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ملخّص

هذا المقال ّ
يلخص ما دار من حوار في مصر خال ل النصف الثاني منن القنرن

العشرين بين أنصار التيار العلماني مقابل التينار اسالنالميف فقند دار حنفل مف نو

العلمانيننةو فمف ن و الديمقراطيننةو فاتشننترا يةو فالرأالننماليةو ايحننر ال ننوار حننفل

النظا السياالي فاتنتماء ليكفن فني مقدمنة هنذل ال نواراتف ف انالظ النظنا
السياالي ّ
هم مشترك غير أن اتختالف فني يفينة اتانالظو فاتنتمناء النوطني

هن ّنم مشننترك ،
أيانناو فلكننن مسننالة ارالحاطن باتنتمنناء اسالننالمي فالق نومي ننان
أيانناف ثننم دار ال ننوار ،
موضننن نقنناض ،
أياننا حننفل النظننره فهننا النندين فف م ن ف ،مننا
يتناالب من متطلحات العصر ال ديثو فعن األخالقو فعن العالقات بين المذاهب
داخنل فطننار النندين اسالننالميف فهننذا العننرن ّ
يكمنل مننا هنشننر للحاحننث نفسن فنني

العدد  43من هذل المجلة ال ن عننوان «ال نوارات الثقافينة فني السناحة المصنر ية
خال ل القرن الماضي»ف
،
فما يدار اليو في مصر ليس بعيندا عنن الر نة القنرن الماضنيو فهني الر نة

يجب أن الكفن موضن اهتما ألخذ العحر فالدرفسف
*  -أالتاذ في قسم العلو السياالية بالقاهرهف
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ما حكم الجدل بنين أنصنار التقليند فأنصنار التبر ينب حنوارات النصنف األال

من القرنو ف ن حوارات النصف الثاني من القاالم ا أنصار التينار العلمناني (الليحراهني
فالقومي فالمار سني) مقابنل التينار اسالنالميف اربمنا

انن عنين المنطلقنات التني

حكم التيارين التقليدي  /الم افظ من ناحينة فالتدديندي /التبريحني منن ناحينة

أخنننر هننني التننني حكمن ن قانننايا ال نننوار بنننين التينننارين ال نننديثين (العلمننناني

فاسالالمي) وفقد الرافح هذل المنطلقات بين التمسك بالتراث فالعوده فها األانفل
فات لتننما بمقومننات األمننة فاالننتل ا ال انناره العربيننة فاسالننالمية للخننرا ب ننا مننن

أ ماال ننا المعااننره مننن وانننبو فمحافلننة فعنناده بننناء المقومننات األالاالننية ل مننة علننا
أالننس ت النحث ن مننن النندينوف فنما باالننتل ا النمنناذ البربيننة ل ننل مشننا ل المجتمننن
فالبيير القيم السائده في و من وانب آخرف
فلعل العراك الذي دار حفل العلمانيةو

علننا قنندر

مف و ف فطار معرفي فمدتمعني

نان

حيننر مننن الاننرافه بننين أنصننار التيننارينف فنناتختالف فنني ف ننم مصننطل

العلمانية فال ديد عناارل فمامون فأثرل هو الذي يترالب علي الموقنف منن بالتاييند
أف الرفض أف التحني أف التدريمف فمن أهم ال نوارات التني عرضن هنذا الجندل الندائر

بننين العلمننانيين فاسالننالميينو حننوار دار بننين النند رفر عحنندالوهام المسننيري ابننين

النند رفر عز يننم العظمننة()2و حيننث ينتمنني األال فهننا التيننار اسالننالمي المعتنندل الننذي
ينرفض العلمانينة مندر  ،ا لمختلنف أبعادهناو بينمنا يعتحنر الند رفر عز ينم العظمنة أحند
منظنري التيننار العلمنناني العر بن فالننذي يقحنل بالنندين فقن

خننار النندائره السياالننيةف

اينت نني ال ننوار فهننا اننعفبة الال قنني التيننارينو حيننث يجنند اسالننالميفن بشننكل عننا

اننعفبة فنني قحننفل النحيننة النندين عننن منح نا ال ينناهو بمننا فنني ذلننك الدفلننة فنظننا

ال كننمو فنني حننين يصننر العلمننانيفن علننا اعتحننار النندين مننن األمننفر الشخصننية التنني
،
يجننب أن الحقننا بمعننزل عننن أمننفر ال كننم فالدفلننةو خوف نا مننن أثننرل علننا ال ر يننات

السيااليةوف فمكانية النزاع فها اتالتحدادو فارالكام ورائم الياالنية فني حن األمنة
ارالحاط نا فشن ،
،
نيدا بال ننديث عننن ال ننوار بننين اتالننالميين
باالننم النندينف فممننا يننرالح
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فالعلمانيين ن ذلك ال وار الذي طحن قسماال علا عدد منن المفناهيم فال نوارات التني

الولد الخالف حوهها عن الخالف األالاالي حفل مصطل العلمانية ن هنو ال نوار حنفل
،
منظفرا فلي ا من الرؤية الفكرية لكل من التيارينف
الديموقراطية

ففي ال وار عنن الديموقراطية بنين العلمانيةفاسالنال ( )1النذي دار بنين الند رفر

عحد الرازق عيد ننن ممنثال للتينار العلمناني ن ن فالند رفر محمند عحندالجحار ن ن ممنثال للتينار
اسال نننالمي ن ن ن فوم نننال للمنطلق نننات الت ننني حكم ن ن التي نننارين ف ننني ال نننديث ع نننن

الديموقراطية ففقد دافن دفعحدالرازق عيد عن العلمانينة باعتحارهنا السنياق الطحيعني
الذي ينحبني االحاعن سقنرار الديموقراطيةو ،
رافانا منا يسنمي بالم نافتت التلفيقينة التني
ال نناال أن النتننز ع الديموقراطيننة مننن فطارهننا الليحراهنني العلمننانيو ممننا ين دي ،
حتمنا فهننا
فشننل الجننارم الديموقرايننة فنني النندال العربيننةف

مننا يعتحننر أن مقولننة الخصواننية

الثقافينننة فننني العنننالم العربننن هننني مقولنننة ذرائعينننة للتمسنننك بنننالنم اتالنننتحدادي

العرب فففي المقابلو ف ن دفعحدالجحار يتحنا النموذ النذي يرفان عحندالرازق عيندو
فالننذي يننر أن فنني اسالننال بن ،
نذارا حاننارية فديموقراطيننةوفلكن بتسننميات أخننر
الشنفر و فالتني النتظنر فقن

منن ّ
يفعل ناف ايظنل ال نوار ،
دائنرا عنند هنذل النقطننة ت

ي ينند عن او هننل الديموقراطيننة ت الولنند فت فنني رحننم العلمانيننةص هننل الشننفر اننفره
فالالمية للديموقراطيةو أ أن ا أقدر من ا علا حل األ مات السياالية ل مةص فت يوود

الصفر لصيبة الوفيقية أف حتا مختلفة عن أي من ماف
فع ننن ال ننوار ح ننفل الفك ننر اتقتص نناديو ،
فنظرا للسنننياقات الت نني أحاطن ن األم ننة
فالظننرفف المجتمعيننة فاألنظمننة اتقتصننادية دائمننة التبيننرو فقنند

ننرت العدينند مننن

ال ننوارات فننني مدنننال الفك ننر اتقتصننناديو بص ننفره أالاالنننية حنننفل اتشنننترا ية

فالرأالماليةو فالحنوك فشر ات الو يف األموال فالمااربة في الحفراةو فلعل أ ثر
منننا من ّننس عمننو وم ننفر األمننة فنني حننوارات الفكننر اتقتصننادي هننو موضننفع الر بننا
فالفائنندهف فعلننا الننرغم مننن االسنناع ال ننوارو ف ننو فنني ن ايننة األمننر ينقسننم بننين فننريقين
ّ
حيرين :أحدهما :ي ر الفائده باعتحارها ربناو فاخخنر :ي ل نا باعتحارهنا ليسن ربناف
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فاتخننتالف بين مننا ت يننتمخض فقن عننن اتنطننالق مننن فننرفن ليحراليننة فنني مقابننل
اتنط ننالق م ننن الفقن ن اسال ننالميو ف فنم ننا حت ننا داخنننل الفقن ن اسال ننالمي ذاالن ن ال نندار

اختالفات حفل التفسيرات المختلفة فقواعد اتوت اد فالارارهف فحينما يذهب فري

فهننا أن الفائننده منناهي فت ربننا باالننم ودينندو ألن القننرن ينحبنني أن يننرد بننال ز ينناده مننن
المقترنو ف فذا ان الفائده ،
قرضنا (ماناربة) فينحبني أن الكنفن بنرب أف خسناره
حسب حالة المنتجو لتعحر عن فنتا حقيقي يرفن اقتصاد األمةو فت يزيد األغنياء ،
غننا
كننفن هدفلن ،نة بن َلنين َلاأل َلغنينناء من ه
فالفقننراء فقن ،نرا  ن َلني ت ي ه
ننك َلم( ال شننره)7 :و يننر
ّ
الفر ين اخخننر الننذي ي ننل الفائنندهو أن ننا محكومننة بقواعنند عامننة ال نندد نسننحة الننرب

