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املرصيني مرصهبة

خالل مرص لتاريخ متصل عرٍض إىل ترمي األحاديث من سلسلة بداية الحديث هذا
طريقني: ذلك إىل نسلك وسوف مرص، تكوين وموضوعها املاضية، العصور

مثال ُمنتخبة، وموضوعات مختارة، نواحي نعالج أْن — األمر أول — وسنحاول
االجتماعي، التماسك وعوامل والتغري، االستمرار مبدأي بني مرص تاريخ يف التفاعل ذلك:

والريف. املدينة بني التباين وأوجه املجتمع، يف الفرد ومكان
مرص اتصاالت دراسة ناحية من أي أخرى؛ بطريقٍة املوضوع فنعالج نعود ثم
الحضارة ويف القديم، العهد عالم يف مرص أثَّرت وكيف الكبرية، األخرى باملجتمعات

هؤالء. بكل تأثرت وكيف الغربي، فالعالم اإلسالم ثم واملسيحية، الهيلينية
معارضة إىل ذلك مَردُّ وليس املرصيني»، «مرصهبة األول: لحديثي عنوانًا اتخذت وقد
أو الناحية، لتوكيد ولكن املعارضة؛ يف حبٍّا — هريودوت — التاريخ ألبي املشهور القول
والنمو، الخلق عمليات أؤكد أْن أريد أنني ذلك املوضوع؛ منها نعالج سوف التي الزاوية
«التكوين» هذا أنَّ أؤكد أْن أريد كما مرص». «تكوين العنوان: يف نوجزها التي واملحافظة
هبة «مرص العنوان: كان ثم ومن — املرصيني — الناس من جماعة صنع من كان
صفات من مرص— — الخلق هذا نتاج النتاج، هذا يف ما أؤكد أْن أريد وأخريًا املرصيني».
املرصيني، تكوين يف بدوره أثَّر الذي النتاج هذا بالذات، واالنفراد والرسوخ الشخصية
عىل وهذا كلها، العصور خالل بل معني، عٍرص يف مرص بها نعني التي مرص تكون ولن
كافة، والدراسات باألدوات يحيط أْن منا الرجل مقدور يف ليس أنه أعرف أنني من الرغم
اليوناني ثم الفرعوني، العرص وهي أال مرصاملعروفة: تاريخ أقسام من قسٍم لكل الالزمة
اإلخصائي، أنَّ بيد جميًعا، بها اإلحاطة عنك دع العرصالحديث، ثم فاإلسالمي، والروماني



مرص تكوين

الفينة بني حاد لو واحد آٍن يف ومغنًما ذهنية متعًة يجد كالهما اإلخصائي، غري والقارئ
«مرص» هناك أنَّ عينيه نصب واضًعا الضيق، الطريق التخصص؛ طريق عن والفينة

والعصور. الحقب هامات فوق تسمو وأنها دائًما،
«مرص» مدلوالت: استخدامنا يربر ما هناك هل كهذا؟ يشء ا حقٍّ هناك هل ولكن
أو مرشوع؟ أمر ماديٍّا شيئًا تمثل لكي املدلوالت تلك استخدام وهل إليها؟ وما و«الصني»

الوهم؟ أو الخيال، نسج من يكون أو تسمية، مجرد يكون أْن يعدو ال ذلك أنَّ
له شيئًا اإلنسان وشكَّلها الطبيعة، مرصأرضشكَّلتها إنَّ ذلك، من يشءٌ هنالك ليس
مادية روابط ببعض بعضهم تربط اإلنسان بني من مجتمع وطن وهي وأهميته، ذاتيته

أخرى. برشية ملجتمعات مغاير مجتمع وطٌن إنها وأدبية،
هبتهم. كانت مرص إنَّ قلت: الذين «املرصيني» اآلن ولنتناول

رجل كل باملرصي أعني ألني ذلك جنسهم؛ أو بأصلهم املتعلقة للمسائل باًال ألقي لن
غري له وطنًا يعرف وال آخر، بشعٍب يربطه ما بيشءٍ يحس وال الوصف، بهذا نفسه يصف

األمر. واقع مرصيف عن غرباء أسالفه كان مهما الوطن، هذا
«مرصي» طابع هناك كان فقد األصول تعددت مهما أنه بالذكر جديٌر هو ومما
موقًفا أعني بل الجسمانية، السمات بالطابع أعني ولست املرصية، البيئة هذه يف تشكل

الحياة. من معينًا
قدماء ذراري ونهم يسمُّ عمن مرص بقاع من ما بقعٍة يف أبحث أْن إذن يعنيني فال
عىل مرص، ريف يف عليهم يعثرون أنهم يظنون البحث هذا يعنيهم من وبعض املرصيني،
الريف ألن أو والتبدل، بالتغري تأثًرا املرصي املجتمع نواحي أقل كان الريف أن افرتاض
الحقيقة ولكن األجانب. الغزاة من النجاة ابتغاء القوم إليها يلجأ التي األرضاملنعزلة كان
املحاربني مرتزقة فيها استوطن التي البقعة فهو تماًما، ذلك عكس عىل كان الريف أن هي
سأشري كما — الريف وأنَّ الصحراء، وبدو العرب، من القبائل رجال وكذلك اإلغريق، من
يشبع. ال الذي النهم املفرتس املرصية، للبرشية املفرتس الدوام عىل كان — بعد فيما إليه
طائفة يف بغيتهم يجدون أنهم يظنون — البحث هذا يعنيهم ممن — وآخرون

غريهم. يف وجودهم احتمال مثل هؤالء، يف وجودهم واحتمال مرص، «أقباط»
بالدهم، عىل وفد بمن ساللتهم تأثر وليكن يكونون، من األوائل املرصيون وليكن

املرصيني». هبة «مرص أنَّ نبني أْن اآلن يعنينا فالذي قليًال؛ أو كثريًا بهم واختلط
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املرصيني هبة مرص

منبع النيل أنَّ — ذلك؟ غري األمر يكون أْن يمكن وهل — اإلدراك تمام ألدرك وإني
حدود من لها ليس وأْن النهر، ضفتي عىل الواقعة األرايض إالَّ هي ما مرص وأنَّ حياتنا،

النهر. مياه إليه تصل الذي املدى إالَّ
من األميال آالف مجتاًزا النيل تأمل مرص، خلقوا الذين هم املرصيني فإن ذلك ومع
هبات إنَّ واحدة؟ مًرصا إالَّ مجراه طول عىل تجد هل األبيض، البحر إىل االستواء خط
فإنها ضبط؛ دون تُركت ما إذا عمياء، طائشة — بسواء سواء الطبيعة كهبات — النيل

الوبيلة. املالريا مستنقعات وتخلف يشء، كل تدمر
كان وقد نقمة، ال نعمة الهبة هذه من يجعل أْن يستطيع الذي هو وحده واإلنسان

املرصيني. هبة فمرص مرص؛ يف اإلنسان عمله ما ذلك
بما كالمه معرض يف هذا عن يتحدث توينبي» «أرنولد األستاذ إنَّ ذلك؟ حدث كيف
يف شأنهم — األوائل املرصيني هؤالء إنَّ كالمه: موجز وهذا واالستجابة»، «التحدي سماه
الطبيعي التحول الجليد عرص نهاية بعد واجهوا — األخرى الشعوب بعض شأن ذلك

الجفاف. نحو وآسيا أفريقية من جزء مناخ يف العميق
لم من التحول واجهوا الذين األقوام من االستجابة؟ كانت فماذا التحدي، هو هذا
تحدي مواجهة يف إخفاقه جزاء فلقى معيشته؛ طرائق من يغري ولم مكانه، من ينتقل
معيشته طريقة استبدل ولكنه املوطن، ترك تجنب من ومنهم والزوال، اإلبادة الجفاف؛
من هؤالء ومن األفراسية. املراعي عرفتهم رحل، رعاة إىل صيادين من وتحولوا بأخرى،
األقوام ومن املوسمي. الشمال برد تحدي يواجهوا أْن عليهم لزاًما وكان الشمال، نحو رحل
تلك جو قواهم أوهن وهنالك املطرية، االستوائية املنطقة نحو الجنوب صوب انتقل من
الجفاف لتحدي استجابوا أقوام منهم وأخريًا واحدة. وتريٍة عىل الجاري املطري املنطقة

مًعا. معيشتهم طرائق وتغيري موطنهم، بتغيري
خلق الذي اإلرادي العمل هو مثيًال، له نجد أْن قلَّ الذي املزدوج، الفعل هذا وكان

التاريخ. عرفها كما مرص
الوادي، قاع مستنقعات إىل اليأس، أو الجرأة بدافع األبطال، الرواد أولئك هبط
القنوات فيها تجري حقوٍل إىل املستنقعات وحولوا إلرادتهم، الطبيعة طيش وأخضعوا
املجتمع وبدأ الطبيعة، خلقتها التي األجمة من أرضمرص استخلصت وهكذا والجسور،

أخراه. وأمور دنياه أمور له لتستقيم الخالدة؛ مغامراته قصة املرصي
الحاسم التحكم هذا األوائل املرصيون فيها تحكم التي املستنقعات أنَّ العلماء ويظن
العلماء إنَّ بل السودان، يف السدود منطقة يف اآلن قائٌم هو عما كثريًا تختلف ال كانت
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مرص تكوين

مىض فيما — يقطنون كانوا املنطقة تلك يف اآلن يعيشون الذين القوم أسالف أنَّ يظنون
عندما املرصية، الحضارة مبدعي مع جنب إىل جنبًا ليبيا، بصحراء اآلن يُعرف ما —
الخطورة. نهاية بالغة خطة يتخذوا أْن ألنفسهم واختاروا الجفاف، لداعي هؤالء استجاب
نحو وجوههم وولوا اليرسى، لهم جريان آثر — ذلك فعلوا حني — املرصيني أنَّ والظاهر
ألزمهم ما التحول من أصابها والتي ألفوها، التي والبيئة تتفق طبيعية بيئة نحو الجنوب،
جديد، موطٍن إىل املوطن مغادرة اختاروا وقد حياتهم، أساليب بتغيري ا وإمَّ بمغادرتها ا إمَّ
املنطقة يف هذا لهم وتم ألفوه، الذي الوجه عىل معاشهم شئون ممارسة فيه يستطيعون
والشلوك الدنكة من أحفادهم يزال وال االستوائية، األمطار دائرة يف السودان من الحارة

األولون. آباؤهم يعيش كان كما هذا، يومنا حتى فيها يعيشون وغريهم
شبه من املرصيني وقدماء املعارصين القوم هؤالء بني ما «تشيلد» األستاذ أوضح وقد
ويبدو قوله: ذلك إىل ويضيف وامللبس، واللغة، الرأس، أجزاء ونسب والسمت، القوام يف
املرصيون تمكن موضٍع عند وقف النيل أعايل تقطن التي القبائل عند االجتماعي النمو أنَّ
يكمل حي» «متحف النيل أعايل يف اآلن ولدينا التاريخية، العصور بدء قبل اجتيازه من

فيحييها. األثرية مجموعاتنا يف التاريخ قبل ما آثار أناسه
إخوانهم مسلك عن األوائل املرصيني مسلك اختلف لم نسأل: أْن علينا يزال ال ولكن
«القلة نصيب عن «توينبي» األستاذ يتحدث املقام هذا ويف والشلوك؟ الدنكة أسالف
اقرتان إىل حدث ما نعزو أْن إىل ننتهي أْن بُدَّ ال أننا ويبدو املدنية، نشأة يف الخالقة»
قاسية تكن لم كما لينة، هينة تكن لم اإلنسان تحدت التي البيئة كون أحدهما: ظرفني؛
يقودون الذين املوهوبني الرجال أو الرجل، وجود اتفاق واآلخر: بني، بني كانت بل مثبطة،

والتكوين. الخلق مغامرات من كربى مغامرة إىل املالئمة الساعة يف شعبهم
املفاجئ النحو هذا عىل تشكلت التي مرص مرص؛ فإن يكون، ما التفسري وليكن
الذي الشكل عىل بقائها ثمن واقتضتهم أبنائها، مصائر عىل أيًضا هي سيطرت قد املثري،

صنعوه.
موضوعنا. هو هذا
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تاريخمرص والتغيرييف االستمرار

يكون — التغيري ومبدأ االستمرار مبدأ — املتقابلني املبدأين بني الحادث التفاعل «إن
من وما دقيق، خفي تغيري من أبًدا يخلو ال مستمرٍّا التاريخ يف يبدو فما التاريخ، مادة
االستمرار صلة تماًما يقطع أْن استطاع — عنيًفا كان ومهما فجائيٍّا، كان مهما — انقالٍب
الثورة صلة تقدير يف «كار» لألستاذ بحث من مقتبسة فقرة هذه والحارض.» املايض بني

الرويس. بالتاريخ الروسية
فاحصة نظرة ألقينا ما إذا هذا بحثه يف «كار» األستاذ إليه ذهب ملا تأييًدا لنجد وإنا

مرص. تاريخ يف املبدأين هذين تفاعل عىل رسيعة
اجتماعية — األمر أغلب يف — كانت الحايل حديثنا يف لها سنعرض التي والتغريات
نُدخل أْن إىل حاجٍة يف فلسنا مرص— هو — معني مجتمٍع يف سندرسها أننا وبما وثقافية،
أطوار من والحديثة والوسطى القديمة العصور بعضفالسفة تصوره ما البحث نطاق يف
والحديد، والفضة الذهب لعصور «هسيود» تصوير قبيل من البرشية، فيها مرت كربى
أو آخر، إىل طوٍر من البرشي الجنس لتقدم كونت» «أوجست رسمه الذي النسق ذاك أو
والتخيالت التصورات تلك اليونان، املفكرون تخيلها التي املشهورة والفساد الكون أكوار
ال ولكنها منظم، شكٍل يف والظواهر الحقائق لرتتيب وسائل كونها حيث من قيمتها لها

معني. بمجتمٍع املتعلقة املشكالت إيضاح عىل كثريًا تعني
املدنية الرتقاء مرادًفا والتحول االستمرار من أتخذ لن أخرى جهٍة ومن جهة، من هذا
فنضوجها، نموها، ثم املدنية «مولد بقوله: «شبنجلر» عربَّ كما أو وتدهورهما، السلطان أو
أرفع إىل ومظاهره التغري بدراسته «توينبي» األستاذ سما وقد فزوالها». انحاللها وأخريًا
املحلية» العصبيات «دول سماه ما يكون أن يقبل ال ولكنه الروحية، املجاهدة مراتب



مرص تكوين

السهل؟ النحو هذا عىل نغفلها أْن ا حقٍّ نستطيع هل ولكن املؤرخ، لعمل صالحة مجاالت
مايض وطنه، مايض ماضيه، سوى الشعوب من شعٌب به يعتد ماض يوجد هل وبعد،
أفقه كان ومهما اإلنسانية، مايض إىل بالنسبة ضئيًال شأنه كان مهما املحلية عصبيته

ضيًقا؟ محدوًدا
يف التغري عالم به ألج واحًدا مفتاًحا أستخدم أال يف بأًسا أرى فال منهجي عن ا أمَّ

هذا: يف قالوه ما بعض وإليك التاريخ،

اعتبار إىل املفكرين بعض اتجاه عن حديثًا «سربوت» األستاذ الحظ ما ذلك من
وتسري طريقها، تتخذ عملية باطنة؛ لعملية حتمية ظواهر اإلنساني التقدم
األستاذ يربط بينما هذا به. تتأثر أنها ولو الناس، يريده عما مستقلة فيه
الجماعة. تقود التي الصفوة نوع يف والتغري االجتماعي التغري بني ما «باريتو»
بني والرصاع وطرائقه، اإلنتاج أساليب يف التغري فتربز املاركسية النظرية أما

ذلك. إىل وما الطبقات،

منهًجا ننهج أْن عىل وغريهم، االجتماعيون أولئك إليه ذهب ما نعرف أْن الخري ومن
«مالزمة أسميه أْن يصح نهًجا مرص، تاريخ يف والتغري االستمرار بني التفاعل لفهم آخر
ثم املرصية، للثقافة األساسية النواة فصل أو عزل إىل السعي عىل يقوم وهو الوقائع»
مرص وصل عىل ترتبت املرصية، الحياة يف مؤثرات من طرأ بما النواة تلك تأثر مالحظة
مقياس هي التأثر هذا ودرجة املرصية، غري املتعاقبة والجماعات باملدنيات وكرًها طوًعا

