمة
وارتياًحا، قبوًال جاللتكم لدى هذا كتابي ينال أن موالي، يا ألرجو وإنِّي
البارزين، عظمائنا فضائل إذاعة عىل للعاملني حافز خري فيه يكون أن وآمل
َجَدث عىل وتقديٍر خشوٍع يف أضعها الزهور، من طاقة بمثابة األثر هذا ُمعتربًا
وجعل هللا رحمه أعماله، بعظيم واعرتاًفا بأفضاله، إقراًرا املربور، الطاهر األمري
األوفياء لرعاياكم الغالية جاللتكم حياة يُديم أن أسأل تعاىل وهللاَ مثواه، الجنة

فخًرا. وللبالد نصريًا، للشعب ويحفظكم ذخًرا،

األمني خادمكم
باشا فهمي قليني
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متهيد

املؤلف كلمة

حضارتها. ورمز مجدها، عنوان هو ٍة أمَّ كلِّ يف العظماء تاريخ إنَّ

واألعالم العظماء ِسرَي بتدوين العالم أقطار كلِّ يف السديد الرأي وذوو املفكرون اهتمَّ ولقد
واصفني حياتهم، رين مصوِّ األعمال، جالئل من لها أدَّوه بما اإلنسانية، منهم أفادت الذين
األجيال أبناء بنوِرِه يستيضءُ الثاقب، كالشهاب لتكون مآثرهم؛ ساردين شمائلهم، محاسن
عاملني! ورجاًال بررة أبناءً منهم تجعُل التي واملناقب املفاخر الكتساِب وامُلقبلة؛ الحارضة
أرباب هم القويَّة والعزائم العالية الهمم وأصحاُب بأعمالها، والرجال برجالها، واألمم

الشعوب! وجبابرة التَّاريخ، أبطاُل بدورهم وهم املفيدة! واآلثار املجيدِة، األعماِل
بهم تُفاِخُر الذين أولئك هم ومكاٍن، زماٍن كلِّ ويف وقبيٍل، جيٍل كلِّ يف النَّاس وُعَظَماءُ
«كامللح» هم أو العالم، ُظلمة يُنريون اطعة السَّ كالكواِكِب فهم األعوام. توايل عىل اإلنسانية

الوجود! طعام يُصِلُحون — بونابرت» «نابليون يقول كما —
وما عظمتهم، أن يُدِرُك — وعٍرب عظاٍت من فيه وما — العظماء تاريخ يف فالنَّاظر
استعادوا كلما الناس وأن جمعاء، للبرشية مرياٌث هو إنَّما يفنى، ال تراٍث من وراءهم تركوه
كأن الصدور، عىل بطولة من لهم ما وحي يستنزلون هم إنَّما بها، استفادوا أو ذكراها،
الثرى! طيَّات ويف الرمس بني وهم خلودهم، يُقاسمونهم األرض ُرقعة عىل الدارجني األحياء
يتناولها أن يريد من لكلِّ َمعني لها ينضُب وال تنفُد ال مادَّة العظماء كلِّ حياة ويف
يظلون بل أسمائهم، حيال املوت يتضاءَُل الذين هم األمم يف فاألعالم والتحليل، بالعرض



طوسون عمر األمري

طوسون. عمر الجليل األمري الرشق فقيد له املغفور

الدوام، عىل الصدور صفحاِت عىل منقوشة أعمالهم وتظلُّ لساٍن! كلِّ عىل مذكورين خالدين
واألعمال األمور عظائم عىل ويحضُّ السامية، األفكار يُلهم جميًال أرًجا الدنيا منها تسرتوح

الحسان!

الجليل األمري العموم؛ عىل الرشقية واألقطار والسودان، مرص فقيِد عىل نطبق أن اآلن ونودُّ
أن فنذُكُر اآلراء، هذه — ثراه هللا طيب — طوسون» «عمر الجنان ساكن له املغفور
خرية من رائعة، حافلة صفحة — وتفصيًال ُجملًة — مجموعها يف تكون تكاُد حياته
من هي التي السطور وأنفع بأنصع ُمزدانة الحديث، مرص تاريخ بها يزهو التي الصفحات
سبيل يف واإليثار العميم، بالفضِل كلها ناطقة والفطنة، الذكاء وحي ومن البطولة، مجد

العام! للخري والتضحية والبذل املجموعة،
األجياِل وأبناءُ الرشق شباب فيه يجَد أن فخًرا الكريم األمري هذا تاريخ وحسب
شخصه يف ُم تتجسَّ كانت التي الفضائل هذه سبيِل إىل بها يَسرتشُدون هداية النَّاشئة
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تمهيد

العاملني عقوِل يف يسَطُع الذي اُج الوهَّ النُّوُر منها ينبعَث أن تخليًدا أعماله وحسب العظيم.
األعىل املثِل إىل للوصول والكفاح البالد، رقي استكمال سبيِل يف الجهاد معنى ليلهمهم
تضحياته، وسامي صفاته، حميِد من حياتهم به يطبعون بما النجاح، وسائل تحقيِق يف

فعاله. وفاخر أعماله، وباِهِر

املجيد. كتابه هو فهذا وبعُد،
األقالم! به تُحيُط ال الذي العتيد لفضِلِه العرفان تحيَّة وهو

شقيقها إىل مرص ومن مصبه إىل منبعه من النيل واِدي به ينطُق الذي التقديِر تحيَّة
السودان!

يبقى سوف الذي صنيعه، بجميِل االعرتاف وداللة العطرة، بذكراه الربِّ رمُز وهو
أحاسيس النفوس ويف والوفاء، اإلخالص مشاعر الصدور يف بقيت ما مشكوًرا، مذكوًرا

الوالء! وشعاِئر املحبَّة
َق طوَّ ما بعض له أُؤدِّي إنَّما العظيِم الفقيِد نحو الواِجِب هذا بأداءِ أنهُض إذ وإنِّي
بيده الذي إىل ُمبتهًال داِئَمٍة، ورعايٍة ُمشرتٍك، عاٍل وودٍّ ُمتباَدٍل، خالٍص حبٍّ من ُعنُِقي به
خريًا، فقده يف كله والرشق البالد ويعوِّض رحمته، بواِسِع ده يتغمَّ أن يشءٍ، كلِّ ملكوت

العزاء. وحسن الصرب جميل النبالء، األمراء السمو أصحاب الكرام أنجاله ويُلهم

باشا فهمي قلِّيني
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مقدمة

باشا عيىس حلمي محمد بقلم

له املغفور الجليل األمري سرية يف َكتب ما بعض عىل باشا فهمي قلِّيني صديقي أطلعني
ملمٌّ ، حيٌّ «معجٌم» أنه نفسه يف استقرَّ عرفناه كما باشا قلِّيني عرف ومن طوسون. عمر
ال قوية ذاكرة هللا حباه وعارشوه، وعارشهم وعارصوه، عارصهم من كلِّ وتاريخ بحياِة
الزمن! به َم تقدَّ وإن الشيخوخة، تُصيبه ال فتيٍّا، نشاًطا ووهبه القدم، َطاَل وإن تخونه،
وتقدمها، املرصية، ة األمَّ تاريخ يف واألثر الفضل ذوي الرجال، مواهب بإظهار شغوٌف
وله والحديث، القديم التَّاريخ يف مجدها واستظهاِر ُرِقيِّها، عىل والعمل نهضتها؛ وتطور
املشكالت، فضِّ وُرسعة الذهن حضوِر عىل الة الدَّ النُّفوس، يف املؤثِّرة الحوادث إبراز ميزة
بذلك ينطُق — اجتماعية أو كانت سياسية — والورطات األزمات يف الوقوع من والتخلُّص

الطريفة. أحاديثه يف باشا قلِّيني سمع من به ويشهُد أَلََّفُه، وما كتبه، ما
العبارة! أو اللفِظ يف تنميق وال تبديَل، وال تحويَر ال كاتبًا، قرأه كمن راويًة سمعه فمن
عمر األمري وهو جليل، أمري تاريخ حوى كتاٍب إظهاِر يف باإلرساع شغف رأيناه إذا غرو فال
نافٌع درٌس حياته من لهم وكان وعظَّموه، فأجلُّوه وميتًا، حيٍّا قدره النَّاس عرف طوسون:
ومؤرًخا عامًلا اشتغل بل للسكون، يخلد لم مرتبته، ورشف حسبه، ُسُموِّ فمع يُقتدى. وَمثٌَل
عامًال والزراعية العلمية الجمعيَّات يف واشرتك مرص. وفخر مرص، مجد فيه عما إال ينقب ال

بها. الالئق مكانها َ لتتبوَّأ نهضاتها وأسس دعائمها، ويثبِّت يقوِّي ما عىل فيها



طوسون عمر األمري

باشا. عيىس حلمي معايل

بتعهدها مزارعه يف ِل والتنقُّ بنفسه، أعماله بمبارشة القياِم يف حسنًة أسوة كان كما
بشخصه! عليها واإلرشاف

اتَّجه الذي االتجاه هذا طبقاتهم، سائر عىل جميًعا، مرص أبناءُ يتَِّجَه أن لنتمنَّى وإنَّا
من كل أثره ليقتفي الحميدة، السرية وصاحب النَّاس فضِل إذاعِة من الكتاب؛ واضُع إليه

الهدى. اتبع من عىل والسالم وقومه. وطنه يحب

١٩٤٤ سنة مارس ٨
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األول الفصل

طوسونيفصباه األمريعمر

تمهيد

عن االستقصاء يف يرغبون الذين ألولئك األجدى إنَّ نقوُل بل التاريخ، ملحبِّي الخري من
البرش أعالم من البارزين هؤالء ألحد عظيمٍة شخصيٍة لتحليِل يعرضون عندما — الحقائق
النَّاس يُطالعه حافًال، كامًال ِسفًرا تاريخه يأتي حتَّى مليالده؛ األُوىل النَّشأة يتناولوا أن —

البطولة! وأرسار باملكارم ومألتها الزَّاهرة حياته عنارص كونت التي باألسباب وا فيُِلمُّ
عليها تنطوي التي الثمينة الجواِنِب عن يكشفون إنَّما النَّهج هذا ينهجون حني وهم
األخرى! األمم حيال ألمته وزهٍو مجٍد ومثار فخار، مبعث يكون أن يصح ا ممَّ الفتيَّة، نفسه
عمر الجنان ساكن له املغفور الجليل األمري تاريخ نُوِرد فنحُن األساس، هذا وعىل

السعيد. مولده منذ طوسون

األوىل النشأة

سنة رجب ٥) األحد يوم يف اإلسكندرية، مدينة يف — هللا رحمه — العظيم أمرينا ُولِد
باشا، طوسون محمد األمري هو والده وكان ١٨٧٢م)، سنة سبتمرب ٨) املوافق ١٢٩١ه)
الكبري، باشا عيل محمد له املغفور ابن باشا، سعيد محمد له املغفور مرصالعظيم وايل نجل
البيت أُمراء أعاظم من أبوه ويعترب الحديثة، مرص وُمنِشئُ الكريمة، العلويَّة األرسة رأس

مرص. يف املالك
خري ألبيه جدته فكفلته الرَّابعة؛ سنيه من يُكمل لم واألمري الكريم والده تُويفِّ وقد
وهو سموه ى تلقَّ وقد الكرام. وأخواته وإخوته هو الوجوه، أحسِن عىل برتبيته وُعِنيَت كفالة،
للدرس، ُمِحبٍّا فنشأ والده، قرص يف ُمختارين، أساتذة أيدي عىل العلوم مبادئ حداثته يف



طوسون عمر األمري

طوسون. عمر األمري الجنان ساكن

االغرتاف عىل فأكبَّ والتحصيل، للعلِم سويرسا إىل سافر الطوق عن شبَّ وملَّا بالبحث، مولًعا
تعليمه، استكمل حيُث ُمستفيضة، دراسة جامعاتها ُكربى يف ودرس املعرفة، مناهل من

الكمال. درجات أسمى يف وَغَدا

الخارج إىل سياحاته

بالد إىل فنزع أوروبا؛ من ة الهامَّ البلدان يف سياحات بعدَّة ذلك بعد عمر األمري قام وقد
يف األمم هذه تقدُّم أرسار عىل سياحاته خالل ووقف للدراسة، وغريها وفرنسا اإلنجليز،
يف السائدة العرصية الحضارة بأسباب بإحاطته الرحلة، بهذه وانتفع االجتماعية، النواحي
تفوقها كفلت التي العوامل يف وبحثه وتدقيقه فيها، والسمني الغثِّ بني وتمييزه األمم، هذه
الذي التوجيه يف استغلَّها جزيلة، فوائد النِّهاية يف أفاده ا ممَّ والزراعي؛ والعلمي الصناعي
منه، وتقاليدها وبيئتها طبيعتها يُالِئُم ما القتباس البالد، إليه تتَِّجَه أن ينصح أو يُشريُ كان

بها! االستمساك عىل سموه يحرص كان التي بقوميتنا تصطدَم أن دون من

16



صباه يف طوسون عمر األمري

يجيدها كان التي اللغات

تفاعلت والدرس، بالرؤية نفسه اختمرت أن بعد رحلته، من طوسون عمر األمري عاد وحني
عقًال فيه فبعثت بالده؛ لخدمة القويَّة الرَّغبات من صدره يف يعتَِمُل كان ما مع ُمشاهداته
إدراٍك وِسَعة األمور، عظائم إىل الشباب حماسة تحفزها وثَّابة ة وهمَّ املعرفة، مباهج صقلته
هذه كل منه وجعلت املتمدين، العالم يف املفكِّرين أذهان تشغل التي الُكربى باملشكالت

بالبنان. إليه يُشاُر وأملعيٍّا حصيًفا، ُمفكًِّرا املواهب،
— أهمها حيَّة، لُغات ة عدَّ إجادة عىل للقراءة ومحبَّتُُه االطَِّالِع، يف رغبته دفعته وقد
كان التي املعارف دائرة سعة عىل ينمُّ ا ممَّ والفرنسية؛ واإلنجليزية الرتكية — العربية فوق

وُمفيد. نافٍع كلِّ عىل منها ويقُف بها، يُحيُط

وأنجاله اقرتانه

من والعرشين السادسة طوسون عمر األمري ناهز عندما ،١٨٩٨ سنة من أغسطس ١٤ ويف
املغفور العظيم الخديوي نجل باشا حسن األمري له املغفور كريمات بإحدى َج تزوَّ عمره،
و«النبيل ،١٩٠١ سنة يناير ٧ يف طوسون» سعيد «النبيل البنني من أَنَجَب وقد إسماعيل. له
سنة فرباير ٢ يف طوسون» أمينة و«النبيلة ،١٩٠١ سنة ديسمرب أول يف طوسون» حسن
سموه سهر وقد .١٩٠٤ سنة مارس ١٧ يف طوسون» عصمت النبيلة لها «واملغفور ،١٩٠٣
يُطاِبُق وبما اإلدراك، وعايل ة، الِهمَّ سموِّ من عليه هو وما يتَِّفُق بما وتثقيفهم تعليمهم عىل
َسَلٍف ألحسِن خلٍف خري — الكريمني نجليه سيما ال — منهم كل غدا حتَّى السعيد، طالعهم

األسد!» ذاك من الشبل «هذا — ون يعربِّ كما أو —

وهوايته ورحالته األمري عادات

محبٌّ بالسياحة، ُموَلٌع وهو الشباب، ريق العود، لنيِّ كان حني صباه، يف األمريُ كان ومنذُ
فهو صلة، به له كان من كل يعرفه — التَّحديد وجِه عىل — بالفروسية وشغفه للرياضة،

راِسَخٌة. قدٌم الصيد يف وله امَلَهَرة، الرماة من
والدأب ، والجدِّ باملجد، العامرة حياته مراحل كلِّ يف ُمالزمه بالرياضة هذا شغفه وظلَّ
يُوليها كان كريمٍة، رعايٍة إىل الشغف هذا استحال السن، به تقدَّمت وملَّا العمل، عىل
بأفضاله، اإلقرار إىل تحفزها عليها البيضاء أياديه فكانت البالد. يف الرياضية للهيئات
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طوسون عمر األمري

باإلجماع لها رئيًسا يختار دائًما وكان البالد، شأن لرفع عزيمتها وتضاعف همتها، وتنشط
حني. إىل حنٍي من

يجعل أن عىل له داعيًا بها كلفه وكان املشهورة، آثاره بها فتنطق سياحاته ا أمَّ
والجميُع بًا. ُمنَقِّ باحثًا إليها، يرحُل التي النَّائية الجهاِت إىل تُراِفُقُه ة خاصَّ حاشية له
مجاهل من بالكثري التعريف يف الفضل يرجُع وإليه اثة، بحَّ الة رحَّ كان سموه أن يعلمون
النطرون. ووادي مريوط يف معروفة تكن لم التي واألمكنة الغربية، والصحراء طرابلس،
عليها، ِدِه تردُّ بدوام األماكن، هذه عن املعلومات بدقائق أحاَط الذي الوحيد املرصي ولعلَّه

فيها! النَّاس وِعليَِة علمائها مع عاداتها عن وتدارسه ألهليها، وُمخالطته
الصحراء طريق عن وغريها الخارجة الواحات إىل لرحالته كان ما أحد ينىس ال كما
وزيارته املفيدة، املعلومات من العظيمة الرحلة هذه يف إليه ل توصَّ وما النفع، عميم من
التي النفيسة املؤلَّفات من وسواها الرحلة هذه أثمرته وما ،١٩٣٥ عام يف املحرق لدير

القادمة. الفصوِل يف له سنفصِّ ا ممَّ تاريخنا، بأمجاد ناطقة سموه أصدرها
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الثاني الفصل

شبابه طوسونيف األمريعمر

أعماله بإدارة اضطالعه

عمر األمري العظيم الرشق فقيد عاشها التي النَّافعة الحياة هذه أطوار عىل يقف من
تعٍب، أو ضجٍر غرِي يف األعمال، ملتعدد ُمَمارسته من العجب أشدَّ يعجب طوسون،

َمَلٍل! أو سآمٍة غرِي يف البالد، عىل بالخرِي يعوُد بما فيها لحظة لكلِّ واستغالله
قد كان حتَّى سياحته، وإتمام دراسته، استكمال بعد موطنه إىل يعوُد سموه كاد فما
يرصف بنفسه: بزمامها وأمسك دائرته، شئون فتوىلَّ ُرشده، سنِّ عىل وأرشف أَُشده، بلغ

واالقتدار! باملهارة له تشهد ورصانٍة؛ حكمٍة، يف أعبائها ِد تعدُّ عىل أمورها
إىل الفالحة ويمارس وغربًا، رشًقا بمزارعه يطوُف اليوم هذا من عمر األمري وأخذ
ُمَطبًِّقا بإدخاله، أشار الزراعية الفنون كتب يف رأٍي عىل وقع وكلَّما القرى، أهل جانب
للمسائل ُمراجًعا األرض، الستثمار العلمية األُصوِل عىل الوقوِف يف جاهًدا العمل، عىل العلم
قليٍل بعد سموه أصبََح حتَّى الواسعة، زراعاته عىل الكامل إرشافه يقتضيها التي اإلدارية
وعوامل ِمَها، تقدُّ أسباب وعرفوا املرصية الزراعة أحوال خربوا الذين القالئل من ُمزارًعا
سموه عليها بنى التي الصحيحة األسس وليدة واختباراته معارفه، كانت وقد ِرها. تأخُّ
الناحية هذه يف مًعا والعمل الدرس ثمرة هي التي بتجاربه، انتفع فقد كمزارع؛ شهرته
وامُلرشد الحكيم املعلم للبالد فكان االقتصادية. الجوانب من بها يتَِّصُل وما ة، الهامَّ الحيوية
الوجود! مسالك يف ة املدلهمَّ الظلمات آرائه بسديِد لها يُنريُ كان فقد معضلة، كلِّ يف األمني،



طوسون عمر األمري

بعضاألمراء أعمال يُديُر سموه

اإلدارية بأمورها ونهوضه ملزارعه إدارته يف التجارب ألوان من األمري سمو اكتََسَب ولقد
مواهبه كانت حتَّى طويلة فرتة تَمِض لم أنه ويكفي البيان. به يُحيُط ال ما واملالية
الشئون ويف االطالع، سعة يف العظام؛ املزارعني طليعة يف يكون ألن َلتُه أَهَّ قد الطبيعية
عىل باإلرشاف إليه ُعِهَد ُهنَا ومن بالبنان. إليه يُشاُر جميًعا فيها غدا التي االقتصادية
مع هانم، خديجة واألمرية إسماعيل العظيم الخديوي ابن باشا حسن األمري دائرتي إدارة
وكان املجيدة. العلوية األرسة أفراد من وغريه إبراهيم محمد األمري دائرة شئون مالحظة
والُجهِد النَّفيس، بالوقِت الثمينة التضحيات من تستلزمه وما األعمال، هذه كلِّ يف سموه
العامة، خدماته كل يف شأنه — ببذل حافٍل أو بتعٍب ُمباٍل غريَ ُمتَطوًِّعا، ًال ُمتَفضِّ الجهيد،
أدنى بغري البعيد أو للقريب سواء — لذاته املعروف وإسداء الغريزي، الخري حب يحدوه
عمر، األمري ة همَّ بفضل أنه نذكر أن الحقائق، وإيراد الوقائع، تقرير من ولعلَّه ُمفاضلة.
يُحتذى، مثاًال اإلدارية الناحية يف الدوائر هذه أصبحت رعايته، وجميل إرشاداته، وحسن

الوجوه! أكمل عىل األساس، مدعم ملحوٍظ، مقاٍم يف وأصبحت

إدارته حسن عالمات من

األهواء، حياته يف يُطاِوْع فلم للعمل، يميُل — الباكر شبابه منذ — عمر األمري سمو كان
الثمرات. أطيب ويؤتي الخري، يُِدرُّ ما بكلِّ املبارك، عمره أيَّام من يوٍم كلَّ يمألُ كان بل
— حياته هللا أََطاَل — عيل محمد الجليل األمري امللكي السمو صاحب عنه يقول ذلك ويف
ما طوسون عمر األمري عن مندوبها مع لسموه الغرَّاء «املرصي» جريدة نرشته حديٍث يف

الواحد: بالحرِف نصه

حبِّ عىل َ نََشأ باشا. طوسون أنجال أصغر طوسون عمر األمري سمو كان
دقيقة، ُمحافظة واإلسالمية الرشقية التقاليد عىل يُحاِفُظ فكان والرشق؛ الدِّين
كَساِئِر وميوله الشباب ألهواءِ انقاَد أنه عنه نسمع لم شبابه أيَّام يف أنه لدرجة
النافعة األعمال يف أوقاته كل يرصف فكان نفسه، كرامة عىل حافظ بل بَّاِن، الشُّ
األطيان اسرتداِد عىل عامًال إرادٍة، وقوَِّة حزٍم يف أراضيه وإصالح دائرته كتنظيم
املرحوم ثروة لحفِظ اشرتاها بأن وذلك وأخته، أخوه يبيعها كان التي واألمالك
سموه استلمها التي ائرة الدَّ شئوِن إدارة عىل سموه واستمرَّ ألوالده. كاملة والده
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شبابه يف طوسون عمر األمري