المعقنفل فال كمن فالنظمن قواعند اقتصنادية ت الننحيل لتبييرهناو اينت م الفر ين األال
ّ
الوحنند بننين
بالمثاليننة المائنندهف ف العنناده ت ينت نني ال ننوار باالفنناق حننفل اننيبة فال ن
ّ
أقطام الفق فعلماء اتقتصاد الوف بين النص فالواقن فالمصلحة()4ف
من األ منة التني

ابدي ي أن يعيش الفكر اسالالمي المعاار أ مة الرمامن فالروا
ّ
ّ
العيش ن ا األمننة فالتحننديات التنني الواو نناو فالجل ن أ ثننر مننا الجل ن هننذل األ مننة فنني

اتوت ننادو فالعال قننة بننين النننص فالواقننن فالمصننلحةف فالخننالف بننين أاننحام التيننارات

فاخراء في الفسير األ مةو ابالتاهي مقترحات العال ن يتحاين بين الخالف حنفل منوطن
األ مننة ذاال ن ا بننين مظاهرهنناف ابينمننا يراهننا الننحعض أ مننة الكفينيننة العننود فهننا

يفيننة

الكننفن هننذاالفكر مننن القننرن التاالننن عشننر فقيننا الدفلننة ال ديثننة فعالقتن بننالفكر

البرب فالفكر اسنساني بشكل عنا و فن ن النحعض اخخنر يرونن األ منة فهنا المثقنف
ذاال ن و الننذي ي نندف فهننا التبييننر دان امتال ن قنندره حقيقيننة علننا ذلننكو ايشننترك

الفريق ننان ف نني أن ه نندف الفك ننر العر بننن فاسال ننالمي ذاالن ن يتسنننم بع نند التحدي نند

فالوضوظ()3ف

مننن ناحيننة أخر ويننر دف محمنند النننعيد رماننان الحننوطي أن التحننديات التنني

الواو ننا األمننة نابعننة مننن الننداخل فمننن ضننعف اسراده الشننعحية الفرديننة فالجماعيننةو
فالسننعي لتطحي ن اسالننال بمعنننا النننظم فالشننرائن فلننيس العحننادات فاألخننالقو فأن
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التحديات ال الية ضعيفة ،
ودا بالمقارنة بالتحديات التني فاو نا المسنلمفن فني عقند
اسالال األالو فمن ثم ف و يدعو تالتل ا هذا العصر ارفح فمحادئ لتخطي األ مةو

فيما ير دفطيب اليز يني أن الابوط الخاروية هها يد

حنر فني ال نديات الينو و

فأن االننتل ا الماضنني فاتنقطنناع عننن الواقننن لننن يبيننرو فأن السننعي لتطحي ن اسالننال
بمعنال النظامي ت ينفصل ،
أبدا عن معنال األخالقي()5ف

،
ابعيدا عن منوطن األ منةو أف أالنحاب ا فمقترحنات حل ناويختلف بعنض المفكنرين
حفل الدروة المسموظ ب ا من اتوت اد ،
بناء علا فعالء النص علا المصحة فالواقنن أف
العكنننسف فه ننو وننندال المعاا ننرهو فم نندافعو حر ي ننة النننرأي فاتعتق ننادوفغيرهم م ننن
األطراف التي الر في أ مة الفكر فاتوت اد ال ديدا أ مة

حل ا علا القااء علا العديد من األ مات األخر ف

حنر تبند فأن ينطنفي

فالخننالف األالاالنني الننذي ينندار حولنن ال ننوار هننو منند التعننارن بننين الننننص

فالمصننلحةوهل يمكننن أن يكننفن ههننذا التعننارن فوننود أاننالو أ أن ن بالاننراره ت
العارن باعتحار أن

ل ما هو مصلحة ف و من الشريعةص ف فذا فود التعارن فاي ما

يبلب علا اخخرو هل النص مقند علنا المصنلحة أ أن المصنلحة هني المقدمنة علنا

النصفففالخص فت أن في

ل األحوالو اباالفاق ومين األطرافو فالبد لالوت ناد منن

شرفط ت يجف الت اان في ا ()6ف

حوار النظام السياسي واالنتماء:
ف ،ينا ان ن الظننرفف التنني العيش ن ا األمننة

رلننك التنني عاشننت ا فنني أفاخننر القننرن

التاالن عشر فحتا النصف األال من القرن العشرينو ف ن منن الطحيعني أن النرالطم
أمننوا الفكننر حننفل أالننحام هننذل الظننرففو ف يفيننة الندنناه مننن الوابع نناف فعنناده مننا
الفسر األالحام بطحيعة النظا السياالني النذي ي كنم األمنةوايتم اللدنوء فهنا حلنفل
الدار حفل اتنتماء السياالي ف فها أين يجب أن يتد ف فمن هناو ان العلة الرئيسة
فنني الفدننر مثننل هننذل المعننارك فال ننواراتو التنني

انن الفسننر الواقننن الننراهن بفسنناد
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النظن ننا السياال ننني فض نننراره فا نننالح فاقت نننراظ أال ننناليب اسان ننالظف فف ننني الوق ن ن

ذاالن ن و ان ال نناال اهه ننرفم م ننن ه ننذا الواق ننن فالبيينننرل بالتنقي ننب ف نني انتماءاال ننا
ّ
،
السيااليةو عل ا الجد في أي من ا طوقا للنداه الستند فلي للخرا من أ مت اف
فلم يكنن النصنف الثناني منن القنرن بحعيند عنن مثنل هنذل ال نواراتو بنل

نان

أقنرم منا يكنفن من اوخاانة فني الخمسنينيات فالسنتينياتو منن انطنالق حر ننات
التحرير في الحلدان اسالالميةو فخرا المسنتعمر من نا منن ناحينةوفمن محنافتت بنناء

الدفلننة ال ديثننةو الم السننيةو المستقلةوالمنفصننلة مننن و ننة عننن الخال فننة التنني

ان ن

الرحع ا في أفائل القرنو فعن البرم الذي حكم مقدرات أمفرها حتنا منتصنف منن
،
المحنفرا حنفل
ناحية أخر وفامتدت أ مات النظا السيااليو فلكن بشكل أ ثنر

األنظمننة السياالنننية الرأالننمالية فاتشنننترا ية فالنمننوذ الننذي ينحبنني االحاعنن ف فأ مننة

اتنتماء السياالي

ان شنح محسنومة لصنال العرابنة منن

نفر الدفلنة القطر ينةو

حيننث النوها مقالينند األمننفر قنناده ا عمنناء يننران فنني التكرننل العر بن طاقننة أيسننر فنني

الجميع ننا مننن محافلننة فعنناده فحينناء التكرننل اسالننالميف فال نناال السننطفر التاليننة أن

العكس األ مة السياالية التي الادت األمة آنذاكو الواء

اتنتماءف

ان أ مة النظنا أف أ منة

أ منننة النظنننا السياالننني :لنننم يك ننن السنننياق المجتمع ننيو فالسياال نني ب نناألخص و

ليحصد الو أ مة في النظا السيااليو الانارب فني شنان ا اخراء فأالناليب التبيينر

فمحننافتت اساننالظف فأهننم مننا ننان يميننم هننذا السننياق هنو المسننالة الشننرقيةو فالتنني
،
االخذت ،
امتندادا للننماع اسالنالمي ننن الصنليحي فني العصنفر
طابعا يعد فها حند حينر «
الوالطا»()7و فقد

ان النمعة اسالالمية هي الرابطنة القومينة فني مختلنف أن ناء

األمة حتا أفائنل القنرن العشنرينف فحتنا عنندما ثنار عرابن باشنا علنا األفضناع فني
أفاخر القنرن التاالنن عشنرو لنم يكنن ذلنك ،
فعالننا للعصنيان علنا الخليفنة أف محافلنة

للخرا علي فاتنشقاق عن الخالفة اسالالميةو ف فنما

ان ،
رفانا ألفضناع الفسناد

فلتبلبنل النفنوذ األونحنني فني شنؤان الخال فننةف فقند المخان ال ننرفم فالمجنازر التنني
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خاضت ا فالعرض هها الدفلة العثمانيةو عن الياالة الحناها السلطان عحند ال ميند فني

مخترم القرن التاالن عشر فمست ل القنرن العشنرين مفادهنا القف ينة فكنره الجامعنة

اسالالمية فنشر شعارل المعرفف «يا مسلمي العالم اال دفا»ف
ف ننان موضننفع فاننالظ النظننا السياالنني موضن ،
نوعا متعنندد الجوانننبو ابتعننددها

العددت اخراء حول ف ابدأت ال وارات منذ أفاخنر القنرن التاالنن عشنرو ف نان أبر هنا

اللننك التنني خننرت ب ننا اننحيفة المنننار فنني أعنندادها األفهنناف من ننا حننوار دار بننين أحنند
رننام دمش ن ا بننين المنننار ()8و حيننث اعتحننر الكاالننب الدمشننقي الم ننددين لطننرق

اساننالظ مبننالينو لووننود عوائ ن ضننخمةوفأن الطري ن الوحينند ل اننالظ هننو طر ي ن

أاراباو فأن هذل العوائ هني :النفنن النذااليو العصنحية القومينةو اتختال فنات الطائفينة
فالمذهحيةو السعي في ففساد األخالقو فالسعي في ان طاط علماء الدين من أقطار