والتغري. االستمرار بني التفاعل
كان فقد املرصية، الثقافة أمر يف النظر استقامة لنا يتيح أنه هذا منهجي فوائد ومن
من «مينرفا» انبعاث النمو كامل انبعث شيئًا كانت لو كما إليها، النظر إىل ينزعون القوم
الثقافة بتلك األمر أول اتصلوا عندما اإلغريق فإن يربره، ما النظر ولهذا زفس»؛ «رأس
أيام يتصوروها أْن يمكنهم فكيف وفاضحكمة. شيبًا، رأسها واشتعل شاخت، قد كانت
نظرتها إىل يتطرق ال وثوق، أكمل بنفسها واثقة إرسائيل لبني الثقافة تلك وبدت شبابها؟
— أدق بمعنى — الحفارون أو اآلثار علماء جاء وملا الحرية، أو التشكك من يشء لنفسها
املكتملة اآلثار عىل العثور همهم كان عرش، التاسع القرن من األول النصف يف مرص، إىل
الصورة عليه عثروا ما لهم وأكد بالفعل، عليها عثروا وقد — الفني الخلق آثار — الصنع

إرسائيل. وبني اإلغريق كتابات خلقتها التي

12



مرص تاريخ يف والتغيري االستمرار

وعرب و«طيبة»، «سقارة» يف اكتشافاته مناطق يف «رينان» باملسيو «ماربيت» طاف
صني مرصهي «إنَّ بقوله: املرصية الحضارة آثار نفسه يف تركته عما رينان» «املسيو لنا
من بسمات تتسم كانت وإنها هرًما، شيًخا ولدت وكأنما النمو، مكتملة ولدت أخرى

آثارها.» ويف تاريخها، صفحة عىل انعكستا مًعا، والطفولة الشيخوخة
شابٍّا اإلنسان يبقى أال أيًضا، املالئم ومن الطبيعي، ملن «إنه قوله: ذلك إىل ويضيف
الشباب.» بمرحلة اإلنسان يمر أال املالئم من وال الطبيعي من ليس ولكن عمره، طول

وال مؤرخني، وال شعراء، وال ابتكار ال أن عىل تدل مرص؟ آثار عليه تدل فماذا وبعد،
ويسخر أعىل، مثًال «أفالطون» ويتخذه «إكسينوفون»، عنه يتلقى «سقراط» وال ثورات،

«أرستوفان». منه

وهي األوروبية، األداة بعجلة لالرتباط نفسها مرصتعدُّ كانت عندما املالحظات تلك أبديت
الرشق سكون بني الشديد للتباين كان وربما الدوران، رسيعة عجلة — نعرف كما —

الناظر. عني يف حركة والغرب سكونًا، الرشق يزيد ما الغرب وحركة
يعيش كان كما يعيش وكأنما عرش، التاسع القرن يف املرصي الفالح يبدو وهكذا
املايض، يف واحدة الصالحة والحكومة الرخاء، أسس كذلك وتبدو األهرام، عرص يف أجداده
آخر، «يوسف» هو املاهر فالوزير التوراة، عبارات األفواه عىل وترددت الحارض، ويف

«فرعون». أيام منذ يفرت لم املرصيني أيدي يف بما االستئثار يف واإلمعان
حقائقه تختلف عامًلا الوجود إىل يُظهر العلمي البحث أطوار من جديد طوٌر بدأ ثم
وعرص التاريخ، قبل عرصما عن الكشف لنا فأظهر معروًفا، مألوًفا كان عما االختالف كل
الدينية النقوش لنا كشفت كما وشبابها، املرصية الحضارة نشأة املالكة؛ األرسة قبل ما
الكتابات تلك يف نظروا عندما هذا وكان الفرد، نفس ويف املجتمع، جسم يف كامن شقاٍق عن
بناه الذي املجتمع عىل طرأت كيف اآلن لنعرف وإنا اإلنصاف. وبصرية العطف، بروح
بمشاهد مصحوبة فعلت ما فعلت العوامل هذه وأنَّ الضغط، من عوامل عرصاألهرام قادة
وبذا جديدة، أسٍس عىل املتداعي املجتمع رصح ببناء آخرون قادة قام وكيف العنف، من
— بعد فيما — وطردهم «الهكسوس» قدوم أدى ثم املتوسطة، الدولة مجتمع إىل نصل

اإلمرباطورية. عرص هو التاريخ، أطوار من آخر طوٍر إىل
أْن وحاولت املجتمع، بناء يف امللحوظ الصدع رأبت اإلمرباطورية أنَّ األمر وظاهر
املناظر مثًال، شاهد، إنسان يستطيع فال هيهات؟ ولكن والثقة، االطمئنان من جوٍّا تخلق
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قد — العرص ذاك يف — اإلنسان نفس أنَّ يعتقد أْن سيتي» «قرب جدران عىل املنقوشة
أحبوا التي بالدرجة واليقني الثقة من ا حقٍّ الجو كان ولو والطمأنينة، بالهدوء ا حقٍّ نعمت
الروحية املجاهدة معاني من فيها ما وفيها الدينية، «أخناتون» ثورة كانت ملا يتوهموها أْن

يشء. كل يف والتجديد
داخل متحجرة نواة وجود فنالحظ نبدأ األخرية امللكية األرسات إىل نصل وعندما

أحدثاه: عاملني بني ميزنا إذا تحجرها ِرسِّ عىل نطلع ولعلنا التاريخ، إطار
النيل. ضبط عىل يقوم ثابت اجتماعي نظام أحدهما:

خالص. مرصي جوٍّ يف نََمْت إنسانية واآلخر:
أخرى. شعوب أيدي عىل يتبدل املرصي النظام خارج العالم كان األثناء هذه ويف

الجديدة؟ واألدبية املادية املؤثرات بإزاء املرصية النواة حال يكون فماذا
ما أنَّ هي طريفة، حقيقة نالحظ أْن يجب السؤال هذا عىل اإلجابة نحاول أْن وقبل
أجنبي، جانب واحد، جانب مصدرها مرصإنما مرصوموقف حال عن معلوماٍت من لدينا
وهذا رووا، ما املرصيني عن رووا الذين هم الغرباء، من إليهم ومن واليهود، اإلغريق فإن
رسموها التي الصورة وكانت االعتبار، موضع نضعها أْن بنا يجدر — حقيقة رأيي يف —

عنه. غريب هو ما كل يكره محافظ، عنيد عبوس متجهم شعب صورة
أنفسهم؟ عىل انطواءً أقلَّ ا حقٍّ اليهود وهؤالء اإلغريق هؤالء أكان ولكن

قوم لكل كان بل القومية، العصبية بعني يشء، كل إىل جميًعا األقدمون نظر لقد
يفعلوه أْن املرصيني استطاعة يف كان وماذا وتدليلهم، رعايتهم إالَّ له همَّ ال الذي ربهم،

املصطفى! هللا شعب مع
األكرب» «اإلسكندر خيال داعب الذي الحلم ذلك خاطره يف مرَّ الناس من كم ترى
كل وعىل اإلنسان، بني أخوة من املنبثقة اإلنسانية أو الوئام، روحه عالم رؤيا إىل به وحدا
يف «اإلسكندر» خلفاء أنَّ بيد أنفسهم، إىل وضموه باإلسكندر، تعلقوا املرصيني فإن حال
املرصية الروح تتفاعل لكي شيئًا يفعلوا ولم الجميل، الحلم ذلك من يشءٌ يثرهم لم مرص

ضده. وعملوا هذا، كرهوا أنهم األصح بل الهيلينية، بالروح
شامل، نافذ استغالل وعهد تهجني، عهد البطاملة عهد وجدنا إذا إذن نعجب فال
ال التاريخ، من حقبٍة إىل — النحو هذا عىل — ونصل األجناس، بني وحرب كراهية، وعهد

… الكبري املالك كونها هو واحًدا معنى إال فيها الحكومة تفيد
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فال يستطيعونه، مدى أبعد إىل سابقيهم بمنهج وساروا البطاملة، الرومان وخلف
وصالبة. عناًدا وأكثر تجهًما، أكثر املرصيون صار أْن عجب

وصالبة، وعبوس قتام من شابها مما املرصية الروح فخلصت املسيحية وجاءت
عىل منشق مرصي عالم يف حدث ذلك، بعد اإلسالم ثم املسيحية، املرصيني اعتناق أنَّ بيد
الخرافة رق من الحقيقي التحرر واإلسالم املسيحية بفضل ا حقٍّ اإلنسان تحرر ولقد نفسه،
الفرد فإن ذلك ومع والرومان. املقدونيني رق من الشعب وتحرر الخالق، لغري والعبودية
والتفرقة التمييز بقي فقد شخصيته، اكتمال فرص له تتيح التي الحرية ينل لم املتحرر
الجزاء من الكامل بنصيبه الفرد تمتع دون ذلك وحال قائًما، واملحكوم الحاكم بني ما
— واإلسالم املسيحية — الجديدتني الديانتني بفضل أتى الذي التحرر ولكن واملسئولية،
وتقيم جديًدا، فنٍّا تخلق املسيحية مرص مثًال فلنتأمل ريب. وال فيه شك ال تحرًرا كان
وتنوعها، الدينية حياتها عمق ولنتأمل جديدة، لغوية أداة لنفسها وتصنع قومية، كنيسة
من كثري مبعث النزاع هذا كان وقد «بيزنطة»، مع بالنزاع شقيت — ذلك مع — ولكنها

املتأخرة. البيزنطية بالعصور حل الذي والدمار الفكري، والجدب العداوة
وما اإلسالم. دار محيط إىل وامتد املرصي، األفق اتسع اإلسالم يف القوم وبدخول
وهنا مرص، ظروف لتالئم معدلة، اإلسالمية الثقافة إالَّ — اإلسالم عهد يف مرص— ثقافة
عند إال التغري مبدأ كفة رجحان نشهد ولم التغري، وبني االستمرار بني تكافؤ فعًال حدث

بالغرب. االتصال وبدء عرش، التاسع القرن استهالل
والتبدل التطور عصور خالل املرصية الحضارة نواة الزمنا أْن بعد نقول فماذا وبعد،
الحكم ما ولكن، وإرادته. املرصي عقل تأثر مدى نقدر أْن نستطيع إننا نقول: املتعاقبة،

النفس؟ أعماق يف املستقر واإلرادة العقل رفيق عىل
مجيب. من له ليس سؤاٌل
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مع بعضها املتفاعلة أو املتداخلة اإلنسانية العالقات من «نسيج بأنه: املجتمع عرِّف قد
السلطان، صاحب جانب من السلطة «ممارسة بأنها: الحكومة وعرفت اآلخر.» بعضها
ارتباط وهناك ما.» مجتمٍع يف التفاعالت أو العالقات تلك لتنظيم مندوبيه؛ أو ووكالئه
آراء من أعضاؤه يعتنقه ما وبني معني، مجتمٍع يف وأغراضه الحكم أوضاع بني وثيق
صنع من هو مجتمعهم أنَّ — مثًال — قوٌم اعتقد فإذا مجتمعهم، أصل عن ومعتقدات
يف الحكم زمام ويكون عليهم، األعىل السلطان اآللهة ساللة أو لآللهة يكون عندئذ اآللهة،

أيديهم.
والحكم السلطان كان وهكذا مجتمعهم، أصل عن املرصيني قدماء عقيدة كانت تلك
وتغريت أخرى، مذاهب املسيحية أهلها اعتناق مرصبعد يف وسادت اآللهة، امللوك أيدي يف

والحكومة. املجتمع كلمتي مدلوالت — لذلك تبًعا —
بالجامعة الحقوق كلية أساتذة من — بشار» «ديبوار األستاذ وضع سنوات ومنذ
منذ مرص، يف وأصوله الحكم «تطور موضوع: يف للتأمل، مثريًا ممتًعا، بحثًا — املرصية
أطواٍر بني بشار» «ديبوار األستاذ فرق وقد املرصي، املعهد له ونرشه عصورها»، أقدم

ثالثة:
البطاملة خلفاؤهم أو األصليون، الفراعنة سواء اآللهة، امللوك حكومة ظهور أولها:

الرومان. والقيارصة املقدونيون
أو كانت مسيحية سماوية، رشيعة من مستمد قانون يسودها الحكومة، طور وثانيها:

إسالمية.
الفرنسية. الثورة عرص يف الطور هذا وينتهي
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البرشي. العقل وضع من قواعد عىل الحكم طور فهو: الحايل أو الثالث الطور ا أمَّ
يخضع ما حكًما أو ما مجتمًعا أنَّ الجدل يحتمل مما كان وإْن مفيد، التمييز وهذا
ترصف بأنه وصفه يمكن مما فيه ترصف كل ويكون وحده، للعقل خالًصا خضوًعا
اإلجمال، وجه عىل والحكومة املجتمع أطوار — التقديم هذا بعد — فلنتبع معقول،
تذكرون ولعلكم التسلسيل، التحلييل منهجه يف «أرسطاطاليس» حذو نحذو أْن ولنحاول

املدينة. ثم القرية، إىل منه وانتقل باملنزل، بدأ كيف
طبيعته، الكتمال مجال آخر لإلنسان يتاح وحدها وفيها التسلسل، تتوج واملدينة
الحياة، مقتضيات وليدة املدينة وبينما بالطبع، مدني وهو إليه، بالنسبة «طبيعيَّة» فهي
الحيطة تمليه ما أقدم يف — أوغلنا وإذا هذا، الطيبة. الحياة تقتضيه مما بقاءها فإن
مواطن يف وجدناها املدنية؛ حياتنا يف البدء نقطة تحديد وراء — التاريخية عصورنا من
ثم اليوناني، االصطالح يف مرص «كور» بعد فيما أصبحت التي األوىل املرصية الجماعات
ويجب املعارصين، نحن اصطالحنا يف — ما حدٍّ إىل — مديرياتها أو املرصي، العربي
بعضهم تربطهم الناس من جماعة موطن كانت منها واحدة كل أنَّ دائًما نتذكر أْن علينا
عقيدة بعض، عن بعضها متميزة واستمرت بدأت وأنها ومصالح، نسب، بعضصالت إىل
كونها صفة االتحاد بعد عليها فغلبت اتحادها، ثمرة كانت مرص وأنَّ ومصالح، وموقًعا

مملكة. يف إدارية أقساًما
ساللة من األولني الكور جماعات تحدُّر أثر اآلن نقدر أْن علينا اليسري من وليس
الجنيس تكوينها حيث من تعرضت أنها والثابت: بينها، فيما التقريب يف واحدة برشية
خطوط عىل تقع التي أو — مثًال — البادية تتاخم التي فاملواطن مختلفة، ملؤثرات
أفريقية، أو بعنارصبدويَّة، — أهليها اختالط زاد أفريقية قلب قرب أو الكربى املواصالت
املرصية البيئات ألنواع كان ذلك عن وفضًال وهكذا. غريها، عن — ذلك غري أو أسيويَّة، أو
أو البحريات جاور وما الصعيد، غري فالدلتا الجماعات، بني كبرية فروق إيجاد يف أثره
املوقع ومزايا املناخ، عنارص اختالف إىل باإلضافة العميق، أثره له الصحراء أو البحر

ذلك. إىل وما والتجارية، الحربية الجغرايف
املجتمع تكوين يف «الكور» نصيب فإن الظروف أو املنشأ أو األصل كان ومهما
ذلك وآية العظيم، تأثريها يبطل لم مرص اتحاد إنَّ بل األهمية، غاية بالغ أمر املرصي
إْن أخرى مجموعٍة إىل األرسات من مجموعة من أو أرسة من الحكم انتقال أنَّ التأثري
من أساس إىل تستند قوية محلية بعصبية اململكة نواحي الحتفاظ متصل؛ توكيد إالَّ هو
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يمتد أْن عىل الظروف— واتتها ما إذا — تعمل املحلية العصبية هذه وأنَّ والواقع، التقاليد
بأرسها. اململكة إىل نشاطها

أنَّ واملشهور الفتح، طريق عن املرصي املجتمع أو املرصية، الوحدة تكوين تم وقد
األرضني. أو اململكتني بإيجاد وانتهى مملكتني، تكوين عىل استقر األمر