عاًما خمسني ُمدَّة ونشاٍط جهٍد من أُوتي ما وبكلِّ ملٍل، ُدون بالديون ُمرهقة
املذكورة. لألطياِن وُمشرتيًا للديون، ًدا ُمسدِّ تقريبًا

آية هي عيل محمد الجليل األمري سموُّ بها يُفيض التي العظيمة الشهادة وهذه
إفاضة. كلِّ عن تُغِني وهي ألعماله، سموِّه إدارة بحسِن نفسها تلقاءِ من تنطُق عظيمة،
قد وجهوده عنايته أن السطور بنِي من له ليتضح رويَّة، يف لها يتأمَّ أن ُخ املؤرِّ ويستطيُع
أمالك عىل امُلحافظة من مكَّنَه ا ممَّ والتوفيق؛ النجاح ألوان ِخدَمة من بذله ما لكلِّ كفلتا
وشقيقته، شقيقه نصيب برشاءِ نطاقها توسيع مع التزامات، من عليها ما بتسديده والده،

العاملون! فليعمل القويم املثال هذا وبمثل

عيل. محمد الجليل األمري امللكي السمو صاحب

الزراعية النهضة عىل أياديه

هي فالزراعة الزراعة: إلنهاض الدوام عىل حاجة يف الزراعية مرص أن يعلم إنسان كل إنَّ
الهامة، النَّاحية هذه يف األمري سمو جهوِد عىل اطلعوا الذين وأولئك القومية. ثروتها أساس
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السبل إىل وإرشاداته بتعاليمه ه يوجِّ منريًا معلًما كان سموه أن يُدركون آلرائه، استمعوا أو
تنقالته دوام عن يحدثونك سموه إىل واملقرَّبُون املنشودة. النهضة هذه تحقيق تكفل التي
ويُميض إالَّ شهر يمر يكن فلم مرص، ريف من القرى متعدد يف الزراعية ضيعاته إىل
موظفيه شئون ًدا ُمتعهِّ الجارية، األعمال سرِي عىل ُمرشًفا املزارعني، بني كبريًا جانبًا منه
٤٠ زهاء منذ الزراعية الجمعية يف جهوده عن فضًال وذلك أراضيه، ومستأجري وعماله،
وسيأتي كامل، حسني السلطان الجنان ساكن له املغفور بعد رئاستها توىلَّ التي سنة
وبما توجيهاته، بُحسن أعمَّ، نفعها جعل ا ممَّ نطاقها؛ توسيع يف جهوده تفصيل بعد فيما
بدواِم فضلها، من كبريٌ نصيٌب إليه يعوُد التي الزاهرة، الزراعية النَّهضة هذه للبالِد َكَفَل
يف اآلثار أعظم عن النهاية يف أسفر الذي األمر بتقدمها؛ وعنايته الزراعية، للشئون ترقيته

املرصية. الزراعية الحياة
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الثالث الفصل

طوسون األمريعمر أفضال
املرصي التاريخ عىل

املرصية القومية مؤرِّخ

يوًما ينقطع فلم والشباب، الصبا أيَّام منذ بالتاريخ طوسون عمر العظيم األمري سمو أُولِع
عىل الوقوف يعنيها التي الجماعات أو األفراد كتبها التي املؤلفات نفائس يف البحث عن

آثار! من األقدمون خلََّفه ما ذلك يف ُمتتبعني األقطار ُمختلف يف األمم، حقائق
مكتبًة يقتني أن إىل القومي تاريخنا من الخفيَّة النَّواحي عن بالكشِف َغَراُمُه ودفعه
سموه منه يُنفق أن دون يوم يمرُّ يكن ولم النادرة. واملراجع الفريدة، بالُكتُِب عامرة
الرَّائعات بالبينات تحتشد التي األسفار هذه من سفر عىل ُمعلًِّقا، أو باحثًا كبريًا شطًرا
يف واملجِد الِعزَّة جوانب عىل وتنقيبه بحثه بدوام سموه وقف وقد القومية. أمجادنا عن
— سموه قبل — العلماء كان التي ظلماتها، بصريته بثاقب وأضاءَ عنها، فكشف تاريخنا؛
املتَِّقَدة بالغرية العالية روحه أُِرشبْت وقد منها. الصواب أوُجَه ويجهلون فيها، يتخبَُّطون
— وضعها كان مهما — الثابتة بالحقائق االستمساك مع التاريخ، هذا من تراثنا عىل
أفضاله كلِّ يف كان وبذلك نصابها؛ يف األمور بوضع الحق، إقرار كان سموه هدف ألن

واإلخالص! الجدِّ عىل وعنوانًا والصدِق للنزاهة ِمثاًال التاريخية
املرصية» القومية خ «مؤرِّ لقب عمر األمري عىل يطلق أن مرصي، كل يستطيع وهكذا

الشاعر: قول فيه يصحُّ وبذلك بحق.

ل��ب��الِدِه! خ��ادًم��ا ��ى يُ��س��مَّ أن م��ن ع��ن��ده أش��رف ول��ي��س ال��ت��اري��خ خ��دم
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صفاته أبرز رأيه استقالل

يجْد — ُمؤلًَّفا ٣٩ عىل عددها أربى التي — التاريخية عمر األمري مؤلفات يف ينظر ومن
وأصالته الرأي استقالل من لسموه كان بما بياٍن، أجىل يف ناطقة الحميدة اآلثار تلك
كلِّ بني نظريها يعزُّ التي الدراية وكمال األهواء، عن والبعد الخربة، صادق مع كمؤرخ،
مثال عىل كان فمن ذلك يف بدع وال والتسجيل، بالبحث التاريخ شئون لتناول تصدَّوا من
لوجه ُمجرَّدة فيذكرها الحقيقة تستهويه أن بدَّ ال كابٍر) عن كابًرا السيادة (ورث سموه
بأمانة اضطلع قد القويمة، ومبادئه السليمة، بفطرته سموه أن يف غرابة وال التاريخ.

آياته! وأجىل صفاته ألزم الصدق فكان التاريخ؛
َغف بالشَّ التاريخية آثاره ف تتلقَّ األمم ُمختلف يف العاملية الهيئات كانت هنا ومن
بيان بليِغ يف اثنان، فيها يمرتي ال التي الدقائق عىل فيها فتقف العظيم؛ والشوق الزَّائد،
جليًَّة لتبدو خفاياها؛ منريًا معاملها، مربًزا للحقائق، موضًحا كان ألنه برهان؛ وفصيح

السماء! كبد يف ساطعة املرشقة الشمس تبدو كما للعيان
املواهب هذه وجماع األمري، املؤرخ برصاحة اقرتنت التي الفضائل هذه كل إنَّ
التي الطليَّة باآلثار املنتفعني — الناس قلوب من تبلغ كانت بها، عرف التي والصفات
وروعة يُقرُِّرها، التي الحقائق عظمة تبلغه ما القومي تاريخنا مفاخر سموه فيها سجل
قويٍّا الصدور ويف العقول عىل وأثرها نافذًا، مفعولها جعل بما بها، يها يُؤدِّ التي األساليب
الرجال عظماء نفوس إليه تصبو ما ونهاية والجالل، الرفعة غاية هو وحده وهذا بارًزا.

والكمال! العزة مراتب من

للمؤرخني حجة سموه

بالِحقبَِة تتَِّصُل جميًعا يجدها العديدة، التاريخية عمر األمري مؤلَّفات يُطالع من وإنَّ
محمد له املغفور أمرها ويل منذ الرُّقي، ومعارج التقدُّم مراحل يف مرص قطعتها التي
تربط التي الوثيقة الت الصِّ عن كتب بعِض مع الُوالة، من خلفوه ومن الكبري، باشا عيل
لها خصص التي النواحي تلك يف واألمري أوصاله. تتقطَُّع ال رباًطا النيل شطري بني
أو الرشق يف — ُمنازع فيها العلمية مكانته يُنازعه ال ة، حجَّ يعترب كان كباحث عنايته
االهتداء أعياهم فإذا لهم، األمني املرجع يعدونه التاريخ رجال كان هنا ومن — الغرب
وحدها هي وآراؤه إرشاداته تكون املرصي التاريخ مسائل إحدى يف الصواب وجه إىل
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يرجعوا لم إذا فيه يقعون قد خطأ أو مظنٍَّة كلِّ عن بعيًدا حقيقتها يلهمهم الذي املصدر
أبحاثهم! يف إليه

مؤلفاته ملرصيف دعايته

يكشف ملن حاجة يف تاريخنا يف لتناولها تعرَّض التي النَّاحية هذه بأن عامًلا األمري وكان
والبحرية، العسكرية ونهضتهما والسودان، مرص تاريخ إىل أسدى فقد ولذلك عنها؛
تُقدَّر؛ ال خدمات الحبشة بالد ومجاهل استانبول أبواب إىل امتدت التي والتها وفتوحات
تكتنفها التاريخ، هذا طوايا يف مجهولًة بها نُفاِخُر التي األمجاد هذه لظلَّت لواله إذ
القومية! مفاخرنا ومقدمة نفائسنا طليعة يف أنها حني يف بها، العاملني جهِل من الظلمات
من موقعة ذكر يتناول حني فهو صحيًحا، تفسريًا التاريخ يفرس سموه وكان
إالَّ الحوادث، رسد يعنيه ال ما، زمٍن يف االجتماعية البالد حالة لبيان يعرض أو املواقع،
القومي تاريخنا بأن يؤمن كان ولهذا عنها؛ أسفرت التي النتائج ذكر يعنيه ما بمثل
مراحل من مرحلة ر يصوِّ هو وإنَّما أشخاص، ذكر أو وحوادث، روايات ُمجرَّد ليس
دعاية أعظم التاريخ، هذا يف ملرص يكون أن ى يتوخَّ وهو مىض، عٍرص يف العمراني التقدُّم

بأرسها. الدنيا أُمم أمام

الفرنسية ُمؤلَّفاته أسماء

وأسماؤها أيًضا، بالعربيَّة أصٌل ولها الفرنسية، مؤلفاته بذكر العرض هذا بعد ونكتفي
تضاعيف يف تحتويه وما العظيمة، املعلومات من نته تضمَّ ما رشِح يف اإلفاضة عن تُغني

وهي: العناية؛ بمزيِد العالم أندية تناقلتها التي ة الهامَّ املباحث من صفحاتها
(جزءان). القديمة النيل أفرع تاريخ أوًال:

النيل. تاريخ ثانيًا:
اآلن. إىل الفراعنة عهد من مرص مالية ثالثًا:

العرب. عهد يف مرص جغرافية رابًعا:
ليبيا). صحراء عن (مذكرات وأديرتها سليا خامًسا:

الحكم». «البن مرص فتح سادًسا:
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اإلسكندرية. فنار وصف سابًعا:
.١٨٤٣ سنة يف السواري عمود عن مذكرة ثامنًا:

السودانية. املسألة تاسًعا:
النطرون. وادي عاًرشا:

.١٨٦٨ سنة يف اإلسكندرية عرش: حادي

العربية مؤلفاته أسماء

تتَِّسُم فهي األجنبية، اللغات إىل ترتجم ولم العربية باللغة عمر األمري سمو مؤلفات ا أمَّ
مرشق أسلوِب يف الحقائق وجالء اإلصالح، تحقيِق إىل التوجيه يف وبالرَّغبَِة الرَّأي، بسداِد

وهي: املرصية؛ املكتبة تُزيِّن مؤلفاته أن يُقاُل والحقُّ ب، خالَّ مشوِّق
أجزاء). (ثالثة االستواء» «خط كتاب أوًال:

وسعيد األوَّل عباس وعهَدي باشا عيل محمد عهد يف العلمية» «البعثات كتاب ثانيًا:
باشا.

باشا. عيل محمد عهِد يف الحربية» واملدارس «الصنائع كتاب ثالثًا:
.«١٨٨٢ سنة يوليو ١١» كتاب رابًعا:

باشا. عيل محمد عهد من والبحري الربي والجيش مرص تاريخ من صفحة خامًسا:
املكسيك. يف املرصي الجيش أعمال سادًسا:

الوقف. عن مذكرة سابًعا:
مرص. سبيل يف كلمات ثامنًا:

الوطنية. النهضة فجر منذ عنَّا صدر بما مذكرة تاسًعا:
املحمودية. وترعة اإلسكندرية خليج تاريخ عاًرشا:

ودانية. السُّ املسألة عرش: حادي
البطاركة. وتاريخ وأديرته ورهبانه النطرون وادي عرش: ثاني

السودان. يف املرصي الجيش أعمال عن الشاهد» باشا «لبيب مذكرتان: عرش: ثالث
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وهذان اإلنجليزية»، السياسة وخفايا السودان يف مرص «ضحايا مذكرة: عرش: رابع
سموِّه. نفقِة عىل مطبوعان

لآلن. اإلسالمي الفتِح منذُ فىل السُّ ملرص الجغرايف التاريخي األطلس خامسعرش:
دارفور. فتح سادسعرش:

والسودان. مرص عرش: سابع
وإنجلرتا. مرص بني السودان مسألة عن مذكرة عرش: ثامن

التاريخية، العلوِم يف وافٍر بسهٍم يرضُب كان املؤلفات هذه كلِّ يف عمر األمري وسمو
املثال سبيل عىل — وأذكر التاريخ. محبِّي من واملحدثني القدماء اطالع مهوى غدت حتَّى
فيما وأنُرشُ الصحف. يف املؤلفات هذه بعض والتنويه بالعرض تناولت أنِّي — الحرص ال

والتاريخ: للذكرى اآلثار هذه إحدى ييل

ثمينان مؤلفان

املحمودية. وترعة اإلسكندرية خليج تاريخ (١)
عنَّا. صدر بما مذكرة (٢)

(١٩١٨–١٩٢٨) املرصية الوطنية النهضة فجر منذُ
طوسون عمر الجليل األمري السمو لصاحب
باشا فهمي قلِّيني بقلم عرضوتحليل،

وعظمائها. مفكِّريها لجهاِد صفحة هو العظيمة األمم تاريخ أن يف شكٍّ من ليَس
بني االتِّصاِل حلقة يكونوا ألن مواهبهم هيَّأتهم الذين هم فيها البيان وأعالم
التي املجلوَّة املرآة قرائحهم بثمراِت يصنعون ألنهم وحارضها؛ األمم مايض
من ون ويستشفُّ العظماء، هؤالء أعمال املستقبل ورجال الغِد أبناء فيها يرى
باهٍر مجٍد من بالدهم يرتقب ما الالمعة صفحتها عىل تنعكُس التي املناِظِر

زاهر. ورقيٍّ
املفكرين َمة ُمقدِّ يف يعترب طوسون» «عمر الجليل األمري السمو وصاحب
االجتماعية، املشكالت يف برأي أدىل إذا فهو اإلقناع؛ بميسم آراؤهم تتَِّسم الذين
مثال مجموعها يف آراؤه جاءت البالد، تكابدها التي االقتصادية املعضالت أو
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فهو التاريخية البحوِث من لبحٍث تعرََّض إذا وهو الثابتة، ة والحجَّ الصواب،
اآلراء من الجيلِّ بالطيلِّ حافًال فيجيء وتنقيبًا؛ تمحيًصا فيقتله عليه ُر يتوفَّ

الشائقة. األفكار من النَّاصع والرَّائع الناضجة،
املرصي، التاريخ يف قة موفَّ جهود — هللا حفظه — عمر األمري ولسموِّ
الجانب إىل الكريم والتفاته والثناء. التقديِر من حقها توفيتها عن البيان يعجُز
األمجاد عن الكشف عىل حرصه يف فهو تمجيٍد؛ بكلِّ خليٌق منه القومي
لالستفادة الناس، بني بإذاعتها وكلفه تاريخنا، عليها ينطوي التي العظيمة
الدقيق بالبحث يتناولها التي املواضيع وأكثر املؤرخني. بني فريًدا يعترب منها،
الصحيحة، البحوث ووليدة الرَّاسخة الحقائق بنت دائًما هي التاريخ هذا يف
نرشها من ى ويتوخَّ التاريخ، أمانة عىل بالًغا حرًصا فيها سموه يحرص التي
العالم. أمم بني العاملني ورجاله حكَّامه قدر وإعالء الوطن، سمعة ترشيف

ُمؤلَّفني األخرية األسابيع يف العربية، قرَّاء إىل فأهدى سموه، َل تفضَّ وقد
املحمودية». وترعة القديم اإلسكندرية خليج «تاريخ عن أحدهما ثمينني:
عن املرصية» الوطنية النهضة فجر منذ عنَّا صدر بما «مذكرة هو وثانيهما

(١٩١٨–١٩٢٨م). سنتَي إبان وقعت التي للحوادث خالصٍة
من عظيٍم، مرفٍق بتاريخ يتعلَُّق — امُلطالعون يرى كما — األول والكتاب
اإلسكندرية خليج املؤرخ األمري سمو فيه ب تعقَّ وقد الحيويَّة. البالد مراِفِق
ة العامَّ أوصافه عىل وأتى ترعة، صار أن إىل به َلِحَقت التي والتطورات
األكرب اإلسكندر تاريخ من جانبًا البديع الرسد هذا يف وتقىصَّ ة، والخاصَّ
لتزويد الوسائل إليجاد الجهود من بذله وما اإلسكندرية، مدينة أنشأ عندما
التاريخية الوثائق البحث بهذا سموه ألحق ثمَّ للرشب. الح الصَّ باملاء اإلسكندرية
ذلك كل ًحا ُموضِّ املحمودية، ترعة حفر عن املرصية باملحفوظات املوجودة
الذي ب الخالَّ ق املشوِّ ق املتدفِّ األسلوب مع َلة؛ املفصَّ والرسوم الجميلة بالصور
من البحوث بهذه يتَّصُل ما كلِّ من واالستفادِة املطالعة عىل اإلنسان يُغري

وِعَرب. دروٍس
يف عمر؛ األمري سموِّ جهود من صفحات يحوي فهو الثاني، الكتاب ا وأمَّ
بعد أوارها، واندلع أنوارها، انبثقت التي املرصيَّة والنهضة الوطنية. الحركة
املؤرُِّخون يُوليها بأن خليقة نهضٌة أوزارها، املاضية العاملية الحرب وضعت أن
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فهمي. باشا قلِّيني العطوفة صاحب حرضة

النهضة هذه تاريخ األمري تناول وقد ورعاية. اهتماٍم من به جديرٌة هي ما
بحقوِق املطالبة أساِس عىل برنامجه وضع الذي املرصي، الوفد تأليِف منذُ
عليها. مرضوبة كانت التي الحماية وإلغاءِ استقاللها، إعادة عىل والعمل البالد
آراء من لسموه كان وما الوفد، هذا أنشأت التي والفكرة بالظروف وأحاط
الجهود تضافر إىل الدعوة يف الثمينة وُمساهمته الوفد، هذا توجيه يف سديدة
نرشه ما عىل سموه أتى وقد املنشودة. السامية باألغراض للظفر القوى واتحاد
النهضة لتأييد بيانات من أذاعه وما الحريَّات، ُمصادرة عىل احتجاجات من
واملشتغلني الصحفيني كبار من لطائفٍة سموه بها أفىض وأحاديث الوطنية،
القومية؛ الحركة هذه تاريخ يف األثر أبلُغ له ا ممَّ والوطنية؛ الفكريَِّة بالحركِة
سموه به ساهم وما نهضتهم، يف النادرة الصفحات الجميع منه يعرف ا ممَّ

املبدأ. والشعبي النزعة، الديمقراطي األمري وهو فيها،
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طوسون عمر املفكِّر العالمة األمري سمو أهداهما اللذان القيَِّماِن املؤلفان هما هذان
مؤلفاته من العظيمة الضخمة املجموعة تلك جانب إىل أنهما يف ريَب وال الضاد. لقرَّاء
ذخًرا سموه هللا أدام كله، الرشق يف التاريخية الحديثة الكتب موائد يزينان الفريدة،

والبالد. واألدب للعلم

طوسون عمر الجليل األمري سمو من

وتقدير شكر كتاب

كاد فما القيِّمة، مؤلَّفاته إىل ينتبه من التقدير كلَّ ُر يقدِّ — هللا رحمه — سموه وكان
تلقاءِ من ينِطُق وهو التايل، الكريم بالكتاب إيلَّ فبعث ل تفضَّ حتَّى كتبناه ما عىل يطَّلع

السامية: بعاطفته نفسه

باشا فهمي قليني السعادة صاحب حرضة
من نُسختان ومعه ١٩٤٢ سنة مايو ٢٤ املؤرَّخ سعادتكم خطاب إلينا وصل
عىل الشكر أجزل سعادتكم نشُكُر وإنَّنَا الغرَّاء». املرصي «التيمس جريدة
أبديتموها التي الطيبة كلمتكم نَته تضمَّ وما القيمة، الصحيفة بهذه َن ُدوِّ ما
ومذكرة املحمودية، وترعة القديم اإلسكندرية خليج «تاريخ بمؤلََّفينا: ة خاصَّ
سنة إىل ١٩١٨ سنة من املرصيَّة الوطنية الحركة فجر منذ عنَّا صدر بما
أن أرجو الكريم، لشخصكم وشكرنا البليغة لكلمتكم تقديرنا ومع .«١٩٢٨
وهناءة. سعادٍة من ترجونه ما أقىص ويبلغكم حة الصِّ ِنعمة عليكم هللاُ يُديَم

سالمنا. مزيد واقبلوا
طوسون عمر
١٩٤٢ سنة مايو ٢٧
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الرابع الفصل

الثقافية وحمارضاته األمريعمر

طوسون. عمر األمري له املغفور السمو صاحب حرضة

فيها يشِرتُك كان التي العلمية الهيئات

الثقافة نرش ودوائر األدبية، الجمعيَّات لدى رفيعة مكانة طوسون عمر لألمري كان
والِعلِم، األَدِب رجاِل من بأعضائها تربطه سموُّه وكان الرشق. أنحاء ُمختلف يف والعلوم
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بكلِّ العلماء إمداد عىل يعمُل الدوام عىل وكان قوية، وشائُج والتاريخ، الثقافة أعالم ومن
وجالء فيها الرأي إبداء إليه يطلب التي املساِئِل من مسألٍة يف عليه الوقوف يودُّون ما

منها: ونذُكُر العديدة، العلمية الهيئات مختلف يف ُمشرتًكا سموه كان ولذلك حقائقها؛
املرصي. العلمي املجمع أوًال:

امللكية. الجغرافية الجمعية ثانيًا:
دمشق). (يف العربي العلمي املجمع ثالثًا:

العربية. اآلثار جمعية رابًعا:
القبطية. اآلثار جمعية خامًسا:

وعايل آرائه، وسداد بفضله تتحدَُّث واضحة، منها جمعيٍَّة كلِّ يف سموِِّه وجهود
به. ت اختصَّ الذي الفنِّ يف تفكريه

فيها محارضاته أشهر

ييل فيما نذُكُر عنها، صورة يُكوِّن أن القارئ يستطيع ولكي الجهود، هذه عىل وللداللة
صفوِة عىل ألقاها التي ة العامَّ ُمحارضاته يف ِة الهامَّ املوضوعاِت من تناوله ما بعض

وأهمها: والفنون، األدب ورجال املتعلِّمني
وبعرٍض جميٍل، ٍق ُمشوِّ بأسلوٍب فيها َد َرسَ التي افية الضَّ التاريخية محارضاته أوًال:
ال التي التاريخ حقائق عن سموه فيها َكَشَف وقد املماليك». «نهاية رائٍع، قصيصٍّ

خلفها. من وال يديها بني من الشك يأتيها
«جوبتري». واحة يف األكرب إسكندر رحلة ثانيًا:

وضواحيها. اإلسكندرية طوابي ثالثًا:
سيوة. عىل االستيالء رابًعا:

مرص. صحراء خامًسا:
القطاجي. قرص سادًسا:

تبيان يف اإلفاضة عن مًعا والقارئ الكاتب لتغني محارضة كل عنوان ذكر وحسبنا
العظيمة. املعلومات من عليه تنطوي ما وتفصيِل جاللها،
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يُذَكُر! باليشءِ اليشء

أمًرا أو مؤلف يف يَِرُد ً خطأ يرى ال ِنصابها، يف الحقائق وضع عىل حريًصا سموه وكان
ذكر وقد الصحيح. مكانها يف التاريخية األمانة تكون أن عىل ويعمُل إالَّ بالبحِث يتَِّصُل
الرخامية اللوحة أن الحظ قد كان سموَّه أن املطارنة، النيافة أصحاب من آبائنا أحد لنا
«إن فيها: جاء إذ ؛ تاريخيٌّ ٌ خطأ بها املرقسية للكنيسة الداخلية الجدران أحد يف املوجودة
١٥٢٠ سنة املائة بعد التاسع البطريرك بطرس األنبا خالفة عهد يف تجدََّدت املرقسية

للشهداء.»