األمننةف فال ننل نن فنني نظننرل نن يكمننن فنني فقننناع روننال النندين فالعلمنناء باهميننة العلننو

الطحيعية فها وانب اللك الشرعيةففالختلف المنار من الكاالب في نقطتين :األفها فني

الدفاع عنن العلمناءو فذ النر المننار أن ت عنذر ههنم فيمنا فعلن ال كومنات فني عند
أدائ م لواوح مو فالنقطة األخر في ياال الشديد من ال ق اساالظف

فنني حننين االفق ن المنننار مننن انناحب مقننال «اساننالظ اسالننالمي بعنندل القننوا أف

التكافل العا »( )9فالذي وعل ما يسمي عدل القنوا أف التكافنل العنا و أي معرفنة
مدمننفع األمننة ب قوق ننا العامننةو هننو فالننيلة اساننالظو فذ أن المنننار الننر أن اساننالظ
،
يكننفن فمننا مننن ال كننا أف مننن األمننةو فنظننرا لاننعف فيمننان ال كننا و فلننيكن
اساالظ بت ذيب األمةف ففي مقال آخر لرشيد رضا بعنوان «االتن ان همم»( )20يشير
فها ما يسمي حر ة خواطر المسلمين فالنناوي أرفاح نم فني فانالظ شؤفن موايشنير

فها المعترضين علا مقوتت اساالظ فما لياال م ف فما للطمنن فني اتالنتمتاع بثمنرات
اساالظ ،
ففرا ف فت فال ودف من فالال ذلك المقال اللسلة من المقاتت لرشيد رضا عن
الخالفة اسالالمية ف فاالظ حال الدفلة العلية بعنوان «ربنا فنا أطعنا الادالنا ف حراءنا
ّ
فاضلونا السحيال» ()22ف
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م ننا ال ننلف ال ننذ روف ن فح نند مقترح ننات اسا ننالظ الت نني قاده ننا الس ننلطان

عحدال مينند هننو الجامعننة اسالننالميةف فقنند نشننر مقننال وننامن فنني المنننار عننن الجامعننة

اسالالمية ( )21يلخص الناريخ الندعوه فهنا الجامعنة اسالنالمية فانوت فهنا ع ند
المقننالو محن ،
نددا اتالجاهننات المختلفننة التنني ش ن دال اف حيننث ننرت النندعوه أال مننا
رابنة

رت في مقاتت ومنال الندين األفبناني النذي

انن الرومن معظنم

راباالن

مقولت « :ت ونسية للمسنلمين فت فني دينن م»()24و فأن الندين هنو السنحيل فهنا فانالظ
حنال األمنةو يشنار
الوثقا» التي

فني ذلنك اسمنا محمنند عحندل فيمنا نشنرال فني مدلنة «العننرفه

ان الصدر في باريسو فالصل فها مختلف األقطار اسالالميةف

ثم الاالي مقناتت عحندا

مقال« :لو

الننديم فني مدلنة «األالنتاذ»وفالتني

نتم مثلنا لفعلتم فعلننا»( )23يقصند أنن لنو

نان منن أشن رها

انن الدفلنة العثمانينة دفلنة

مسنيحية النندينو لمننا قامن أارابنا قيامت ننا اللننك فنني مواو نة الجامعننة اسالننالميةو فلمننا
ثارت ثائره النصار منن رعينة الدفلنة العثمانينةف ففني ذات التينار السنير آراء المننار التني

الواف ن العننرفه فنني العاليم ننا اتوتماعيننة فقواعنندها للوحننده اسالننالميةو ا ادت علي ننا

الححث في ومئيات القوهف بينما الارت في التيار المعارن ور يده المقطم التي

ان

مفنناد رأي ننا أن اساننالظ السياالنني يطلننب مننن القننوه ال ا مننةو فنني حننين يطلننب

اساالظ النديني منن أهنل الندين «الفصنل بنين الندين فالسياالنة»ف فالرشناء األهنرا
،
،
اعظيمننا يعننفق الجامعننة اسال نالمية فمحننافتت
خطر
التنني الننر فنني معارضننة أارابننا
اساننالظ

كننلو ثننم نشننر فنني األهننرا ونندال بننين انناحح ا ا بننين علمنناء اسالننال

العارفين بالسياالةو فلم ي دث االفاق بين أي من األطرافو ذلك

انن اههنال ل

ف رام دائره المعارف فغيرهم من المثقفين المسنيحيين ممنن ت يستحسننفن مقتنرظ

الجامعة اسالالميةف

فم ننن الجرائ نند العربي ننة فاسال ننالمية المؤ ي ننده ل نندعوه الجامع ننة اسال ننالمية :المؤيننندو

محمدان اههنديةومدلة الموالنوعاتو منان التر ينةو ور ينده معلومنات العربينة فني

األالتانة العليةو ال اضرهو ثمرات الفنفن في بينرفتف ا ينرد رشنيد رضنا فني المننار فني
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مقننال ل ن بعنننوان «النندين فالدفلننة أف الخال فننة فالسننلطة» ( )25بننالقفل« :علننا النصننار

القننائلين بفصنل النندين فالدفلننة

طر ين لتحقين الجامعننة اسالننالمية الحيننان معنننا

هننذل الكلمنناتو ف يننف أن ن ت يمكننن الفصننل بين مننا فنني اسالننال و لننذا فعلنني م
انن عننن قصنندو ف ننم

التوقننف عننن هننذل المننماعم فن انن عننن و ننلو فأمننا فن
،
بذلك يخندمفن أغنران أعنداء اسالنال و ف فن نان خوفنا منن التفرقنةو فن ن النفينذ
الشريعة اسالالمية حافم علا ال قي الوحده فليس التفرقة بين أبنناء النوطن الواحند

فن ا الطحي قواعدها فف م ا»ف ففي الش ر التاهي ههذا المقالو يرد رشيد رضنا علنا
«مسلم ّ
حر األفكار»و في مقالة «ال ريف الكال عن مواضع » ()26ف
حيث ثار حوار فأخذ ارد بين المنار ابين االنب مقنالين طنفيلين ب ماناء «مسنلم
ّ
حن ّنر األفكننار»و يوافن في مننا علننا قننفل النصننار بننان الرقني المسننلمين يتوقننف علننا
الفصل بين الندين فالدفلنةو فالخالفنة فالسنلطنةو ّ
فالنرد المننار بنان هنذا الفصنل هنو منا
أد فها الدهفر حنال المسنلمينو فالنال ذلنك رد اناحب المقنال مت ،منا المننار بشنن حملنة
علي و ألن يدعو لالعتماد علا التنراث فعند الفرقةشنمل األمنة ف فنكنار المننار لنذلكف

فعلا ذات الشا لة دارت محااره في دعو ضرر الدين فالجامعة اسالنالمية علنا

افحات المنار ()27وايتحدث المقال عن حوار دار بين أحد الكرام الصنحفيين ا بنين
رشيد رضا عن دعوه المنار للدامعة اسالالميةففالرلخص حدج الكاالب المعارن في
أن الجامعننة اسالننالمية النندعو للتفرقننة بننين المسننلم فالقحطنني فنني مصننرو فأن ن مننا أضننر

بالشرق فأفقن ب الدمار فت «الدين»و فينحبي أن يف م النشء أنن ت يمكنن اسانالظ
،
رياف فالرد المنار بان ما ضر بالشرق فت عد ف م حقيقة الدينو فمنن
فت بنحذ الدين
عوارن أخر

د الة الرؤالاء فدالنائس الطنامعينو ف نذا مانره أهنل األدينان

األخر الرون لعد ف م حقيقة الدين اتالالميف

فامتدت محافتت اسقناع بفكره الجامعة اسالالمية فها خار األمةو فهو ما نشر

في رد المنار علا حوار أورال ااحب األهرا منن هنانوالو از ينر خاروينة فرنسناو ليزينل

مخافف البرم من فكره الجامعة اسالالميةو ايوض معنا ومن السلطتين الدينية
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فالدنيف يننة فنني شننخص فاختال ف ن عننن المعنننا البر ب ن ()28ف ف ننان المؤ ينندان لفكننره

الجامعننة اسالننالمية ي ننافلفن النندفاع عن ننا فنني المقابننلو لتال فنني الفننلن التنني