جماعة حمل يكون أْن يَْعُد لم الفتح أنَّ فالغالب فهمها؛ نيسء قد «فتح» وكلمة
أْن بعد أنه يف شك وال ولغريها، لها مزاياه ظهرت ارتباًطا تقبل أْن عىل الجماعات، من
خطوة الحاسمة؛ الخطوة تلك األوىل الحلقة يف إليها أرشت «التي الخالقة األقلية اتخذت
يف واالستقرار والجدب، الجفاف يف اآلخذة املرتفعات بمغادرة الجفاف لتحدي االستجابة
من نألفه، الذي النسق إىل املستنقعات تلك وتحويل الوادي، أسفل يف األحراش مستنقعات
كله النهر وضع مناصمن أمامها يكن لم والرصف، الري مجاري تشقها مزروعة حقول
هذا، لبلوغ استخدمت التي هي القوة تكون أْن ا جدٍّ ويصح مركز، موحد إرشاف تحت
املستخدمة الوسائل أقل كلها — واالتحاد التوحيد عملية إىل بالنسبة — كانت القوة ولكن

أهمية.
النحو عىل وتوحيدها تكونت، به الذي النحو مرصعىل تكوين بأن املرصيون آمن وقد
أجل هما بل طائفة، أو فرد عبقرية آثار من أثًرا يكون أْن من ألعظم توحدت، به الذي
كما — تكتف ولم بالفعل، عملت التي هي فاآللهة اآللهة؛ أيدي عىل إالَّ يتما أْن من قدًرا

ساللتهم. إال البرشيون امللوك وما هدايتهم، أو البرش بإلهام — نتصور أْن يصح
فالتاج املزاوجة، أو الرتكيب مظهر مرصاتخذت وحدة أنَّ عنه، نغفل أال ينبغي ومما
ذلك، إىل وما تساعية، أو ثالثية أو ثنائية تراكيب ترتكب اآللهة ومن تاجني، من تركيب
بُدَّ ال فكان ويتحلل، يتفرق أْن يجوز تركب ما فإن آفته؛ أيًضا وله داللته، له كله وهذا
العجب إىل تدعو التي العامة الخدمات إنشاء أهمها ومن املجتمع، تصون أدوات خلق من

واإلعجاب.
ويف وحذق، مهارٍة يف — يجمع نحٍو عىل الوحدانية بلوغ ومحاولة الكتابة، واخرتاع

الدينيني. القومي والوالء املحيل، الوالء بني — أيًضا وطيبة سذاجٍة
الفرعونية مرص حكومة الفكاهة، من يخلو ال بأسلوب رينان» «املسيو قارن وقد
حكومة كانت إنها نقول: أْن واألصح والخلقية، السياسية العلوم أكاديمية تمارسه بحكم

املرصي. مجتمعنا طوائف أول إذن يكونون والفنيون الفنيني،
بل املادة، فنون ممارسة عىل يقترصوا لم الفنيني هؤالء أنَّ نالحظ أْن يجب ولكن
رجل الكاهن يكن فلم كهنة؛ جميًعا وهم — التعبري صح إْن — الروح فنون أيًضا مارسوا
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من إىل امللك من ما: نوٍع من كاهنًا شأن ذي كل كان بل نعرفه، الذي باملعنى فقط دين
ورعية الفنيني، الكهنة الحكام من قلٍة بني املرصي املجتمع م أقسِّ أْن يل فإن ولذا أدنى؛ هو
بواسطة حكمه يمارس اإلله، امللك مرصبحكم حكم أسمي أْن يل أنَّ كما اإلنتاج، يف تعمل

فنية.
وأْن يتألهوا أْن الفنيون أولئك يحاول أْن الطبيعي من كان أنه فيه شك ال ومما
دون حاال عاملني ثمة أنَّ إالَّ الدخالء، دون األبواب يوصدوا وأْن ذريتهم، يف نفوذهم يؤبدوا

ذلك:
وجه يف األبواب إيصاد دون دائًما يحول وهو الطبيعيني، والفناء االختيار عامل أولها:

الخارج. من الدخالء
«منبع وحده هو يبقى أْن عىل دائًما يعمل كان «فرعون» أنَّ هو الثاني: والعامل
أْن عىل حريص جد كان األساس هذا وعىل كلها»، الهبات ومنبع كلها، الترشيعات

ذلك. له أمكن كلما — اليوم نقول كما — النعمة حديثي يرفع

بحرية ألنفسهم يسمحوا أالَّ عىل عملوا الفنيني هؤالء أنَّ بالنظر جدير هو ومما
فرتات يف إال املطلق االبتكار أو للتجديد — مكتسبة أو كانت طبيعية — مواهبهم استخدام
للقواعد وفًقا لهم املخصصة الوظائف ممارسة عن يخرجوا أْن لهم يكن لم كما الثورات،

«السائدة».
أْن هو شأنهم، ملعرفة نفعل ما فخري املنتجني، من الرعية أما القلة، شأن هذا
أو املعابد أو التاج، ضياع يف يعملون والصناع الفالحني من منظمة جماعات نتصورهم

ذلك. إىل ما
العامة، العبادات شئون فنظمت الروحية؛ بحاجاتهم عناية أدق الحكومة عنيت وقد
يرتك ولم القويم، والسرية السلوك حسن لكفالة املستفيضة؛ الخلقية القوانني ووضعت
راضني والرخاء اليرس فرتات يف وكانوا العائلية، الحياة متاع إالَّ — الواقع يف — لهم

هنالك. ما كل كان هذا أنَّ وأظن قانعني،
ورخاء، ومجد عظمة أيام يشهد أْن النحو هذا عىل مشيد مجتمع وسع يف كان ولقد
املوت. ذاق لو كما األحايني، معظم يف كان ولكنه األعمال، جليل من مرياثًا يخلف وأْن

املرصي املجتمع عرى تفككت «فرعون» عرش الرومان والقيارصة البطاملة اعتىل وملا
األغراب استقر فقد آخر، يشءٌ الباطن ويف هو، هو الظاهر يف فاملجتمع وصفناه؛ كما
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وتجارة السلع تجارة شئون ومارسوا وهناك، هنا واملدائن القرى يف واليهود اإلغريق من
إىل األهلني دماء واستنزفت مرصية، غري ملبادئ وفًقا األخرى البلدان مع ومبادلتها الفكر،
القديم، النظام استمرار امُلحال من جعل أخرى عوامل إىل باإلضافة كله وهذا قطرة، آخر
عهد ونشأ البالد، عن الغائب القيرص اإلله يد من أو اإلله، امللك يد من السلطة وُسلبت
ولم املدن، يف شأنها وعال الحرف، أرباب نقابات وقويت الكبرية، الضياع وتكونت إقطاع،
الذي اإلنساني الغذاء ويهضم يأكل الريف ظل وهكذا الريف، أهل إالَّ التليدة األرس يف يبق

نهمه. يشبع وال إليه، يُقدَّم
ودان اليأس، نري برفع — األقل عىل — بشرية بالخالص، بشرية املسيحية وجاءت
بعد؛ يأت لم الفرج ولكن السواء، عىل املرصيون واملحكومون البيزنطيون، الحاكمون لها
فرضمذهب عىل أيًضا يعملون ولكن فحسب، املوارد يستغلون ال وأجانب أجانب، فالحكام
بشخصيتهم، فاحتفظوا املرصيون وانترص الرعية، عىل معني كنيس ونظام معني، ديني
ولكن والكنيسة، واآلداب واللغة الفن رصوح — فقط وألنفسهم — بأنفسهم وشادوا
الطوائف عىل يقوم مجتمٍع إىل — آباؤهم عرفه الذي — املوحد النظام من انتقل مجتمعهم
تربطهم والرهبان، والقساوسة الوسطى، والطبقة املدن، وسكان القرى، سكان والهيئات:

والتقاليد. الدين من رابطة جميًعا
يسوده الذي الحكم، عرصي من الثاني العرص إىل نصل اإلسالم نور سطوع ويف
والهيئات الطوائف تنوع عىل قائًما املجتمع ظل وقد سماوية، رشيعة من مستمدٌّ قانون
أوهنه وفواصل فوارق من والهيئات الطوائف تلك بني ما أن إال — قبل من كان كما —
كل يف ا حقٍّ أحساسرسى وهو الواحدة، األمة «األمة»، إىل باالنتماء قوي إحساس وأضعفه
شأن ذلك يف شأنها — اإلسالمية مرص كانت فقد الحكم دائرة يف ا أمَّ جماعة، كل ويف فرد
الرشعية الحكومة بني التمييز عىل القائمة بالحقيقة تعرتف — اإلسالمية البالد من غريها

الواقع. وحكومة ا حقٍّ
أو أخرى، إىل حاكمة أرسة من السلطة انتقال إىل طواعية عن تخضع كانت وبهذا
أنَّ كما وجوًدا، للعدالة كفل «الرشيعة» بسيادة االعرتاف أنَّ بيد أخرى، إىل عصبيٍة من
الرشعية الدينية الهيئة ويقظة لألمة، باالنتماء — إليه أرشنا الذي — القوي اإلحساس

الحق. إلحقاق ناجزة عملية أداة أوجدا
مكانًا املسلمني لغري هيأ بأنه يعتز أْن اإلسالمي للمجتمع كان كله هذا إىل وباإلضافة

والثقافة. واالقتصاد الحكم نواحي يف جدية ومشاركة حق عن ءُونه يتبوَّ منه،
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األخري الفصل يف ذلك وسنتناول العقل»، ألحكام وفًقا «الحكم طور إىل نصل وأخريًا
الطور ذلك أوجدت التي الظروف، أنَّ نذكر بأن اآلن ونكتفي والغرب، بمرص الخاص
محاولة وإىل ورثناه، كما اإلسالمي املجتمع عىل االنتقاض إىل أدت الحكم، أطوار من
حكم تحت وأحيانًا االرتجال، طريق وعن التجريب، طريق عن جديد مرصي مجتمع بناء
السلطان. عرش عىل اإلنساني العقل نصبنا قد دمنا ما يكون، أْن يجب ما وهذا األهواء،
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والنحل اإلنسان وهل الفرد؟ أجل من الجماعة خلقت أو الجماعة، أجل من الفرد خلق هل
هي حيث من — لإلنسانية أنَّ أو بسواء، سواء االجتماعية الحياة يف الهوام وسائر والنمل،

اإلنتاج؟ يف العامل أو املواطن إنسانية من خطًرا أجل معنى —
علينا لتحتم وحدها، الدنيا الحياة أفق يحده نظًرا اإلنسان طبيعة إىل نظرنا لو إننا
يكون ال الحالة هذه ويف التاريخ، دائرة تحرصها اإلنساني الوجود معاني كل إنَّ نقول: أْن
الحالة هذه ويف أعضائه، أحد هو الذي املجتمع ذلك من جزءًا إالَّ اإلنسان بني من الفرد

للجماعات. االجتماعي النمو هو يهم الذي اليشء يكون كذلك
يف مركًزا نظًرا ومصريه، اإلنسان طبيعة إىل — أخرى جهٍة من — نظرنا لو ولكننا
خارج تقع اإلنساني الوجود معاني كل إنَّ نقول: أْن علينا لتعني وحدها، اآلخرة حياته
هذه يف — وينحرص رش، وكله معنى، بال العالم يكون الحالة هذه ويف التاريخ، دائرة
املجتمع نجد وهكذا عنه. االبتعاد ويف كرًها، املجتمع حمل يف اإلنسان سعي كذلك — الحالة
الثاني النظر وحسب — التعبري هذا صح إْن — الفرد يبتلع — األول النظر حسب —
ا أمَّ الذاتي، وجودها لها إنسانية نفس كل أنَّ يغفل األول فالنظر اللدود؛ عدوه نجده
الكمال يبلغ أْن يستطيع ال — اجتماعي كائن أنه بحكم — اإلنسان أنَّ فيغفل اآلخر النظر
الروحي، سعيه الساعني فيخالط نفسه عىل االنطواء بعدم إال إليه يسمو الذي الروحي

اجتماعي. مسعى — جوهرها يف — هي هللا معرفة أنَّ أساس عىل
طبيعة يف النظر من األول بالنوع كثريًا تاريخهم أدوار يف املرصيون يتأثر ولم هذا
ظل يف وذلك النظر، من الثاني النوع عليهم غلب — العكس عىل — ولكنهم اإلنسان،
ترجح لم الدينية العقيدة أنَّ أدركنا إذا إذن نعجب فال وإسالمهم، ومسيحيتهم وثنيتهم
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بحكم عليه املجتمع أوجبه ما عبء عنه ترفع ولم تفعل، أْن لها ينبغي كان كما الفرد كفة
دائمة. تكون تكاد مالزمة املرصي املجتمع الزمت رضورات

النتائج: من نوعني إىل أدت — بالرشح اآلن أتناولها سوف التي — الرضورات وهذه
يف السلطان وحرص جهة، من التكرار عن عمله يخرج بأال وإلزامه الفرد قدر من الحط
لها والرفاهية واملتعة الراحة وسائل لتوفري وتكدح تشقى الجماعات كانت متسلطة، قلة

أخرى. جهٍة من
الحياة أسس يف مستقرة معينة طبيعية عوامل إىل إليها أرشنا التي الرضورات وترجع
جوهري تغري دون عام بعد عاًما عملها وتواصل بانتظام، تعمل عوامل وهي املرصية،
قصري ومداه نعرفه، ما عىل التاريخ فجر منذ ملحوظ تغري دون — األقل عىل أو — فيها
وفيضان ورسعتها، الرياح واتجاه والرطوبة، والحرارة واختالفها الفصول فتوايل نسبيٍّا،
كما الحركة، منتظم كامل نسٍق يف تجري الطبيعية الظواهر هذه كل وانخفاضه، النيل
بُدَّ ال شأنها هذا بيئة وإنَّ رتيب. دوري لنظام أيًضا يخضع التغريات من يحدث ما أنَّ
من الكد لهذا بُدَّ ال أنه إال رتيبة، منتظمة سنن عىل فيها وكده اإلنسان كدح يجري وأْن
كل إنَّ إذ واحدة؛ عليا سلطة تصنعه نظام نهج عىل يجري وأْن متواصًال، ثابتًا يكون أْن
يعقبها الفرد، نزوات من نزوٍة وكل واالنتباه، اليقظة يف تواٍن وكل والجهد، الكد يف توقف

والكوارث. الدمار
بُناتها تتقاىضمن وشادوها املرصيون بناها التي مرص إنَّ نقول: أْن إذن لنا ويحق
عىل مرص سيطرة من بلغ وقد يحيونها، التي الحياة نوع عليهم وتفرض بقائها، ثمن
إذا — نجد أننا مواردها، واستغالل إدارتها خطط لهم ورسمها أمرها وقادة ساستها
هي هي الرومان، الوالة أو املماليك سالطني أحد أعمال — املثال سبيل عىل استعرضنا
مرصمنها مؤسسو جعل لقد واألعوام، األسماء يف إالَّ تتغري لم نفسها، البطاملة أحد أعمال
مركز، مطلق لحكم سكانها يخضعوا أْن استغاللها أجل من الرضوري من وكان ضيعة،
وال قطرة، املاء من تضيع فال الرتبة، وموارد املياه ملوارد تنظيمهم ثمرة بذلك فيجنون
اآلتية: املبادئ يف كله النظام مفتاح تلخيص ويمكن منزرع، غري األرضشرب من يبقى

لعمل القصوى األهمية االقتصادي، االستغالل وبني العامة اإلدارة بني الوثيقة الصلة
املبادئ، لهذه مصداق إالَّ مرص تاريخ وما يقظة. منتظمة تكون أْن يجب اإلدارة اإلدارة،
بلًدا نعرف وال مرص، أهل يتأثر كما فاسًدا أو صالًحا بالحكم أهلوه يتأثر بلًدا نعرف فال
االقتصادية العوامل فيه تجري بلًدا نعرف وال كمرص، إدارته ساءت إذا الخراب إليه يرسع
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يفمرص فتستطيع مرص، يف الحال هو كما انحراف ودون تمهل دون املقدرة نتائجها نحو
— وتستطيع الرشاء، قوة وازدياد اإلنتاج ازدياد من رضيبة رفع عىل يرتتب ما تقدر أْن
كان قطنًا الري مرشوعات من مرشوٍع عىل ينفق مال يساويه ما تحسب أْن — مرص يف