األقباط. وبطريرك بابا مكاريوس األنبا املعظَّم الغبطة صاحب

بعد الثامن البطريرك ة مدَّ يف تقع للشهداء ١٥٢٠ سنة أن يعلم سموه كان وملَّا
سموَُّه َكتب فقد املائة، بعد التَّاسع عهد يف تقُع وال الثامن»، «ُمرقص األنبا وهو املائة،
ذاك يف البطريرك «قائمقام يوساب األنبا النيافة صاحب إىل الشأن هذا يف ضافيًا ِكتابًا
اللوحة، هذه عن الحقيقة ليتحرَّى ِقبله من َمندوبًا سموه أَوَفَد أن بعد فيه يقوُل الوقت»،
كتابه يف َجاءَ نقوُل صحتها؛ من شكٍّ يف أيًضا جعلته رواية بدوره إليه حمل املندوب وأن
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وإنما اإلسكندرية، من يكن لم املائة، بعد التاسع بطرس األنبا أن لدينا «املعلوم يأتي: ما
١٦) من كانت بطركيته وُمدَّة أسيوط، مديرية «ملنفلوط» التابعة الجاويل ناحية من كان
هذه يف املقصوُد البطاِرَكِة مَن َمن ندري فال ،(١٥٦٨ سنة برمهات ١٢٥٦–٢٨ كيهك
لكم شاكرين ونكون ، ُجىلَّ خدمة التاريخ إىل أسديتم غبطتكم صححتموها فإذا العبارة؟

بتصحيحها.» لتُم تفضَّ إذا
تضمنه فيما ويجري عمر، األمري سموِّ كتاب عىل يطَِّلُع يُوساب األنبا نيافة يكد ولم
تنطُق الِخَطاِب نصُّ ييل وفيما رأيه، عىل إيَّاُه ُمِقرٍّا شاكًرا، سموِِّه إىل كتب حتَّى تحقيًقا،

لذويه: بالفضِل سطوره

األرثوذكس األقباط بطريركية
١٩٤٣ سنة يناير ١٦٥٩ / ٢١ سنة طوبة ١٤ يف القاهرة
طوسون عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة

تعاىل هللا إىل ونَرضُع والسالم، اإلجالل وأجزل التحيَّة أطيب لسموُِّكم ُم نُقدِّ
أتمِّ يف الكريمني، نجليكم النبيلني املجد صاحبَي وحرضتَي سموكم تكونوا، أن

هناء. وأكمل ٍة صحَّ
الرخامية اللوحة بشأِن الكريم سموكم كتاب اإلجالِل بيِد ينا تلقَّ لقد وبعد،
سموَّكم نستميَح أن ونرجو اإلسكندرية، لبطريركية الداخيل الباب عىل املوجودة
التي املعلومات نعرض ثمَّ إرادتنا، عن خاِرَجٍة ألسباٍب الرَّدِّ عن تأخرنا يف أوًال

عليها. لنا تحصَّ
العظيم ُكم جدِّ الجنان لساكن الحكم واستقرَّ البالد، يف األمُن استتبَّ ملا
السابع بطرس البابا وتوىلَّ الكريمة، املالكة العائلة س ُمؤسِّ باشا عيل محمد
كيهك ١٦ األحد يوم يف املائة بعد التَّاسع البطريرك وهو بالجاويل الشهري
يف شكَّ وال اإلسكندرية، بزيارة قام (١٨٠٩ سنة ديسمرب ٢٥) ١٥٢٦ش سنة
مذكوٌر هو كما بها اإلنجييل مرقس القديس ودير كنيسة ر عمَّ البابا هذا أن
وكيل جناب ُمكاتبة من علمنا «كما عليه عثر الذي الرخامية اللوحة جزل يف
بنائها، أساس وضع عند املرقسيَّة املدرسة جدران يف بإسكندرية» البطريركية
املكتوب التاريخ ا أمَّ ١٥٣٠ش. سنة يف حصل التجديد هذا أن الظنِّ عىل ويغلُب
حيث الحفار؛ فيه وقع ٌ خطأ فهو — ١٥٣٠ سنة وهو — الرخامية اللوحة عىل
التاريخ. هذا لتصويب الالزمة اإلجراءات وستُتََّخذُ ،٣ ورقم ٢ رقم بني خلط
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أكفَّ نرفُع التاريخ، عىل سموُِّكم لفضل وإكبارنا تقديرنا مع وإنَّنَا هذا
ونعمًة خريًا سموكم بدوام البالد عىل ويُنعم سموكم يُبقي أن هللا إىل الرضاعة
اإلجالل. عظيم بقبوِل السمو صاحب يا وتفضلوا املجيُب. السميُع إنَّه وبركًة؛
يوساب البطريرك مقام قائم
جرجا كريس مطران

القبط وبطاركة بمطارنة عالقاته

له وكان القبط، وبطاركة مطارنة قلبه صميم من يجلُّ — هللا رحمه — سموه وكان
وكان تكون، ما خرِي عىل بهم ِصالته وكانت عظيٌم، إملاٌم العصوِر أقدِم من بتاريخهم
— الحايل األقباط وبطريرك بابا — الثالث مكاريوس األنبا قداسة الغبطة بصاحب له
أطال — غبطته انتخاب قبل سموَّه عاجلت قد املنيَّة أن الحظِّ سوءِ ومن وثيقة. معرفة

ا. عامٍّ شامًال عليه الجميِع ُحزُن فكان قالئل؛ بأيَّاٍم — حياته يف هللا
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الخامس الفصل

طوسون األمريعمر فضل
الوطنية النهضات عىل

طوسون. عمر األمري لسمو األكرب النجل طوسون سعيد األمري السمو صاحب حرضة

والحركات والحديث، القديم التاريخ أدوار جميِع ويف األمم، كلِّ يف الوطنيَّة النهضات
أهل من الحكماء إرشادات من أساٍس عىل إالَّ تَُقم لم الشعوب، جميِع يف االستقالليَّة



طوسون عمر األمري

كواهل عىل نهوضها جانب إىل الحرية بروح نفوسهم أرشبت الذين الوطنية، الغرية
غاٍل كلَّ سبيلها يف ويبذلون الذَّكيَّة، بالدِّماء يغذونها الذين التضحية، ورجال الشباب

وثمني!
إنسان؛ كل يذكره معروٌف املرصية الوطنية النهضة عىل طوسون عمر األمري وفضل
يف فساهم مهدها، منذ أعالمها تأييِد إىل الكاملة ورجولته السامية مبادئه دفعته فقد

مراحلها. كلِّ يف بالتشجيع يواليها وظلَّ فكرة، كانت منذُ النهضة

املرصي الوفد تأليف يف فضله

أشاروا من طليعة يف كان إذ الوفد؛ تأليف يف فكََّر الذي َل األوَّ املرصيَّ عمر األمري كان
يف يُعَقُد الذي الصلح مؤتمر إىل مرصيني مندوبني بإيفاد ورفاقه باشا زغلول سعد عىل
عن واإلفصاح مرص، مطالب لتوضيح أوزارها املاضية الحرب وضعت أن عقب باريس،

املصري! وتقرير واالستقالل الحرية يف ها وحقِّ قضيتها عدالة

باشا. زغلول سعد العظيم الزعيم له املغفور
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الوطنية النهضات عىل طوسون عمر األمري فضل

من معروًفا يكن لم تقليًدا وخلق حميدة، ُسنَّة الجليل العمل بهذا سموه استنَّ وقد
عن بمنأًى يكونون العلوي البيت أُمراء أن املتَّبَع كان إذ العامة؛ مرص شئون يف قبل
البالد نهضة تغذية عىل عمل املعركة هذه غمار سموُُّه اقتحم ا فلمَّ الحركات، هذه مثل
الفضل له وكان للجميع، أعىل مثًال بشجاعته ورضب تحتاجها، التي بالقوَّة الوطنية

باالستقالل! امُلطاَلبَِة يف الشعب أبناء أصوات إىل األَُمَراء صوت ضمِّ يف العميُم
خاَض بل امليدان، هذا إىل نزل حني الكثريون يخشاه كان ما عمر األمري يخَش ولم
يف باملاِل يًا ُمضحِّ قناة، له تلنُي ال ُمؤمنًا كالجبل، ثابتًا النظري، معدومة ُجرأة يف املعمعة
يف للفرِص ُمنتهًزا الرأي، عىل الثبات يف األمثال أعظم ضاربًا الوطنية، للحركة منارصته

للمشكالت! حلٌّ أو للعقد تفريج فيها التي األفكار وإبداءِ النصائح إسداء

الجميع! صديق كان

كلمته فكانت األمني. زعيمهم الزعماء كل يعتربه للجميع، صديًقا عمر األمري سمو وكان
وسبب ُمطاعة. األلوان ُمختلف من السياسة رجال لدى وآراؤه مسموعة، األحزاِب كلِّ لدى
قال: حني الغرَّاء، ر» «املصوِّ صحيفة نرشتها التي كلمته يف أباظة فكري األستاذ ه َ فرسَّ ذلك

دائًما ظلَّ الذي النافذة، والكلمة املكانة ذا املرصي» «السيايس عمر األمري كان
ال فكان الحياد»! «عىل املختلفة السياسية العنارص وبني «األحزاب» بني أبًدا
ذاِت إلصالِح َقاَم بالخالف البلد سالمة تهدََّدت ما فإذا يتحيَُّز. وال يُجاِمُل
الرجال من الصنف لهذا فقًدا كان وفقده املختلفني! عىل حكمه وأجرى البنَِي،
مشاكلها وتسوِّي ووساطتهم، لرأيهم وتخضع جانبهم األحزاب ترعى الذين

أبوابهم! عند

املايض إىل نظرة

الحرية يف ها وحقِّ مرص باسم باشا كامل مصطفى له املغفور صوت ارتفع وحني
وكانت ُمؤيِِّديه. طليعة يف باشا طوسون عمر له املغفور الجنان ساكن كان واالستقالل،
جهاده، طريق يف السري عىل الوطني الحزب زعيم مشجعات من القويَّة صداقتهما
من التضحية يف للوطنيني قدوة سموه وظلَّ .١٩٠٤–١٩٠٨ عامي بني فيما سيما وال

قضيته. عن والذود الوطن، أجِل
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باشا. كامل مصطفى له املغفور

لألمري عظيًما موقًفا فيها تناولت بها، انفردت حادثة الشعلة مجلة ذكرت وقد
يزاُل ال كان الذي — الحايل والصناعة التجارة وزير — بك غنَّام األستاذ معايل مع العظيم
يومه من — ثوريٍّا غنَّام «َكان ييل: ما فيها قالت حدوثها؛ وقت ،١٩٢٢ سنة يف طالبًا
جسيمٍة أرضاٍر من مرص أَصاَب وما الُعرفية، األحكام عن الصحف يف يكتب فكان —
وكان التضحية»، ميدان يف «مرص كتاب إلصدار يستعدُّ وكان املاضية. الحرب خالل
عن تفصيالت يطلب عمر» األمري دائرة «باشمعاون إىل فكتب والوثائق، املواد له يجمع
ى فتلقَّ عليها، يدها العسكرية السلطة وضعت والتي سموه، يملكها التي قري» «أبو أرض
استغرقت ُمدَّة شخصيٍّا باملقابلة َف وترشَّ شربد، فندق يف شخصيٍّا سموِِّه ملقابلة خطابًا
تحَت باملوضوِع ة الخاصَّ املستندات كلِّ بوضِع أمره سموه أصدر ثمَّ كاملتني، ساعتني

البالد!» لقضية خدمة فيها يرى كان — هللا رحمه — ألنه فه؛ ترصُّ
يهتم كان كيف للجميِع ُح تُوضِّ الصحيفة هذه ذكرتها التي الصغرية القصة وهذه

العناية. بالغ بها يتصل أمٍر كل ويُوِيل املرصية، بالقضية االهتمام كلَّ
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طوسون األمريعمر نخوة

الحبشة. عىل العميم وفضله والبلقان طرابلس حربَي يف لألتراك ُمساعداته

الوطني والحزب عمر األمري

العام الفرح بمظاِهِر مرص يف إعالنه وُقوِبَل تركيا. يف ١٩٠٨ عام العثماني الدستور أُعلن
العظيم. والرسور

الذَّاتي؛ باستقاللها تتمتَّع العثمانية، للدولة تابعة والية الزََّمن ذلك يف مرص وكانت
سه مؤسِّ بزعامة الوقت ذلك قبل الوطني الحزب وكان اخلية. الدَّ شئونها توليها أي
بإعادة يُطاِلبُون الوطنيُّوَن وكان قوَّته، أَْوِج يف باشا» كامل «مصطفى له املغفور
الوسائل؛ بكلِّ — والخارج الداخل يف — دعوتهم ويَنرشون ،(١٨٨٣ (دستور الدستور
هم حقِّ وتوكيِد حركتهم، لتنظيِم واءِ، السَّ عىل وأوروبا مرص يف املؤتمرات يعقدون فكانوا
أساليب ُمناهضة عىل الدَّوام عىل تحملهم حماستهم وكانت بأنفسهم. أنفسهم حكم يف

األوان! ذلك يف مرص، يف اإلنجليزية السياسة
الربيطاني الربملان يف الخارجية وزير به أفىض ترصيٍح إىل يعوُد ُكلِّه ذلك يف والسبب
أي — منها املرصيُّون التمسه إذا املرصي، الدستور تعيد ألن إنجلرتا استعداد فيه ذكر
سلطًة معناه يف يعطي كان ألنه املرصي؛ الشعب الترصيح هذا فأغضب — بريطانيا من
بطلِب جهودهم وضاعف هذا وحفزهم الوصاية! ُسلطة هي مرص؛ عىل لها مرشوعة غري
عباس الخديوي «سمو العهد ذاك يف األمِر ويلُّ وهو سواه، ُدون الخديوي من الدستور

حلمي».



طوسون عمر األمري

طوسون. عمر األمري له املغفور الرشق لفقيد صورة آخر

أياٍد — هللا رحمه — عمر لألمري كان ،١٩٠٤–١٩٠٨ عامي بني تقُع التي ة املدَّ ويف
بفطرته يرى وكان وطنيٍَّة، دعوٍة لكلِّ املؤيِّدين من كان فقد الحركة؛ هذه عىل بيض
غايتها دامت ما واملادي، األدبي وعطفه بتشجيعه خليقٌة وطنيٍَّة حركٍة كلَّ أن ليمة، السَّ
التي الحركات كلِّ يف الرَّاسخ اعتقاده هو الدوام عىل هذا وكان النيل. وادي استقالل
والجاه، باملال بالتشجيع وطنيٍَّة نهضٍة كلِّ عىل ضننٍي غري كان ألنه التحرير؛ إىل ترمي

والعالنية! الرسِّ ويف

الطرابلسيَّة الحرِب يف ُمعاونته

الغرب وطرابلس برقة ُسكَّاِن مع تركيا غمارها وخاضت الطرابلسية، الحرب نشبت وملَّا
إىل املساعدة يد ملد باملرصيني اإلهابة إىل طوسون عمر األمري سارع املعتدية، إيطاليا ضد
الغرض، لهذا أُلَِّفت التي اللجنة سموه ورأس يُجاورهم، الذي القطر يف العرب إخوانهم
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التربُّعات لجمع عيل»؛ محمد الجليل األمري امللكي السمو «صاحب فيها معه واشرتك
ُمتأثَِّرة أبيهم بَكرة عىل املرصيني مشاعر وكانت امُلجاهدين. إىل الطبيَّة البعوث وإرسال
نخوة وكانت أريحيتها، فتجلَّت القسوة؛ صنوف من املعتدية الدولة تقرتفه ما بفظاعة
الخاص جيبه من سموه تربََّع وحني عمله. يجُب ما نحو السبيل تهديها عمر األمري
كانت الوقت. من ذلك أعقب فيما الضعف إىل زادها أُوىل» «كُدفَعٍة جنيه آالف بعرشة
ُمساعدته كانت وهكذا واملروءة. الربِّ أهِل من ين للخريِّ الصالحة القدوة الكريمة اليد هذه
إسعافه ولوال العدوان، ضد للمنافحني ِمعواٍن خري ١٩١٠ سنة الطرابلسية الحرب يف

الزمان! من شهًرا الجهاد يف االستمرار أمكنهم ملا لهم

األحمر الهالل جمعية

جاهه وبوضعه سموه، عىل فضلها يعوُد التي امُلباركة الحركة هذه نتائج من وكان
الهالل جمعية التاريخ يف مرٍَّة ألول مرص يف تألَّفت أن لها، متوًجا الكريم واسمه العظيم
أَُمَراءُ َسها أسَّ وقد طويل. عهٍد منذ وكالتها منصب بتقلُّدي ُف أترشَّ التي املرصي األحمر
األمري السمو وصاحب عيل محمد األمري السموِّ صاحُب رأسهم وعىل الكرام املالك البيت
نشاط وكان طوسون. عمر األمري له واملغفور — حياتهما هللا أَطاَل — كمال يُوسف
للعمل تألََّفت حتَّى واالستحسان، الثناءِ وموضع الدوام، عىل ملحوًظا الصدد هذا يف سموِِّه
األقاليم يف تعاونها اللجان به تضطلع الذي الرحيمة، اإلنسانية الصبغة ذي النافع، البار
أنحاء جميع يف لسان كلِّ عىل عمر األمري اسم فرتدد جميعه، القطر مديريات ويف واملدن،

قاطبة. اإلسالمي والعالم الرشق
وأمكن الحسبان، يف تكن لم كبرية مبالغ ُجمعت األمريين ة ِبهمَّ أنه نذكر أن ويكفي
أعضائها بعض يزال وال الغرب. طرابلس يف القتال ميادين إىل طبيَّة بعثات أربع إرسال
بك نرص والدكتور باشا، عفيفي حافظ الدكتور السعادة صاحب هؤالء ومن أحياء،
— سابًقا الشيخ كفر ُمستشفى حكيمبايش — بك كمال محمد املرحوم والدكتور فريد،
املشاعر، تأجيج يف أُخرى أدوار عمر لألمري كان كما الكتاب. هذا طبع أثناء يف تويف الذي
الثمينة، باإلرشادات وإمدادهم املدرَّبني، الضبَّاط إيفاد منه الوطني، النضال هذا وتغذية

العابرة. اإلشارة بهذه منه نكتفي ا ممَّ ذلك وغري
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البلقان حرب يف لإلنسانية خدماته

العظيمة جهوده عمر األمري ضاعف العثمانية، الدولة ضد البلقانية الحرب نشبت وملَّا
بما ومكارمه، مآثره وتجلَّت السحاب. من أسخى خطوٍة كلِّ يف فكان التربعات، جمع يف
٣٠٠ زهاء التربُّعات من اجتمع حتَّى الوطن، أبناءِ من جمَعُه وما ماله، ُحرِّ من به تربََّع
استانبول يف مندوبها وكنت — األحمر الهالل لجمعية الطبية البعوث ونظم جنيه. ألف
الجرحى مواساة يف عميٌم فضٌل البعوث لهذه وكان — رشاد السلطان لدى عنها ونائبًا

واملصابني.

رشاد. السلطان له املغفور

الكاتب تحرض وال ثابت. بك محجوب الدكتور الوقت ذلك يف أطبَّاِئَها من وأذكر
الفرتة، هذه يف عمر األمري اها أدَّ التي الحافلة الخدمات صورة قويَّة، ذاكرته كانت مهما
من كانت أنها من أكثر لها وصٌف القلم بها يجري التي العبارات بني وليَس بالتفصيِل.