ال اال أارابا فثارال او لتاليب الطوائف المسيحية من رعايا الدفلة العثمانية علي اف

ان ن

فت يفوالن نننا هن نننا أن ن نننذ ر أن ه نننذل ال نننوارات ل نننم الق نننف عن ننند ح ننند الج ننندال
الفكريوف فنما امتدت فها ألوان من األدم علا رأال ا الشعرو فال يخلو دينوان ألحند
شعراء ذلك العصر ن م ما ان االجاه الفني ن من مدظ للخليفة فمن المديد للدفلة
العثمانيننة فم ازرال ننا فنني حراب ننا المتعنندده حفا  ،ننا علننا فوودهننا ف يان ننا فحمايت ننا
ل مةف علا رأس ه تء الشعراء أميرهم أحمد شوقيو حافظ فبراهيمو علا البايااليو
الكاشننفف فلكننن مننا لحثن أن النندهفرت أحننوال الخال فننة اسالننالميةو فقنناد الجننيش
،
انقالبنا علننا السننلطان عحدال مينند فخلعن و فهننو األمننر الننذي اختلفن حولن
التر ني
()29
األمننةف ففنني حننين العنناطف مسننلمو اههننند مننن السننلطان المخلننفعو انتقنندت المنننار
مقالين :األال لمولفي محمد فنشاء ا ااحب وريده «الوطن» التي الصدر باألردينة
من تهفر بعنوان« :اتنقالم المشؤف في الدفلة العلية»و فالثاني من ورينده «أبنز ر ار»
« فخالاة المقال التحا ي علا عزل السلطان عحدال ميد الثاني من عرض الخال فنة
فالسنلطنة العثمانيننةو معتحنرالين ذلننك طعنننة فني قلننب العننالم اسالنالمي فنننا رالين فهننا
السننلطان عحدال مينند باعتحننارل مثننال السننلطان الصننال و فأن هننذل م ن امره علي ن »ف
االننتن كرت المنننار ذلننكو فالعدح ن مننن و ننل الجرائنند اسالننالمية فنني اههننند باألفضنناع
ال قيقية في أرن الخالفةو ّ
مفنده فمعدده لمساائ السلطان عحدال ميدف النال ذلنك
مقننال بعنننوان «اتنقننالم الميمننفن فأثننر السننلطان عحدال مينند فنني الدفلننة فمقافمت ن
للدالتفر» (االتدراك علا المننار) لرفين العظنم ( )10حينث أ منل منا فندالن المننار منن
نددا الننيتات السننلطان ،
أالننانيدو معن ،
فمعاننا فنني اسقننناعف ثننم عنناد مولننفي محمنند فنشنناء
،
ا ( )12مره أخر للندفاع عنن عحدال ميندو معندت موقفن فهنا ونن يعلنم بنقنائص
السلطانو فلكن لم يكنن محعنث الفسناد فأنن أفانل منن غينرلف منا عنام علنا
ل من المنار فاللواء اسشاره فها أن أهل اههند ت يعلمفن ما ي دث م ،ندا عكنس
ذلكف
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فالرطفر األحداث التي ّ
المر ب ا األمةو التي ما فتات الححنث عنن مننام ممنا آل فلين

حاههاف فاشتدت المعر ة حفل النظا السايسي بعد ال رم العالمينة األفهنا منن

نفر

مصطفا مال أالناالفرك ف فلبناء الخال فنة عنا  2914ففعلنا مسنتو النرأي العنا
،
ان أمال في التبيير ل فالو فلكن غابو بسحب فلباء الخال فنة اسالنالمية
فن
فاتعتننداء علننا رأس الخال فننةو فثننار الننرأي العننا علننا أالنناالفرك بعنند الشننديع ل ن فنني

الحدايةف

أمننا علننا مسننتو روننال األدم فالسياالننةو فقنند انقسننموا باألالنناس فهننا مؤ ينندين

أل النننناالفرك ف فلبنننناء الخال فننننةو فمعارضن نننين أل النننناالفرك متمسن ننك بالخال فننننةف فلنح نننندأ
ّ
ّ
فخنص
بالمؤيدينوفمن م أحد الكرام األالراك النذي النف نظنا الخالفنة فمظالم نا
،
الخالفة العثمانيةو فشكك في شنرعية هنذا النظنا معلنال ذلنك بنان الخال فنة ليسن
،
فرضا علا المسلمين ()11و بل افره من افر ال كم الادت في عصر ماو أما الوق
،
ثيرا منن األنظمنة األخنر ف فمادامن الخال فنة ال قيقينة ت يمكنن

ال اهي فيش د
ال قيق ا ،
حالياو فلنححث عن شكل آخنرف منا أن الخلفناء منن قحنل عملنوا بمحندأي
ّ
،
الشفر فالتففيضو ثم الخلوا عن ما تحقاف فم ما يكن األمر ف ن ما فعل أالناالفرك ننن
مننن فو ننة نظننرل ن ن ت ي تننا لسننند شننرعيو فذ يكفنني أن مننا فعل ن ت يتعننارن مننن
،
النصنننوم الشرعيةففشننننار فننني الننننرأي متخنننذا وح نننة المننندافعين عنننن أالننناالفرك
فالمتحمسين س لباء الخالفة الشيخ علي عحدالرازق في مصرو حيث دعم رأين بنان ت
دليل من الكرام أف السنة علا ضنراره الخال فنةف فالخال فنة ليسن ضنرارية سقامنة

شننعائر النندينو فرياالننة النحنني علي ن الصنناله فالسننال و رياالننة دينيننة شخصننية انت ن

بوفاال و فنظم اسالال فالشريعاال ت الستطين الكفين أر ان الدفلة ال ديثة ()14ف

أمننا التيننار المعننارن أل النناالفرك فالمتمسننك بالخال فننةو فترأالنن محمنند رشنننيد رضنننا

ااحب المنارو فالنذي ين من بفانل الشنريعة اسالنالمية علنا

نل الشنرائن البربينةو

فقنندأفقف ن اننة المسننلمين علننا فقامننة الخال فننة مننره ثانيننةو فدعننا فهننا العنناان العننرم
،
العارضنا بنين ال كنم النديني ابنين حن الشنعب
فالترك علا فقامت او ف ان ت ير
_______________________________
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في التشرينو فالخال فنة ت النطنفي علنا اتالنتحداد النديني مقارننة بالحابف ينة المسنيحيةف

فال ننار عل ننا النننن ج نفسن ن شنننيخ اسال ننال مصنننطفا انننحري ال ننذي رأ فس نناد دي ننن
الكمنناليين (نسننحة فهننا

مننال أالنناالفرك) فعصننحيت م للدنننس التر ننيو فمحنناربت م

للعصنننحية اسال ننالميةف ارأين ن أن الخال ف ننة ه نني االص نناف ال كوم ننة بص ننفة اال ننالميةو

فانسننالخ ا مننن هننذل الصفةانسننالي عننن النندينفارد مصننطفا اننحري علننا حدننج
الكماليين بان عال فسناد الخلفناء يكنفن باسانالظ ت بتحنديل الشنريعةو

منا رد

علا شح ة القييد الدين ل رية ال كومةو بان ال رية هي حرية األمم فليس حرية
ال كومنات حتنا ت الرال عننب األخينره بنالقوانينف فكننفن ال كومنة مقينده بالنندين
ما أن رد علا شنح ة عند اختصنام علمناء الندين بالسياالنةو

ف و لصال األمةف
،
محين ن ا أن ا ن ن الننححان فالع ناها ن ن فو ن العلمنناء فهننا اتشننتبال بمننا يفينند الننناس فمن ن
السياالة فأنزل عن م فرياة الج اد للتفر غ لتلك الم مةف

بنننر فننني هنننذا السنننياق عنننراك حنننفل انننالحية ال يننناه الديمقراطينننة للشنننعوم

الناميةومثلتن أخحننار ثال ثننة اردت فنني الننحالغ األالنحوعي عننا  )13( 2919فنني بننام أخحننار
األالحفع الداخليةو يشير خحران من ا فها رام اليد القف ينة فني مصنرو فالنذي ا عتن
،
مطحوعنا باللبنة اسنجليز ينة دعاينة
ال كومة المصرية في اللنك الفتنره فني فنجلتنرا
للننف ارهو فقنند حنناال هننذا الكرننام أن يحننرهن علننا فشننل ال ينناه النيابيننة فنني مصننر
فانت ا فها أن األمة المصرية ت الصل للدالتفرو

ما الامن الخحر اتالت ماء بمحتو

هنذا الكرننام فاسشنناره فهننا ذبن فافترائن ف أمننا الخحننر الثالننث فكننان عننن رننام
و اد مصر ألول اتالتقالل التا فالدالتفر فالذي أادرل مكر عحد فني لنندن ،ردا

،
الوضنيحا ل النحام ال قيقينة
علا رام اليند القف ينة فني مصنرف فالانمن الكرنام
،
مراهنا علا فاءه المصنريين للحيناه النيابينة
الكامنة اراء األ مة الدالتفرية بمصر
باسحصنناءات اب كننم التنناريخ فش ن اده األوانننب موضن ،نحا و نناد مصننر مننن أوننل
اتالتقال ل فاألعمال النافعة التي أداها الحرلمان للحالدف

ثم االسم الخمسينيات في عموم ا بالمنحا فالتوو الواحدو فهو ما أفر ل الياق
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الثفره في مصر من ضراره ات لتما بعد الشتي القو الوطنية فأهمية التفاف ا حفل

طننرق الفكيننر فأالنناليب حننل المشننكالت مننن منظننفر فاحنندو حتننا يمكننن الجميننن
القدرات الوطنية

ل ا حنفل أهنداف الحنناء فال قين اتالنتقال ل الكامنل فاالنتعاده

الكرامننة للننوطنف فت أن هننذا ت يمنننن عننوده ال ننوار فنني السننتينيات عننن الديمقراطيننة
فاتشترا ية فالرأالماليةو فعالقة ذلك بالتنظيم الشعحي فالمجتمنن المعاانر فمصنال

الشننعب فمنند ال قي ن هننذل األنظمننة لمصننال الشننعب

()15

مننا العننددت اخراء فنني

مطلن الستينيات ( )2962حفل ادار القوانين اتشترا ية()16ف

هننذل الرغحننةو بنننل دعنننا نقننفل السياالننة التنني انت د ننا النظننا ال ننا مو فقمننن