سكر. قصب أو
صالحني عاملني، إيجاد نحو تنزع والبرشية الطبيعية مرص بيئة أنَّ إذن الجيل فمن
التاريخ يف — واملرصي املتباينة، الفردية الثروات إيجاد نحو تنزع مما أكثر اإلنتاج، يف
أو قريته تعلق، أشد يسكنه الذي الحي أو الشارع أو حقله أو بقريته متعلق إنسان —
حاله، ساءت مهما يهجره أو يرتكه أْن عليه ويشق عمله، يف يشقى وطنه، هي مدينته
فال بجديٍد، تأتي ال — مسالكها يف — السنون كانت وملا الطبيعة. كوارث من انتابه ومهما
يرى أْن ا إمَّ يراه: الذي فما القرية وراء ما إىل البرص امتد ما وإذا جديد، إىل للتطلع معنى
واملوت، الجدب إالَّ الصحراء وما الصحراء، يرى أْن ا وإمَّ ذلك، يف جديد وال أخرى، قرية
عن يؤثر ولم ظهره، دائًما الفالح يوليها أْن عجب فال طريق، وقطع نهب رجال وأهلها
الحلوة األيام عرف كالهما والحرضي والقروي الطبيعة، اسمه بيشءٍ هاَم أنه املدينة ابن
يريانه وال الزمان، مىضمن فيما كان عرصذهبي وجود يتصورا لم ولكنهما املرة، واأليام
العرص ليس صربا، ما جزاء اآلخرة يف هللا من يرجوانه كانا وإْن حارضهما، يف قطًعا
القلة، نصيب من دائًما كانت الدنيا طيبات أنَّ فالظاهر الحارض، يف وال الغابر، يف الذهبي
استأثر املاضية السنني من اآلالف الستة أو الخمسة «خالل توينبي: األستاذ قال وكما
أو تردد دون فيها حقهم عبيدهم وحرموا الجماعات، كد بثمرة املختلفة املدنيات قادة

وعسله.» خالياه عىل نسطو بالنحل نفعل كما ضمري، وخز
يستعرض — اإلله امللك — مرص فرعون ذا هو فها مرص، إنشاء قدم قديٌم والبالء
فيتوهم املضلل، الخاطر فيستهويه كان مما أبدع اإلمكان يف ليس أْن ويرى حوله، ما
فالحيه، جانب من منظٌم تعاوٌن لوال أنه وفاته مرص، خالق — وحده وهو — هو أنه
فيما وترصف السلطان، فمارس شيئًا، يخلق أْن وسعه يف كان ملا انقيادهم، سهولة ولوال
يخدم ملًكا أحد، فيه يشاركه ال — له ا خاصٍّ ملًكا كان لو كما — بأرسه املجتمع أنتجه
املأل يف نادى أْن عجب فال اآلخرة، يف وخلوده الدنيا، هذه يف وتمجيده ومرساته أهواءه
برشية. إنتاج أدوات إالَّ يكونوا فلم الفالحني، شأن انحط أْن عجب وال اْألَْعَىلٰ﴾، َربُُّكُم ﴿أَنَا
يتسم كما والتقاليد، القديم عىل واملحافظة بالجمود، يتسم القديم املرصي املجتمع وأخذ
من صباه ويف مولده عند نفسه املجتمع به اتصف ما مناقضة أتمَّ ناقض مما بالعقم؛

البطولة. لحظات من لحظٍة يف واإلقدام االبتكار صفات
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أو الرخاء ويعم يهبط، وقد اإلدارة مستوى يسمو قد املتتالية التاريخ أدوار ويف
أسوأ عىل بينهما الذي كان عليه، هو ما عىل واملحكوم الحاكم بني ما يبقى ولكن البؤس،
عىل وسطوهم الحكام رشاهة يكبح الذي الوحيد الزمام كان عندما الرومان، أيام أحواله

تماًما. لبنها يجف قد الحلوب البقرة أنَّ من خوفهم هو الناس؛ أيدي يف ما
لنا يحق أال ننظر، وهنا مرص، تاريخ من واإلسالمي املسيحي العرصين إىل نصل ثم
هاتان تعلن ألم املجتمع؟ وبني اإلنسان بني الكائنة العالقات يف أساسيٍّا تحوًال نتوقع أْن
يستمدها ذاتية فرد ولكل إنسان، ولكل مخلوق، لكل وأنَّ هللا، خلقه اإلنسان أنَّ الديانتان
يسرتدها، أْن أو يمنحها أْن له أنَّ يدعي أْن ما، لسلطاٍن وال ما، ملجتمٍع يجوز وال هللا، من
شخصية شئون وهذه ربه، يعبد وأْن أدبه يكمل وأْن رزقه، يكسب أْن اإلنسان عىل وأنَّ
باعتناقه املجتمع يف الفرد مركز يتأثر لم — يقال والحق — ولكن اجتماعية، تكون أْن قبل
إىل أوًال يرجع أسباب: إىل هذا ويرجع نتوقعه، أْن لنا يحق الذي للحد الكربى املبادئ تلك
الكبح، يقتيض الرش نحو البرشية الطبيعة نزوع أنَّ يرون كانوا الدين بأمور القائمني أنَّ
أو قيرص، لسيف مجاًال هناك فإن البرشية الطبيعة عنارص من عنًرصا الرش دام ما وأنه
يمكن ال املجتمع بأن يؤمنون كانوا الدين بأمر القائمني أنَّ إىل ثانيًا، ويرجع عمر، لدرة

ودرجات. مراتب الناس ترتيب عىل إالَّ يقوم أْن
يف يقتض— لم اإليمان هذا ولكن البرش، أفراد بني باملساواة مخلصني يؤمنون كانوا
يف األفراد تفاوت هو الثابت واليشء األفراد، الفرصبني تكافؤ إيجاد عىل العمل — نظرهم
التفكري يف ويرسي األرزاق، يف تفاوتهم ينقصها أو الحقيقية املساواة يضري وال مواهبهم،
للتفكري يحق ما أنَّ عىل والخاصة. العامة بني الواضح التمييز وعمًال، قوًال اإلسالمي،
الساللة أو الحسب أساس عىل يقم لم التمييز هذا أنَّ هو وعمًال قوًال به الفخر اإلسالمي
أخرى عوامل إىل باإلضافة أثره، له وكان واقعة، حقيقة كان ولكنه الغنى، أو البرشية
للفرد، املخصصة االجتماعية الوظيفة أساس عىل مرص يف اإلسالمي املجتمع تنظيم يف
مسامًلا، إنسانًا صفته صفتان: املسلم فللفرد حقوقه، تعني التي هي االجتماعية والوظيفة
وخاصة، عامة فالحقوق إلخ. … جنديٍّا أو كاتبًا أو علم طالب أو صانًعا أو فالًحا وصفته
تكاد. أو عمليٍّا، فتمحوها الحقوق عىل الواجبات تطغى وقد وخاصة، عامة والواجبات

ولكن له، الناس أصلح يد يف يكون أْن ينبغي الحكم أنَّ لتقرر اإلسالمية النظرية إنَّ
الطاعة فرض وسائل يملك من يد يف يكون أْن — نفسه الوقت يف — يوجب الواقع
ملمارسة الوحيد املربر النهاية يف أصبح الوسائل امتالك أنَّ له يُؤسف ومما الرعية، عىل

السلطان.
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يف عرش التاسع القرن خالل التغيريات من حدث ما أثر وقد املايض، تراث هو هذا
أوجه: أربعة عىل الرتاث ذلك

للحقوق. أساًسا املطلقة اإلنسانية اتخاذ (١)
ذلك. إىل ما أو صانًعا، أو فالًحا الفرد، صفة عىل املواطن صفة تغليب (٢)

واالقتصادية. االجتماعية التغيريات طريق عن الخري إىل التطلع (٣)
املختلفة. األنظمة تحدثه أْن تستطيع بما اإليمان (٤)

فرد بتكوين عنايتنا وأنَّ جديد، مجتمٍع يف النظر نركز أننا الرسد هذا من والواضح
نقوله أْن نستطيع ما وهذا املثايل، الجديد املجتمع إليجاد وسيلة تكون أْن تعدو ال جديد

الحارض. عرصنا يف واملجتمع الفرد عن
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كان ا حقٍّ تاريخها، من السنني آالف خالل ريفي مجتمع حضارة مرص حضارة ظلت
الحضارة أنَّ إال القومية، البالد حياة يف مكانتها املراكز لهذه وكانت حرضية، ملرصمراكز

الريف. وسكان الريف حضارة هي كانت — ذلك مع —
كان القديمة؟ مرص يف الحضارية الوحدات تلك طراز كان كيف اآلن: لنتساءل وإنا
تقوم بما قامت وإْن كبرية، قرى الحقيقة يف كانت ولكنها اليوم)، (األقاليم «بنادر» هناك
السوق يعقد كان وفيها املحلية، والعبادات املحلية، اإلدارة مراكز كانت إذ املدينة، به
أو البالد قاعدة جعل الغالبة النزعة وكانت اململكة، قواعد هناك كانت كما واملواسم،
أنَّ إالَّ جلية، واضحة ذلك وفوائد بالوادي، الدلتا تلتقي حيث أي منف؛ إقليم يف العاصمة
قاعدة طيبة واتخذوا الشمال، نحو االتجاه إغراء قاوموا الجديدة اإلمرباطورية مؤسيس
بمعنى أو — الشهرية الجامعة مدينة أيًضا هناك وكانت واإلمرباطوري، القومي ملكهم
أسسها التي املدينة هناك كانت كما شمس»، عني أو «أون الكهنوتية املدينة — أدق
لها يقدر لم هذه أنَّ إالَّ فرضها، التي العقيدة مركز لتكون أخيتاتون» «مدينة أخناتون
املرصيني نظر وجهة عىل يدلنا العمارنة» «تل يف آثار من منها تبقى وما طويًال، تعمر أْن

املدن. تخطيط فن يف
نعني بعد، اآلتية التطورات دراسة عند أمره يهمنا املنشآت، من طراز أمامنا وأخريًا
و«ماريا» الدلتا، رشق يف «دافني» ذلك مثال الحدود، عند املقامة املعسكرات مدن بذلك
وإْن الدلتا، يف الواقعة و«نوقراطس» جنوبًا، الفيلة) جزيرة (أو و«الفانتني» غربها يف
لفراعنة املعسكرات تلك أتاحت وقد املتوسط. األبيض بالبحر مالحي اتصاٍل عىل كانت
ممن اليهود، أو اإلغريق، أو مثًال، كالليبيني املترببرة، الحربية العصابات يسكتوا أْن مرص
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بل فحسب، جنوًدا بوصفهم ال لهم، مواطن يوجدوا أْن عليهم لزاًما وكان يجندون، كانوا
الجاليات تلك أهم وكان مرص، من تكون أْن دون مرص يف تقيم أجنبية جاليات بوصفهم

واإلغريق. اليهود شأنًا
املرصية الثقافة أنَّ إالَّ اإلسهاب، من بيشءٍ مرصبعد، تاريخ من الجانب هذا وسنرشح
الحضارية؛ الحياة من ال الريفية، الطبيعة ينبوع من دائًما مادتها تستقي كانت الكربى
املدينة وهن وإنَّ والنشور، واملوت الحياة مظاهر يف التأمل غذاها إنما الثقافة فأصول

تصوير. أدق املعنوي وهنها لنا ليصور املادي املرصية
للمدينة كان التاريخ، من جديدة فصول بدأت بالزوال العرصالفرعوني آذن وملا هذا
الجديد الفصل ذلك عن الستار أزاح من أول هو األكرب اإلسكندر وكان األول، املقام فيها
تكونت جديدة حضارة بأنه إجماًال الجديد الفصل ذلك ويوصف التاريخ، فصول من
يف الزاوية حجر هي فاملدينة املرصية؛ املدينة بوتقة يف ُصهرت متباينة، عنارص من

األكرب. اإلسكندر تصورها كما اإلمرباطورية،
املستوطنة والعنارص الوطنية العنارص تؤثر لكي مواتية املدينة يف الفرصة كانت إذ
الذي والروحي املادي الجو تجد أْن كافة العنارص تستطيع وفيها بعض، يف بعضها
أنها نذكر أْن علينا ويجب ذلك، عىل شاهٌد «اإلسكندرية» ومدينة فيه، تعيش أْن يمكنها

مرص. من أو مرص هي فليست ملرص» املتأخمة «اإلسكندرية بأنها رسميٍّا عرفت
طريق عن اإلغريقية الحضارة نرش سياسة تنفيذ يف حذرين البطاملة كان وقد
يف السلوقيني منافسيهم سياسة مع املضمار هذا يف سياستهم فتعارضت املدن، إنشاء
الوجهتني من — الهيلينية املدينة أن يدركون كانوا البطاملة أنَّ إىل ذلك ويرجع سوريا،
وتفكك التقليدية، االقتصادية الحياة األيام عىل توهن أْن من لها بُدَّ ال — واملادية الروحية
وإنماؤها اإلسكندرية شأن إعالء هما: شيئان إال عنهم يؤثر لم لذلك املجتمع؛ أوارص
مدينة وتأسيس الهيلينية، الحضارة مراكز من عظيًما مركًزا وأصبحت ازدهرت حتى
زراًعا وإقامتهم الريف، يف جندهم إسكان يفضلون البطاملة وكان الصعيد، يف «توليماس»

مستعمرين.
— األجانب من عادة وكانوا — واملجندين الريف بني وثيق ارتباط بداية ذلك كان وقد
مظهرين: االرتباط ذلك اتخذ وقد عرش، التاسع القرن بداية حتى دام الذي االرتباط ذاك
من الدولة دخل تخصيص فهو اآلخر املظهر ا أمَّ مثًال. الريف يف الجند مرابطة أحدهما:
العاجلة الجولة هذه يف بنا ويجدر املسلحة، القوات عىل لإلنفاق بالذات الزراعية األرايض
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عىل املرصيني مقاومة قهر يف منهم رغبة الرومان، إمرباطورية يف األمر أويل أنَّ نالحظ أْن
اسم: عليها يطلق كان التي املدن تلك — الواليات عواصم حولوا قوميتهم، عن التخيل
حينما امليالدي الثالث القرن يف ذلك تم وقد ذاتي، حكم ذات بلديات إىل — «مرتوبوليس»
املرصية الحضارات من مزيًجا كانت التي ثقافتها من الطور ذاك تجتاز مرص كانت

«املرصية». املسيحية الفذ: املزيج ذلك لتصبح واليهودية، والهيلينية
التي وهي املسيحية، قبل ما ثقافة إىل الوراء، إىل نظرة لنلقي لحظة نقف وهنا
التقاليد استمرار تعطي ال كانت وإْن عملية تسمية وهي اإلسكندرية، حضارة عادة تسمى
إىل نورها خبا التقاليد تلك فإن عجب وال االعتبار، من حقها الريف يف الخالصة املرصية

وسناء. بهاءٍ من لإلسكندرية كان ما جانب
نظر وجهة هما: نظر، وجهتي من اإلسكندرية ثقافة يستعرض أْن للباحث ويمكن
يف أثٍر من الثقافة لتلك كان ما ناحية من أي تكوينها؛ يف أسهمت التي الثالثة الجماعات
ناحية من يستعرضها أْن يصح كما منها، جماعة بكل الخاصة التقاليد وتنمية ازدهار
أنَّ فيه شك ال ومما الوصف. لذلك الحقيقي باملعنى عامة إنسانية ثقافة وبزوغها انبثاقها
مدينة يف اتصاٍل من بينهما تم ما بفضل كان والهيلينيني لليهود القومي الرتاث من كالٍّ

اإلسكندرية.
الهيليني األدب روائع دراسة يف متواصلة جهود من بذل ما إىل نشري أْن وحسبنا
الحضارات أنَّ عىل يربهن مما اإلسكندرية؛ يف اليهودي األدب ازدهار وإىل الكالسيكي،
خطر عن بمنأى دائًما تكون األخرى بالحضارات حيويٍّا اتصاًال املتصلة القومية
هذا عىل تتفاعل املختلفة القومية الثقافية التقاليد كانت وبينما الفناء، أو االضمحالل
نحو جديد عام اتجاه بزوغ نفسه الوقت يف حدث بينها، فيما مثمًرا تفاعًال النحو
األحايني بعض يف االتجاه هذا كان العالم، هذا يف البرشية لحياة الكربى الشئون معالجة
جمع منه هدفهم وكان اإلسكندريون، مارسه الذي العلمي البحث ومثاله مبارش، غري
والجغرافيا، األحياء بعلوم أو بالطبيعة، أو بالفلك، تتعلق التي سواء وتنسيقها، الحقائق
باتخاذ الكربى الشئون معالجة إىل يهدف أخرى أحياٍن يف االتجاه هذا وكان بغريها. أو
دينية آراء من تركيبًا (هوسريابيس) واحد معبود أو إله إنشاء ذلك ومثال الطرق، أقرص
التصوفية الناحية من تعالج الشئون تلك كانت أخرى أحياٍن ويف وإغريقية، مرصية
يف املسيحيني بعدهم ومن واليهود، اإلغريق بال تشغل التي املشكلة وكانت والفلسفية.