املربور. األمري هذا بها يتَِّصُف التي العالية اإلرادة ُمعجزات
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األخرية محنتها يف للحبشة ُمعاونته

إيطاليا وهاجمت الحبشية، األرايض ُحرمة عىل «الفاشستيَّة» اإليطالية، الدولة اعتدت وملَّا
باملرصيني، طوسون عمر األمري أهاب امُلساِلمة؛ العزالء الحبشة بالد بالسالح َجة املدجَّ
كراًما وطنهم عن للدفاِع نهضوا الذين الحبشة أهل إخوانهم مُلعاونة مرسعني فلبَّوه

الرشف. ساحة يف ُمستشهدين

هيالساليس. اإلمرباطور الجاللة صاحب حرضة

رشف لسموه وكان الحبشة، بمساعدة البطريركية ار بالدَّ الخاصة اللجنة تألَّفت وقد
غبطة كان وقد املليجي». «حامد الفاضل األستاذ حرضة لسكرتريتها واختري رئاستها،
أعمال لنجاح يبذله جهٍد كلِّ يف سموه يُشارك يوأنس األنبا املتنيح الرَّاحل البطريرك
كان ما أحٍد عىل يَخَفى وليس للجميع، رحمة رسول كان أنه عىل يُدلُّ ا ممَّ اللجنة؛ هذه
للجنة كان وقد اإلنساني. املضمار هذا يف الثمني وقته ومن ماله من سموه يه يُضحِّ
أوارص بهم تربُطنا الذي الشقيِق القطر أهِل إىل الخري إِسداء يف الفضل الحبشة مساعدة
إحداها رأس عىل كان القتال، ميادين إىل طبيَّة بعثات أربع اللجنة أرسلت وقد وثيقة.
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— عمره يف هللاُ أمدَّ — داود» «إسماعيل الباسل والضابط الجليل األمري السمو صاحب
الذي الضيق عنهم َست ونفَّ ُكربتهم، فرََّجت للحبشة عظيمة أمواًال اللجنة جمعت وقد
ال أثيٍم وُمعتٍد شديٍد، عدوٍّ مع موت، أو حياة حرب وقت يف وهم أعناقهم، عىل يشد كان

يَلنِي! أو يرحم

الدولة ُمساعدة يف األمري فضل يجهُل من هناك فليس يذكر! باليشء اليشء دام وما
من البارَّة لدعوته كان وما اآلستانة؛ مباني ثلث فحرقت النريان، اندلعت حني العثمانية

املنكوبني. ملساعدة الوطنيني نفوِس يف ال الفعَّ األثر

الراحل. األقباط بطريرك يوأنس األنبا املتنيح

من أسداه ا عمَّ فضًال املراكشية، الريفية الحرب يف املجاهدين عىل فضله كذلك
الحلفاء انترص حني املنقضية، املاضية الحرب أعقاب يف األبطال لألتراِك املعاونات رضوِب
«الغازي بقيادة األحرار املجاهدون فقام الرتكية، والواليات األرايض من كثريًا واقتطعوا
سبيِل يف للنَِّضاِل وأنصاره الحديثة تركيا س ُمَؤسِّ — هللا رحمه — أتاتورك» كمال
ُمعاونتهم فضل عمر لألمرِي كان فقد عتادهم؛ وضآَلِة عددهم قلَِّة من الرَّغِم عىل بالدهم؛
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وإليه املجيد. والرشف التليد بالفخر له سجل ا ممَّ الوطنية؛ حركتهم وُمعاضدة باملال،
اليونان. عىل فوزهم يف الفضُل يعوُد وحده

الرشق أهل مفخرة عمر األمري

أريحيته ويف طوسون عمر العظيم األمري أعمال يف تجلَّت التي املآثر هذه كل أن والواقع
أن عىل األدلَّة أنصع ِق الرشَّ ألهِل أقامت قد والعطاء، للبذل دائًما تدفعه التي الباهرة
إيمان يف يعتنقونه سياسيٍّا مذهبًا بينهم فيما التعاون يجعلوا وأن الشدائد، يف يتضامنوا

الغربي. العالم أمام بها يُستهاُن ال قوَّة يكونوا حتَّى لخريهم؛
األمري الجنان ساكن أوجده الذي القويم املبدأ هذا فضل يُنِكُر من الوجود يف وليس
سيما وال — األوروبي العالم أمم حمِل ويف الرشقيني، حقوِق عن الذَّوِد يف الكريم، عمر
إذ ة؛ عامَّ الرشقيني لغضب حساب ألف تحسب أن عىل — االستعمارية األطماع ذات
النفوس، يف له التحمس عاطفة ج وأجَّ أمرينا شعائره أحيا الذي التعاوني املبدأ هذا لوال
لُقمًة أُخرى بعد بلًدا الرشق بلدان املستعمرين ذئاب لتخطَّفت الصدور، يف روابطه وقوَّى
البارَّة املعاونة تلَك بدوِن منها ة أمَّ حياضها عن َفاِع للدِّ تهبَّ أن استطاعت وملا سائغة،
يف يسخوا أن عىل اإلسالمي العالم وأهل الرشق أبناء ويدعو أمرينا بها يُواليها كان التي

منها. املنكوبني عىل والعطف فيها، امُلجاهدين ُمعاضدة
الجميع، به يقتدي إِماًما منه جعلت قد عمر، األمري شعار ظلَّت التي النخوة وهذه

األعمال. جالئل مضمار يف املرصيون بها يُفاخر ومفخرة
لنرش املديريات؛ وعواصم واألقاليم باملدن يطوف سموه كان كيف أذكر أزاُل وال
الوثقى، بعروته ويستمسك إنساٍن كل به يعتَِصَم أن عىل حاثٍّا الرحيم، السيايس مذهبه
يستحقُّ ال فقط لنفسه يعيش من «إن الحكيمة: الذهبية العبارة بتلك صوته بأعىل ُمناديًا

يُولد!» أن
يًدا عمر األمري نخوة يف تجد — السواء عىل الغرب أو الرشق يف — أمة كل وكانت

ة! ملمَّ بها أملَّت أو نكبة، بها حلَّت إذا جراحها، تأسو مواسية
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السابع الفصل

عىلاجلمعية طوسون األمريعمر مآثر
النهضة لتنشيط وجهاده امللكية، الزراعية

والصناعية الزراعية

امللكية الزراعية الجمعية يف

يف الفضل إليه يعوُد من أوَّل كان .١٨٩٨ سنة يف امللكية الزراعية الجمعية َست تأسَّ
ساكن لرئاستها اختري ١٩٣٢ سنة يف ولكن كامل. حسني السلطان له املغفور إنشائها
عرش اثني طوال الرَّفيع املنصِب هذا يف وظلَّ طوسون، عمر األمري له املغفور الجنان

الكريم. جواره إىل هللا اختاره أن إىل عاًما
عماد هو الفالح وأن البالد، ثروة عماُد هي الزراعة أن نظره بثاقب سموه رأي
والعطف. بالرعاية الفالح فشمل عنايته وامتدَّت بها، النهوض عىل فعمل الزراعة؛ هذه
— الزراعية للجمعية العام املدير — باشا أباظة فؤاد عادة السَّ صاحب يقوُل ذلك ويف
للبالد وخدماتهم واإلخاء، املودَّة صالت الكرام األباظية األرسة وبأعضاء به تربطني الذي

اليقني: هو وحديثه — يقول معروفة،
ُمحبٍّا ، حدٍّ أقىص إىل بها شغوًفا الزراعة، برتقية العناية شديد عمر األمري سموُّ «كان
باإلصالح يده تعهدتها أن بعد — والنماء الخصب من مزارعه بذلك فوصلت ألهلها.

االغتباط.» إىل يدعو حدٍّ إىل — والتعمري
سموه: مناقب ُد يعدِّ وهو أيًضا ويقول

ُمراعاة مع التعاون، أساِس عىل ألراضيه املستأجرين وبني بينه العالقة أقام قد «إنَّه
إىل حاجٍة يف الريف مساكن أن فكره بسديد رأى وقد واملستأجرين. ال العمَّ صالح
الرشائط فيها تتواَفُر مزارعه يف جديدة ُقًرى َ فأنشأ الصحيَّة؛ الوسائل وكفالة التهذيب
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كامل. حسني السلطان له املغفور الجنان ساكن

مدارس، من صالحة: اجتماعية بيئة منها جعلت التي املرافق بجميع ُزوِّدت الصحيَّة،
زنقر. وميت بساط كفر ومنها وغريها. وحوانيت، ومساجد،

حياتهم، يف واطمئنانهم راحتهم، تكفل نظًما دائرته ملوظفي وضع أنه أعماله ومن
بُِل السُّ تيسري عىل ويعمل املناسبات، شتَّى يف يرعاهم فكان وفاتهم، بعد ذرياتهم وعىل

تعليمهم.» مراحل يف منهم النَُّجبَاءِ عىل واإلنفاِق أبنائهم، لتثقيف

الزراعية الجمعية عىل أفضاله

تقلََّد وقد فيها، عضٌو وسموُّه سنة ٤٦ من أكثر منذ امللكية الزراعية الجمعية أنشئت منذ
الجنان ساكن ِسها مُلؤسِّ َخَلًفا ،١٩٣٢ رئاستها توىلَّ ثمَّ ،١٩٠٧ سنة يف وكالتها منصب
هللا طيب — الدين كمال األمري له املغفور ونجله كامل، حسني السلطان له املغفور

الجنة. مثواهما وجعل ثراهما،
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امللكية. الزراعية للجمعية العام املدير باشا أباظة فؤاد السعادة صاحب

عهده يف للبالد خدماتها وتعدََّدت نطاقها، اتََّسَع قد الزراعية الجمعية أن ريَب وال
الفرتة هذه وتمتاز عمر. األمري سمو توجيهات بحسن الكرام، وأعضائها مديرها ة وبهمَّ
. ُمستِمرٍّ وتعمري وتجديد وإنشاء إصالح فرتة بأنها الجمعية رئاسة سموه فيها توىلَّ التي
الفخمة املباني وهذه بالصناعة. اهتمامه تُعاِدُل بالزراعة، األمري عناية كانت وقد
الجميلة الجزيرة أرض عىل القائمة للصناعات املرصي املعرض ودور امخة، الشَّ والقصور
لكلِّ االلتفات دائم للصناع، ًطا ُمنشِّ للصناعة، ًعا ُمشجِّ سموه كان فقد بأفضاله؛ ناطقة
أثر. وأكرب مكان أمجَد الجمعية رياسة يف لعهده جعل ا ممَّ املطرد؛ التقدم لهم يكفل ما

بأعضائها وصالته الجمعية يف مبادئه

يقول: إذ الناحية؛ هذه عن باشا أباظة فؤاد سعادة قاله ما هنا ل نُسجِّ أن األجدى ومن
واسعة خطوات — هللا رحمه — عمر األمري سمو عهد يف الجمعية َخطت «لقد
الفنية؛ مباحثها واتسعت نشاطها، وعظم ماليتها، فنَمت إرشاداته؛ بكريم التقدم، نحو
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ُمختلف عىل الزراعية تجاربها وزادت حيوان، وتربية وحرشية ونباتية كيميائية من
املعرض أرض يف الفخمة املباني ت تمَّ َعهِدِه ويف املباحث. تلك من الزُّرَّاع إلفادة املحاصيل؛
بوحدٍة وزوَّدته بهتيم، تفتيش يف النموذجية العزب باقي الجمعية أنشأت كما بالجزيرة،
نواحي من كثرٍي يف عهده يف وساهمت فدان، ٥٠٠ بلغت حتَّى مساحته يف وزادت صحيٍَّة،
العلمية، واملعاهد الهيئات من كثريًا وعاونت واالقتصادي، واالجتماعي العلمي النشاط
نفقتها عىل النَّافعة املؤلَّفات بعض بنرش وَقامت األدبية، املرشوعات من كثريًا َعت وشجَّ
الحملة أثناء مرص يف الزراعية «األحوال وكتاب مماتي» البن الدواوين «قوانني كتاب مثل
حاٍل عىل ١٩٣٦ سنة يف الصناعي الزراعي املعرض أُقيم كذلك عهده ويف الفرنسية».
مرص وتقدم الصناعية بالحركة اهتمامه بفضل قبل، من الرشق يعهده لم الفخامة من

الصناعي.
والصفاء، الودِّ من تكوُن ما أتمِّ عىل فكانت الجمعية، إدارة مجلس بأعضاء صلته ا أمَّ
يف دائًما تدوُر واملباحثات املناقشات وكانت نفوسهم. يف والحبِّ التبجيل مكان له وكان

واالقتناع. الفكر وحريَّة والرويَّة البحث بعد القرارات وتصدر هادٍئ، جوٍّ
اإلداري العمل فكان الجمعية؛ موظفي بني أثرها تُحِدُث نفسها الروح هذه وكانت
من أسس عىل سموِّه إرشاف تحت يسريُ كان يشءٍ كلَّ أن والواقع وجه. أكمِل عىل سائًرا

الشورى.» ومبدأ املتينة النظم

52



الثامن الفصل

اته وَمَربَّ اإلنسانية هباته

واإلحسان الرب أمري

التي ومربَّاته طوسون، عمر له املغفور بمكارم اإلحاطة يحاول أن الكاِتِب عىل عسريٌ
من ناحيٍة كلِّ يف آثارها النَّاس يرى املكارم وتلك املربات فهذه حرص. تحت تدخل ال
وتُفِعم بهجة، العيون بمعاملها تمأل فهي إحصاءها. قلٌم يستطيع أن دون ُمجتمعنا،

واإلحسان»! الربِّ «بأمري ي ُسمِّ حتَّى وارتياًحا، جماًال الصدور بشذاها
ويواليها إالَّ النافعة الخريية األعمال من طائفة عن لحظة يغفل ال األمري سمو كان
بمنحه اإلنسانية املؤسسات تأييد سبيل يف ُوسًعا ِخُر يدَّ ال كان كما والتشجيع. بالعطف

الفقرية. الشعبية ة األمَّ طبقات منها الخري يعمَّ حتَّى العديدة،
طبقات لكلِّ محبته وكانت الحاجات، ذوي مقصد سموه كان كيف النَّاس ويحدثك
شدَّة من فما العامة. للمرشوعات األمثال بها يَُرضُب التي الكثرية هباته يف تتجىلَّ الشعب
إالَّ بساحتهم، حلَّت الخئون الدهر مصائب من مصيبة من وما الناس، من بفريق نزلت

الغمام! من أندى عمر األمري كفُّ وكانت
ُمرتَّبات سموُّه عليها يجري التي العائالت عدد يذكر أن إنسان يستطيع وليس
ُمُدٍن ِة عدَّ ويف اإلسكندرية أنحاء ُمختلف ويف الحياة، تكاليف عىل لها منه ُمعاونًة شهرية؛
هللا. مرضاة ابتغاء بره؛ َها وعمَّ فضله، وسعها الشعب، فقراء من كثرية أٌرس القطر من
يعينهم سموَّه فإنَّ األقلون؛ إالَّ بها يعلم ال التي الناحية هذه يف أمجد هو ما هناك بل
لهم، املادية مساعداته من يتمُّ بناتهم زواج فإنَّ كربتهم؛ مفرج هو كما اتهم مرسَّ يف



طوسون عمر األمري

طوسون. عمر األمري لسمو الثاني النجل طوسون، حسن األمري السمو صاحب

أوالدهم تعليِم يف ُمعاونتهم عىل ويعمل للعالج، األطباء لهم يرتب مرضهم عند أنه كما
يقول: إذ الشاعر قول فيه صدق حتَّى باملدارس،

ال��ق��در ج��ن��ده م��ن «ع��م��ر» ك��أن��م��ا ع��م��ر» «ي��ا ق��ي��ل «خ��ط��ٌب» ن��اَب أُك��لَّ��َم��ا
وال��ق��م��ر! ل��آلف��اق ال��ش��م��س ك��أن��م��ا «ع��م��ر»! ل��ه ي��ب��دو دج��ا خ��ط��ب وك��ل
وال��ح��ض��ر! ال��ب��دو ذوي��ه م��ن ك��أن��م��ا ت��أم��ل��ه وال��م��دن ي��س��أل��ه ال��ب��دو
ال��س��ور! م��دح��ه ف��ي أن��زل��ت آي��ات��ه، ن��زل��ت إذ ال��ق��رآن زم��ن ف��ي ك��ان أو
ال��م��ط��ر! ��ِه ك��فِّ م��ن م��ث��ل��ه��ا ي��ْس��ق��ن��ا ل��م واك��ف��ة م��ن��ه ه��ب��ات ع��دم��ن��ا ف��ال
ي��ن��ه��م��ر! ال��خ��ي��ُر ع��ل��ي��ه��ا ف��ظ��لَّ م��ن��ه م��ع��اه��دن��ا واس��ت��س��ق��ت ال��ع��ل��م ع��ل��ى ح��ن��ا

علينا! تدلُّ آثارنا هذه

للجمعية هبته منها فنذكر لها، وُمعاونته الخريية، والجمعيات العلمية، للمعاهد هباته ا أمَّ
عىل عطًرا الثناء جعل ا ممَّ املواساة؛ ولجمعية الوثقى، العروة ولجمعية اإلسالمية، الخريية
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وَمَربَّاته اإلنسانية هباته

سموه عناية من ولقي إالَّ نافٌع مرشوٌع البالد يف قاَم ما أنه الفخر مع نذكر كما سموه.
«لجنة يف العديدة اكتتاباته مرص أهل من أحد ينَس ولم عميمة. منه الفائدة يجعل ما
أفرادها بعض وقع التي األرس عن الويالت لتخفيِف برئاسته؛ تكوَّنت التي األمراء»،
عىل والدَّقيق الحبوب وتوزيعه الوطنية، الحركة إبَّان الجهاد، ساحة يف وشهداء ضحايا
إقامة إىل اعني للدَّ وُمعاونته األخرية، السنوات يف ائقة الضَّ اشتدَّت عندما اإلسكندرية، فقراء
معلوٌم. معروٌف هو ا ممَّ ذلك غري وكثري ثمنه، من جنيه بخمسمائة مرص» «نهضة تمثال

القبطي املستشفى بناء يف فضله

الجنيهات من آالف بخمسة طوسون عمر األمري تربَّع كيف يذكرون املرصيُّون كان وإذا
يذكرون كذلك فإنهم املال، إىل حاجتها علم حني اإلنسانية، رسالتها بأعباء للنهوِض
من كريمة لفتة القبطية الخريية الجمعية أوىل حني ة، عامَّ األقباط عىل العميم فضله
بل بذلك، يكتِف ولم لها، منه تعضيًدا الجنيهات من بألٍف لها تربَّع إذ السامية؛ لفتاته
اختالفهم، عىل كلهم، املرصيني فيه حثَّ الكريم، بتوقيعه بالصحف نرشه ا عامٍّ نداءً أذاع

نصه: ما فيه جاءَ بتعضيدها،

بني مرص يف للخري مضمار عىل أرشف أن هو ذلك من يل األقىص الغرض إنَّ
املرصية، ة األمَّ عنَرصي يكونان اللذين والقبطي» «املسلم الشقيقني األخوين
األخوان يجري غاية أية إىل ألنظر الهمم؛ وتتبارى العزائم، فيه تتسابق
ذلك ويف الخريية، الحلبة هذه يف بْق السَّ قصَب يحرز وأيهما املتباريان،

املتنافسون! فليتنافس

القائل: قول فيه صدق وقد

كرمائها من األريحية مواضع هزت ما فهي مرص، له عرفتها فيه سجية تلك إن
أمثاًال! مكارمه ويرسل ارتجاًال، الندى يرتجل الجليل األمري ذلك ورأت إالَّ

القومية الوحدة لتوثيق جهوده

القومية الوحدة أوارص توثيِق عىل دائًما يعمُل — ثراُه هللاُ طيََّب — عمر األمري كان وقد
ويقرنها إالَّ بمنحة إسالمية خريية جمعية يخص ال فكان الشقيقني؛ ة األمَّ عنَرصي بني
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الطوائف عديد إىل غريها لتعدو نفحاته إنَّ بل قبطية، خريية لجمعية أُخرى بمنحة
بالبالد. املوجودة

ومنحته البطريس، للمشغل تربعاته الشأن هذا يف األمثلة من يحرضنا ما وآخر
تُعطى املوحد، الدين من سندات ببعِض للبنات ولزميلتها للبنني، الكربى األقباط ملدرسة
القائل وصدق بعًضا، بعضها تتلو املكرمات تكون وهكذا والفائزات. للفائزين أرباحها

عنها:

ال��درْر! إال ال��ب��ح��ر ي��ق��ذف ف��م��ا ـ��ر األم��ي��ـ ل��س��خ��اء ت��ع��ج��ب��وا وال

كان كما الكريم، للمرصي الصادق الرمز — هللا رحمه — عمر األمري كان لقد ا حقٍّ
من أحد تمييز عدم يف تفانيه ويف ة، عامَّ لبالده حبِِّه يف الصميم، للوطني الحميد املثال
التليد! مجدها بُنيان تدعيم يف ُمساهمته وبمدى للبالد، النَّافع بعمله إالَّ أحٍد عىل أبنائها
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التاسع الفصل

فيها يشرتك التي اجلمعيات

التي الخريية والهيئات الجمعيَّات أسماء نذكَر أن هو القسم هذا به نختُم ما وخري
وهي: اإلنسانية، بأعمالها النهوض عىل وأدبيٍّا ماديٍّا ويُعاونها سموه، فيها يشرتك

القبطية. اآلثار جمعية •
الجغرافية. الجمعية •

اللقطاء. األطفال مربَّة جمعية •
بول. دي سان جمعية •

النسائي. االتحاد جمعية •
بك. بمحرم الفتاة صيانة راهبات جمعية •

درمان. بأم العلمي املعهد •
السورية. اإلحسان جمعية •
درمان. بأم األهلية املدرسة •
املسلمني. الشبان جمعية •

والصنائع. الفنون مدرسة •
بباكوس. الكريم القرآن عىل املحافظة جمعية •
بمرص. األهلية املصالح موظفي نقابة جمعية •

اإلسالمية. الخريية الجمعية •
اإلسكندرية. ملستخدمي الدولية الجمعية •

األغوات. اإلخوان جمعية •
املرصي. األحمر الهالل جمعية •

القبطية. التوفيق جمعية •



طوسون عمر األمري

الخريي. األطفال موسيقى معهد •
للُمحاربني. الفرنيس االتحاد جمعية •

األرمن. لطائفة الخريية الجمعية •
كلوب. التوري جمعية •

املرصي. األوملبي النادي •
باكوس. راهبات جمعية •

بمرص. الخريي الشبان نادي •
الرشقية. الخريية الجمعية •

القرش. مرشوع •
اإلرسائيلية. الطَّائفة ُمستشفى •

الرتفيه. وجمعية الربيطانية الخريية الجمعية •
باإلسكندرية. الحرية ملجأ •

الراهبات. مدرسة •
العميان. رعاية جمعية •

الزراعة. خريجي جمعية •
اليوناني. األيتام ملجأ •

بمرص. اإلصالح رابطة جمعية •
الرئوي. التدرن جمعية •

النوبية. اإلخالص جمعية •
املواساة. جمعية •

فنسان. سان جمعية •
املستشفيات. مرشوع •

كرموز. جمعية •
الفرنسية. املحاسبة جمعية •

بك. بمحرم اإلسكندرية فقراء جمعية •
البحري. النيل فتاة مشغل •

كامل. باشا مصطفى لطلبة إعانة •
العامة. املكاتب وتلميذات تالميذ جمعية •

التدرن. ُمكافحة جمعية •
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فيها يشرتك التي الجمعيات

االجتماعي. للتعاون املرصية الجمعية •
اليوناني. املستشفى •

اليونانية. موتوكرس جمعية •
بباكوس. أنطوان سان األهلية الخريية الجمعية •

العطارين. قسم فقراء جمعية •
الجمرك. فقراء جمعية •

الكاثولية. األقباط جمعية •
النوبية. اإلحسان جمعية •
بمرص. عيل محمد مربَّة •

اإلسالمية. الخريية املواساة جمعية •
املسكرات. منع جمعية •

القبطية. واالتحاد الثبات جمعية •
املأوى. معدومي جمعية •

األويل. امللجأ •
باإلسكندرية. الشعب مطاعم •

الجنود». عن «للرتفيه المبسون الدي •
الخريية. الوثقى العروة •

وهي: طوسون، عمر األمري سمو يرأسها كان التي الجمعيات عن فضًال وذلك
ورئيس املسكرات، منع جمعية اآلثار، لجنة املسلمني، الشبان جمعية كلوب، اسبورتنج