التعدديةو ان هها بالغ األثر علا حرية الصحافة ليس فق

في مصر ()17و بل ففي

معظننم أقطننار األمننةف فنني الننفريا انندرت اللسننلة مقنناتت حننفل منند أحقيننة از يننر

اسع ننال ف نني العطي ننل الص ننحفو محافل ننة الوا ننفل ل ال ننحام ال قيقي ننة اراء فغ ننالق

وريدالين في دمش ()18ف فقس علا ذلك حال بقية األقطار التي

انن فني م ند

الكننفين الدفلننة المسننتقلة ال ديثننةف ففنني 2963و الفدننرت ذات األ مننة فنني لحنننان()19و
فأ مات أخر حفل الدالاالير فالمواثي الوطنيةو من العراق فحتا المبرم()40ف

ان ن اللننك طائفننة مننن أهننم ال ننوارات التنني دارت حننفل محننافتت فمقترحننات
ان ن العيش ن ا األمننة

مختلفننة ساننالظ النظننا السياالنني انحثق ن عننن األ مننة التنني
بشنكل عننا ف فت أن هننذل ال نوارات لننم الكننن ّ
منحتنة الصننلة عننن غيرهنا مننن األ مننات
السياالنننيةو خاانننة أ منننة اتنتمننناء السياالننني فالتننني خلقت نننا ذات الظنننرفف فالتننني

المخا ن عننن نفننس السننياق فنني ذاك العصننرف ف مننا ذ رنننا و ف ن ن هننناك اننلة
فشننيدة بننين أ مننة النظننا السياالنني فمقترحننات حل نناو ا بننين أ مننة اتنتمنناء السياالنني

التي العحر عن ا التساؤتت حفل اههفية فدار مصر داخل فطارها اسقليميف
أ مة اتنتماء السياالي:

ان المالم العامة أل مة اتنتماء السياالي الخيم علنا

مختلف أرواء األمة بشكل أف بآخرو فت أن نا
قطرف فمن أش ر اللك القسمات فالتني

انن ههنا قسنمات خاانة فني

نل

نان ههنا اند فني أقطنار أخنر منن األمنة
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اللك التي ميمت أ مة اتنتماء السياالي في مصروحيث

ان لقسماال ا طابن خام

فاالخذ ال وار حوهها دروات متصاعده فمر حنة فممتندهو بندأت مننذ ن اينات القنرن

التاالن عشرو فامتدت علا مدار القرن العشرينف

من أفائل رفاب اتنتماء التي دار الجدال حوهها في العقد األخينر منن العقند األال
،
فنظنرا ألن الححنث
من القرن العشنرينو هني الجامعنة اسالنالمية فالرابطنة العثمانينةو

اراء اتنتماءات

ان منحع محافلة الخرا من األ مةو فقند اختلفن أالنحام الاييند

النفننوذ التر نني فنني مصننر بننين األ الننراك المؤ ينندين لرابطننة النند و ا بننين علمنناء النندين
الذين ال ر

م البينره الدينينة علنا مختلنف األقطنار اسالنالمية فالتني ت يقنو علنا

النذفد عن نا غينر الر ينا ال ن االنم الخال فنةو ا بنين مدموعنة منن المعمناء المصننريين

النذين يتخنذان مننن مسناندال م لتر ينا الننحيال لمننافأه اتالنتعمارو مننرالتين أنن يمكننن
الننتخلص مننن النفننوذ التر نني فيمننا بعنند فالننامين

يننان مسننتقل لمصننر بس ن ولة بعنند

خرا اسنجليمو من ه تء مصنطفا امنل فمحمند عحندل فعحندا
البايااليف أما عامة المصريين فكانوا ،
أياا من المؤيدين للترك مادا أن م ت يعرففن
ههننم رابطننة غيننر رابطننة النندينو فت يعلمننفن ههننم ،
راعينا غيننر الخليفننة فمننا المسننلمينو فت
يفق فن ما الوطن فما الوطنية فالتي

في أارابا ()42ف

الننديم فعلني

ان العتحر من «مستحدثات» الشنحام المنتعلم

،
الناقانننا بنننين
فقتنننذاكو انقسنننم دع نناه الوطني ننة فه ننا ف ننريقين )41( :األال :ت ينننر

الرابطتين اسالالمية فالوطنينة منن أمثنال مصنطفا

امنلو فارالنح

ذلنك بنالخالف

حننفل مف ننو الوطنيننة فماننمون فعالقت ن باتنتمنناءات األخننر ف أمننا الفر ي ن اخخننر:

فكان ي ارم فكره الجامعة اسالالمية ايدعو فها قصر اتهتما بالوطنية المصرية
،
باعتحارها ما يعود حقا علا مصر بالنفنو فاشتمل ذلنك الفر ين علنا قسنمين :قسنم

المثل احيفة المقطم التي العمل ل سام اسنجليمو فآخر المثل احيفة الجر يده التي
النط بلسنان حنمم األمنةف بينمنا

ال ماالة ن الجامعة اسالالميةف

انن المننار الؤ يند ن ن ابشنكل فاضن فمعلنن الملن ل
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ففنني العشننرينيات مننن القننرنو بنندأت نحننره اتنتمنناءات العلننو حنندال ا فالظ ننر في ننا

أطننراف غيننر اللننك التر يننة فالعربيننةو فهنني األطننراف المصننرية الفرعونيننةف فقنند بنندأت

النندعوه فهننا الجامعننة (الرابطننة) المصننر ية الفرعونيننة

نندعوه انفصننالية النننز ع ن ننو

األناني ن ننة فاتنطوائين نننة علن نننا الن ننننفسو فالعن نننارن الجامعن نننة اسالن نننالمية فالجامعن نننة

العربيننة()44وفمننن أمثلةالنندعاه فلي ننا مننرقص باشننا الننميكة ( مننا هننو فاض ن مننن

محاضننرال التنني ألقاهننا عننن المتحننف القحطنني بالجامعننة األمريكيننة  )2916فمحمنند

حسين هيكل فني فحند مراحنل حياالن و فمحمند أمنين حسنونة منن النذين الحننت م

مدلنة السياالة األالنحوعية فومناتف انتقلن هنذل النعنره الفرعونينة منن ميندان الفكنر

فالسياالة فها ميدان األدمف
افال ال وار فها الخل

العشننرينيات

،
أحيانا بنين المفناهيم فالنرفاب

فاتنتمناءاتفففي أفاخنر

ننر خل ن فاض ن بننين العرابننة فاسالننال و أف بمعنننا أدق بننين الجامعننة

العربيننة فالجامعننة اسالننالميةو ا بننين الجامعننة العربيننة فالجامعننة الشننرقيةو لننذا حنندث
،
محنددا فني
الداخل بين عماء فدعاه الجامعات النثالث ( )43فلنم يكنن هنذا الخلن

،
وميعنا علمنائ م فعنامت مو فلنيس فني مصنر
فتة مناو بنل نان علنا مسنتو النناس
،
غاضنحا لعند
فحدهاو فندند منثال أبنا ال سنن الننداي ن ن أحند عمناء مسنلمي اههنند ننن
اشننتراك هنندف الجامعننة الشننرقية مننن مثيلت ننا اسالننالمية التنني السننعا لن اننة دال

الشرقو ثم التساؤل الذي طرحن محمند لطفني ومعنة عنن المقصنود بالندال العربينة
فعالقت ا باسالال ف اير المعيم السفري عحدالرحمن شن حندر أن الشنرق هنو العنرم

فال انناره العربيننة هنني نفس ن ا اسالننالميةف أمننا مصننطفا اننادق الرافعنني فيننر أن

المشرق العرب لن يقو فت علا دعامتين :الدين اتالالمي فاللبنة العربينةف أمنا مدلنة
اههال ل فرأت أن العصنحية الدينينة فالقومينة هني التني حالن دان فحنده العنرمو فنرد
أنيس الخفري علا ذلك بالقفل :فن ت قوه الام األقطار العربية فت اسالال ف
ففي خام هذا الصراعو ففي أفاخنر العشنرينيات ،
أياناو نشنرت المننار عنا 2919

منا ره في الجامعة المصرية بين المدينتين الفرعونية فالعربيةو فأي ما الختار مصر في
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ذاك العصرص ففي الن اية أ رت نتيدة األاوات أن المؤيدين للعربية أ ثر ()45ف

فالاالي الثالثينيات لتشكل حلقة وديده فني مسلسنل معنارك اتنتمناء السياالني

فالقننوميف فمننن مطلننن ثالثينيننات القننرن ابالتحدينند فنني  2944و أثننار دفط ن حسننين
معر ة ضخمة بتعحير لن وناء ضنمن فحند مقات الن فني ورينده

و نب الشنرق

يان في العالقة من العرم في مسنافاه منن العال قنة ببينرهم منن التنرك فالفنرس فني
لم نننم للمصنننريين ()46و ابننندأت في ننا بعنننض الصنننحف ف نني مقننندمت ا السياالنننة

فالسياالنننة األالنننحوعية بتعز ي ننم المص ننرية «الفرعوني ننة»و فداف ننن عن ننا هيكنننل فمحم نند