باإلنسان. ة وبخاصَّ بالكون، هللا عالقة مسألة هي اإلسكندرية،
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بعد إالَّ وخضمها وغمارها الروحية الحياة صخب يف بنصيبهم املرصيون يقم ولم
القديم، املرصي املجتمع قلب يف الجرانيت صالبة لبة الصُّ الصخرة وتفتت املسيحية، انتشار
الفالحني ثورة ولُبه صميمه يف والنظام الرهبنة، نظام املسيحية روحانيتهم ثمرة وكانت
— وواقعها حقيقتها يف — ولكنها الدنيوية، الحياة عىل ثورة ظاهرها يف هي املرصيني،
والعقم الجدب وهاد يف تردت وقد املدن، وحياة املدن له ترمز ما وكل املدينة، عىل ثورة

والرذيلة. والعنف
املجتمع يف املهيمنة املسيطرة مكانتها «للمدينة» اإلسالم انتشار أعاد وقد هذا،
بعض أقل وملدى — القاهرة شهدت وقد حضارية، ثقافة مرصاإلسالمية فثقافة املرصي،
بني ممتازة مكانة القاهرة وتبوأت كامًال، ازدهاًرا الثقافة تلك ازدهار — األقاليم يف املدن
وقد هذا الحياة، ومرفهات العلم ونرش الفنون ميادين يف وذلك اإلسالمية، الحضارة مراكز
تتسم التي الحقيقية الصفة اإلسالمية املدينة عىل ينكروا أْن عىل الغرب علماء بعض درج
اإلسالمية املدينة أنَّ إىل يرجع الرأي ذلك اتخاذ إىل بهم حدا ما أنَّ رأيي ومن املدينة، بها
القاهرة مدينة أنَّ يف مراء ال — ذلك مع — ولكن املدنية، األنظمة إنشاء مراسيم إىل تفتقر
املدنية، هيئاتها بفضل هذا وكان السيايس، مرص بناء يف األوىف بنصيبها قامت اإلسالمية
فنصيب الشعبية، الفتن — إغفاله يصح ال ما وهذا — ذلك إىل مضاًفا الدينية، ومعاهدها

تجاهله. يمكن ال األحداث يف القاهرة
خلقت بالقصصالشعبي، عامة الشعب وتمسك الصوفية، الطوائف نمو وبفضل هذا

هذا. يومنا إىل بقيت التي الصالت تلك باملدينة، الريف تربط كانت التي الصالت
املشرتكة، املواطنة فكرة يف والريف املدينة إدماج نحو االتجاه عرصنا شهد وقد هذا
إىل نصل أْن قبل نسكله أْن علينا طويل، طريق أمامنا زال ما ولكن الدولة، فكرة ونمو

الثقافية. النظر وجهة من االثنني بني صالحة موازنة

32



القديم مرصوالعهد

العهد عنهم تحدث الذين القوم أولئك إرسائيل»، «ببني مرص عالقات طبيعة هي ما
أسهموا هل السناء؟ وذاك الروعة بتلك الروحية وجهودهم تاريخهم أحداث وعن القديم،

فيه؟ والغرب واإلسالم واملسيحية الهيلينية الحضارة إسهام مرص تكوين يف
«متمرصون»، وإغريق اإلغريقية، يف مندمجون مرصيون هناك كان أنه نعرف إننا
مرص، عىل سيطر قد الغرب أنَّ ونعرف اإلسالمية، ومرص املسيحية مرص هناك كانت كما
الحالني يف ذلك وكان أحيانًا، عنه بوجهها أشاحت كما حينًا، الغرب إىل اتجهت مرص وأنَّ

وإدراك. وعٍي عن
عن أجيب ولكي إرسائيل؟ بني مع مماثلة عالقاٍت عىل مرص كانت هل ترى ولكن

الشعبني: بني الصالت من رئيسيني نوعني بني أميز أْن بي يجدر السؤال هذا
أي ونهايتها؛ الرسمية القديم العهد كتب بداية بني ما فرتة إىل فريجع األول: النوع فأما
ويف الفرس إمرباطورية يف مندمجتني وفلسطني مرص فيه كانت الذي الحني ذلك حتى
امليالد. قبل الرابع القرن يف اإلسكندر فتوح عىل ترتبت التي الخطرية األحداث إبان

ُقدِّر وقد مرص، يف االستيطان يف اليهود أخذ عندما أي عندئذ؛ فيبدأ الثاني: النوع وأما
هذه يف كانوا ولكنهم والثقافية، االقتصادية البالد حياة يف أثرهم لهم يكون أْن لليهود
بالغرب، املتصلة مرص ثم واإلسالمية املسيحية مرص تكوين عوامل من عامًال الحالة
الحديث نخصص وأن املوضوعات، تلك يف ألحاديثنا أمرهم نرتك أْن إذن بنا فيجدر

القديم. العهد بيهود مرص لعالقات الحايل
وحوادث وقائع اخرتت لو وأبني أوضح يكون العالقات لتلك تفسريي أنَّ رأيي ومن
وهي املجاعة، ضغط تحت وقعت وقد إبراهيم، بزيارة ولنبدأ زمنيٍّا، ترتيبًا ورتبتها معينة



مرص تكوين

الصحراء يشبه ما أو الصحراء رعاة من األقوام بني للعالقات ا جدٍّ قديًما مثًال لنا تبدو
عرشة، الثانية األرسة عهد يف حدث إبراهيم قدوم أنَّ الثقات بعض ويرى النيل، وادي وبني
إبراهيم زوجة — لسارة كان أنه نالحظ أْن علينا ويجب ذلك. بعد يوقتها بعضهم أنَّ كما
هو كما العرب ببالد إبراهيم أسكنها وقد إسماعيل، أم هاجر هي مرصية، جارية —
الحظ تقلبات من صادفه وما مرص، إىل يوسف قدوم ننىس أال علينا يجب كما معروف،
أَثْرى ولقد مرص، لفرعون كوزير السلطة توليه إىل األمر به آل حتى ونحس، سعٍد بني

الحظ. لهم وابتسم عجيبًا، ثراءً وشعبه هو
األجانب، الغزاة عهد يف حدث ذلك إنَّ آخرون: ويعارضهم املؤرخني، بعض ويقول
من ألخالط البالد أبواب فتحوا الواقع يف والهكسوس بالهكسوس، يسمون كانوا الذين
يعيشون كانوا الذين اليهود، ازداد أيامهم يف أنه ويبدو الرشق، من عليها وفدوا الناس،
ميادين يف مهارة اكتسبوا كما ماشيتهم، وحظائر خزائنهم وامتألت وثراءً، عدًدا مرص، يف
الكريمة األحجار عىل والحفر املعادن، كصناعة املرصيني، عند املعروفة املختلفة الفنون
نذكر أْن وعلينا أنفسهم، من «شيوخ» يرأسه نظام يجمعهم وكان والنسيج، والصباغة
أولئك رحيل أي عسكري؛ ونظام حشٍد شكل عىل رحيلهم كان مرص غادروا عندما أنهم

الهكسوس. حكم انتهاء بعد البقاء يؤثروا لم الذين
باهرة عسكرية أعماٍل من عرشة الثامنة األرسة به قامت ما إىل القصة بنا وتنتقل
شادوها، التي الكربى اآلثار وإىل اإلمرباطورية، تنظيم إعادة وإىل آسيا، يف وانتصارات
— أخناتون فرضها التي العبادة وهذه الدينية، أخناتون ثورة املفاجئ: الحدث ذلك وإىل
من شكًال — ضيق وجٍه عىل — تعترب أْن يمكن — أتون اسم تحت الشمس قرص عبادة
حي؛ قوي واحد بإلٍه اإليمان عىل تقوم كانت ولكنها الشمس، لعبادة املتعددة األشكال

اليهود. توحيد وبني املرصيني عقيدة يف التطور هذا بني التقارب من نوع نشأ وبذا
السؤال هذا عىل اإلجابة وليست األخرى؟ يف إحداهما العقيدتني أثر ما نتساءل: واآلن
الشخيص االبتكار بطابع يتسم كان أخناتون، به قام الذي الجليل العمل فإن الهني، باألمر
أناشيد بني — جانبًا اللفظي التشابه ودع — األفكار تشابه ولكن وتحقيقه، طموحه يف
وتقديره وزنه دقة إىل يدعو ما والفكر النظر من يسرتعي املزامري بعض وبني أخناتون

قدره. حق
بني باضطهاد االرتباط بعض مرتبًطا أتون عبدة سلطة زوال كان إذا تدهش ولن
هذا يكون وقد — عامة املؤرخون يرى كما — عرشة التاسعة األرسة عهد يف إرسائيل
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وأذنابهم، وشيعتهم للهكسوس املرصيني كراهية يف نبت وأنه ذلك، قبل بدأ قد االضطهاد
املعبودات عباد جميع من النفور إىل أدَّى قد أخناتون وفاة أعقب الذي الفعل رد يكون وقد
بني فرعون بينهم من كان وقد — عرشة التاسعة األرسة فراعنة أنَّ حدث ثم املرصية، غري
— وعسكرية مدنية — الضخمة العمائر بتشييد اهتموا — هو) من نعرف (وال إرسائيل
األهلني، غري عنارصمن إالَّ — الثاني رمسيس يفاخر كان كما — تشييدها يف يسخروا ولم
أخفته الذي موىس، شخصية هي فيها البارزة والشخصية التالية، املرحلة إىل بذلك ونصل
الذكور املواليد بذبح فرعون أصدره الذي القايس األمر ذلك من لتنقذه النهر؛ بردي يف أمه
له ُقدِّر ولكن مرصية، ثقافة كنف يف وترعرع موىس ونما فرعون، امرأة َوتَبَنَّته كافة،
ملوىس: فرعون وجهه الذي املؤثر العتاب ذلك الكريم القرآن يف ورد وقد عليها، يثور أْن

ِسِننَي﴾. ُعُمِرَك ِمْن ِفينَا َوَلِبثَْت َولِيًدا ِفينَا نَُربَِّك ﴿أََلْم
ليكف فرعون؛ إىل بالذهاب وأمره هللا، اختاره أْن كان ثم مدين، إىل موىس هرب ثم
— األمر آخر موىس— وتمكن مرص، من بالخروج لهم وليسمح إرسائيل؛ بني تعذيب عن
ميلء «بحر بأنه: عربوه الذي البحر وصف القديم العهد رواية ويف بقومه، يخرج أْن من
وقد هلكوا، ممن كان نفسه فرعون أنَّ عىل نص فيها يرد لم كما والعشب»، بالحشائش
يرد لم أنه بالذكر جدير هو ومما يوسف، وجثة ومقتنياتهم أمتعتهم معهم اليهود حمل

أخرى. مرة هذا إىل وسأعود املرصية، التاريخية النصوص يف كله هذا من يشء ذكر
أرض عىل واالستيالء العرش، والوصايا بالتيه املتصلة الحوادث إىل القصة تنتقل واآلن
وما سليمان، حكم حتى واململكة صمويل قصة ثم القضاة، وعهد يوشع قصة ثم كنعان،

وعظمة. ضخامة من به امتاز
تسميته يجوز ما رشح نتناول — حددناه الذي العرص نهاية حتى — هنا ومن

القوى. توازن بسياسة
الصغر، يف متناهية ومدن دويالت بني مقسمة وفلسطني، سوريا إىل اآلن ننتقل
نجدها فإننا ولذا التغلب؛ سياسة وهمة بنشاٍط تمارس قوية ملكية دول بها وتحيط
واملعابر الجسور بمثابة وكانت السوريَّة، الفلسطينية األرايض تسود أو تملك أْن تحاول
وملا جريانها، بشئون عظيًما اهتماًما مرص اهتمت ثَمَّ ومن آسيا، وغربي مرص بني ما
إالَّ إليها ضمها أو أرضهم عىل االستيالء تستطيع بحيث والسلطان القوة من تكن لم
أيدي يف البالد تلك وقوع دون للحيلولة جهودها وجهت فإنها الزمن، من قصرية فرتات
إثارة عىل تعمل مرصكانت فإن أيديهم، يف بالفعل البالد تلك وسقطت حدث ولو أعدائها،
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يف أخذت قد قوتها كانت إذ الحني؛ ذاك يف جهدها قصارى هذا كان وقد ملحتلها، املتاعب
صالت فنشأت عرصسليمان، يف ملحوًظا كان اليهودية الثقافة يف أثرها أنَّ بيد النقصان،
نشاهد أننا كما مرص، صادرات أهم والخيل الحرب مركبات وكانت البلدين، بني تجارية
عرص يف وأبهتها العمارة فخامة وترجع اليهود، عند امللكية املظاهر ازدياد يف مرص نفوذ
بأبهائه جملته يف ذاته املعبد فشكل شك، دون املرصيني محاكاته إىل اليشء بعض سليمان
القائمان األسدان وكذلك املدخل، أمام كاملسلتني القائمان البارزان والعمودان ومدخله،
منقوًال ملكه نظام كان الحقيقة ويف املرصي، الطابع يحمل ذلك كل سليمان، عرش عىل

الكربى. املرصية اإلمرباطورية عن
كان يشء، كل يف نقيٍض طريف عىل كانا لقد الشعبني؟ هذين بني نقارن كيف واآلن
حكومة سلطان تحت الصالت، مرتابط األطراف، متماسك مستقرٍّا، مجتمًعا يمثل أحدهما
ولم يبلغه. يكاد وال اليقني بلوغ إىل يسعى مضطرب قلق فشعٌب اآلخر أما دنيوية، دينية
انحدروا اليهود إنَّ مانيتون: املرصي املؤرخ قال موصول. ودٌّ األيام من يوًما بينهما يكن
كم ولكن والقراع، بالربص إصابته أثر عىل مرص من طرد املرصي الشعب من شطٍر من

مانيتون؟ يقرأ الناس من
تاريخ سجالت يف كثريًا إرسائيل ذكر يرد ولم ضاعت، قد كتبه فإن حال أية وعىل
لقحت قد اليهودية العقيدة أنَّ رأيت اآلخر، الجانب إىل النظر أردت إذا ولكن مرص،
التي الصورة وأنَّ املسيحية، الدينية الكتابات من جزء القديم العهد وأنَّ باملسيحية،
العالم يف وامرأة رجل وكل طفل، كل عقل يف انطبعت قد فيها مرصواملرصيني عن وردت
زد تخالفها، أخرى صورة أية محلها تحل أْن يمكن ال بحيث جيل، بعد جيًال املسيحي
يف أثٍر من اليهودية الصورة لتلك كان ما أساس وعىل سماوية، كتب يف ترد أنها ذلك عىل
مرصالفرعونية من ال والعاطفي العقيل موقفهم ويف واملسيحيني، اليهود من املاليني عقول
يف أيًضا هي عملت قد القديم العهد كتب بأن القول يمكن عموًما، مرص من بل فحسب،

بها. خاص نحٍو عىل ذلك كان وإْن مرص، تكوين
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إغريقية عنارص من ترتكب جديدة، ثقافة أنها املؤرخني بعض يرى الهيلينية؟ هي ما
نظر ويف الرشقيني، إىل اإلغريقية الحضارة امتداد أنها آخرون يرى بينما وعنارصرشقيَّة،
املدنية فيها يرى آخر فريٌق وهناك األصلية، اإلغريقية املدنية استمرار إالَّ هي ما فريق

جديدة. بظروٍف معدلة نفسها األصلية
موجز وصف إالَّ هي ما «الهيلينية» إنَّ «تارن»: املؤرخ مع ونقول وذاك، هذا ولندع
الثقافة فيها انترشت والتي األكرب، اإلسكندر بفتوحات بدأت التي الثالثة القرون ملدنية
موحًدا، املوضوع تناول وهي ميزته، الرأي ولهذا األصيل، موطنها عن بعيًدا اإلغريقية
كانت «تارن»، الدكتور حددها التي الثالثة القرون أنَّ دائًما نتذكر أْن علينا ينبغي ولكن
جانب من بل فحسب، إيجه بحر إغريق جانب من ال النطاق، واسعة توسع لحركة اتصاًال
يجب كما واألتروريني، الفينيقيني وبخاصة واملخاطرة، باإلقدام اتصفوا آخرين أقوام
قصة من يتجزأ ال جزءًا تكون أحداث الثالثة القرون تلك بعد حدث أنه نستذكر أْن علينا