املواساة. جمعية رشف

قلبه يموج الذي الرحيم اإلنساني الرجل نعم ا حقٍّ كان فقد العظيم، األمري هللا رحم
يف اإلنسان، لبني والخري الرحمة منه يكون مرشوع لكلِّ وبالعطِف النَّاس، لكلِّ بالحب

دين. أو أمة، أو مذهب، أي ومن مكان، أي
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العارش الفصل

الشقيق القطر عىل أفضاله

السودان نصري

الشقيق القطر أهل قلوب إىل العظيمة الشخصيات أحبِّ من يُعترب طوسون عمر األمري
السودان واختصَّ إليه، وقربهم عطفه، من بالكثرِي سموه َهم خصَّ فقد (السودان)؛

السودان»! «نصري يُقاُل: والحقُّ فهو لقضيته، إِنصاًفا جهاده من األكرب بالجانب
تها خاصَّ ويعرفه إالَّ السودان بقاع من بُقَعٍة أيِّ يف الكريم اسمه يُذكر أن يمكن وال
أهل إخوانهم وبني بينهم األخوية الروابط توثيق يف العظيم الفضل صاحب فهو تها. وعامَّ
التعليم ُسبُل وتيسريه لهم، امية السَّ ورعايته لخريهم، حبه عندهم عنه واملأثور مرص.
فضًال معيشتهم، بنفقات نهوضه جانب إىل مرص، يف التعليم معاهد بإدخالهم ألبنائهم،
إىل يعودوا أن يف منه رغبًة العالية؛ دراساتهم الستكماِل الخارج إىل نوابغهم إيفاد عن

وخربٍة! معرفٍة من اكتسبوه بما فينفعوها بالدهم،
أشد كان إذ السودان»؛ إىل مرص «بعثة يف األول الفضل صاحب عمر األمري وكان
التي ُمؤلََّفاته كلِّ يف أنه كما والسودان، مرص بني القائمة للعالقات حماسة الوطنيني
تجمعه التي األخوية الروابط لشأن إعالءً منها، كبرٍي بنصيٍب السودان فيها اختُصَّ
ال التي الطبيعية، الروابط هذه قداسة جميًعا للعالم يُعِلن أن عىل حريًصا كان بمرص؛
مهما الحوادث بأن منه إيمانًا تفصمها؛ أن األيادي من غريها أو السياسة ليِد يمكن
عىل وتنميتها، الروابط هذه تعزيِز يف امُلنتظر األثر إالَّ لها يكون فلن تتابعت، أو تفاقمت

اآلخرون! يظنُّ ما عكس



طوسون عمر األمري

السودان ألهل مرباته

خريهم سبيل يف يبذل السودان، أهِل من يقصده من كلِّ مع اليد كريم عمر األمري وكان
تعمري عىل عمل ولقد ثناءً. أو شكًرا ُمبتٍغ غري ماله، من الجم الكثري فقرائهم وُمعاونة
يف مسجدين ة الخاصَّ نفقته عىل شيََّد كما السودان، يف هللا وبيوت املساجد من الكثري
وسًعا يدَِّخر ولم ريعها، من تعمريهما عىل لإلنفاق أرًضا لهما واشرتَى و«الجوبا»، «واو»
يف ُ تنشأ التي الخريية َسات واملؤسَّ الوطنية، املرشوعات أو املصنوعات تشجيع سبيل يف

قاطبة! السودانيني محبَّة بذلك سموه فاكتسب ربوعه؛
العلم ى يتلقَّ يزال ال بعضهم أن نذكر أن فيكفي أبنائهم، تعليِم يف فضله ا وأمَّ
األسباب من عنه التاريخية ومؤلفاته أبحاثه كانت كما ة، الخاصَّ نفقته عىل أوروبا يف
من عليه تنطوي ا عمَّ فضًال املرتجى، ومستقبله املنتظرة نهضته إىل األنظار لفتت التي
القطرين أبناء بني الروابط يُحِكَم أن سموه استطاَع وهكذا عنه. والدفاع به التعريف

املقدسة! بالروابط النيل يجمعهما اللذين الشقيقني،
بمساعداته لخريهم، حبِِّه من سموِِّه عن مأثور هو ما يذكر أن املرء يستطيع وهكذا
عمر لألمري أصبَح حتَّى عليهم الخري منها يعوُد التي املرشوعات كلِّ تنفيِذ يف لهم

عليهم. أفضاله لقاء رفيعة منزلة قلوبهم يف طوسون

والتاريخ للذكرى

إبراهيم األستاذ سعادة ذكره ما نُوِرد السودان، بقضية سموِِّه اهتمام مدى عىل وللداللة
يقول: إذ الشأن؛ هذا يف سابًقا االستئناف نيابة ورئيس املحامي جالل بك

أحداث عن مأواه، وجنَِّة الطاهر َجَدِثه إىل أسوقه الداللة عظيُم حادٌث نفيس «ويف
املواقف. أرشف له للمغفور منها وملست بها، أملمت السودان

السودان مسألة تحرَّجت حني للمطبوعات ُمديًرا ١٩٣٠ سنة صيف يف كنُت فقد
عىل وعاونته انمارك الدَّ دولة من كبريٌ ُمسترشٌق بي فمرَّ واملرصيني. الحليفة الدولة بني
وأمريكا، أوروبا صحف أمهات يُكاتب الرجل وكان بالقاهرة، اإلسالمية اآلثار شهود
يف وفاتحني املرصية، النَّاحية من السودان عن بالنرش يًدا مرص إىل يُسِدي أن فأراَد
رسائله إيلَّ فحمل طوسون، عمر األمري له املغفور إىل وسارعت سعيه، له فشكرت ذلك

املسترشق.» صاحبنا ونرشها امغة الدَّ بالحجج الفيَّاضة
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رحمته: بواسع هللا أثابه األمري موالنا كتاب هو وهذا

جالل، بك إبراهيم املفضال األستاذ العزَّة صاحب حرضة
املطبوعات إدارة مدير

كتابكم يف بسطتموها التي الرشيفة للغاية السودان عن كتبناه ما طلبكم إنَّ
املسترشق صاحبكم عليها ليقف به ِكَها تمسُّ يف مرص وجهة رشح وهي أال
قد العاملية، الجرائد أمهات يف يكتبه ما ضمن عنها ليكتب بوجهولم، الدكتور
تتوخونه ما عىل ذلك دلَّنا وقد القبول. بُحسِن ينَاُه وتلقَّ االرتياح، مزيَد صادف
الوسائل من به تتذرَّعون وما ملرص النَّافعة الُوُجوِه من املطبوعات قلم إدارة يف
الشكر جزيل يستوجب ما وهذا الكربى، قضيتها عن الدعاية لنرش املختلفة

الثناء. ومستطاب
باللغة املوضوع هذا يف كتبناه ما إليكم نُرسل الحميد الطلب لهذا وتلبيًة

وهو: األجنبية،

املرصية. املالية عن كتابنا خاتمة (١)
الصحف إىل أرسلناها وإنجلرتا مرص بني السودان مسألة عن مذكرة (٢)

الربيطاني. الربملان وأعضاء اإلنجليزية

سالمنا. مزيد وتفضلوا
طوسون عمر
٤ / ٥ / ١٩٣٠

الكريم! هللا لجار طيِّبًا نفًحا أتلوه خالد أثر هذا

املرصية! الجامعة يف السودان

وبني بينه املودة أوارص بتوثيق واهتمامه السودان، عىل سموه أفضال من كان ما وآخر
بدت ذلك ويف بمرص. األول فؤاد بجامعة للسودان كريس إنشاء باقرتاح عنايته مرص؛
ورجال العمومية املعارف وزارة يف املسئولني ودعوة للفكرة، التحمس يف سموه غرية
صاحب إىل ذلك يف كتب وقد النافع. االقرتاح هذا تحقيق عىل بالعمل املرصية الجامعة
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طه الدكتور الِعزَّة َصاِحب إىل َكتب كما باشا، الهاليل نجيب أحمد املعارف وزير املعايل
الشقيقني القطرين يف العلمية للنهضة «خدمة تنفيِذِه عىل العمل يستحثهما بك، حسني
والخري العميم بالنفع عليهما وأَعَوَد مًعا للبلدين أنتج ليس إذ الثقافية»؛ للروابط وتعزيًزا

سموه. قال كما محكمة، معزََّزة الروابط هذه تكون أن من العظيم
الجليل األمري سنَّة «تلك بقوله: سموِّه كتاب عىل باشا الهاليل العامل الوزير ردَّ ولقد
القطرين عىل يعوُد بما النيل، وادي يف العلمية بالنهضة يتَِّصُل ما بكلِّ االهتمام يف

العميم.» والخري املشرتكة باملصلحة الشقيقني
من لدراسته األول فؤاد جامعة إىل االقرتاح هذا موضوع أبلغ أنه معاليه ذكر وقد

والتقدير. الرعاية عظيم من به جدير هو وبما نواحيه، كل
النيل وادي يف «ليس بقوله: سموِِّه عىل بك حسني طه الدكتور املفكِّر األستاذ ردَّ كما
والسودان. مرص بني بالعالئق الحفي االهتمام يف الجليل األمري فضل يعرف من إالَّ كله
القطرين بني الثقافية الروابط بتوثيق يتصل ما كلِّ يف السبق صاحب سموكم وإنَّ
عن فضًال النفيسة، العلمية اآلثار من ذلك يف لكم ما مثل ألحٍد ليس وإنه الشقيقني،

مناسبة.» كلِّ يف املوفقة والتوجيهات الدعوات

بالغرية، تنِطُق وكلها السودان، عىل الصادق الوطني األمري هذا أَفَضاِل من ملحات تلك
الرحمات، أوسع هللا رحمه العام. النفع سبيل يف واملاِل بالجهِد والتضحية الخري، وحبِّ

الخدمات! جليل من كلِِّه للرشِق اه أدَّ ما لقاءَ الجنات؛ فسيح وأسكنه

64



عرش الحادي الفصل

العظيمة وديمقراطيته املحببة صفاته

ألوان! ذات صورة

يقول: الذي الشاعر قوُل طوسون عمر األمري له املغفور صفات عىل ينطبق ما أصدق

ال��ط��ب��اِع! ك��رم م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى ت��زده��ا ل��م ن��ف��س��ك ص��ورت ول��و

الرفيعة والفضائل الجميلة الصفات من سموه به يتحىلَّ كان ما كل فإنَّ أجل!
النفوس، إىل محبٌَّب سام، طريٌف فيها ما كلُّ قصيدة باألمجاد العامرة حياته جعلت

حياة! الحياة فوق له وخلقت
فكان العظيمة. وديمقراطيته جانبه، ِة ورقَّ دعته، من األمري صفات يف أعظم وليس
جانب يف الحق يجد حني ويُنصف املقدرة، عند يعفو كما رفعة، عن يتواَضُع دائًما

جدارة! غري من منه يسلبه القوي ويكاد الضعيف
ملذَّات من الكثري عن عزف أمري أول فهو الصحيح، لإلنساني مثاًال سموه كان كما
الشائعة النعمة مظاهر من وغريهما والرفاهية، االسرتخاء عن ورغب الفانية، الحياة
خصومة عن تسامع فإذا للُمساملة؛ حبِِّه جانب إىل األرستقراطية، والطبقات األغنياء عند
فطرت ما ذلك يف ُمطاوًعا املتباعدين، بني ويقرب املتنازعني، بني يُسوِّي أن إىل ساَرَع

للسالم! امُلِحبَّة نفسه عليه
عهود يرعى طبعه، يف والوفاء دمه، يف اإلخالُص وفيٍّا، صديًقا عمر األمري كان
يف مكان، كلِّ يف معارفه نحو واملجامالت االجتماعية الواجبات تأدية عىل ويحرص ة؛ املودَّ
مرصيني — الجميع نفوس يف البارزة مكانته له كانت ولهذا السواء؛ عىل اء والرسَّ اء الرضَّ

العالم! أرجاء يف العظماء بني نظري له يكن لم ذلك ويف — وأوربيني ورشقيني



طوسون عمر األمري

الشعبي! األمري ديمقراطية

الشعب أنظار قبلة دائًما فكان شعبيٍّا. أمري كان أنه عمر األمري به يُوصف ما وأبلغ
وفالحني عمال من ة، األمَّ طبقات جميع لدى والقلوب واألبصار األسماع وملء املرصي،

دياب: توفيق األستاذ عنه يقول ذلك ويف وموظفني.
وكانت الهدف، رشقي البواعث، وطني املساعي، قومي اإلحساس، شعبيَّ «كان
— سماؤها تُظلِّل التي العليا اإلنسانية ألفق نسيان غري يف ولكن إسالمية، رشقية مبادئه

واألمم! األديان شتَّى — تظلِّل أن يجب أو
إجالله وعىل والسودان، مرص بشطريه، الوادي أبناء محبَّتِِه عىل أجمع لذلك
أفضال إليه ترامت مكاٍن كلِّ يف والغربيون والرشقيون الديار، هذه يف واألجانب املواطنون

األمري.
توثيق ويف ذمارها، لحماية بطرابلس تركيا فزعة ويف استقاللها، إىل مرص هبَّة يف
الحبشة ُمقاَومة ويف والسودان، مرص بني واألدبية واالقتصادية السياسية الوحدة عرى
به يتقدَّم مرفوع، وعلٌم مسموع، صوٌت الرَّاحل لألمري كان َجة؛ املدجَّ إليطاليا العزالء

هللا. يدي بني الوجه أبيض اليوم
مئات فيؤاكل اكرة؛ الشَّ ته أُمَّ يف األول الديمقراطي هو فاروق امللك جاللة كان ولنئ
أينما املرىض وألوف الفقراء ألوف ويُوايس امللكية، موائده عىل العمال ومئات الطالب
وصناعة الزُّرَّاع زراعة السامية بذاته ُد ويتفقَّ واملرض، الفقر عوادي شعبه عىل َعَدْت
الديمقراطي هو طوسون عمر األمري كان فلقد املبذول؛ الجهد صاحب وجهد نَّاع الصُّ

الفاروق. بيت الكريم؛ العلوي البيت أعضاء بني الثاني
يف مواتًا أرًضا لنا يحيون ال عمَّ عمل سنني بضع منذ د يتفقَّ حسن أخي كان
باسمة والسماء ، الحبَّ يبذرون والزَّارعون األرض، تشقُّ املحاريث وبينما البحرية، إقليم
الرَّكُب ُل ويرتجَّ يقف، ثم الحقل من يدنو السيارات من رتٌل إذ املباركة؛ مرص بشمِس
من آيات وإذا بطانته، ورائه ومن الجليل األمري فإذا لقائه، إىل فيخف أخي نحو ويُقِبُل
يف الرشيفة بالصحافة اشتغال أخوين عىل األمري يبديها العطف من ونفحات التشجيع

كذلك. جد يف الرشيفة الزراعة عىل أقبال الزراعة إىل يهجراها أن القدر شاءَ ا فلمَّ جد،
املرصيون يجدها كان التي األبوية والعواطف الديمقراطية للروح رضبناه مثٌل ذلك

املحبوب.» األمري من
العظيم. الفقيد بها امتاز التي العالية للروح يَُرضُب مثل خريُ لعمري وذلك

66



العظيمة وديمقراطيته املحببة صفاته

السكندري! األمري

واحًدا يعتربونه اإلسكندرية فأهل ممتازة. ة خاصَّ مكانة اإلسكندرية يف عمر لألمري وكان
ويف بها. خاصٍّ طابٍع من األبيض» البحر «عروس ملدينتهم بما يقِرنُونَه ويكادون منهم،

هللا: جاب منصور األستاذ يقوُل ذلك
التي عربته من َل يرتجَّ إذ السكندريني؛ لدى مألوٍف مظهٍر ذا كان عمر األمري «إنَّ
ابلة السَّ فيحييه طويلة؛ آماًدا املحمودية، ترعة بمحاذاة ويسريُ مان، مطهَّ جوادان يجرُّها
وقد مرسوًرا، باسًما تحيتهم عىل ويجيُب جباههم، إىل أيديهم برفع الطريق طول عىل
شاَم إذا مزارعه يف العمل عليهم يعرض أو حالهم، عن ويسألهم منهم، بعًضا يستوقف

والرغبة. الجد فيهم
كلِّ يف يظهر أن ويحبُّون طوسون، عمر األمري باسم نُون يتيمَّ السكندريون وكان
خريية لجمعية رعايته مجرد إن إذ وطنيٍَّة؛ َسٍة مؤسَّ كل رأس عىل أو ، قوميٍّ مرشوٍع

عضويتها.» يف االنضواء عىل للناس لحافٌز

األخالقي! األمري

ك والتمسُّ عليها الحرَص أن يرى وكان الرشقية. والتقاليد للعادات ُممثٍِّل خري سموه وكان
جيل الربع يف العالم أرجاء غمرت التي العنيفة االجتماعية الهزَّات من البالد يصون بها
أن رأيه من وكان الدنيا. يف املشاكل وأشاعت البالء، صنوف الناس وأورثت انقىض، الذي
ل التحوُّ رشور نأمن حتى بالتدرج؛ يأتي أن يجب الجديدة املبادئ من الح الصَّ اقتباس

«باالنقالب»! ونه يُسمُّ ما أو والطفرة
الصدق الناس من يعجبه أخالقه، سموِّ يف مثاليٍّا — هللا رحمه — عمر األمري وكان
ويراها وشاربيها، الَخمَر يكَرُه ربَُّه، يُغِضُب ا عمَّ بعيٌد العمل، يف واإلخالص القول، يف
يفرُِّق وال كلها األديان ويحرتُم الرشيفة، وتعاليمه اإلسالَم يجلُّ الرشور، من للكثري سببًا
املجيد: والعمل السديد باملبدأِ صفاته كل تنَطِبُق وهكذا سواء. لديه مرص أبناء وكل بينها،

ع��ظ��اُم! وه��و ال��ت��اري��خ ل��دى ي��ح��ي��ا وف��ض��ل��ه��م ال��رج��ال ن��ب��ل م��ن م��ات وم��ا
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والصحافة عمر األمري

العظيمة خدماتهم ويقدُِّر ورجالها، حافة الصَّ يحبُّ — هللا رحمه — عمر األمري وكان
يبخل ال فكان وثيقة، صالت الجاللة صاحبة بالِط يف العاملني بأقطاِب له وكانت للبالد،
االجتماعية أو السياسية املعضالت من ُمعضَلٍة يف برأيه لالستئناِس يقصده صحفيٍّ عىل
ن ممَّ يكن ولم املسموع. املنرب هذا فوق من به يُنادي النَّاضج بالرأي االقتصادية أو
ُمؤمنًا كان — العظيمة حياته طوال — فهو لهم، إزعاًجا الصحفيني أسئلة يعتربون
يف الصحف يستخدم وكان العام. الخري هو هدفها وأن الشعوب، مدرسة الصحافة بأن
االختالفات، ونبِذ االتِّحاِد، إىل الوطن أبناء الدوام عىل داعيًا العالية، اإلنسانية آرائه ترويج
الصحفيُّون وكان الخالد. املرصي الوطن كيان يف ة األُمَّ من فريق كل ينصهر بأن ناصًحا
الرأي يف يُخالفونه كانوا الذين أولئك حتى عظيمٍة، بحفاوٍة وينرشونها بآرائه يرحبون
وال عنه. يصدر ما كلِّ يف بإخالصه ويعتقُدون جهاده، إىل يرتاحون كانوا والنزعات،
هدفه االتزان، شديد معتدًال، منطقيٍّا البيان، أنيق فصيًحا، الدوام عىل كان فسموُّه غرو

البالد. وخري الكل مصلحة
يتضح ومنه الصدد. هذه يف سموه عن دياب توفيق األستاذ ذكره ما هنا لنورد وإنا
الصحف، من صحيفة برتويجها تنهض دعوٍة لكلِّ يستجيُب الدوام عىل كان األمري أن
كَما العام، الرَّأي أماَم أساسها توطُِّد قوَّة لدعوتها سموِِّه تعضيد يف تجُد الصحف وكانت
إىل ترمي ملا وتعزيزه للصحافة، تقديره عن به يعرب أن التأييد بهذا يقصد سموه كاَن
ة. العامَّ واملصلحة الخرِي إىل إالَّ تهدف ال بأنها الوثيق إليمانه النبيلة؛ الغايات من تحقيقه

دياب: األستاذ قاله ما نص ييل وفيما

مدينة يف الفقر أن «الجهاد» جريدة علمت النسيمية الوزارة عهد أوائل يف
اإلحسان إىل املحسنني بدعوة صوته الجهاد فرفع املجاعة، مبلغ بلغ قد الرسول
اشرتت الجنيهات من ألًفا ثالثون قدره اعتماد فتح إىل الوزارة وبادرت هنالك،
الجمهور تربع وهنالك الهالك؛ من الجياع إلنقاذ الحجاز إىل أرسلته قمًحا بها
باسم مرص بنك إىل فأوًال أوًال تحول كانت الجنيهات من آالف ثمانية من بأكثر

املدينة. فقراء
ذلك توزيع يف رأيه يرى بأن ل التفضُّ منه فرجوت األمري، بلقاء وحظيُت
بإضافة أمر ما أرسع كان فما املنورة، املدينة أهل من يه ُمستِحقِّ عىل املال
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لجنة تأليِف إىل فدعا ل وتفضَّ «الجهاد»، جمع ما إىل الجنيهات من خمسمائة
طلعت واملرحومني املراغي الشيخ األكرب األستاذ فضيلة أعضاؤها كان برياسته
يرجع وإليه بك، بدوي ومحمد املجددي، والسيد باشا، ومدكور باشا، حرب

الكلمات. هذه وكاتب املدينة مأساة الجهاد إبالغ يف الفضل
يدرس حتَّى مرص بنِك يف مودًعا املبلغ إبقاءِ عىل اللجنة رأي وصحَّ
املدينة، بأهل برٍّا املال ذلك فيها ينفق التي الوجوه خري باشا طلعت املرحوم

التوزيع. طريق عن ال االستثمار طريق عن ولكن
الرَّاحل األمري أن أدري وإنَّما ذلك، بعد العمل إليه انتهى ما أدري ولسُت
الرسول؛ جريان من الفقراء لنفع املودع املبلغ استغالل عىل حريًصا كان

ه. توالَّ عمٍل كلِّ يف واإلحسان الربِّ عىل املشهور حرصه
عميًقا. فسيًحا مكانًا األمة قلب يف مكانه كان لقد البار! األمري هللا رحم

ملوحش. اليوم وإنه لشاغر، اليوم وإنه
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عرش الثاني الفصل