عحدا ففدعا أعااء الجمعيات الثقافية فاألدبية في دمش فها مقاطعة

رب ط

حسين فاالتمرت المساوالت قرابة أش ر ثالثة علا افحات الجرائد فالمجالتف
ّ
الكرام في هذا األمر فها فاحد منن ثنالث فنرقو أفههنا الناند طن حسنين
فانتما

فأضاف فلي فاعتن الفرعونية أمثال عحدالقادر حممه الذي

رب في الحالغ بعننوان

«مكننان مصننر مننن العننرم فالقوميننة فالعربيننة»( )47أن ن ت داعنني ههننذا التخننوف مننن
التذ ير بان الاريخ مصر يحدأ من قحل الفت اسالالمي العرب و فأن ذلك ت ينفي فني

نفننس الوق ن أن مصننر عربيننةفاألمر الننذي عنناد فنفننال ط ن حسننين فنني مقننال ل ن فنني
و ب الشرق()48وحيث نفي في عن نفس العمل علا فخرا مصر من العرابةف
مؤيدا ،
ايكرب ي فبراهيم في الحالغ(، )49
أياا لط حسينو حيث ينتقد النعره

الدينية التي دعا فلي ا عحدا عفيفيو ليتقرم للدماهيرو اير أن الثقافة غير الدين

فأن يتف من حسنن انححي فني أن للمصنريين ثقنافت م الخاانةف فهنو منا عحنر عنن

حسننن اننححي فنني محاضننره بعنننوان «الوو ننة الفرعونيننة التنني يجننب أن القلننب فلي ننا

ثقافتنننا» و فالتنني أشننار في ننا فهننا امتننداد آثننار ال انناره الفرعونيننة فهننا حينناه المصننريين
المعاارهف

ما انام فها هنذا الفر ين النالمة موالنا النذي ت يجند فني العنوده فهنا

الجننذار المصننرية للتقر يننب بننين أبننناء الننوطن الواحنند ال مننة ينفي ننا عننن نفسن ففالفري
خطنا ،
الثناني االخننذ لنفسن ،
فالنطا فننال هننو مننن طن حسننين فت ضنندلف فيكرننب فتحنني
رضوان في الحالغ «ت فرعونية فت عربية بعد اليو » ()30و يقفل :فن

لتي ما فترالان في
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الا ريخ مصر فومء من هفية مصرف فأن يتقاالل المصريفن ف راب م حفل القر ينر النوتء
ألي ما هو داليسة من المستعمرو

ما أن فني نفنس الوقن ت مدنال لمقارننة اسالنال

بالعرابةو ألن أشمل فأالما من ذلك بكثيرف
ايناننننم

ننننني محنننننارك فهننننا الم اينننندين بمقالنن ن «الثقافننننة العربين ننة فالثقافننننة

الفرعوني نة»( )32فالننذي يننذ ر في ن باننننا أفتد هننذا العصننرو فلننيس أي فتننره الاريخيننة

الابقة « :ابعد فنحن نعيش فني مصنر فننتكلم لبنة العنرم فنندين باسالنال »فا ينر

محمد امل حسين في «ت فرعونية فت عربية»( )31أن ال ياه المصنرية الختلنف عنن
،
حالينا فهنا اتقتحناس منن الثقافنات األونحينةف
الفرعونية العربية فاسالالميةو فأن ا الرد
في حين يدافن عحدالرحمن عما عن انتسام مصر للعرابة في االتنكارل «أليسن
مصننر عربيننةص» ( )34اياخننذ اننف فنني النندفاع عننن العرابننة

ننل مننن محمنند خينناط

الفلس نننطيني ()33وففبننننراهيم المننننا ني ()35وف محننننب النننندين الخطيننننب ()36و فعحنننندا

عفيفني()37ف ا يننر األخينر أن الفرعونيننة مرحلننة الاريخينة الننيطرت في نا العحوديننة فيمننا
ان الثقافة العربية هي التي أدخلن مفناهيم الكرامنة فال يناه ال قيقينةف ا ينر

علنني الجننندي ( )38أن الصننراع األدب ن فالثقننافي قنند حسننم لصننال الثقافننة العربيننةف
اينننا ر عحنندا عفيفنني حسننن اننححي مسن ،
نتندا فهننا أننننا عننرم ألن ديننننا اسالننال و
فالقرآن أنزل باللبة العربيةو

()39

ما أن الثقافة العربية قفيةف فت يسنتاء النعيد حيندر

من االتل ا حااره الفراعنة ف فنما ما يسوءل هو االتحعاد مؤيدي الفرعونينة لمنا ارثرن
مصننر مننن مدنند العننرم فالننراث مف فمننن أمثلننة مننن قننافموا النمعننة الفرعونيننة

ننذلك

محمود اليف الدين اسيراني ()50و فأبو الخطنام النياف()52و فالنذين العتمند حدد نم
التنني نشننرت فنني السياالننة األالننحوعية علننا أن هننذل محافلننة مننن مصننر لتخننر مننن

الر ب العرب و ايرد الاطن ال صري( )51علا ط حسين في رالالة محاشره «مصر
،
مدعما با ثر منن حدنةف فندعوه
فالعرابة من الاطن ال صري فها ط حسين»و ،ردا

الم صننريين فهننا اتال نناد مننن الننائر األقطننار العربيننة ت الراننمن حننث م علننا التنننازل عننن
المصننريةو

مننا أننن ت يمكننن أن الرعننارن فكنننره العمنننل فنني ال اضننر مننن أونننل
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المستقحل منن آثنار مينراث منانوفال الووند دفلنةاحتفظ شنعح ا بوحنده الند فاألانل
بصفره نقية ،
،
وبرافيا
الماماو فت يمكن الجاهل خطوط اتالصال الكثيره من العرابة

،
فلبفيناو ففكنره الوحننده العربينة محنيننة علنا المنفعنة فلننيس العاطفنة فحنندهافف رب
قلم عرب ( )54في مدلة هره الشنرق أن منحنن اعتنران طن حسنين هنو عند فيمانن
بالوحده السياالية بين الدال العربيةو

فال

منا أنن يخشنا علنا مصنر أن الفقند هفيت نا

الدال العربية في حالة اتال ادو ايرد ااحب المقنال علنا ذلنك بنان العنرم ت

يسننعفن لتننذايب هف ينناال م المختلفننةو ف فنمننا يسننعفن لوحننده الشننح الوتيننات األلمانيننة أف

الوتيننات المتحنندهو

مننا أن القننديم ت ياننيرل السننير مننن ال ننديث فذا

ننان ذلننك

اليحفظ الوحده ههذا الكيانفايستش د عم الدين التنوخي( )53باقوال مكر عحيد

فهو قحطي ير نفس في العرابة فليس في الفرعونيةو ايقفل «ن ن عرم في مصر
نننر

فت نمد نند الفراعن ننة فت ألن ننم ع ننرم»ف ف ر ننب

نننر ( )55ا نناحب ور ينننده

العاامة بحيرفت في الحالغ أن مناداه وريدال بعد فحراق رب ط حسين ن التي
ننناد ب حراق ننا السننفريفن نننن فراننة ليقنند ط ن حسننين اعتننذارلو ف ننان ذلننك الن ،نححا
بالفعل في الراون ط حسينف
ّأيننا ننان الفري ن و ّ
فأيننا ان ن حدننج

ّراب وف ن ن الظ ننر عنند الوضننوظ فنني

فو ات النظر فالاارب ا فخلط ا بين مفاهيم العرابة فاسالنال فالشنرقية فالفرعونينة
فالقومية فالمصرية فمفاهيم الثقافة فالتراث فال اارهف فهو منا لنيس بمننا عنن دار

للمستعمر في باي شكل من األشكالو فهو ما دارت حول حوارات عن دار البنرم

في أ مة اتنتماء السياالي فالدخل في فثاره الفلنف

النندخل البننرم القاننية قديمننة فال ننوار حوههننا فنني القننرن العشننرين بنندأ فنني عننا
،
 2900مننن مقننال هننانوالو ()56و از يننر خارويننة فرنسنناوعن اسال نال و ننناقال عننن رننام

«يكلمننفن» (أحنند المستشننرقين)و فالننذي أثننار الننخ العننالم اسال نالمي لنقل ن اننفره
خاطتنة عنن اسالننال و

منا يظ نر التخننوف منن فكنره الجامعننة اسالنالميةف فقامن

المنار بالرد علي في مقال هها في الش ر التاهيف فت أن ال افم الرئيسي هها علا منا يحندف
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ان لفن أنظنار المسنلمين فهنا رأي أارابنا عنن مو ابالتناهي فهنا أهمينة الوحندهفلكن

المقال األال الذي نشر في )57( 2900/6/29و ان يعر ن فو ة نظر أديب مصري
مسنيحي فني الجندل الندائر حنفل مقنال هنانوالو ،
محنديا أالنف منن فدخنال النصنرانيين
عنصر في الصراع الدائر حفل اتنتماءو فالمنار الرد علنا ذلنك بان نا لنم الشنترك فني