املسيحية. الديانة ونرش الرومانية، اإلمرباطورية إنشاء وهي: أالَّ الهيلينية، الحضارة
من اإلغريقية الحضارة إشعاع وهو «تارن»، الدكتور تعريف من الثاني الشطر أما
ما حقيقة الحديث هذا يف أرشح أْن وأودُّ جليٍّا، إدراكه يجب مما أيًضا فهذا األصيل، موطنها
الحضارة إشعاع أنَّ نالحظ سوف الحق ويف وحدوده. واتجاهاته اإلشعاع هذا أمر من كان
بأمٍد الهيليني للعرص الثالثة القرون انقضاء بعد ثمرة، وأجدى أثًرا أبلغ كان الهيلينية
اإلسكندر، ورثت التي املالكة اليونانية األرسات بال عىل تخطر لم أوضاٍع ويف طويل،
ال جيوشهم: إليها تصل لم مواطن يف وال الرومانيني، األباطرة بال عىل تخطر لم وكذلك
ظل يف وال العباسيني، الخلفاء حكم تحت العراق يف وال الساسانيني، حكم تحت فارس يف
والفنون األقىص والرشق الساسانيني فنون يف وال واملسيحية، اإلسالمية التفكري مدارس
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تحت ظلتا اللتني أنطاكية، أو اإلسكندرية من املثمر اإلشعاع هذا ينبعث لم كما القبطية،
عىل تخطر ال مطروقة غري مدن من انبعث بل سنة، ألف قرابة والرومان اإلغريق سلطان
أو وجيحون، سيحون نهري حوض يف مرو واحة أو فارس، غربي يف كجنديسابور بال،

الجزيرة. يف الصابئة مدينة حرَّان من
عرص زوال مع تتوافق — حددتها كما — األوىل الهيلينية الحضارة وأدوار
أخرى، وبزغت نجوم فيه أفلت عليه، ترتبت قد تكن لم إْن القديمة، اإلمرباطوريات
وعال كان، خرب يف ودخلت الجديدة، والبابلية واألشورية املرصية اإلمرباطوريات ودرست
واآلراميون، واليهود، وامليديون، واألتروريون، والفينيقيون، اإلغريق، هم فتية، شأنشعوب
اإلمرباطوريات تلك من وأرحب أوسع ميادين إىل الشعوب هذه نشاط امتد وقد والرومان.
فحسب، قوية دولة إقامة حد عند يقفوا ولم السواء، عىل والرب البحر يف وانطلقوا القديمة،
غنًى أكثر فصًال اإلنسانية تاريخ إىل أضافوا بل رصًفا، حربيٍّا عمًال فتوحاتهم تكن ولم

الفصول. من سبقه مما للتأمل إثارة وأكثر بحوادثه،
كواهلهم وأثقلت السنون، بهم تقدمت وقد املرصيون، قومنا أتى هؤالء جانب إىل
من رسالة يتلقوا ولم واالبتكار، الخلق عىل قادرة جديدة حياة يبدءوا ولم املايض، أحداث

اإلسالم. وظهور املسيحية مقدم عند إالَّ األمل
تجاًرا مرص، إىل اإلغريق املغامرون قدم عندما بالهيلينية مرص تالقت ما أول وكان
يف وبحًرا برٍّا وحلفاؤه «بساماتيك» الفرعون استخدمهم وقد مرتزقة، وجنوًدا ومالحني،
وحروبهم فتنهم ويف الفينيقيني، قتال ويف بعدهم، من وحلفائهم والفرس األشوريني قتال
بعض ويف «نوقراطس»، مدينة ويف عسكرية، مدن يف اإلغريق هؤالء استقر وقد الداخلية،
ألسلوب وفًقا وأحيائهم مدنهم تنظيم حرية ومنحوا الصميمة، املرصية املدن أحيان
وسطاء األصح عىل أو — تجاًرا وكانوا وأنظمتهم، قوانينهم ظل ويف الخاص، معاشهم
وبني بينهم يكن ولم الصناعات، مختلف يمارسون وكانوا ومالحني، جنًدا كانوا كما —
يف فاإلغريق عجب، وال أحيانًا، بينهم العداوة تثور كانت بل موصول، ود املرصيني
— الغالب يف — وليسوا قلقلون، أطفال حال، عىل يستقرون يكادون ال املرصيني نظر
تحت يرزحون اإلغريق نظر يف واملرصيون عليهم، االعتماد أو بهم الوثوق يمكن رجاًال
الذين مضيفيهم نحو اإلغريق شعور وكان املوروثة، والخزعبالت والوقار الكهولة عبء
من يخلو ال الذي املتفكه واالستغراب التطلع شعور هو كثريًا، ترحيبًا بهم يرحبوا لم
يجدر ولكن وهريودوت، وسولون، كأفالطون، اإلغريق، مشاهري مرص زار وقد االحتقار،

متبادل. ثقايف أثٍر من اللقاء، هذا أثمره فيما نغايل أالَّ بنا
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الهيلينية انتشار نشهد بينما وهكذا رسيًعا، يمتد فارس سلطان كان األثناء هذه ويف
يبسطون األباعد، اإلغريق عمومة بنو الفرس كان القديمة، املدنيات مهاد نحو الغرب من
للتبادل البداية نقطة الفاريس التوسع هذا كان وقد بالدهم. غربيَّ يقع ما عىل سلطانهم
واتسع املنفى، من أوطانهم إىل اليهود فعاد سوريا، يف الشعوب شتى مع املثمر الثقايف
فارس، إمرباطورية التجارييف نشاطهم الفينيقيون وزاول اآلرامية، الثقافة النتشار املجال
ترتح ولم الصغرى، آسيا يف اإلغريقية املدن جاورت فارس إمرباطورية أنَّ حدث ثم
كان نفسه الوقت يف واإلغريق. الفرس بني املشهورة الحروب تشعبت أْن فكان لجوارها،
رصاع اإلغريق ويصارعون شعواء، حربًا يشنون — الفينيقيون وهم — فارس حلفاء
الرصاع ذلك يف وكانوا كافة، املتوسط األبيض البحر حوض أنحاء يف وذلك موت، أو حياة

األتروريني. مع متحالفني
اليونانية، املدن إخضاع يف أخفقت ولكنها ملرص، فارس امتالك إىل كله ذلك أدى وقد
قرطاجنة، لسيادة وتركه األبيض، البحر غربي من االنسحاب إىل اإلغريق اضطر بينما

الصيت. الذائعة الفينيقية املستعمرة وهي
سنوات خمس يف األكرب اإلسكندر واستطاع تماًما، انعكست أْن تلبث لم اآلية ولكن
بفتح إيذانًا هذا وكان الهند، إىل جحافله يقود وأْن فارس، إمرباطورية يحطم أْن فقط
اإلغريق تعرف أْن ملرص وآن مرص. تاريخ ويف الهيلينية، الحضارة قصة يف جديدة صفحة
دخلت التي الهيلينية الحضارة أنَّ بيد صغاًرا، تجاًرا أو مرتزقة جنًدا ال عليها، حكاًما
عىل ترد التي األصيلة الحضارة تكن لم الرومان، وخلفائهم البطاملة حكم تحت مرص
يكن لم ال، وسوفوكليس. وأفالطون بركليس الخالدة: األسماء تلك ذكرنا كلما خاطرنا
يتيحوا ولم اإلغريق، رعاياهم بني الحرة النظم بإنشاء يسمحوا لم فالبطاملة هذا، من يشء
من العكس عىل بل حقيقية، قومية ذات دولة يف الحقة املواطنة فرصة املرصيني لرعاياهم
آخر — يحيق أْن يمكن ما أسوأ وهو مميزة، طائفة وظلوا منعزلني اإلغريق بقي ذلك،

الشعوب. طبقات من طبقة بأية — األمر
ومالئي محتطبني «حطابني — اإلنجليزي التعبري يف كما — يعملون املرصيون وظلَّ
اإلعياء، من يسقطوا حتى ويكدحون يكدون املستعبدة، األجناس معاملة يعاملون الدالء»،
أبقى وقد املتعصبني، لقساوستهم نهبًا وتركوا منهم، زعماء بينهم ينهض أْن من حرموا
ونية، قصٍد سوء عن الدينية، واملساخر السخافات عىل روما وقيارصة البطاملة امللوك

جوارحهم. بكل يحتقرونها أنفسهم قرارة يف وهم فيها، اإلمعان عىل وأرصوا
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كله؟ هذا نتيجة كانت وماذا
بقوله: ييل فيما «ناسيتوس» الروماني املؤرخ يصفها مرص، تكوين نتيجته كانت

والخواطر، الفكر مشتتة الغالل، تنتج إليها، الوصول العسري من والية هي
تجهل والفوىض، الخرافات تأثري تحت الفتن لدواعي االستجابة ورسيعة

والحكم! القضاء خطط تعرف وال القانون،

بالشعب فوصفه اإلسكندرية شعب عن آخر، روماني مؤرخ «بوليبيوس»، وتكلم
الهجني.

اإلسكندرية والسفسطة، والجدل البيان علوم يف املتبحر كريزوستوم» «دون ووصف
ومكانتها. بعظمتها جدير بأييشءٍ تشتغل ال الخيل، وسباق بالطرب جنت قد مدينة بأنها
واملرصيني مرص تأثري عن البحث يف القارئ كدَّ مهما أنه النظر يسرتعي ألمٌر وإنه
عىل منظومهم يف وال منثورهم، يف ال به، يعتدُّ شيئًا يجد لم اليونانيني اإلسكندرية أدباء يف

سواء. حدٍّ
واإلغريق، املرصيني من مختلطة جاليات البالد ريف يف نشأت قد كانت وإْن هذا
واملكانة، القدر ضعة من كانت الجاليات هذه فإن اإلغريقية، بالحضارة فعًال متأثرة
وقد الهيلينية. بالحضارة املرصية الحضارة تلقيح تثمر أو تنتج أْن تستطع لم بحيث
إىل الدينية كتبهم ترتجم أْن اقتىض تأثًرا اإلغريقية بالحضارة — أيًضا — اليهود تأثر
شغلتهم — كعادتهم — اليهود ولكن بها، واالنتفاع فهمها يستطيعوا لكي اليونانية؛
للشعوب، وعداوات وأثرة استغالل عرص كله العرص كان ا حقٍّ آخر، يشء أي عن أنفسهم

عنده. ما أحسن خالله التاريخ مرسح عىل برزوا ممن فريق أي يبد ولم
ضغط تحت يرزحون وهم — البطاملة فاضطر الدنيا، الطبقات من الثورة وجاءت
مع حروبهم مواصلة سبيل ويف اإلغريق، املهاجرين تدفق ووقف االقتصادي، اإلعياء
رشعوا ولذا جنوًدا، املرصيني رعاياهم استخدام إىل — األخرى املالكة املقدونية األرسات
ذلك إىل جديًدا عمًرا الرومان مقدم وأضاف وأنظمتهم، حكمهم وطأة من التخفيف يف
تمكنت األعماق، يف تعمل بقيت التي الثورة ولكن الهيلينية، الحضارة البغيضمن الطراز
هذه وكانت روما، قيارصة شيده الذي الشامخ الرصح ذلك عىل تقيض أْن من النهاية يف

مجيد. عمٍل من حققته وما املسيحية، مهمة هي
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حديثي يف سأتناوله ما فهذا الروماني، الهيليني الكابوس من مرص تحرر عن أما
خريًا، نافًعا عمًال مرص تكوين يف تعمل لم الهيلينية الحضارة أنَّ عندئذ وسنرى املقبل.

املسيحية. يف الكامن اإلغريقي العنرص ذلك طريق عن إالَّ
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املسيحية أنَّ إىل ذلك مرد وليس األهمية، كل هام مسيحي عنرص مرص تكوين يف يدخل
النظرة كونت التي هي مسيحي، عالم يف املسيحية ألن بل فحسب؛ أبنائها من فريق عقيدة

كافة. ألبنائها الروحية
— املسيحية رسالة باإلنجيل املبرش مرقص يوحنا إليها حمل التي مرص كانت وقد
كان ناحية فمن البيئة؛ من مختلفني طرازين من خليًطا — املتواترة الرواية يف جاء كما
اإلغريق من وهم اإلسكندرية، يف وبخاصة باليونانية يتكلمون الذين املدن سكان هناك
والثقافية الدينية باملؤثرات تأثروا جميًعا وهؤالء واليهود، باإلغريق املشبهني واملرصيني
األخرى الناحية من وتأثروا املسيحي، العهد من األول القرن يف الهيلينية املدن يف السائدة

الصميم. املرصية البيئة بطراز
ذكرناهم، الذين الطوائف من الخليط ذلك تضم كانت التي الحضارية البيئة يف أما
من وجودهم يستمدون ألمراء كانت التي الوحدة تلك ينشدون اآلونة تلك يف القوم كان فقد
طهارة عىل الحصول نحو أيًضا يسعون القوم كان كما وعباداتهم، اآللهة مختلف وراء
عىل — املسيح السيد شخصية إىل باإلضافة — املسيحية الديانة احتوت وقد األنفس،
يؤمن يكن لم عام، بوجٍه الديانة تلك ففي الهيلينية، الديانة منهما خلت حيويني شيئني
أرسار عىل املطلعني من جماعة أو املحسنني، األخيار من قلة إالَّ آخر عالم يف الخلود بعقيدة
عقيدة تكن لم أي ذاك؛ إذ الناس بها تعلق التي الرسية، الطقوس ذات الديانات بعض
واحدة تحمل لم كما هيلينية، عقيدة أية أساس اإلنسانية حب يكن ولم عامة، اإلنسانية

وامليسء. والخاطئ، واملسكني، البائس، إىل رسالة منها
نجده ال ولكننا اإلنساني، األعىل املثل ذلك إىل املذاهب أقرب الرواقيني مذهب كان وقد
يف الرجاء يضعوا أْن إالَّ املثقلني املرهقني للعاملني يكن لم ولذا للمحبة، مكانًا يفسح
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يف نذكر أْن علينا ينبغي ولكن إليهم، تقدمه أْن الهيلينية العقائد تستطع لم آخر، يشءٍ
الفلسفة ميدان يف وافر بنصيٍب اليهودي والتفكري اإلغريقي التفكري إسهام نفسه الوقت
وغريها، اإلسكندرية مدينة يف األولون املسيحيون اآلباء بها قام التي املحاولة يف والتصوف،
لتعليم ال العقل، ويستسيغه العقيل، النظر عىل يقوم إسهاًما املسيحية، الحقائق لعرض
أيًضا. اليونانية الفلسفة أرشبوا الذين الوثنيني لتعليمها بل فحسب، املسيحية املؤمنني

باإلسكندرية، الشهرية الديني التعليم مدرسة الصدد هذا يف نذكر أْن ويكفينا
أهمية نغفل أالَّ بنا ويجدر وأوريجني»، «كليمنت اآلفاق: شهرتهما طبقت اللذين واالسمني
العقيدة يف كافة األساسية فالكلمات املسيحية، نرش سبيل يف اليونانية اللغة أسدته ما
والدياكون واألفخارستي «بابتيزم»، والتعميد (كريست)، املسيح األصل: يونانية املسيحية

واإلنجيل. (أبوسل) والرسول (بيثوب)، واملطران (برست)، والقس
والكنيسة القبطية اللغة تكوين يف أثٍر من لليونانية كان ما قليٍل بعد وسأرشح