احلرب ذيول من ذكرياتمطوية
املاضية! الكربى

واعتقال وشاية،

معدودة الحكم يف أيَّامه وكانت — كامل حسني السلطان له املغفور مرص حكم توىلَّ حني
بأن الكاشحون الواشون للحلفاء فوىش املاضية، العاملية الحرب نريان شبَّت أن حدث —
يف الوطنيني مع متآمر لهم، معاٍد — ثراُه هللا طيََّب — طوسون عمر الجليل األمري سموَّ
إذ وكنت واألسلحة. باألمواِل هؤالء أعداءهم يمد وأنه ضدهم، والجزائر وتُونس مراكش
كان مرص، إىل املجيء عىل عزمنا وملا هناك. كذلك سموه وكان بأوروبا، أيًضا أنا ذاك
نيَّة عىل إليها به لحقنا املرصيني من وغريي وأنا ملارسيليا، سبقني قد عمر األمري سمو
العسكرية السلطة حجزته امليناء إىل سموه وصول بمجرَّد ولكن ملرص، جميًعا قيامنا
سموه وبني بيني ملا ُعدته مارسيليا، إىل أنا وصلُت ا فلمَّ مرص، إىل الرحيل بعدم وأمرته

فيه. نازًال كنت الذي بالفندق الزيارة يل فردَّ املتبادلة، الصداقة أوارص من
ذريعة الزيارة هذه من اتخذوا فقد الجواِسيِس، من بعَدٍد ُمحاًطا سموه كان وملَّا
بعدم البوليس من أُخرى أوامر أيًضا يل فصدرت لسموه، نسبوه ما إيلَّ ينسبوا ألن
التي املعاملة تلك من ا جدٍّ األمر هذا فهالني مرص؛ إىل عودتي وعدم ملارسيليا ُمبَارحتي
وكان خارجيتها، ولوزير الفرنسية الجمهورية لرئيس فتظلَّمُت سبب، من لها أعرف لم
كان الذي كتشنر للورد تظلَّمت كما شخصيٍّا، أعرفه وكنُت ديلكاسيه، املسيو ذاك إذ

إنجلرتا. لحربية وزيًرا وقتها



طوسون عمر األمري

كتشنر. اللورد املرحوم

وبعد وقتها، املرصية الحكومة رئيس كان الذي باشا رشدي حسني املرحوم وبلغت
رسوري ولكن األزمة، هذه لحلِّ كثريًا فُرسرُت مرص، إىل بالسفر اإلذن يل صدر زمن
البوليس رئيس — الليل منتصف يف إيلَّ عاَد الباخرة ركوبي بمجرَّد إذ طويًال؛ يدم لم
إليه صدرت أنه وأخربني ُمسلَّحة، سيارة يف وأخدني منها، بالنزول وأمرني — ي ِّ الرسِّ

فيها؟ السكنى تريد الفنادق أي وقال: يل. أُعطي الذي الترصيح تُخاِلُف جديدة أوامر
األمري. سمو فيه الذي الفندق له: فقلت

صالحك. يف ليس وهو ُصعوبة، األمر هذا يف ألن تفعل! أالَّ أنصحك فقال:
بعيًدا بنفيس النفرادي داعي فال لسموِّه، َهِة املوجَّ التُّهَمِة بذاِت ُمتََّهٌم أنا له: فقلت

هلل! واألمر عيلَّ يجري عليه يجري فما عنِّي، ي ويرسِّ يسليني أحبه إنسان عن
ويف األمري، سمو به كان الذي الفندِق إىل ُمرسعة السيارة بنا سارت ذلك وعىل
فقد أنا ا أمَّ ا. جدٍّ َر فتكدَّ جرى، ما لسموِِّه فقصصُت رآني؛ ملَّا كثريًا سموه دهش الصباح
كان ما كل الغرض لهذا أرسلتها التي الربقيات عىل أنفقت حتَّى الشكوى فكرَّرُت ُعدُت
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املاضية! الكربى الحرب ذيول من مطوية ذكريات

جديدة أوامر صدرت ذهبنا، أينما بالجواسيس فيها ُمحاطني كنَّا ُمدَّة ميض وبعد معي.
— حسني األمري أراد الوطن، أرض إىل وصلُت وعندما مرص، إىل بالعودة يل بالسماح
بل — فرتددُت عمر؛ الربنس حالة عن ليستعلم ُمقابلتي — بعد فيما حسني السلطان
بسبب ِني مسَّ الذي الرضر خالف جديد رضر ينالني أن من خوًفا — امُلقابلة رفضُت
عليه فعرضُت التأخرِي، عىل فعاتبني عظمته، بمقابلة فُت ترشَّ اطمأننُت أن وبعد األمري.

عمر؟ األمري مشكلة حلِّ يف ترى ماذا يل: قال وأخريًا السبب.
األمر لك ويرتك العائلة، كبري ويعتربك همتك عىل آماله كلَّ يُعلُِّق سموه إنَّ فقلت:

الورطة. هذه من نجاته عىل للعمل
أمامي. العقبات بعض تزل لم ولكن أستطيع، ما كلَّ فعلت إنِّي يل: فقال

ومروءٍة عالية، ٍة ِهمَّ ذو أنه أعرف فأنا كتشنر؟ باللورد استعنت هل له: فقلت
طلبك! ألجاب املعاونة إليه طلبت ولو ُكربى،

ولذلك يطيش! أو فيخيب اآلن أستعمله أن فأخىش عندي، سهم آخر هذا فقال:
وانرصفت. واستأذنته أُخرى، أحواٍل يف أخريًا وتحدثنا امُلناسبة. للُفرصة سأُبِقيِه فإنِّي

أمكنه وحينذاك املرصي، العرش عىل توليته ذلك عىل وساعده يُجاهد، األمري وظلَّ
ُمكرًَّما. معزًَّزا ملرص وَقِدَم فيه، كان الذي الحرج موقفه من عمر األمري سموِّ إنقاذ

كلَّما عودته بعد سموه وكان حسني، السلطان له املغفور حسنات من حسنة وهذه
بزمييل!» «أهًال يل: ويقوُل يبتسُم رآني

عظيًما، وطنيٍّا زعيًما فقده يف ليبكي النيل وادي إنَّ طوسون! عمر الجليل األمري هللا رحم
كريًما، اجتماعيٍّا ُمصلًحا الرشق فيه يبكي كما حياضه؛ عن ودافع حقوقه، عن نافح
رساديب يف ورسخت وأعماله، هباته الصدور صفحات عىل انطبعت أن بعد األثر، خالد

شوقي: وصدق وفعاله، صفاته العقول

أح��ي��اءُ األرِض ب��ب��ط��ِن وآخ��رون ح��ي��ات��ه��ُم ف��ي م��وت��ى ص��ن��ف��ان: ف��ال��نَّ��اُس
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عرش الثالث الفصل

الفاضلة ومعانيها األخرية وصيته

ألحد خربًا ١٩٤٤ سنة مارس أول يف ادر الصَّ عددها يف الغرَّاء، «اإلنذار» جريدة نرشت
طوسون، عمر األمري له املغفور دائرة باشمعاون األستاذ حرضة سأل الذي مندوبيها
وصية بنصِّ مقيَُّدون ونحن األربعني، يوم ندري «ال له: قال لوفاته، األربعني موعد عن
يُعَلن التي التأبينيَّة الحفالت هذه وحتى يُشابهها، ما أو األخمسة إقامة عدم يف سموه
اضطررنا إذا — منها واحدة نحرض ولن سلبيٍّا، منها موقفنا سيكون الصحف يف عنها

تنفيذها.» عىل نحِرُص التي للوصيَّة احرتاًما عاديني كشهود إالَّ —
حفالت إقامة أعضاؤها اعتزم قد كان الهيئات بعض أن طالعوا قد الناس وكان
إالَّ يسعها ال الهيئات هذه أن وأعلن إالَّ أيَّام تمِض لم ولكن عمر، األمري البالد لفقيد تأبني
الحفالت هذه إقامة عن بالعدول الراحل األمري له املغفور وصية تضمنته ما عىل النزول
املبادئ من الوصيَّة هذه نَته تضمَّ ما ييل فيما نورد أن أحببنا ذلك أجل ومن التأبينية.

الفاضلة. املعاني من إليه ترُمُز وما العالية،
رساياه من الطَّاهر جثمانه يُحَمل بأن وصيته يف الكريم األمري له املغفور نصَّ فقد
تشييع بدون ُمبارشة، السيارة عىل دانيال النبي مدافن إىل اإلسكندرية رمِل يف بباكوس
منع مع مبارشًة، الدفن عقب ويُجرى يُعمل ما عىل العزاء يف يُكتفى ثم لها، رسمي
املالبس بارتداء وذلك الحداد، معالم وإقامة التأبني، وحفالت واألربعني، األخمسة، إقامة

بالسواد. املجللة املناديل حتَّى أو السوداء والكرافتات السوداء،



طوسون عمر األمري

مبادئ، من عليه تنطوي وما املعاني، ة الجمَّ العظيمة الوصية هذه ل يتأمَّ ومن
للعاملني يستنُّ — هللا رحمه — مماته يف حتى الراحل األمري وأن محلها، يف أنها يرى
الحداد، مظاهر يف الرشقيني إرساف الغربيُّون علينا يأخذه ما أهم ألن ذلك حميدة؛ ُسننًا
نطًقا واألحبَِّة، األهِل من فقدوه من عىل بالحزن تنطُق التي املعالم إقامة يف ومبالغتهم
كان كيف أجمع للنَّاس يتَِّضُح هذا ومن االعتدال. ُمحيِط عن األحياِن من كثرٍي يف ينبو قد

الرحمات! أوسع هللا رحمه العظيمة، وصيته يف فيلسوًفا حكيًما عمر األمري
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عرش الرابع الفصل

السديدة! بعضأفكاره أو املجيدة، آثاره

األول الرشق واجب

فأجاب العامة، حياتها يف به تهتمَّ أن الرشقية األمم عىل يجب يشء أول عن سموه ُسِئَل
الشهرية: «الهالل» مجلة نرشته وقد ييل؛ بما

بباله يخُطُر وما عليه، يُلَقى من باختالف يختلُف السؤال هذا عىل الجواب إن
حياتها يف الرشقية األمم تنقص التي األشياء فمثًال فيها؛ الفكر إجالة عند
الحاجة ملسيِس به باالهتمام اآلخر البعض عىل بعضها وتقديم عديدة، ة العامَّ
يكون أن يصحُّ غرينا، نظر يف هو ما غري نظرنا يف يكوُن قد مزاياه، وكثرة إليه،
ليجعله والنتائج األسباب له والتمس فكرنا فيه وتشبََّث روعنا، يف أُلقي الذي
وُمالبََساٍت خفيٍَّة، بمناسبٍة الخاطر إىل يسبق لم لو باالهتمام األشياء أوىل

واألفضلية. بالتقديم وأجدر عندنا منه أوىل لكان غريه وسبقه ة، خاصَّ
ولكلِّ االعتبار، عىل االعتماد كلَّ يعتمُد وأمثاله السؤال هذا عن فالجواب
هذه مثل وجاهة تظهر وال لألشياء. واعتباره تفكريه طرق يف وجهة إنسان
شكُّ فيها يَُعد لم حتَّى عيانًا فوائدها وبانت وُجرِّبَت بها، عمل إذا إالَّ اآلراء

ُمرتاب. ظنَُّة وال ، شاكٍّ
فيها، مذهبنا منها ليتبنيَّ إجابتنا، يَدي بني ُمها نُقدِّ صغرية مقدمة هذه
الصواب، شاكلة وتصيُب أحيانًا الواقع تطابق وقد االعتبار، عىل مبينة وأنها

كذلك. تكون ال وقد
يكوُن كما ة، العامَّ حياتها يف الرشقية األمم باهتمام األشياء فأوىل وبعد،
من وغريهما واالقتصادية، السياسية الوجهة من يكوُن االجتماعية الوجهة من



طوسون عمر األمري

وال بينها انفصاَل ال ُمرتابطة ُمشتبكة الوجهات هذه أن عىل الكثرية. الوجهات
عفًوا الثَّالثة يف بأثٍر ذلك نتيجة وتأتي األُخرى، يف إحداها لتؤثُِّر حتَّى انقطاع،
بل الوجهات، هذه كلَّ تريدون ال أنكم شكَّ وال وهكذا. ل تعمُّ وبدوِن قصٍد بال

سؤالكم: عن مجيبني فنقول منها، واحدة تقصدون
تكوينها يف النظر تُعيد أن الرشقية األمم من أمة كلِّ عىل يجُب ما أول إن
كيانها يف وتدخل ُمحكًما، تشييًدا جديد من بناءها فتشيد كأمة، وتأليفها
كلَّ تعرف أن بعد الروح جسمها يف وتنفُخ الحياة، عىل تفيض التي العنارص
فال ظهرها، وراء به وترمي فتقتلعه والعلل، اآلفات من األول بناءها صدع ما
البناء هذا لتصديع سبيًال اختلفت، مهما والديانات كانت، أيٍّا للمذاهب تجعل
تتجاوُز وال حدودها، عند بها وتقُف حدتها، تكرس بل ودعائمه، أسسه وتوهني
والتفرُّق، االنقسام من اآلن إليه وصلت ما إىل ال الخري قصد من له ُوضعت ما
وجلب شأنها، أضعف الذي هو هذا فإنَّ والضغائن؛ األحقاد من إليه جرَّ وما

الشامل. والرض العام البالء عليها
املصائب من فيه هم ما أسباب أن وكرباؤها ٍة أمَّ كل زعماء عرف فإذا
أسالفهم، عن ورثوها التي الخالفات تلك هي إنما أوطانهم، ويف أنفسهم، يف
شيًعا، وفرقتهم أنفسهم، عىل متهم وقسَّ والبغضاء، العداوة أورثتهم والتي
ذلك واعتقدوا قلَّة، وكثرتهم ضعًفا، وُقوتهم شديًدا، بينهم بأسهم وجعلت
هذه تنايس عىل العمل إىل بهم يهيب أن األلم ذلك يلبث ال به؛ وأملُّوا حقيقة،
حتى الدوائر؛ أضيق يف وحرصها تلطيفها أو االختالفات هذه وفضِّ الفوارق،
يكون أن يجب ما ُدون حائلة وال الواحد، الوطن أبناء أخوَّة من مانعة تكون ال
آواهم الذي الوطن من لهم يصبح بحيُث ، والتناُرصِ والتعاُوِن الهيبِة من بينهم
قلوبهم. بني وتؤلُِّف تربطهم ورابطة تجمعهم جامعة بينهم املشرتكة واملرافق
فتنقلُب جذوتها تخمد أن َجة املتأجِّ والنعرات ة، الحادَّ الخالفات تلك تلبَث فال

القومية. واملنفعة ة العامَّ املصالح أمام منسيٍّا نسيًا وتصريُ وسالًما، برًدا
حكيم ذلك عرف وقد الوفاق. ودواؤه قاق، الشِّ الرشق داءَ فإنَّ وبالُجملة
املرصيُّون «اتَّفق املأثورة: ُجملته يف فذكره األفغاني، الدين جمال السيد الرشق
سياسة الرشق يف سياستهم أساس فكان الغربيون، وأدركه يتَّفقوا.» أالَّ عىل
ويف والذلة. الضعف الواحد الوطن أبناء الخالف أورث وقديًما تُسد»! «فرِّق
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السديدة! أفكاره بعض أو املجيدة، آثاره

ليدوم اإلسكندر عىل أرسطو به أشار وما بفارس، الطوائف ملوك منشأ حكاية
املهاتما حكمة ومن ويَعترب. يتَّعظ ملن والِعربة العظة أبلغ عليهم سلطانه
يقوَل: أن عىل حمله ما وغباءً جهًال له املسلمني بعض نزاع بلغه عندما غاندي
هذا ل ونُفضِّ املسلمني، إخواننا من األقليَّة حكم تحت نكون أن لنرىض «إنَّنَا

لنا.» وخالفهم علينا انقسامهم عىل
فيه وتجدوننا به، االهتمام الرشقية األمم عىل يجب ما أول رأيناه ما هذا
وراءها ليس نظرنا يف ألنها اآلخرين؛ أقوال صدى ردَّدنا وإنََّما بجديد. نأِت لم

ملستزيد. غاية

رشقية أمم عصبة

يكون وأين تكون وكيف رشقية؟ أمم عصبة تأليف يمكن «وهل أيًضا: سموه وُسئل
مركزها»؟

متحدة ُمؤتلفة حقيقية ة أمَّ لتكون عمله يمكن ما كلَّ رشقية ة أمَّ كل عملت إذا فقال:
النظر بعدئٍذ هل السَّ من كان وقوميتها، بوطنها معتزَّة واحٍد، قالٍب يف مصبوبة ُمتضامنة
صوت لها فيكون تشملها، التي العامة األموِر يف تنظُر رشقية أمم عصبة تأليف يف

محمود. وأثر مسموع
ضعيًفا واهنًا يكون ممكنًا كان وإن العصبة هذه تألُّف فإنَّ هي كما وهي اآلن ا أمَّ
فال العصبة، تلك منهم تتألَُّف الذين األعضاء من إليه الوهن رسيان عن فضًال ذاته، يف
ومن ثانويَّة فأموٌر مركزها يكوُن وأين تكون كيف ا أمَّ جدوى. وال طائٍل كبري لها يكوُن

اآلن. فيها الخوض ِع الترسُّ

الحارضة الرشق نهضة

تنقصها أو لآلمال قة ُمحقِّ هي وهل الحارضة، الرشق نهضة يف األمري سمو رأي ومن
نهضة إنَّ قوله: العيوب هذه تُداوى فبماذا عيوب لها كان وإذا إليها، تحتاج عنارص
فيها، األثر أكرب وكوارثها األخرية العاملية للحرِب كان وقد فيها. ريَب ال الحالية الرشق
وإن قريبًا إن الشأن هذا ببلوغها معقوٌد األمل أن غري اآلمال، ق تحقِّ لم اآلن إىل ولكنها
تُغني التي امُلختلفة بالصنائع العناية أهمها أُخَرى عناِرصَ إىل تحتاُج أنها شكَّ وال بعيًدا.
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أسباب ومن أفرادها، من لكثريين رزٍق مصدر وتكوُن إليه، تحتاُج ما جلِب عن األمم
الغرب. عىل عالة — هو كما — الرشق يظل ال حتَّى واالستقالل والقوَّة والِغنَى اإلثراء

والسياسية الحزبية والخالفات االنقسامات من يشوبها يزاُل ال ما ة العامَّ وعيوبها
يف النهضة فعيوب الرشقية. األوطان باختالف تختلُف ة خاصَّ عيوب أيًضا ولها والدينية.
تقليًدا الغربية املدنية وتُقلُِّد والقبيِح، الَحَسِن يف أوروبا ُخَطا ِم ترسُّ يف تُِرسُف أنها مرص
يف خالٍف من األوروبيني وبني بيننا ما فيها يراَع لم ُمستقلة غري نهضة فهي أعمى.
الواجب أن مع القديمة مدنيتنا إىل فيها يُنظر ولم والدِّين، واألخالق والعادات الطباع
أو العرص، وروح يتَِّفُق ال ما ترك مع الحارضة، لنهضتنا أساًسا جعلها بل منها، األخذ
األوروبية، املدنيات فيها بما األخرى، األمم مدنيات من منه بُدَّ ال ما واقتباس تعديله

الخاصة. حياتنا وطرق املمتازة قوميتنا لنا تبقى حتَّى بصبغتنا؛ وصبغه

غرب! والغرب الرشقرشق

التاريخ يؤيده حقٍّ قول غرب والغرب رشق بالرشق الشائع القول أن يرى وسموه
أُُفِقَها عن اإلنسانية علت إذا إالَّ بينهما الجمع يمكن ال إذ والحارض؛ واملايض والواقع،
األوهام. من رضٌب به والتعلق ا، جدٍّ االحتمال بعيد وهذا جميًعا. الناس فشملت الحايل،

االجتماعي اإلصالح طرق

الحارض الوقت يف اتباعها ينبغي التي االجتماعي اإلصالح طرق خري أن سموه يرى كذلك
هو: موجزة، مجملة ولنذكرها منها، املهم ولكن — كثرية وهي —

والدينية. السياسية والخصومات واملنازعات الخالفات عىل القضاء (١)
وإصالح وبنات، بنني األمة هذه أبناء عن يَِّة باألمِّ يذهب الذي التعليم تعميم (٢)
وعدم الثبات وأصولها لجوهرها يضمُن ا عامٍّ إِصالًحا كلَِّها درجاته يف ومناهجه برامجه
مرور يقتضيها التي الرضورية التغيريات مع التميشِّ عن معه تستعيص وال التقلقل،
العملية املصلحة إىل اإلصالح هذا يف ينظر أن ويجُب الطوارئ. من به يجيءُ وما الزمن،
ال الحرَّة واألعمال املهن جميع ملزاولة صالحني أبناء لنا تُخرج حتَّى آخر؛ يشء أي قبل

عليها. نظرهم يقرصون وال الوظائف، عىل يتهافتون
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إليها، الشديدة حاجتنا بمقدار كبريًا اهتماًما املنتجة الصنائع بمختلف االهتمام (٣)
الكهرباء بتوليد مرص يف الزراعي التوسع وسبيل سبيلها يف القائمة العقبة عىل والتغلُّب
اآلن حاصٌل هو كما ال ماضية ة بهمَّ الهام الحيوي األمر لهذا والعمل املائية، التَّيَّارات من

فيه. والتسويف التلكُِّؤ من
بالعجب وأتت منالُه، بَُعَد ما وأدنت الصعاب، أمامها هانت الهمم صدقت فمتى
فنستهلك والغزل، النسيج مصانع وباألخصِّ الكثرية، املصانع إيجاد ُ يتهيَّأ وبذلك الُعجاب.
به ينذر وكما اآلن، هو كما بائرة ِسلعة يكوُن وال بالدنا، يف قطننا من كبريًا جزءًا
االقتصاد؛ باب يف أدخل أنه مع االجتماعي اإلصالح من األمر هذا عددنا وقد املستقبل.
عنها غنى ال التي األهلية» املالية «البنوك إنشاء ذلك ومن به. كبرية عالقة من له ملا

التعاون. وجمعيات والتجارة، والزراعة للصناعة
بالدنا، يف املستوطنة األمراِض مقاومة يف وُمضاعفة الصحيَّة، بالشئون العناية (٤)
والفالحني، القرى أبناء يف ية املتفشِّ «الحفا» عادة داِبِر وقطع النظافة، أسباب وتوفري
البغاء ومنع واملخدرات، املسكرات وُمقاومة نطاقها، وتوسيع الرياضية، األلعاب وتشجيع

والرسي. الجهري
من لها الكايف العدد وتخريج وتعميمها، واإلرشاِد، الوعِظ بوظيفة القيام حسن (٥)
الفضيلة جانب بتعزيِز القياِم يف إليهم يعهد الذين املهذَِّبني اظ والوُعَّ املؤثِّرين الخطباء
كما يكون بل للتفريق، أداًة تجعله ال بطريقة الدين روح وبث لألمة، العامة والرتبية

والسعادة. الخري يف وسببًا ة عامَّ رحمًة هللا يريد
العظيم العمل لهذا وسيكون الرشيف، واألزهر األوقاف وزارة فعًال بذلك بدأت وقد
وُروعيت ُمحكًما، تنظيًما ونُظَِّم والقبيل، البحري الوجهني يف َم ُعمِّ إذا اإلصالح يف كبريٌ أثٌر
وترقيته، شئونه يف تنظر مصلحة له وأفردت الغرض، إىل يَِة املؤدِّ القويمة الطرق فيه
وعندنا الُعظَمى، الفواِئِد من ورائه من يُرَجى ملا بذلك جديٌر فإنَّه عليه؛ الرَّقابة وكيفية
وأرسع العام، للتعليم الوسائل أقرب األميون فيها يكثُُر ٍة أُمَّ يف اإلصالح من النوع هذا أن

املنكرات. وُمقاومة والطمأنينة األمن واستتباب والتهذيب التثقيف وسائط
النفوس، يف يتغلَغُل احرتاًما «الدستور» احرتاِم عىل املنظََّمة الهيئات بني التعاون (٦)
فيكون الشئون؛ جميع يف ا عامٍّ الشورى نظام يصبح حتَّى والشيوع؛ النمو له ويكفل

الناس. بني واملعامالت العالقات ويسود األرس، بناء يف أساًسا
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عليها وما للمرأة ما

يجُب يقوُل: فهو عليها، يجب وما الرشقية، للمرأة يجب فيما األمري سمو رأي عن أما
واإلخالص العدل زوجة وهي لها ويجب والتعليم، والرتبية التهذيب الطفولة منذ للمرأَِة
وربََّة صالحة زوجة فتكون املجتمع، يف وظائفها تأدية من تتمكَّن حتَّى املعاملة؛ وحسن

مثمرة. ُمشارَكًة الحياة يف لبعلها ُمشاركًة ُمدبَِّرة، بيت
وبيتها لزوجها عليها التي بالوجبات القياِم من يُمكِّنُها ما تتعلَّم أن بتعليمها ونعني
منه بدَّ ال ما يتعلَّمَن من النَِّساءِ بني من يكون أن ويجدر عليها. يجب ما وهذا وأبنائها،
غرِي من وزينتها الحياة جمال باب يف يدُخُل وما الصنائع، بعض يعرفن وأن للنساء،

إفراط. وال إرساٍف
أن الثاني ومن خادمة، أو ممرضة أو قابلة أو طبيبة أو معلمة تكون أن األول فمن
بعض تتعلَّم أن الثالث ومن ذلك، ونحو التطريز أو النسيج أو الخياطة صناعة تتعلم

والشعر. والكتابة والرسم والغناء واملوسيقى كالتصوير الجميلة الفنون
يقيض ا ممَّ ذلك ماثل ما أو نائبة أو ممثَِّلة أو مهندسة أو محامية تكون أن ا أمَّ
أكرب إليه الحاجة عدم مع ذلك يف أن فرأينا املمقوت، والتربُِّج املحظور باالختالط عليها
تُطاِلُب أو األمور هذه تُزاِوُل من األوروبيات من أن يعنينا وال املجتمع. وعىل عليها الرضر

آخر. شأٌن ولنسائنا شأٌن فلهنَّ بها،
ا ممَّ أكثر والفضيلِة والعفاِف بالحياءِ يتزينَّ أن وطننا بنات به نُويص ما وأكربُ
والرذيلة، والرسف واملجون والخالعة التربج يمقتن وأن والحيل، واألطلية بالثياب يتزيَّنَّ
امُلحافظة مع وعدًال ا حقٍّ لهنَّ الواجبة بالحرية يتمتَّعن وأن منهن، بها تتَِّصُف من ويمقتن
باإلكرام خليقات لهنَّ الواجب باالحرتام جديرات فيكنَّ والعرض، والصيانة الرشف عىل

واإلعزاز.
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الوقفاألهيل مسألة

طوسون عمر األمري رأي

ذراري من الكثريين ُمطالبة ملناسبة األهلية؛ األوقاف مسألة يف األيَّام هذه يف البحث كثر
عىل ينطوي باَت الوقف نظاَم أن ِة بُحجَّ حرًَّة أَمَالًكا وإعادتها بحلِّها القدماء الواقفني
من يُصيبهم يعد لم ني» «املستحقِّ من الكثريين وأن الزمن، تطور مع يتَِّفُق وال خلٍل
الوقف يف الِعَلِل رضوِب من يرونه ما بسبب الحاجة يسدُّ ما عليهم املوقوفة األمالك إيراِد

واستغالله. وصيانته إدارته وطرق
هذا يف رأيه أَبَدى قد طوسون عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة وكان

ييل: فيما سموه بيان نُورُد ونحُن الخطري، املوضوع

وجرى به واعرتف فأقرَّه اإلسالمي الدِّين جاءَ قديم اجتماعي نظام الوقف
خريي وقف نوعان: وهو اآلن. إىل اإلسالم من األوَّل الصدر منذ فيه عليه العمُل
أو للمساجد أو للفقراء يقفه كأن ُمبارشة؛ الخري ُوُجوه عىل صاحبه يَِقُفُه
املسلمني. بني ِتِه صحَّ يف خالف ال النوع وهذا ونحوها. واملستشفيات املدارس
الخري وجوِه من وجٍه عىل بعدهم من ثمَّ الذرية عىل الوقف الثاني: والنوع

الخالف. موضع هو وهذا املذكورة.
ملآِلِه ذلك يف ناظرين ته، بصحَّ يقولون املسلمني فقهاء من فالكثريون
عىل جرى اإلسالِم بالِد يف العمل ولكن ذلك، يََرون ال واألقلُّون الخري. إىل
التي اإلسالمية تقاليدنا من الذرية عىل الوقف فأصبح ته، بصحَّ القائلني قوِل
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يف وأصولها دعائمها وثبتت جذورها، َلت فتأصَّ العديدة، القرون عليها مرَّت
ومحاكمهم وقضاتهم املسلمني فقهاء وأقرََّها وغربًا، رشًقا اإلسالم بالِد ة عامَّ
أنظارهم وتحَت أيديهم عىل بها العمل وجرى وأُمراؤهم، وملوكهم وخلفاؤهم

الذراري. عىل الوقف من خاليًا كبريًا أو صغريًا إسالميٍّا بلًدا تجد قلَّما حتَّى
زعِم عىل أصله يف رشعيٍّا يكن لم إِن الوقف من النوع هذا أن فالواقع
الُعرُف به جرى ما وكلُّ العرف، به جرى عمٌل األقل عىل فهو الزَّاعمني بعض
يصحُّ التي الرشعية باألمور ُملتحًقا أصبح فقد األمور، أولياء وأقرَّه املساِئِل من
األموِر من منه تُجنَى التي الفوائد كانت إذا خصوًصا األيَّاِم، ممرِّ عىل بقاؤها
عىل الوقُف صدر ما ذلك ولوال َقة، ُمحقَّ الفوائد هذه أن شكَّ وال بها. امُلسلَِّم

إلينا. وصل حتَّى جيٍل بعد جيًال املسلمني أكابر من الذراري
صدور عىل حملهم ما اإلسالمية ة األُمَّ أكابر من وهم الواقفني فجمهرة
البالد وعىل ذراريهم عىل عائدته من ُقوُه تحقَّ ما إالَّ منهم الوقف من النوع هذا

شتَّى. ُوُجوٍه من واملنافع بالفوائد
منها: ببالنا حرض ما وإليَك

وال بيع يلحقها أن ُدون الثروة هذه أعيان وبقاء البالد، ثروة حفظ (١)
أو ريعه، رهن عليهم املوقوف عىل أيًضا يحرم أن ينبغي أنه وعندي رهن.
ني امُلستحقِّ ريع عىل الحجز وكذلك الريع، هذا عن للغرِي التنازل أصح بمعنى
استبدلت عندما منها صدر الذي املرسوم يف ذلك يف سابقة وللحكومة باألوقاف،
واشرتطت أمالكها، من أطيانًا وعائلته باشا إسماعيل الخديوي َصاِت بُمَخصَّ
حاصٌل هو ما المتنع قانون بمرسوم ذلك جعل فلو ولذريتهم. لهم وقفها
«األهرام» ذكرت فقد الجرائد. صفحات عىل األوقاف وزارة منه وشكت اآلن
الجنيهات من املليونني بنحِو مدينة الوزارة تُديُرها التي األهلية األوقاف أن
األوقاف حول ِة بالضجَّ قاموا بالذين فيجدُر ألًفا. ثمانني يُجاوز ال ريعها بينما
ملستحقيها وريعها الوقف أعيان لتسلم الرضر هذا بمنع يُطالبوا أن األهلية

منقوصة. غري كاملة
من الكريمة األرس أفراد وحفظ االندثار، من العريقة البيوتات صون (٢)
أبناء من كثريٌ وجد ملا األوقاُف فلوال محسوٌس. ُمشاهٌد وهذا والفاَقِة، الضياِع

منه. يعيشون ما البيوتات هذه
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إىل تدعو فالحاجة الخالل. محاسن من عادة الثراء أهل يكتسبه ما (٣)
والحرية، والرصاحة والشهامة الشجاعة النفس يف تربِّي والثروة والذِّلَِّة، امللق

وُرقيَُّها. البالد تقدُّم عليها يُبنَى التي الفضائل من ذلك وغري
ذلك ويف واألعوام. الدهور ممرِّ عىل َدة متجدِّ سليمة املوقوفة األعيان بقاء (٤)

فيها. العمران واستبحار البالد عمارة من فيه ما
وجد فإذا سفيًها. ُمبَذًِّرا يكوُن من وذراريهم الواقف أبناء من يخرج قد (٥)
َف وخفَّ طباعه، من ذلك لطََّف — الوقف هذا أعني — املنيع السدَّ هذا أمامه

ترصفه. سوءِ من وضيََّق تبذيره، من
رضًرا؛ يجرُّ ال دام ما ِفِه ترصُّ يف فرٍد لكلِّ الشخصية الحرية إطالق (٦)
يكفيه طائلة ثروة منها ويجمع فيها ويكدُّ الحياة يف يشتغُل من الناس فمن
طبقة وحفدته لذراريه محفوظة الثروة هذه تكون أن ويريد قليٌل، جزءٌ منها
بني معروًفا بينهم مذكوًرا اسمه وليبقى بعده، من منها لينتفعوا طبقة؛ بعد
الغرِض هذا إىل يؤدِّي الذي وهو ذلك، له يضمن الذي هو فالوقف الناس.
عليه نفوُِّت فلماذا الغرض. هذا له يتمُّ ال الَوقِف وبدوِن إليه، قصد الذي النَِّبيِل
يُريُدون الذين األشخاص إنَّ إرادته؟! وبني بينه ونحوُل ونمنعه هذا غرضه
العاجلة الفائدة إالَّ ذلك عىل يحملهم ال ريعها ون يستحقُّ التي األوقاِف حلَّ
يستحق كان من ألن ونها؛ يستحقُّ ال الواقع يف وُهم ، الحلِّ هذا من تنالهم التي
يحلونه شيئًا وجدوا ملا به يصنعوا أن يريدون ما مثل بالوقف صنع لو قبلهم
بها سرُيزقون التي الذريَّات أن لعرفوا قليًال فكَّروا لو وهم فيه، ويترصفون
والدُّعاءِ عليهم ِم الرتحُّ من بدًال هذا ِفِهم ترصُّ عىل بالسخط ألسنتهم ستنطلق

لهم.
الخريي، الوقف كثر وبهذا الخري، إىل مآله الذراري عىل الوقف رجوع (٧)
مبارشة للخري أمالكهم يقفون الذين ألن اإلسالمية؛ البالد يف موارده وضخمت
موارد كانت ملا الخري إىل مآلها التي األهلية األوقاف فلوال ا، ِجدٍّ قليٌل عددهم

الضخامة. بهذه الخريية األوقاف
ينفِرُد ما وهذا ٍف، ترصُّ ُسوءِ كلِّ رغم وبقاؤها العني رأس سالمة (٨)
الجمعيات كأمالك بقائها إىل ُقصد التي األُخرى َسات املؤسَّ سائر عن به الوقف
الوقف؛ دون وأثًرا عينًا بها ويذهب عليها يأتي ف الترصُّ سوء فإنَّ والرشكات؛
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أو الجمعيَّات هذه تأسيس منع يف أحد وال الحكومات تفكِّر فلم ذلك ومع
فيها. باملساهمني الرضر وإلحاِق ِف الترصُّ لسوءِ ُعرضة أنها بِعلَِّة الرشكات

نظرنا يف فيه وليس املناِفِع، كثريُ الفواِئِد جمُّ الذرية عىل فالوقف وبعد،
ُمنعوا فإذا الريع؛ هذا عىل التداين يف لريعه املستحقني حريَّة إالَّ اللهمَّ عيٍب من
أن وللحكومة النَِّظارة، مسألة عدا هذا عيب. كلِّ من الوقف سلم ذلك من
نَي. املستحقِّ من ذويها إىل الحقوق وصول يضمن بما تشاء، كما فيها َف تترصَّ

86



عرش السادس الفصل

رأيسمو يف والعمل املرأة
طوسون األمريعمر

املوضوع هذا يف رأينا الجرائد نرشت وقد مرَّة. من أكثَر والعمل املرأة مسألة يف تكلَّمنا قد
برتبية وتُعنَى َداِرَها، ُعقَر تَلَزَم أن بها األَوَىل إنَّ القول: نكرُِّر زلنا وال ُقلنا فقد مىض؛ فيما
الرجال، ذلك يف وتُزاِحم األعمال، ميدان إىل البيت محيِط عن تخرَج أن لها وليس أوالدها.
العملية حياتها يف حسنة قدوة تكون أن بها األجدر بل والعطلة، البطالة لهم وتسبِّب
ارِّ الضَّ االختالِط من عنها ُ ينشأ وما املمقوتة املزاحمة هذه ظهرها وراء وتطرح والعلمية،
باهلل إيمانها فيزداد الحنيف؛ دينها تعاليم وتفعل تعمل ما كلِّ يف رائدها يكون وأن بها،

األمني. واملرشد امُلخِلص الواعظ منه لها فيكون الدين؛ عاطفة فيها وتقوى تعاىل،
عنايتها، إليه هت وجَّ فإذا للمرأة؛ الح الصَّ العمل ميدان هو وحده املنزل أن شكَّ وال
وسعادة سعادتها ذلك يف كان بنفسها، عليه اإلرشاف وتولَّت أعمالها، عليه وقرصت
من النقيض وعىل البالد، وترقى ُة األُمَّ تسعُد واألوالد األزواج وبسعادة وأوالدها. زوجها
إىل لذلك واضطرت أعمالهم، يف الرجال وزاحمت املنزل، خارج املرأة عملت إذا ذلك
وخاللهم، وعاداتهم األوالد طباع ت وتغريَّ األرسة، كيان هو الذي املنزل أهمل مخالطتهم؛
حربًا وتكوُن تنتُرش كثرية اجتماعية أمراض عنها ُ تنشأ ة جمَّ أرضار كلِّه هذا من ونجم

والبالِد. العباِد عىل عوانًا
األعمال، ميادين يف الرجال تُزاحم املرصية املرأة نرى أن أعيننا يروُق ا ممَّ وليَس
تُجاري أالَّ عليها فالواجب كبري. بينهما الفرق أن مع األوروبية املرأة ذلك يف ُمقلَِّدة
انسياق من أوروبا يف الفكر قادة يشكو والذي املضار، الكثري املضمار هذا األوروبية
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بالدها تقاليد احرتاِم عىل أبقى فذلك املنزل؛ يف أعمالها حلبة إىل تعود وأن فيه، النساء
العبث. من وصونها الرشقية

نساءها تُجاري أن املرصية املرأة تريد التي أوروبا أمم زعماء نرى فإنَّنَا ذلك، ومع
لتُظهر الحة الصَّ البيئة هو البيت أن عىل يقرُّوننا حكوماتها، رؤساء بل الشأن، هذا يف

أعمالها. فيه وتحرص عنايتها توليه أن لها وينبغي العملية. كفايتها املرأة فيه
األوالد ثالثة: أشياء يف أعمالها تنحُرص املرأة إنَّ املشاهري: املفكرين أحد قال فقد

.Kirche والكنيسة Kuche واملطبخ Kinder
Le «الزواج كتابه يف — ابق السَّ فرنسا وزراء رئيس — بلوم ليون مسيو وقال
املنزل. عىل حياتها تقرص أن فعليها الشخصية سعادتها أرادت إذا املرأة إنَّ :«Mariage
ميدان خريُ وأنه املرأة، لعمل الحة الصَّ البيئة هو املنزل أن عىل تدليًال ذلك وكفانا

األعمال. ملزاولة نساؤنا فيه تنزل
يرى «إنه فقال املرأة، ة ُمِهمَّ عن أمس تحدََّث غاندي املهاتما أن بمباي من جاءَ وقد
ذلك عىل تُقَرسُ أو بيتها تَرِك إىل املرأة تُدعى أن مًعا واملرأة الرجل كرامة من يحطُّ مما
هو الهمجية إىل الرجوع هذا إنَّ البيت. ذلك عن فاِع الدِّ سبيل يف بندقية تحمل لكي قًرسا؛
وتُسِقُط نفسها تُسِقُط الرجل يركبه الذي الجواد ركوب تحاول التي فاملرأة النهاية؛ بدء
مهمتها ترك عىل حملها أو رشيكته إغراء جريمة الرجل رأس عىل فلتسقط معها. الرَّجل
هذا عن الدفاع يف ما مثل الشجاعة من اإلنسان بيت تنظيِم يف أن ريَب وال ة. الخاصَّ
العمل إىل األمومة روح من هللا وهبها ما كل املرأة ل فلتحوِّ الخارجي. العدوان ضد البيت

السلم!» فن املتحارب للعالم تعلن حتى اإلنسانية لخري
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وترقية املرصية القرية إصالح
الصحية شئوهنا

الوكيل بك الواحد عبد الدكتور ملعايل سموه من كتاب

العمومية الصحة وزير املعايل صاحب حرضة
تكفل صحيٍَّة حالٍة عىل وجعلها القرية تحسني أمِر يف ٍة ُمدَّ منذُ نفكُِّر كنَّا
ضيِق بسبب بيئته يف تتفىشَّ التي واألوبئة األمراض من وسالمته الفالح راحة
والقاذورات األوحال من شوارعها يف يرتاَكُم وما ورداءتها، القرية مساكن
بقائها مع صحيَّة لجعلها الحالية القرى تحسني نرى وكنَّا بالصحة. الضارَّة
املحليَّة العقبات لهذه ُمستحيًال يكن لم إن عسري جد أمًرا الرَّاهنة محالها يف

الطبيعية.
من وكان ملكنا، دمرية بتفتيش بسنديله بحر مجرى يف تعديل أُْجِري وملا
تعرتُض كانت التي العقبات رأينا زمامها، عن زنقر ميت قرية فصل نتيجته
القرية هذه نقل األول أمرين: تنفيِذ إىل فسارعنا ذُلَِّلت، قد الفكرة هذه مرشوع
توسيع والثاني مزارعها. وسط تكون حتَّى زمامها فيه الذي الغربي الربِّ إىل
من لكلِّ حنا رصَّ وقد إجرائه. يف نفكُِّر ُكنَّا الذي التحسني وإجراء رقعتها
القرية يف مساحته تُساوي مساحة يأخذ أن الجديدة القرية إىل االنتقال يريُد
القديِم عن الجديد مسكنه مساحة زيادة يريُد من لكلِّ حنا رصَّ كما القديمة،
عىل الثمن وتسديد صاغ، قروش خمسة املرت بسعر الزيادة هذه يأُخذَ أن

ي. الصحِّ القروي اإلصالح هذا إلجراء تسهيًال سنتني؛
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غري بشكٍل إرادتهم وبمحِض الرَّغبة، بداِفِع البناء عىل كَّان السُّ أقبل وقد
الرَّاحة أسباب تواُفر من ذلك يف رأوا وملا عليهم؛ ضغٍط أيِّ وبُدوِن ُمنتَظر
ولوال ٣ف. ١٤ط ٦س قدرها مساحة عىل منزًال ٥٢ بناء اآلن إىل فتمَّ لديهم.
توافرها وعدم وغريها، وأسمنٍت وحديٍد خشٍب من العمارة أدوات أثمان ارتفاع

َزائدة. ٍة وبهمَّ وجيزٍة ٍة ُمدَّ يف جميعها الجديدة القرية ِبناءُ لتمَّ باألسواِق،
٢٩٠ الجديد املنزل مساحة متوسط أن ُوِجد بناء من تمَّ ما حسِب وعىل
القرية لبناء أساًسا هذا واعترب القديم. للمنزل األمتار من ١٥٥٫٧٤ ُمقابل مرتًا
القرية يف ٪٣٨٫٤٧ إىل قديًما ٪١٦ من وامليادين الشوارع اتساع مع جميعها
١٢س القرية مسطح فأصبح هذا. مع املرسل الرسم يف ُمبنيَّ هو كما الجديدة
٣٢٤ مساكنها عدد وبلغ و٩ف، و٩ط ١٢س كان أن بعد و٣٦ف و٨ط
٢١٣ عددها كان أن بعد مرتًا ٣٩٠ منها املسكن مساحة متوسط مسكنًا
ا عمَّ فضًال وهذا األمتار. من ١٥٥٫٧٢ منها الواحد مساحة متوسط مسكنًا
لحسن الفكرة هذه بذلك فتحققت العمران؛ يف اطِّراد من يحدث أن عساه

فيها. الرَّاحة أسباب وتوافر نظامها
التي الطريقة بنفِس جمعاء الُقرى تحسني يف الرغبة لهذه وتحقيًقا
ببيان موافاتنا اإلحصاء مصلحة من طلبنا قد زنقر؛ ميت قرية يف اتبعناها
ما ملعرفة املرصية؛ باململكة القرى مباني عليها املقامة األرايض ُمسطَّحات
القرى أقسام: أربعة إىل القرى هذه وقسمنا الشأن. هذا يف الحكومة ستكلِّفه
انًا، فدَّ ٢٠ إىل ١٠ فوق مسطحها التي والقرى أفدنة، ١٠ إىل مسطحها التي
فوق مساحتها التي والقرى فدانًا، ٣٠ إىل ٢٠ فوق مسطحها التي والقرى
مسطحات أساس عىل األوىل الثالثة األقسام تطبيق صار وقد فدانًا. ٣٠ ال
القرى أرايض من الفدان سعر مقدرين والجديدة القديمة زنقر ميت قريتَي
البيع، عند ١٠٠ج مبلغ املستقبل يف لبيعها الحكومة عليها تستويل التي
عليها الجديدة القرى إلقامة ملكيتها يُنَزُع التي األرايض من ان الفدَّ وسعر
قروش خمسة املرت بسعِر منزله زيادة ثمن مزارع كل ويدفع ١٥٠ج. مبلغ
الحكومة تتكلفه ما فوجد — القول سبق كما — سنتني عىل ًطا ُمَقسَّ صاغ
مبلغ — قرية ١٢٤٨ وعددها — أفدنة ١٠ إىل مسطحها التي القرى يف
فدانًا ٢٠ إىل ١٠ فوق ُمسطحها التي القرى يف تتكلَّفه وما ٩٥م/٩٢٥٦٩٨ج،
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مسطحها التي القرى ويف ١٤٠م/١٧٨٢٤٣٩ج، مبلغ — قرية ٩٦٣ وعددها —
٣٥٤م/١٥٨٦٦٢٣ج مبلغ — قرية ٥٠١ وعددها — فدانًا ٣٠ إىل ٢٠ فوق
فدانًا، ٣٠ إىل مساحتها التي القرى ا أمَّ هذا. مع املرسل بالكشف املبني حسب