القبطية.
فتختلف الصميم، املرصي والرجاء الخالص، املرصي اإليمان بيئة األخرى، البيئة أما
الشعائر إقامة الشاغل شغلها كان فقد وصفتها، التي الحضارية البيئة عن االختالف كل
الطقوس؛ وتوجيه اإليمان، توجيه عىل العقيدة تلك وتقوم أوزيريس. عبادة تطلبتها التي
قتيًال؛ الرش أرداه أْن بعد حيٍّا بعث الذي أوزيريس، بفضل املوت بعد البعث عىل للحصول
عىل أوزيريس تغلب بها التي السحرية الطقوس يؤدي أْن املرصي املؤمن هم كان ولذا
بالحساب أيًضا آمنوا فقد املرصيني، املؤمنني عن يغب لم الخلقي الوازع أنَّ ولو املوت،
باملخلص نادت وقد املسيحية، تلقى أْن إذن عجبًا يكن فلم األخرى، نعيم يسبقان وامليزان
إليها تجتذب لم أنها املسيحية عظمة من وكان حسنًا، ولقاءً صاغية أذنًا املوت قهر الذي
التي العقيدة كانت إنها بل فحسب، العليا الوسطى والطبقة الدنيا، الوسطى الطبقة

وإيمان. بحرارة والريف الحرض يف الشعب عامة اعتنقها
ترجمة إىل املاسة الحاجة املرصيني، بني املسيحية الرسالة انتشار رسعة دالئل ومن
املسماة اللهجة أنَّ ويبدو البالد، يف السائدة القبطية اللهجات إىل الجديد العهد كتب

القبطية. للكنيسة الرسمية اللهجة أصبحت التي هي «بالبحريية»
الدينية الكتابات من كثرية وفرة نبتت الرسمية، املقدسة الكتب جانب إىل ولكن
العذراء كسري الشعب، قراءة مادة إيجاد يشء كل وقبل أوًال بها يقصد كان الرسميَّة، غري
موضوع يف اإلسهاب لنستطيع وإنا هذا، وعذابه. املسيح برسالة تتعلق وروايات ومناقبها،
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ولكن الروحية، وأمانيها وطموحها — الفالح روح وخاصة — املرصية الروح استمرار
العقيدة: مؤرخ هارناسك كتابات من الجملة تلك نقتبس أْن هذا يف يكفينا

القديم الدين خصائص وبني خصائصها بني مرص يف الءمت قد املسيحية إنَّ
استثنينا إذا إالَّ اللهم آخر، بلٍد أي يف شهدناه مما أوسع ملدى األساسية
الرابع القرن منتصف عند أصبحوا قد املرصيني أكثر كان فإن اليونان، بالد
وذلك املسيحية، من قوميٍّا دينًا ألنفسهم خلقوا أنهم إىل ذلك فمرد مسيحيني،

وآمالها. القديمة معتقداتهم ببقايا الديانة هذه لقحوا بأن

نمو نغفل أالَّ يجب اليونانية، من بمعونٍة القبطية اللغة تكوين إىل وباإلضافة هذا
وأساليبه بعضطرائقه وصلت الذي املسيحي، املرصي الفن أدق بمعنى أو القبطي، الفن
النظر، يسرتعي فسيح مدى إىل جغرافيٍّا انتشاره يمتد والذي سوريا، طريق عن إيران من
املتحف يف والبيزنطية املسيحية اآلثار أقدم عن وضعه الذي الدليل يف «دالتون» ذكر فقد
هذا سكسونية. إنجليزية مقابر يف قبطي طراز من برونزية آنية عىل عثر أنه الربيطاني،
الفن طرائق إنَّ إذ األرض، أقطار يف انتشاره عن زمنيٍّا القبطي الفن إشعاع يقل وال
وصناعاتها، اإلسالمية مرص فنون يف املؤثرة العوامل من عامًال كانت وأساليبه القبطي

مرص. تكوين يف املسيحي العنرص أهمية عىل آخر دليل وهذا
نشأة فإن املسيحية، ملرص الدينية الخصائص عن تعبريًا القبطي الفن كان وإذا هذا
به ساهم ما أكثر العلماء يعتربه التعبري، أوجه من آخر وجه لهي ونموها الرهبنة حياة

املسيحية. تراث يف وجالءً بروًزا املرصي الشعب
إىل األفراد بفرار بدأت الرهبنة أنَّ التفاصيل يف الدخول دون بالقول لنكتفي وإنا
تجذب النساك الصالحني بعض شهرة أخذت ثم ورذائله، العالم رشور من هربًا الربية
الشهري. «أنطونيوس» حال ذلك وكان الهداية، منهم يلتمسون بجوارهم، العيش إىل الناس
التي للقواعد كان فقد «باخوميوس»؛ عبقرية إىل الرهبنة تنظيم يف الفضل يرجع ولكن
يف الرهبنة ولكن وغريها، الغربية املسيحية يف الرهبنة أنظمة نمو يف بالغ تأثريٌ وضعها
الديني، والتطور االجتماعي، التطور يف عامًال كانت بل رصًفا، روحانيٍّا أمًرا تكن لم مرص

بأجمعها. البالد مصائر يف لذلك، تبًعا فأثرت
اإلمرباطورية، الرومانية األنظمة طراز عىل شكلت كنائس يف املسيحية انتظمت وقد
وأنطاكية، كاإلسكندرية، التاريخ، يف اشتهرت مدن يف الرئيسية الكنائس وتركزت
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األمم بني واملنافسات القومية األمزجة اختالف شأن من وكان وروما. والقسطنطينية،
وذاع شاع الذي الجدل وذاك النقاش، ذلك فنبت مذهبية، اختالفات نشأت أْن واألشخاص،
إدانة نيقية مجمع قرر بأن الجولة تلك وانتهت الرابع، القرن يف وأثناسيوس أريوس بني
انحياز أثره من كان األقاليم، حول آخر خالف نشب كما (الهرطقة)، باإللحاد أريوس
املسيح السيد طبيعة يف رأي إىل — أخرى كنائسرشقية ذلك يف ومعها — املرصية الكنيسة
إىل اإلمرباطورية الكنيسة وانحازت — الواحدة الطبيعة أي — املنوفييس باملذهب يعرف
واضطرابات، وإحن اضهطادات من صحبه وما املذهبي النزاع هذا وعمل آخر، قوٍل
الرومانية، باإلمرباطورية البالد تربط كانت التي الصلة إضعاف عىل اقتصادي، وتدهور

السابع. القرن يف اإلسالمي الفتح حدوث عند
الشعوب احتجاج يمثالن أنهما عىل و«النسطوري» «املنوفييس» املذهبان ُفرس وقد
هارناسك، أشار وقد والثقافية، واالقتصادية السياسية الهيلينية السيطرة عىل الرشقية
عىل طموحهم يقترص لم اإلسكندرية بطارقة أنَّ إىل منه، االقتباس لنا سبق الذي الحجة
من يجعلوا أْن إىل التطلع إىل ذلك تعدى بل األخرى، الرئيسية الكنائس عىل السيطرة
لإلدارة الثقة املؤرخة رويار اآلنسة إليه ذهبت ما هذا ويؤيد مستقلة. دينية دولة مرص
لهم بدت بل بيزنطة، ممتلكات إحدى مرص يف يروا لم الغزاة العرب أنَّ من البيزنطية،
يؤيدون الفالحني، أبناء مرصمن أديرة رهبان كان وبينما هذا مستقلة. تكون تكاد مملكة
وكنسيني، مدنيني موظفني األجانب، الحاكمني األمر أويل ضد رصاعها يف القبطية الكنيسة
حياة يف االستقرار أو عنارصالنظام من عنًرصا كانت األديرة تلك بأن القول يمكن ال فإنه

ذاتها. الوطنية الكنيسة
التايل حديثي يف وسأحاول الكبري، املوضوع هذا يف القول مجمل هو هذا وباالختصار

اإلسالمية. ملرص املسيحية مرص تراث خلفه ما وصف
السواء عىل مرصومسيحيوها مسلمو اليوم يسلكه طريق خري أنَّ حينئٍذ أبني أْن وآمل

سواء. حدٍّ عىل واملسيحية اإلسالم فهم عىل يعملوا أْن هو أنفسهم، يفهموا لكي
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تربطها كانت التي العالقة وقطعت امليالد، بعد ٦٤٠ سنة مرص الخالفة جيوش غزت
العملية أنَّ إالَّ اإلسالم، دار من مرصجزءًا أصبحت وبذا الرشقية، الرومانية باإلمرباطورية
اإلسالم انتشار جاء إذ بالتدريج؛ نمت العربية يتكلمون مسلمني املرصيون بها أصبح التي
الستيطان نتيجة جاء كما تدريجيٍّا، اإلسالم املسيحيني البالد سكان اعتناق طريق عن
إىل جنبًا اإلسالم انتشار مع العربية اللغة انتشار تمىش وقد العرب، بالد من الوافدين
— كافة األهلني لغة فهي الديانة، انتشار من وأتم أشمل كان اللغة انتشار أنَّ إالَّ جنب،

السواء. عىل — واملسيحيني منهم املسلمني
كل مختلفتني فرتتني إىل العموم وجه عىل اإلسالمي مرص تاريخ نقسم أْن ونستطيع
الثامن القرن نهاية حتى السابع القرن منتصف من تستغرق فاألوىل الطول، يف االختالف
تكون األوىل الفرتة شهدت وقد األخرية. والخمسني املائة السنوات الثانية تشمل بينما عرش،
يف أو ازدهارها أيام يف سواء والتماسك، االستقرار من كبريًا قدًرا بلغت إسالمية، ثقافة
عالقاتها وجهة من أو الداخيل، بنائها وجهة من إليها نظرنا وسواء انحطاطها، عرص
الشد من وحركات لدوافع الثقافة تلك إخضاع شهدت فقد الثانية الفرتة أما الخارجية.
هي الغربية بالحضارة اتصاالتها كانت وملا كيانها، يف بليغ تأثري ذات كانت والجذب،
مرصاإلسالمية تاريخ من الثانية الفرتة سأتناول فإني التغري؛ عوامل حدوث عن املسئولة

األحاديث. هذه خاتمة — والغرب مرص عن — التايل حديثي يف
أْن وعىل نموها، كمال وبلوغها اإلسالمية، الثقافة نشأة فيتناول الحديث هذا أما
جديدة عملية فجر ببزوغ إيذانًا كان البالد عىل العرب وفود فإن الثقافة، تلك ببناة أبدأ
زال وما إليه، الصحراء رجال املرصي الريف فاجتذب املرصية، األمة بناء عمليات من
مدنها أبواب وبخاصة — أبوابها فتح اإلسالم بدار مرص وارتباط يجتذبهم، اآلن حتى
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فلسطني ومن املغرب بالد من وبخاصة األخرى، اإلسالمية البلدان من للمستوطنني —
الرق، أبناء من مؤلفة جيوش عىل الدول تلك واعتماد املماليك، من دول وقيام وسوريا،
أتراك من واألجناس، العنارص مختلف من والعبيد الجواري من جموع قدوم إىل أديا
األفريقية، السالالت شتى من مستوطنني إليهم أضف إليهم، ومن وصقالبة ورشاكسة
فإننا الريف أهل إىل النظر اتجه إذا العنارص؟ تلك األمة تمثلت مدى أي إىل نتساءل واآلن
بني أنَّ بيد الفالحني، من طائفٍة إىل االنتماء يف يستوون — وجديدهم قديمهم — نجدهم
ظاهر االختالف بل الصعيد، فالحي عن مختلفون الدلتا ففالحو تخفى، ال فروًقا الفالحني

أخرى. إىل مديرية من
بالدهم، أبناء من سبقهم ممن االرتباط إىل أميل الجدد القادمون فكان املدن يف ا أمَّ
يلحق فإنه للتعلم، مرص إىل منهم وفد ومن أعمال، أو حرٍف من هؤالء يزاول ما يزاولون
فإنه للتجارة، جاء ومن مذهبه، ألهل أو قومه لبني املخصصة «أروقته» األزهر بمعاهد
ذلك ومع إليها، ينتمي التي «األمة» سوق أو ومتجره، لسلعه املخصصة السوق يف يستقر
من باملسلمني الوافدون املسلمون فاختلط االختالط، دون تحول حواجز هناك تكن فلم

وغريهم. باألقباط الشام من جاءوا الذين املسيحيون اختلط كما البالد، أهل
من الوافدين التجار طائفة كانت فقد األهلني، عن بمعزٍل بقيت التي الطائفة أما
مجال وكان عرش، الثامن القرن نهاية حتى نسبيٍّا العدد قليلة طائفة ظلت وقد أوروبا،
من أغلبهم البالد، أهل من بقليٍل إالَّ تتصل لم ولذا الجملة، تجارة عىل قاًرصا نشاطها
رسالة أية عرش الثامن القرن نهاية حتى لألوروبيني يكن ولم واملسيحيني، اليهود الرعايا
بقية مع التجارة نشطت ذلك جانب إىل األهلني، عن ما شيئًا يتلقوا لم أنهم كما ثقافية،
وصل التي وآسية أفريقية قارتي يف البحار، وراء فيما البلدان تلك ومع اإلسالمي، العالم
الخارجي، بالعالم املستديم املستمر االتصال وهذا وسفنهم، العرب التجار نشاط إليها
الفرق هذا يفرس ومما املسيحية، مرص تاريخ عن اإلسالمية مرص تاريخ يميز الذي هو
بالعالم تجمعهم لم — العلماء من قليلة فئة عدا فيما مرص— مسيحيي أنَّ التاريخني بني
القبطية لغتهم وكانت والرسيانية، كالالتينية مشرتكة لغٌة والغرب الرشق يف املسيحي
املشاركة وسيلة — العربية — مرصولسانهم مسلمي لدى كان بينما وحدهم، عليهم وقًفا

اإلسالمية. الثقافة حركة يف
مميزة بها خاصة ذاتية مرصاإلسالمية لثقافة ليس أْن املشاركة تلك تعني هل ولكن
الكربى األقاليم شأن ذلك يف شأنها ملرص— كان إنه نقول: السؤال هذا عىل ولإلجابة لها،
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يكن لم بذاتيتها، مرص احتفاظ أنَّ دائًما نتذكر أْن يجب ولكن، ذاتيتها. — اإلسالم لدار
بني املالءمة نحو يتجه كان بل النفس، عىل االنطواء أو العزلة نحو النزوع شأنه من
املسيحية للعنارص كان ما نقرر وهنا خاصة، بيئٍة وبني املستوردة الثقافية العنارص
احتفظ من ذلك يف منهم سواء املالءمة، تلك إجراء يف الكبري األثر من البالد يف املرصية
العيشة تلك يعيشون كيف البالد عىل الوافدين علموا فقد اإلسالم، إىل تحول أو بمسيحيته
حيازة ونظام وطرائقها، الزراعة أساليب حيث من مرص، ظروف املالءمة خري تالئم التي
القائمة الصناعات وكذلك إدارية، نظم من كله هذا يستتبع وما وريها، األرايضومسحها
الطبيعية، البالد وأحوال يتفق ما أحسن عىل أيديهم بني التي األولية املواد استخدام عىل

املتوارثة. األهلني أذواق تريض التي والرسوم األنماط وضع جانب إىل هذا
اليسري ليسمن فأمٌر اإلسالمية، الثقافة من العقيل الجانب يف األقباط مساهمة عن أما
يف الخاص املرصي املسيحي العنرص ندمج أْن لنا األسلم من أنَّ ألرى وإني فيه، الكالم
الثقافة رصح بناء يف املسيحي الرسياني والفكر الهيليني، الفكر به ساهم ما مجموع
مرصية ظروًفا ثمة أنَّ أولهما: شيئني؛ إالَّ القول هذا من أستثني وال عامة، اإلسالمية
الشعبي األدب مساهمة أثر هو وثانيهما: اإلسالمي، للفقه معينة اتجاهات يف أثرت محلية

العربي. الشعبي األدب يف القديم املرصي
اإلسالمي، التاريخ حركة يف املرصية «الذاتية» موضوع باختصار ذلك بعد ونتناول
فإننا الجغرافية؛ البيئة ألثر استجابة أكثر هو الثقافة أوجه من الوجه هذا أنَّ إىل ونظًرا
كان االتجاه هذا أنَّ بيد بها، خاص نسٍق عىل يجري اإلسالمية مرص تطور أنَّ نالحظ
كما عامة، اإلسالمية وبالحركات األساسية، اإلسالم بمبادئ التأثر رسيع نفسه الوقت يف
تحقيق عىل للعمل اتخذه من اتخذه أساس مجرد تكون أْن تعد لم مرص أنَّ أحيانًا حدث