نقلها. يستحسن فال طائلة؛ مبالغ الحكومة ستُكلِّف أنها فنرى
نرى درسها، بعد االستحسان موقع الحكومة لدى الفكرة هذه وقعت فإذا
١٠ إىل مساحتها التي الُقَرى من مركٍز كلِّ يف واحدة بلدة عن تجربة تعمل أن

بالتدريج. إتمامها يف نظر فائدتها ظهرت إذا حتَّى أفدنة
زنقر ميت قرية ملشاهدة الوزارة من مندوب إيفاد معاليكم رأيتم وإذا
وترتاح أعينكم يقرُّ ما هللا شاء إن فستجدون لقدومه، موعًدا وعيَّنتُم الجديدة،

نفسكم. إليه
واحرتامنا. سالمنا وافر واقبلوا

طوسون عمر
١٩٤٣ سنة مايو ٢٦

سموه عىل الصحة وزير معايل رد

طوسون عمر الجليل األمري السمو صاحب حرضة
النتيجة فأبدى فيه َل تفضَّ الذي األمري، موالي خطاب بوصول اليوم فت ترشَّ
القديمة، زنقر ميت قرية من بدًال جديدة قرية إنشاء لتجربة السارَّة الناجحة
مساعدة مع التدريجي النقل وبطريقة يٍَّة، ِصحِّ أصوٍل عىل دمرية، بتفتيش
تُدَفُع ُمتهاودة بأثماٍن الجديدة ملنازلهم الالزمة األرض عىل الحصول يف األهايل

أقساط. عىل
مقدار عن األمري موالي أجراُه الذي القيِّم البحِث عىل باالطِّالع فُت ترشَّ كما
للقرى ذاتها الطريقة هذه باتِّباع املالية الوجهة من الحكومة به تضطلع ما

فدانًا. ٣٠ عن مساحتها تقلُّ التي
بإرساِل تعطُِّفُكم عىل الشكر بأجزل سموُِّكم إىل ُم فأقدِّ أُساِرُع وإنَِّني
ماليني يمس إذ القصوى؛ وأهميته خطره له موضوٍع يف الجليل البحث هذا
يف سواءٌ نفعهم، فيه ِلَما وباحٍث ساٍع خري سموكم يف يجدون الذين حني الفالَّ
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إِرشاف تحَت امللكية الزراعية الجمعية به تقوُم فيما أو ة الخاصَّ سموُِّكم أمالك
تمسُّ التي األمور كلِّ يف ديدنكم هو إذ ذلك؛ يف َعَجَب وال وتوجيهكم. سموُِّكم

وسكَّانها. مرص
فضل زنقر ميت يف ت تمَّ التي النَّاجحة والتجربة سموكم القرتاِح وسيكوُن
امُلشكلة لحلِّ نسبيٍّا التكاليف قليل سهل عميلٍّ حلٍّ إيجاِد نحو توجيهنا يف كبري

الجديدة. القرية بناء مشكلة وهي القرويني؛ مشاكل من الُكربى
رجايل مع القرية تلك بزيارة شخصيٍّا أحظى أن هللا بمشيئة اعتزمت وقد
يوم ذلك يكون أن ويرجح فيها، تمَّ ما عىل باالطَِّالِع لالستفادة ني املختصِّ
من ُكنَّا بذلك ولهم موالي يل سمح فإذا .١٩٤٣ سنة يونيو ١١ الجمعة

الشاكرين.
هذا بوصول رسوري عن لسموُِّكم أعربِّ كي الفرصة هذه أنتهُز وختاًما
هللا أدعو التي الكاملة ة حَّ بالصِّ سموُِّكم تمتُِّع عىل دليًال كان إذ القيم؛ البحث

للبالد. ذخًرا يديمكم وأن يُديمها أن
العمومية الصحة وزير
الوكيل الواحد عبد الدكتور
٢٧ / ٥ / ١٩٤٣ يف تحريًرا

92



عرش الثامن الفصل

االجتامعية يفشئوننا يراه ما

ييل: ما الغرَّاء «املصور» صحيفة نرشت

رشقيَّة أمم وُعصبة عربيَّة وحدة
بالشئون ون يهتمُّ الذين املرصيني األمراءِ ل أوَّ طوسون عمر األمري سمو كان
فكرة العربيَّة الوحدة إنَّ املايض: الصيِف يف سموه يل قال وقد العربية. املرصية
فيها، ستشرتك التي األمم قوَِّة من متنٍي أساٍس عىل تقوَم أن يجب ولكن جليلة،
سبيٌل للديانات وال للمذاهب ليس ُمؤتلفة حقيقية ًة أمَّ منها ٍة أمَّ كل فتكون
والدينية. املذهبية الخالفات الرشق آفة فإنَّ دعائمها؛ وتوهني بنائها لتصديِع
بني والبغضاء العداوة أبناءه فأورثت أسالفه، عن الخالفات هذه ورث وقد
قوتهم، فأضعفت ِشيًَعا؛ وفرََّقتُهم أنفسهم، عىل َمتُهم وقسَّ واألفراد، الهيئات

عليهم. وسيطرته بينهم نفوذه سعة يف الضعف هذا األجنبي واستغلَّ
الدَّوائر، أَضيَِق يف وحرصها تلطيفها أو الخالفات هذه لفضِّ عملوا فإذا
جامعة أصبحت القومية، واملنفعة ة العامَّ املصلحة هو الوحيد هدفهم وجعلوا
ٍة أُمَّ كلِّ أبناء بني ذلك ق تحقَّ وإذا الغري. إليها ينفذ ال متينة، ورابطة قويَّة،
تُوجد أن كذلك أمكن اآلخر والبعض بعضها وبني بينها ثم العربية، األمم من
فيها تُساهم رشقيٍَّة أمٍم ُعصبَُة منها تتألَُّف العربية، الرَّابطة من أغنم رابطة

األدنى. الرشق أمم
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والغرب الرشق

يف دروسه أتمَّ أنه من الرَّغِم عىل بتقاليده ويعتزُّ دائًما، الرشق يؤثر هللا رحمه وكان
وعكف أوروبا، ُمُدِن من كثرٍي يف وساَح وفرنسا، إنجلرتا إىل شبابه يف وسافر سويرسا،
والغرب رشق «الرشق يقول: وكان والسودان. ومرص وتركيا والعرب اإلسالم خدمة عىل

غرب.»
والحارض. واملايض والواقع التاريخ يؤيده قوٌل وهو

الحارضة الحرب ولكن تَُسد، فرِّق بسياسة املايض يف عمل الغرب «إنَّ يقول: وكان
عىل اإلنسانية سبيِل يف والتضامن التعاون إىل الدعوة وستتغلَُّب السياسة، هذه ُ ستُغريِّ

سواها.» ما كلِّ

االجتماعي االستقالل

«إن بُناتها: أعظم ومن أركانها، أقوى من كان التي املرصية النهضة عن سموه يل وقال
الوجهتني من البالد تقدُّم تُعرِقُل التي األسباب من تزاُل ال والدينية الحزبية الخالفات
ُخَطا نرتسم أننا وهو االجتماعية، الناحية يف خطري عيب وهناك واالجتماعية. السياسية
فبينما أعمى، تقليًدا الغربية املدنية ونقلِّد واءِ، السَّ عىل والقبيِح الَحَسِن يف الغربيني
يف بل االجتماعي، استقاللنا يف التفريط كلَّ نَُفرُِّط السيايس، باالستقالل ونتمسك ننادي

القومي.» استقاللنا

واملحاماة املرأة

من أن يرى فهو الحرة؛ األعمال يف واشرتاكها املرصية الفتاة تعليم يف رأي لسموه وكان
يف ولكن واآلداب، العلوم أنواع من تتعلمه أن يمكنها ما كلَّ تتعلََّم أن الواجبات أوجب
ثم صالحة. زوجة تكون ألن لَُها يُؤهِّ الذي التعليم ذلك وتعليمها تهذيبها كله ذلك مقدمة
باِب يف يدخل وما الصنائع بعض تعرف وأن للنساء، منه بدَّ ال ما تتعلم أن هذا ييل
خائطة أو ناسجة أو مربية أو قابلة أو طبيبة أو معلمة فتكون وزينتها؛ الحياة جمال
كاملحاماة وظيفتها عن البعيدة باملهِن اشتغالها ا أمَّ شاعرة. أو كاتبة أو موسيقية أو
الوجهة من يرفضه ال كان وإن العملية، الوجهة من ذلك يرى ال فكان والهندسة،

الثقافية.
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االجتماعية الشئون وزارة

االجتماعية الشئون وزارة تكن ولم االجتماعي، اإلصالح عن يوًما سموه مع أتحدَُّث وكنت
حكومية أداة إىل يحتاُج مرص يف االجتماعي اإلصالح إنَّ سموه: فقال بعد، أُنشئت قد
الشئون وزارة تُدعى جديدة وزارة بإنشاءِ إالَّ ذلك يكون وال وتعاونه، عليه وتُِرشُف تُديره

مرص. يف بها قال من ُل أوَّ فهو االجتماعية،

السودان نحكم لم إذا

أقواله ومن بالسودان. عنايتُه التاريخي وبحثه جهاده يف سموه به اشتهر ما أبرز ومن
السودان.» فليحكمنا السودان، نحكم لم «إذا عنه: اشتهرت التي

الُكربى.» النِّيل ُة «أمَّ والسودان: مرص عن يقول وكان
من مرص أن لعلمه إالَّ السودان فتح عىل أقدم ما عيل محمد جدي إنَّ يل: وقال

يتجزَّأُ. ال جزءٌ مرص من والسودان السودان

الحرة واألعمال الشبان

تويفِّ فقد العصامي؛ للشباب مثل أعظم شبابه يف طوسون عمر األمري سمو كان وقد
إدارة عىل عكف دراسته أتمَّ أن وبعد عمره، من الرَّابعة يف وهو باشا طوسون والده
عن ورثها التي باألرايض يختصُّ ما سيما وال — األعمال هذه وكانت بنفسه، أعماله
فاستطاع بوًرا، أرًضا منها الكثري كان فقد طويلٍة؛ وجهوٍد عنايٍة إىل تحتاُج — والده

اإلنتاج. أحسن تُنِتُج زراعية أرًضا منها يخلق أن بهمته
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اجليشاملرصي لباسالرأسيف تغيري حول

١٩٣٩ سنة يونيو ٢٧ أهرام

الدفاع لوزارة تابع مرص يف مصنع إنشاء يف يتمَّ أن أوشك العمل أن أمس األهرام ذكرت
عمر األمري السموِّ صاحب رأي أستطلع أن رأيُت وقد اته. بمهمَّ الجيش لتموين الوطني

التايل: بالترصيح وأفىض سموه فتفضل طوسون؛

اعتزاِم َ نبأ الغرَّاء األهرام جريدة إلينا حملت عندما عظيًما رسورنا كان لقد
من سيكوُن وأنه املرصي، الجيش ات مُلِهمَّ مصنع إقامة الوطني الدِّفاع وزارة
أخبار بعض قالئل بأيَّاٍم ذلك قبل سمعنا ولقد الطرابيش. مصنوعاته بنِي
بلباٍس املرصية للجنود الرأس لباس هو الذي الطربوش تغيري حول وإشاعات
بعض يف ُج تروَّ التي اإلشاعات من عددناه ولكنَّا النبأ، لذلك فتأثَّرنَا آَخَر،

الحقيقة. عن بعيدة وهي عادًة، األحيان
من سيكوُن الذي املصنع هيكل إقامة الدفاع وزارة اعتزاِم ُ نبأ جاءَ وقد
عىل الدفاع وزارة نشُكُر وإنَّنَا اإلشاعات، لهذه مفنًدا الطرابيش مصنوعاته بني
يخفى وال قرن. من أكثر ارتداءه الجنود اعتاد الذي الرَّأِس بلباِس احتفاظها
الرمز وأنه األمم، بني املرصيون به ُعِرَف الذي الرأس شعار هو الطربوش أن
تعتزُّ التي األمم ذلك يف وتابعنا بقوميتنا، ا حقٍّ االحتفاظ يجب الذي القومي
يف والتفريُط غال. ثمنٍي كلِّ عىل ُمحافظتَها عليها وتُحاِفُظ قوميتها بحقوِق
بل شخصية، لألمة تبقى فال وهكذا غريه، يف التفريِط إىل يجرُّ نظرنا يف ذلك

االسم! إالَّ األمة من لها الحقيقة يف ذلك بعد تصبح ال
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العمل ميدان يف للرجل املرأة منافسة

املسألة هذه يف سموه رأي

مزيِد إىل حلها يحتاُج ة هامَّ اجتماعية مسائل ُ تنشأ الحضارة سبيل يف اإلنسانية بتقدم
وأنها قاطعٍة، واحدٍة بإجابٍة تَُحلُّ ال املسائل هذه أن يخفى وال وتفكري. وانتباه كفاح
واملكان. الزمان إىل بالنسبة تختلفاِن واآلداب العادات ألن بلد؛ كلِّ يف تختلف وأنها ُمركَّبَة،
العمل؛ ميدان يف للرجل املرأة ُمزاحمة مسألة الحديثة االجتماعية املسائل تلك أهمِّ ومن
الرَّجل يعمل أن هو النظام وهذا وجودها. منذ اإلنسانية عليه عاشت بنظاٍم تتعلَُّق ألنها
خرجت فإذا داخله. يف السعادة لهذه املرأة تعمل كما البيت، خارج يف أرسته لسعادة
الرجل وكان النظام، هذا ُقِلَب فقد العمل، يف الرجل تُنافس أن وأرادت بيتها من املرأة

سواءً. العمل يف واملرأة
العمل. ميدان يف للرجل املرأة ُمزاحمة عىل املرتتبة النتائج نعرف أن نريُد واآلن
— التعرص أنصار وهم — الفكرة بهذه القائلني آراء نعرض أن لنا ينبِغي ذلك وألجِل
رأينا أخريًا ونستخرج — القديمة املبادئ عىل الثابتون وهم — لها املستنكرين آراء ثم

الورق. من وجبال املداِد من أنهر فيها َضاَع التي املسألة تلك يف
يرون — الرجال من قليٌل وعدٌد النساء من جمهرة وهم — األوَّل الرَّأي فأصحاب
إليها يستنُدون التي واألسباب للبيت. تعمل بقاءها ويستنكرون املرأة، حرية عن الدفاع
البيت؛ خارج الحياة يف لها حقَّ وال للرجل عبًدا املايض طول كانت املرأة أن هي ذلك يف
أنها إالَّ الرَُّجِل من أرفع تَُكن لم وإن وهي ا، جدٍّ املقام وضيَع مكانًا فيه تحل كانت حيث
الحياة يف عالية درجة تناَل أن من يمنعها عيب لديها وليس العقلية، القوَّة يف تُعادله
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الظلم سوى املايض طول الحال هذه إىل خفضها يف سبٌب هناك يكن ولم االجتماعية،
الحياِة، يف ُه تستحقُّ الذي املكان املرأة فتُعطى يُعوَّض؛ أن بدَّ ال الظُّلَم وأن والجور،

ونشاطها. جدها ويُجرب العمل، عىل بقدرتها ويُعرتف
أن إليها أشارا اللذان هما وتكوينها املرأة فطرة أن الثاني الرأي أصحاب ويرى
بال فما العمل، تََعِب تحت يرتدُّ قويٌّ َخْلُقه الذي الرجل كان إذا ألنه البيت؛ يف مكانها
مخلوق كل ألن بالحق؛ عبث فقد ذلك قال ومن للرجل، عبًدا ليست املرأة وأن املرأة؟!
أموِر يف الرجل ملساعدة خلقت فاملرأة له؛ وُخِلَق به ُخصَّ الذي العمل يعمل أنه من مفرَّ ال
يف ومهارتها بنظامها فهناَك البيت. وهو عملها فيه يقيد خاص ميدان لها ولذلك الحياة؛
وتفيُد اإلدراك، أتمَّ حياتها غرض وتُدِرُك الفائدة، خري نفسها وتفيُد تفيدهم األوالد تربية
إذ ة؛ جمَّ أرضار ذلك عن نشأ البيت خارج عملت إذا وبالعكس االجتماعية. والهيئة تها أمَّ
األوالد تربية كانت وإذا األوالد؟ برتبية يُعنَى ومن وتدبريه؟ البيِت نظاَم عنها يتوىلَّ من

األمة؟ بني مستقبلهم يكون فماذا أجنبية، أيٍد يف مرتوكة
ترُك وهو للجماعة، خطري رضر هذا من َ نََشأ بنتًا، وكانت للعمل املرأة خرجت وإذا
والتسلية اللهو إىل جرت حرَّة بأنها وشعرت معيشتها، كسبت إذا املرأة ألن الزواج؛ نظام
وليس يحجزها. الذي للزواج ميلها بعَدِم نفسها من وشعرت لها، ُمناسبة غري أماكن يف
للدولة عماد أقوى هو الذي الزَّواج نظاِم بدوِن راضية عيشة تعيَش أن ٍة أُمَّ إِمكاِن يف
واآلداب، األخالق فسدت النظام هذا ترك فإذا الحارضة. االجتماعية الحياة تركيب يف
حيُث أوروبا؛ يف حاصًال كان هو كما االضطراب أكرب االجتماعية الحياة واضطربت
منافسة أن ذلك إىل أضفنا وإذا يقولون. كما مالة وأصبحت الزواج عقود بعض أبطلت
املرأة خروج أن فهمنا عاطًال، وتجعله االرتزاق ُسبُل عليه تُضيُِّق العمل يف للرجل املرأة
إىل اإلنسانية ُه يوجِّ ألنه الوخيمة؛ الضارَّة لعواقبه رضٍر أكرب فيه يكوُن للعمِل بيتها من

ة. جمَّ فيها العقبات تكوُن ملتويٍة ُسبٍُل
كلَّ فيها صائبون أصحابها وأن صائبة، سديدة اآلراء هذه أن عندنا ريب وال

اآلتية: للنتائج وذلك اإلِصابة،

عدد الحارض الوقت يف يتجاوُز ال العمل ميدان يدخلن الالتي اإلناِث عدُد كان ملَّا (١)
وتوايل الزمن مروِر مع أنه إالَّ عاطالت، بينهن يُوجد فال يدخلنها، أن يُمكنهنَّ التي املحال
كما يُوَجد أن عن وعوًضا العاطلة. الِفئَة هذه صفوفهن يف فتظهُر عددهن، يزداُد األيَّام
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ارتباك ذلك عن ُ وينشأ عنرصان، لدينا يصبح العاطلني من واحٌد ُعنٌرص اليوَم الحاُل هو
الرجال. صفوف يف نراه الذي االرتباك من وأمرُّ أدهى

فيدعوهنَّ املعيشة، ُسبَُل لهنَّ ُد يُمهِّ الوظائف تلك يف النسوي الجنس حلول إنَّ (٢)
االجتماعية الوجهتني من الرضوريات إحدى وهو الزواج، عن البحث عدم إىل هذا
العمران. أسباب أكرب هو الذي األهايل عدد وازدياد التناسل يف الوسيلة ألنه واالقتصادية؛
فيُخىش الزواج، عىل يُقبلن الوظائف يُبارشن اللواتي الفتيات أولئك أن فرِض وعىل (٣)
واملعيشة العمل عن القعود ذلك وراء من يبغون منهن يتزوجون الذين الرجال أن من
الطبيعة نواميس مع يتَِّفُق وال ُف، يُرشِّ ال أنه عن فضًال أمر، وهذا زوجاتهم، كسِب من

وواجباتها. االجتماعية الهيئة وظائف عىل املسيطرة
املنزل، شئون من املنزليَّة؛ األعمال ستتوافر غريه يف كما الزواج هذا مثل ويف (٤)
وهل األعمال؟ تلك عىل سيرشف الذي ذا فمن ذلك. وغري أوالد، هناك كان إذا األوالد وتربية
هؤالء أُمِّ خصائص ومن البيت ربَّة شئون من هو الذي الواجب ذلك الخدم أو للزوج يُرتك
النسوي؟ الجنس عىل املفروض الطبيعي والواجب الحالة هذه بني نوفق وكيف األوالد؟
هؤالء أهل يرتك أن اآلداب مستوى ترقية عىل يُساعد هل النَّفَس: نُسائل ولقد (٥)
ة بحجَّ اليوم معظم غضون يف رقيٍب وال حسيٍب بدوِن الغارِب عىل الحبَل لهنَّ الفتيات

جنسهن. مع تلتِئُم ال أوساط عىل طليقات وهن فيرتددن العمل،
بسبب يجب كما العمل أداءِ يف وتقصريٌ فتوٌر الوظائف شغلهن من ُ ينشأ قد (٦)

عليهن. الرجال وعطف تأثرهن ورسعة ضعفهن
لذلك. االجتماعية الحياة واضطراب املتزوجات، العامالت النساء بني الطالق كثرة (٧)

الهيئة عىل الوجوه كلِّ من وخطر ضار اتجاه هذا أن إيضاحه سبق ا ممَّ إذن ويُرى
عنَّا. نُقصيه لكي قوٍَّة من أُوتينا ما بكلِّ ُمكافحته علينا تجُب االجتماعية،

يمكن ما وغاية جذوره، من اء الدَّ هذا الجتثاث شاٍف عالٍج إيجاد هل السَّ من وليَس
يأتي: فيما تنحُرص نظرنا يف وهي امللطَِّفات، إىل االلتجاء هو عمله

تختصُّ التي املهن أو الوظائف يف املزاحمة عن قطعيٍّا النسوي الجنس يكفَّ أن (١)
الطبيعة. بها ته خصَّ التي الحدود جنٍس كل يُالزم وأن بالرجال،

من منه بُدَّ ال ما إالَّ اللهم الفتيات، وجوه يف والفني العايل التعليم أبواب غلق (٢)
والطبيبات. واملحاميات املعلِّمات من الحاجة قدر عىل منهنَّ فئة تخريج
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