مرص. تخصمرصوغري غايات
مرصسار تاريخ أنَّ الجيل الواضح من فإنه التحفظات، هذه صحة أقرر وبينما هذا
املغرب، تاريخ أو العراق، تاريخ عليه سار عما بيِّنًا اختالًفا تختلف لخطوط وفًقا وتطور
شأن العثمانية، الدولة أو اإلسالمية، الخالفة واليات من ممتازة مرصوالية شأن يكن ولم
املماليك دول من دولة أو شيعية، لخالفة مرصمقرٍّا شأن يكن لم وكذلك األخرى، الواليات

األخرى. اإلسالمية املمالك شأن
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نمت التي اإلسالمية الثقافة تقارن أْن يمكن كيف ترى نتساءل: أْن بنا يجدر واآلن
يلخص أْن يمكن ذلك عىل الرد إنَّ األخرى؟ اإلسالمية البلدان بثقافة بالدنا، يف وترعرعت

اآلتية: العبارات يف
أخرى، دياٍر يف إليه سمت ما إىل ترق فلم وسًطا، مستًوى بلغت اإلسالمية ثقافتنا إنَّ
إىل لرتجع اإلسالمية ثقافتنا أصالة وإنَّ أخرى. دياٍر يف إليه هبطت ما إىل تهبط لم كما
الحياة أوجه خاصمن وجٍه أي إىل رجوعها من أكثر املحكم وارتباطها الشامل، تماسكها
التفكري أنَّ كما العراق، أنتج ما الرفيع الشعر من تنتج لم — مثًال — فهي الثقافية،
ا حقٍّ اإلسالمي. العالم من الرشقية األقطار يف ازدهر ما بقدر عندنا يزدهر لم الفلسفي
ذلك الوجود إىل نخرج لم ولكننا والدين، اللغة علوم نمو يف شأن ذي بقدٍر أسهمنا إننا
العمارة، فن عىل القول هذا ينطبق وقد واملذاهب، املدارس عليه تقوم الذي اآلراء من النوع
اإلسالمية، لثقافتنا املميز الثاني الوجه أما الخارج. من تصلنا األسس أنَّ إالَّ جيد فإنتاجنا
أضف األخرى، اإلسالمية البلدان يف دامت مما أطول واستدامتها الزمن، عىل بقاؤها فهو
الدين، يف لنا بإخوان حلت كالتي بنكباٍت تصب أو قاصمة، رضبات تتلق لم أنها ذلك إىل
القبائل أيدي عىل باملغرب حل بما يقارن أْن يمكن يشءٌ يصبها لم مرص أنَّ ذلك فمن
وما والعراق بالشام حل بما أو وإفناء، إبادة من إسبانيا يف اإلسالم لقيه بما أو البدوية،

املغول. أيدي عىل وخراب تدمري من يجاوره
بابنا عىل الغرب دق عندما إالَّ والتخلخل االهتزاز يف الثقافية حياتنا رصح يبدأ ولم
ذلك رشح أتناول وسوف الفرنسيني، الغزاة من جيش بحملة عرش، الثامن القرن نهاية يف

والغرب». «مرص عن التايل حديثي يف
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املائة السنوات يف املرصي املجتمع تطور يتناول وهو أحاديثي، سلسلة يف حديث آخر هذا
لكم أبني أْن وقبل بالغرب، خاللها البالد صالت توثقت فرتة وهي األخرية، والخمسني
االتجاهات بعض إىل أنظاركم ألفت أْن أود — أراها كما — االتصال لهذا الكربى الحقائق
االتجاهات تلك وأوىل املوضوع. هذا بحث عند إغفالها إىل سبيل وال النظر، تسرتعي التي
يختار أْن عليه يتعني املرصي الشعب أنَّ لو كما يكتبون، املوضوع هذا يف املؤلفني أنَّ هي
أنفسهم نصبوا من يرشع االفرتاض هذا أساس وعىل رجعة، دون يلتزمه حاسًما موقًفا
نهج عىل نسري بأن يشري من فمنهم اتباعه، علينا يجب بما إلينا اإلفضاء يف لنا ناصحني
عرصرمسيس إىل الحنني يعاوده من ومنهم بهرجها، يف أو صميمها، يف الغربية الحضارة
بني والخلط الجمع إىل أو اإلسالم، صدر تقشف إىل أو الرشيد، عرصهارون إىل أو الثاني،

هناك. من أو هنا من كافة نلتقطه أْن يمكن ما محاسن
تاريخ يف ظروف تحدث قد إنه حقيقة االفرتاض، هذا فساد أبني أْن إىل بي حاجة وال
لزاًما كان موقف طرأ أْن أبًدا يحدث لم ولكن حاسمة، قرارات اتخاذ فيها يتعني الجماعات
تطوٍر يف فالجماعات فيه، رجعة ال املعالم محدد موقف أو نهائي، رأي إىل االنحياز فيه
اآلخر. بعضها يف عنها األحايني بعض يف تزيد التطور رسعة أنَّ األمر يف ما وكل دائم،

مجتمعنا يعرتي ما أنَّ يف االعتقاد هو املؤلفني، بعض إليه يميل الذي الثاني واالتجاه
الحال، هذه يف معنا تشرتك األخرى الشعوب أنَّ والصواب بنا، خاصة ظاهرة أزمات من
مشكلة الناس: عليها يختلف مسألة أية أو مشكلة، أية اخرت أنفسهم. الغربيون ومنهم
االقتصاد أو التصنيع، مسائل أو الدولة، تدخل مدى أو الطبقات، أو األرسة، أو السكان،
الدولة تجريد أو والربملاني، الشعبي بنوعيها بالديموقراطية املتعلقة املسائل أو الزراعي،
ما املسائل هذه يف ليس الدويل. والنظام املطلقة القومية السيادة أو الدينية، الصبغة من
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نعيش الذي العرص صميم من نابتة مسائل فكلها الرشق، أو بالغرب أو خاصبمرص هو
املجتمعات، مختلف يف مختلفة أوضاًعا تتخذ ومثيالتها املسائل هذه أنَّ هنالك ما وكل فيه،
عنه املجتمعات بعض يف إلحاًحا وأشد ضغًطا أكثر يكون قد ما املشكالت هذه من أنَّ كما

اآلخر. بعضها يف
ثابت. غربي ملجتمٍع مواجهة مرص يضعوا أْن إىل الُكتَّاب ميل الثالث املقام ويف
هو ما املاضية، سنة والخمسني املائة خالل التحول من الغرب عىل طرأ قد أنه والواقع
ال ثابت غرب وجود توهمهم أنَّ رأيي ومن الفرتة، تلك خالل مرص انتاب مما مدى أبعد

سببني: إىل يرجع بنا، بعالقته يختص فيما األقل عىل أو يتحرك، أو يتحول
مما عادة تكن لم بالفعل، نحونا األوروبية الدول عليها تسري التي السياسة أنَّ أولهما:
األمر بلغ بل ال، اجتماعي. تطور من أوروبا يف يحدث كان وما ناجًزا تجاوبًا يتجاوب
العالقات ومبادئ بيِّنًا تعارًضا األحايني بعض يف تتعارض السياسة تلك كانت أْن

أوروبا. يف السائدة االجتماعية
قومنا، أذهان يف بأوروبا االتصال فرتات من فرتة ترتكه الذي األثر أنَّ هو السببني: وثاني
سبيل عىل وأتخيل، النسيان، سجل يف الفرتة تلك حوادث تُطوى أْن بعد طويًال يبقى قد
نهاية عند لبالدنا احتاللهم خالل — ومدنيني جنٍد من الفرنسيني مرور أنَّ املثال،
عن لجيلني، أو لجيٍل كافة، املرصيني آراء يف أثر وريفنا مدننا يف — عرش الثامن القرن

كافة. األوروبيني أو الفرنجة عن بل ال الفرنسيني،
الحديثة، العصور يف بهم اتصلنا الذين الغربيني أول الفرنسيون هؤالء كان وقد
تكون أْن تعدو ال — املحدودة الضيقة الناحية من إليها نظرنا إذا مرص— غزوهم وقصة
بني املنافسة وبخاصة الثورة، عرص يف شبت التي واملنافسات املنازعات فصول من فصًال
الحملة أنَّ رأينا مدى، وأبعد عمًقا أكثر ناحية من األمر إىل نظرنا إذا ولكن وفرنسا، إنجلرتا
والثورة الصناعية، والثورة العلمية، الثورة أوروبية: ثورات لثالث نتيجة كانت الفرنسية
والثورة اإلنساني، واملجتمع الطبيعة عالم يف جديًدا نظًرا بعثت العلمية فالثورة الفرنسية.
األوروبي، الرجل ترصف تحت كلها األرض موارد لوضع جديدة دوافع بعثت االقتصادية
العوامل األشياء هذه كانت القومي. التنظيم ملبادئ جديًدا إدراًكا بعثت الفرنسية والثورة
يملكوا أْن من لألوروبيني بُدَّ ال فكان الغربي، التوسع تاريخ يف جديًدا عهًدا فتحت التي
ليبعثوها يوجهوها؛ أْن أو عليها، يسيطروا أْن أو واآلسيوية، اإلسالمية الجماعات أوطان
للغرب. نافًعا شيئًا بذلك وتصبح فلكه، يف وتسري الغرب نحو وجهها فتويل جديد من
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بأرسه. العالم وتنفع أيًضا، نفسها تنفع عندئذ أنها الغرب، عند للغرب نفعها ومعنى
يمكن إنه إذ لسببني؛ مستحبٍّا يكن لم كامًال اندماًجا الغرب يف الشعوب تلك اندماج أنَّ بيد
الدينية املرصيني عقائد يحرتموا أْن القوم بها تعهد التي للمواثيق مناقًضا يعترب أْن
كان ملا ميًرسا ذلك كان لو وحتى تحقيقه، إىل سبيل هناك يكن لم أنه وثانيًا: وعاداتهم،

املحكومني. أو األوروبيني الحكام مصلحة جانب يف
يف األثر بعيدة كانت وعواقبه نتائجه أنَّ بيد األمد، قصري الفرنيس االحتالل وكان
بوسائلهم وإنشاء عمارة عملية عىل البدء مرصيف لوالة حافًزا االحتالل هذا كان إذ التاريخ؛

الخاصة. وطرائقهم
ومثلهم واالجتماع السياسة يف الشخصية الحكام آلراء وفًقا الطرائق تلك تشكلت وقد
تأثري عن فضًال — أدبيَّة أو كانت ماديَّة — املحلية الظروف لطبيعة ووفًقا العليا،
ومصالح العثمانية السيادة فرضتها القيود وهذه الفعلية. سلطتهم عىل املفروضة القيود
ومحدوًدا النطاق واسع اإلنشاء كان ولذا منافسات؛ من بينهم يجري كان وما األوروبيني،
تاريخنا من العهد ذلك أورثنا أْن وكان مًعا، والضعة بالفخامة يتسم كان واحد، آٍن يف

يأتي: فيما أوردها القومي، لكياننا أساًسا استقرت مبادئ
التجديد أنَّ حدودها، وراء ما إىل يمتد حيوي ملجال النابض القلب هي مرص أنَّ

موحد. لسلطان يخضع املجتمع وأنَّ تعبأ، املوارد أنَّ املجتمع، شعار
الخليقة املعاملة الفرد يعامل أْن ثمرتها املبادئ هذه تؤتي لكي ينبغي كان ولكن
إخضاعه معناه كان القانون، لسلطان تخضع ال عليا لسلطة الشعب إخضاع فإن باملواطن،
أو اإلنصاف من وازع دون البالد موارد تعبئة أنَّ كما األهواء، توجهها مدمرة غشوم لقوة
القلة شهوة تقوية إىل أدى بل ورخائها، األمة ثراء إىل يؤد لم اإلنسانية، لالعتبارات التقدير
سطحية أنَّ كما ضمري، وال لها قلب ال طائفة نهم وإشباع املستغلة، واألجنبية الوطنية
الفاضلة»، «الصفوة من فريًقا ينشئ لم ضيقة نفعية أهداف نحو واتجاهه التعليم نظام

به. إليها عهد ما أداء تحسن ال فاسدة إدارية أدوات خلق بل
الدبلوماسية األزمات مشكالت العيوب، وتلك القصور ذلك إىل أضيف أْن ويجب
األجنبي املال رأس ومشكالت واضطراب، قلٍق من يصحبها وما الدولية، واملنافسات

البالد. يف الرزق طريق شق إىل الساعني األجانب، من واملستوطنني
سفينة سارت ثَمَّ ومن الغابر؛ القرن من األخرية العقود يف الخديوي النظام انهار لقد
يف أوروبية دولة ونجحت بالصخور، ارتطمت حتى الريح مهاب ويف هدى غري عىل الدولة

إنجلرتا. هي يديها؛ يف األمور ة أزمَّ وجمع فرضسيطرتها
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جملة لها لقدمت شعاًرا، لها تتخذ أْن مرص يف الربيطاني االحتالل لسياسة كان ولو
من نصيب لنا يكون أْن فيجب معلوم»، «بقدٍر وهي: أالَّ كرومر، كتابات يف تكررت طاملا
برييطانية، الصلة ومن العثمانية، الوالية ومن االستقالل، من نصيب معلوم، بقدر يشء كل
ونصيب الذاتي، الحكم أنظمة ومن الشخيص، الحكم من ونصيب السودان، يف ونصيب

جرٍّا. وهلمَّ واالقتصادي الثقايف الرقي من
مرصللمرصيني، يجعل أْن عينيه نصب كرومر وضعه الذي الرئييس الهدف يكن ولم
من مًرصا أنَّ الجيل ومن كافة، لسكانها مرص بل ذلك، يعني مما واثًقا يكن لم إنه وقال
األجناس بني املحتوم النزاع يف الوساطة بدور تقوم قوة وجود من لها بُدَّ ال النوع هذا
القرون مدن شهدته الذي الفيصل القوي الرجل بدور الواقع يف تقوم أي واملصالح؛

إنجلرتا. هي القوة تلك تكون أْن بُدَّ ال وبالطبع املضطربة، الوسطى
شعب مع مرصستكون ألمر النهائية التسوية أنَّ تماًما، كرومر بال عن غاب أنه بيد
ثورة ولدتها التي اآلمال أنَّ بيد ،١٩١٩ عام ثورة عليه انطوت الذي املعنى هو وهذا مرص،
به ننادي كنا بما اإليمان شجاعة لدينا تكن فلم تتحقق، لم جديد قومي بعث يف ١٩١٩
إلخفاقنا بها نتذرع كنا التي املعاذير وكانت أنانيني، وكنا كامًال، الشعب فمنحنا ونجهر،
وسعنا يف وكان وراءهم، تركوه ما عىل شيدنا ألننا ١٨٨٢؛ عام آباؤنا يلتمسه كان مما أقل
كنا فقد صعاب، من واجهنا عما نغفل أْن ينبغي ال ذلك مع ولكن أخطائهم، من نتعلم أْن
شعبنا إىل تمتد أْن نخىش كنا بينما بذلك، القيام حاولنا وقد واحد، آٍن يف جهدنا نسعى
مواردنا تعبئة يف فرتددنا وأملانيا، وإيطاليا الروسيا يف القائمة الجديدة األوروبية الدعوات
عىل الحصول حاولنا إننا أي كرومر؛ حذو حذونا أْن ذلك عىل وترتب واملعنوية، الحية
العرص، روح مسايرة مع التقاليد عىل املحافظة من يشء معلوم، بقدٍر يشء كل من يشء
مع والتظاهر، الزهو من وقدر السواء، عىل االشرتاكية من وقدر الرأسمالية، من وقدر

بالنفس. االعتداد عدم من مقدار
١٨٨٢ انهيار أنَّ وهو الفارق، هذا مع الحكم» «انهيار آباؤنا شهد كما شهدنا وقد
الجمهورية مولد لنا خلف زماننا يف حدث الذي االنهيار بينما الربيطاني، االحتالل أعقبه
أساس عىل لإلنشاء كامًال برنامًجا طياته يف ليحمل ذاته يف االسم مجرد وإنَّ املرصية،
وإنَّ األهلني. من عدد ألكرب يحقق أْن يجب السعادة من مقدار أكرب بأن القائل املبدأ
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قاله ما لهو فيه، نعيش الذي العرص يف لنفسها املرصية الجمهورية تتخذه تعريف خري
«برك»: الفيلسوف

بل املنافع، يف املشاركة عىل اتفاًقا كونها من أفضل شيئًا الدولة اعتبار يجب ال
الفضائل يف ومشاركة كافة، الفنون يف ومشاركة كافة، العلوم يف مشاركة هي

كله. الكمال ويف كافة،
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