الجدال لنفس األالحامف ففي أفاخر العقد األال ابدايات العقد الثاني من القنرنو اد

الوء الظن ففقدان الثقة بين المسلمين فاألقحاط( )58فمرت الننتان منن فشنعال الفنلن

بواالننطة اننحفو مثننل الننوطنف الننال ذل نك محاشننره لجننوء القننح للصننحف األونحيننة
فل نجليم ل مايت مف ثم عقد الم المر القحطي  2922و افضنن فثيقنة بمطالحن ف النال ذلنك
عقنند الم ن المر المصننري فنني نفننس العننا فشنناره فهننا الوحننده الوطنيننة التنني الحلننفرت فنني

الن اي ننة ف نني ث ننفره  2929ف ف لن ن مس ننالة الوحنننده الوطني ننة ن ننن أف «الفتن ننة الطائفي ننة»

انعكنناس ل مننات السياالننية التنني يعنناني من ننا النظننا السياالنني ننن الثيننر الجنندال

فال ننوار حننفل النظننره لبيننر المسننلمين فنني المجتمنننو فالمواطنننة فمننا يسننتووب ذلننك مننن

مسافاه الامة في ال قفق فالواوحاتو فدار األقحاط في ال ياه السياالية ()59ف

فأال ن أفاخ ن ر السننحعينيات بجنندل آخننر حننفل عرابننة مصننرو عننندما أطل ن الوفي ن

ال كيم دعوال في األهنرا فهنا حيناد مصنر فني  4منارس )60( 2978و فأثنار بدعوالن
اللك ،
حوارا علا الساحة الفكرية المصرية فغيرها من األقطنار العربينةف فاشنترك فني
ّ
فالكرنننام فالعلم نناء فالح نناحثين فالصنننحفيينو
ال نننوار عننندد حينننر منننن المفكنننرين
فاالننتمرت المسنناولة بننين أخننذ ارد فمقننال ف رننام اب ننث فدراالننة قرابننة الش ن رين
فنصف الش رو يشرظ في ا الوفي ال كيم فو نظرل عن حياد مصر الذي يفرض

فاقع ننا الجبرافنني تمتال

ننا قننناه السننفيسو افاقع ننا ال انناري السننياحيف افاو ن

ال كننيم فنني فو ن نظننرل هننذل آراء عنندهو فحيننن م مننن يواف ن علننا اقتراح ن لكن ن

يروت فها ما بعد والء فالرائيل فال قي السنال و أمثنال محمند أحمند فرغلني()62و فت

ما عحر عن ذلك دففحيد

أن األ ثرية عارض ال كيم في دعوال بنحره قاطعةو
رأف ن فنني «ال ينناد المرفننون» ()61و ّ
ارد علي ن ال كننيمو «ال ينناد المطلننوم» ()64و ثننم
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يعننافد فحينند رأف ن ( )63الننرد بان ن فذا ننان حينناد مصننر ،
دائم نا ف ننو مرفننونو أمننا فن
،
ان ،
اعتندات فال ،
،
نررا فني
فاقعيا يعني فق الندعوه فهنا انت نا الياالنة أ ثنر
حيادا
عالقات مصر الخاروية فالتماماال ا العسكرية ف و منا يقنر علين ال كنيم منن حينث

المحنندأو فننال ينحبنني التاننحية بمصننال الننوطن مننن أوننل أيننة قاننية أخننر و فت الاويننل

ال ريننر أراضنني لاننمان ال ريننر أرن أخننر ألشننقاء عننرم يوو ننفن فلينننا الشنننتائم
فاللعنننات اننحاظ مسنناءف ا يننرفض دف فبننراهيم عل ني اننال ( )65دعننوه ال كننيم ،
رفاننا

،
،
قاطعنا اينر ال ينناد النذي يندعو فلين مسنخا لنندار مصنر فدعنوه فهننا النفراء فالتآ ننل

فاتنقانناءف ا يننر دفمننيالد حنننا ( )66أن المسننت دف مننن اراء النندعوه ال كننيم عننزل
مصنر فلنيس حيادهاففالرسناءل دف بنن الشناط ( )67عنن ونوا أن الكنفن شخصنية

مصر موضن نظر ثنم بعند عندد منن المسناوالت ()68و يقنفل الوفين ال كنيم « لمنة
أخيرهففت أخر  :هنذا هنو معننا ال يناد النذي أطالنب بن » ()69وفهنو أن يكنفن ،
حينادا
ّ
محض الياالي فعسكري في رف خام بالذات فهو :هل فذا القررت حرم الزل
مصر لتحارم العرمص فهل فذا القرر الال يالحظ في هذا السال مصلحة مصرص

ايتمامن من هذا ال وارو حوار آخر فدرل دفلفيس عون بمقال الش يرف «األالاطير

السياالننية» ()70و فالننذي فاننف في ننا عرابننة مصننر بان ننا أالننطفره عرقي نةف فالكننررت
اتالجاهننات السننابقة فت أن ن غلح ن علي ننا المعارضننةو فيظ ننر رونناء النقنناض فنني مقننال

«القوميننة العربيننة فالناز يننة» ( )72خطننا عنند التفرقننة بننين العرابننة فاسالننال و ف نننذا
يعترن دف العد الدين فبراهيم( )71علا عد التفرقة بين األالاطير فالتاريخ ال قيقي
الذي يرب

مصر بالعرابة رابطة فثيقةو ايشار

في النرأي أحمد ب اء الدين النذي
()74

يتسنناءل « أي مصننر يرينندانص مصننر ت معنننا ههننا أ مصننر بمعناهننا التنناريخيص»
،
رابنا بعننوان اتنعمالينفن فني مصنر :رد
فحر ّي بالذ ر هناوأن رواء النقاض أاندر

علننا الوفينن ال كننيم فلننفيس عننون فآخننرين ( )73و فالننذي يانننم مدموعننة مننن
المقاتت التي الشكل ،ردا علا ال ملة التي أثيرت ضد «عرابة مصر» فضند «القومينة
العربية»ف
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فمن الواض فن من الحدد حلم العرابة من ففاه داعي ا اراعي ا الرئيس ومال عحد

الناار و عادت أ مة اتنتماء السياالي التي لم الكن فارده الحتة في ع د عحدالناارو
حلما ،
حيث عاض الناسو ل الناسو ،
غالينا بالقومينة العربينة لنم يتحقن ت فني نل

اننناحح و فت منننن بعننندلففت أن هنننذا ت ينفننني فونننود أ منننة اتنتمننناء السياالننني مننننذ

الخمسينيات علا مستفيات أخر بدليل الشكل حر ات فالجمعات مثل اسخوان

المسلمين فالشيوعيين

ان من أهم أالحام نشاال م فوود الخنح عاشنت األمنة فني

انتمائ ا السياالي فالقوميف

حوارات حول الدين اإلسالمي:
فتحن ال ر ننة اساننالحية التنني

ننان مننن أبننر عاماال ننا اسمننا محمنند عحنندل

أبننوام ال ننوار فالجنندل حننفل النظننره فهننا النندين فالننحل ف م ن علننا ضننوء مقتاننيات
العصر ال ديث فدار العقل في ف م النصنومف فأحندث الكثينر منن الفتناف التني

أادرها ردف فعل

حينره بنين أفالناط علمناء الندين فالعلمنانيينففمن اللنك الفتناف

فاخراء الش ن يرهو فتننو وننوا التعنناان مننن الكفننار فأهننل الحنندع فاألهننواء فنني ننرفف
ان ن البلحننة ههننم ف ننانوا محتلننين للننحالدو وننوا ل نحس الحرنيطننةو ف فباحننة االننتعمال

الصفر فالتماثيلو ف فباحة الفائده المكرسحة من اننادي التنوفيرو ارأين حينال القييند

الطالق فالتعدد()75و فاختلف مواقف المفكرين من هذا المن ج فحين من ارالا أخذ
المنحننا العقلنني فنني فكننر اسمننا فهننا منت ننال فالننروي العقننل علننا النننصو فمننن رأ

خطفره هذا المنحا المخل بالتوازن بين العقل فالنصف

ن حوارات الدين فالتندين :فأالناس هنذل القانيةو شنيفع ضنعف األيمنان بالبينب

فالتشكيك في

ل ما يخر عن دائره الم سوسو فالدعوه فها التحرر منن العناليم

األدينان المختلفننةو بننل فاننل ذلنك فهننا حنند رفايننة القصنص الدينيننة علننا أن ننا أالنناطير

خياليةففمما

ان محل ودل

حير في هذا السياقو

رام فني الشنعر الجناهلي

للنند رفر ط ن حسننينو الننذي ألقننال علننا طلحننة السنننة األفهننا فنني

ليننة اخدام عننا
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( 2915ا نندر الكر ننام ف نني )76( ) 2916و فه ننو م ننا أث ننار غا ننب الن نناس فه ننا ح نند
مطالحت م ب خراو من ا اره المعارف فاالنتدوام المجلنس النيناب لن ف حتنا أنن الولند

عننن هننذل المعر ننة الننحعة

رننبو الننتة من ننا فنني الننرد علننا الكرننام فنقنندلوفهي:

رننام الشننعر

المعر ننة بننين القننديم فالجدينند أف ال ن رايننة القننرآن للرافعننيو نقنند
الجنناهلي لم منند فر ينند فوننديو نقننض رننام فنني الشننعر الجنناهلي لم منند الخاننر
حس ننينو فالنق نند التحليل نني لكر ننام ف نني األدم الج نناهلي لم م نند أحم نند البمنننراايو
فالشنن ام الراانند لم منند لطفنني ومعننةو فمحاضننرات فنني بيننان األخطنناء العلميننة
التاريخيننة التنني اشننتمل علي ننا رننام فنني الشننعر الجنناهلي للشننيخ محمنند الخاننري
فالكرام السابن في الرد علا مماعم أخر هدامة للم لف فهو نقض مطاعن في
القرآن الكريم لم مدأحمد عرفة()77ف
ن قواعد اسالال  :رأي الحعض أن دعوه الشيخ محمند عحندل فالالمذالن فهنا مالئمنة

ف نم النندين مننن متطلحننات العصنر ال ننديث قنند فتحن الحنام علننا مصننراعي للحننوار

فالجنندل بننين أطننراف التيننار اسالننال مي فيمننا عننرف بالمجننددين فالم ننافظينف ابنندأت
هذل الدعوه الرخذ مظ ،نرا ،
عملينا بناقتراظ العنديل قنانفن األحنوال الشخصنيةو الجديند
اسالال في الر ياو الرومة القرآن فالنقناض حنفل خطنر هنذل الترومنة فني فمكانينة
التالعب بالمرادفات فالمعاني لتحريف دت تت القرآن الكريمو فمنن المظناهر العملينة
نناهره الننرد علننا المحشننرين فالمستشننرقين لكشننف الصننيدهم ألخطنناء فهميننة فنني

اسالال ف ف ار

ذب م فمبالطت م()78ف

أما ما عنرف بالندعوات اههدامنة للندين فالقواعند اسالنالميةو فكانن اللنحس ،
ثفبنا
أ ثر واذبية الجعل ا أ ثر ،
رفاواو فهي دعوات «العالمينة» التني االخنذت منن الرحمنة
،
فاسنسانية التارا ههاف فوناءت علنا أ ثنر منن لنفن فتناره الرفحينةو فالناره التوفين بنين
المسننيحية فاسال نال و فالنناره ثالثننة الماالننونيةو فأخننر الحلش نفيةو فغيرهننا ف ننان مننن
الطحيعنني أن الظ نر عننده محننافتت لمقافمننة هننذل النندعواتوقا ب ننا الكثيننران فنني
ّ
الكرنام
مقنندمت م ومعيننة الشننحان المسننلمينوفمدلننة نننفر اسالننال ف هننذا فقنند االخننذ
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فالشعراء في دفاع م عن اسالنال أمنا هنذل الندعوات أحند طنريقين :األال اعتمند
،
،
فمستخدما ل و لتفنيد حدج الم ناومين
معدحا ب
علا منط الفكر البرب فأاللفب

ل الننال فالمشننككين فنني األديننانو بينمننا قننا اخخننر علننا رفننض األالننلوم البر بن
،
لي نة فدعننا فهننا الخلننيص الفكننر اسالننالمي مننن براثن ن ف ف ننان الشننيخ طنطننااي

ونننوهري نن ن اللميننذ الشنننيخ محمنند عحننندل نن ن مثننات للفر ينن األالو بينمننا

مصطفا احري مثال للفري الثاني ()79ف

ننان الشنننيخ

ن نن األخننالق :فهنني قاننية ثننارت مننن اعتقنناد راالننخ بمكيننده أعنندها البننرم ههنند

األخننالق فالقننيم ال ن السننميات عنندهومن ا :الفنننو القالينند المجتمننن الراقننيو التربيننة
النفسية ال ديثةو فغيرها من آثار ال ااره البربية في لملنة قواعند المجتمنن ف ففشناء
،
حينرا لنم العرفن
الفساد ال سي (المخدرات منثال) فالمعننفي أي ،اناف ارا ذلنك رفاونا
األمننة قحننل ال ننرم العالميننة األفهننا فال نندث عن ننا الصننحف فالمجننالت بكننل أنواع ننا

أمثننال اههننال ل التنني عرض ن لمننذاهب االننتحدث ا «مرضننا النفننوس فاههنندامفن» مننن
البربيين في افر وذابة الست في الشحامو فانتشر نفع من األدم اههدا في شنكل

القصص الرخيصف ففي المقابلو النحي بعض الكرام الذين بدأفا حمالت ال ذيرية
فهننا ذلننكو مننن أمثالومقننال محمنند الوفي ن ديننام ()80ف فنني «األدم المنناون مفسننده

للناشتين»و ف رام البمرااي في الرد علا ط حسينف
ففي بامو رد الشح ات عن اسالال فني المننار ،
بندءا منن عنا 2901

()82و الن ّرد المننار

علا ا دعناءات الثيرهنا الجرائند التني يقودهنا النصنار و فعلنا رأالن ا مدلنة الجامعنةو
حفل اسالنال فالعلنمو فدار اسالنال فني نشنر الثقافنة فغيرهنا ()81و فالنصنب المننار منن

وديد نفس ا للرد علا عده مطاعن اردت في مدلة الشرق فالبرم في أال أبرينل
 2926و حننفل أنن فذا مننا ارالننام أحنند فنني السن ّننة ف نن ينتفنني فوننوم طاعننة الشننريعةو
فننا ثر الشننريعة يتوقننف علننا األحاديننثو ف فذا ثح ن الر يننب فنني األحاديننث الململ ن
أر ان الشريعة ( )84ففالنشنر المننار ،
أيانا ملخ ،صنا لمقنال «اسالنال يرحنب بالنصنرانية»

الننذي نشننرال فحنند ورائنند التحشننير األمريكيننة لصننمفيل زايمننرو ا يننرد علي ننا المنننار
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موضن ،
ننحا

ينننف أن هنننذا الكاالنننب يحن ّننين أن الش ننرق فالمس ننلمين عطشن نا للتنصنننير

فلكن ما في حاوة فها من يقودهمو فالمنار الر أن اللك خدعة لجلب التحرعات منن

الموالننرين ألوننل النشنناط التحشننيري ( )83ففنني المقابننلو يباننب النصننار علننا المنننارو
خااننة بعنند نشننرها رالننالة طننناهر التنينننر ( )85مننن بيننرفت الننذي رد في ننا علننا دعنناه
النصرانية الذين يطعنفن في اسالال في الفريا ايقفي م الدالتفرو ألن رالالت
ب ننا بعننض مننا يجننرظ النصننار و اردت المنننار باعتننذارها فذا

فلكن ننا لننم الكننن العلننم بقننراءه النصننار للمنننارو

ان

ننان ذلننك مننا حنندث

مننا أن النصننار هننم مننن بنندأفا

اتعتداء علا اسالال فهم ليسوا من األوانبو بل فن ما ي زن أن م من أبناء الوطنف

ايزيد أن الرقفل وريده مصر القحطية ( )86علا المنار محاربة النصار و بسحب عطف
عزيم مصر علا المنار مرددين في ذلك ال مة العصب المنار ضند األقحناط فهنو منا نفتن

المنارف

ففي عا  2922و نشرت المنار ،
عددا منن المقناتت ( )87المترالينة ،ردا علنا منا راندال

المنننار مننن االجننال عننا لنند القننح

فنني اللننك األعننوا و ينحننو ن ننو عنند الرضننا بالوضننن

فادعاء الشعفر باتضط ادو مطنالحين فنجلتنرا بالتندخل ل منايت مو فعقندهم للمن المر

القحطننني 2926و فننني ذات الخصنننومو فال دم نننم علنننا اسالنننال فالمسنننلمين فننني
انحف مو فنشننرهم لمنننا رات فهمينة بنين المسننلمين فالنصنار يفننف في ننا النصننار و
ف ل هذل مظاهر مختلقة رادال ا المنار فحافل الرد علي ا بسلسلة مقاتت ال ليلية

ل الحام التي الكمن اراء ال ر ات القح و محللة مماعم م باتضط ادو ف ذلك

بنشر منا ره حقيقية بين عالم مسلم مش فر (هحة الدين) فااحب مدلة العلم فني

بب دادو ابالدعوه فها م المر فالنالمي مصنري للنرد علنا منماعم القنح
بالفعل بعد ذلكف

فهنو منا حندث

ففي مطلن العشرينيات من القرنو ثارت عندد منن المسنائل دارت حوههنا حنوارات

بين المنار ابين المتفرنجينو من أهم ا الزا المسلم من

رابية فعند النزايج المسنلمة

لكراب ()88و ف ذا الدعوه فها مدنية القوانين فالعا المتفرنجين لنحذ بقية الشنريعة
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ل ا()89ف

فهد الدين فأافل الشريعة ال ا مة للقوانين
،
،
حيرا في منتصف العشرينيات من القرنو
فش دت مسالة الرومة القرآن ودات

فالتي فقف في ا المنار( )90موقف الرافض المتخوف من آثار ذلنك علنا معناني القنرآنو

ابيننان مفاالنند الترومننةو فأقننوال الفق نناء في نناو فمقاانند المتفننرنجين مننن النندعوه فهننا
مثل اللك الترومةو فأفتا رشيد رضا بخطفره الرومة القرآنو فذلك في مقابل ورائند

أخر دافع عن مسالة الترومة اللك فأاردت في ا آراء القاي بصحت ا()92ف

التقريب بين المذاهب:لم القتصر ال وارات حفل الدين علا المسلمين فغيرهم فن
،
انوا ،
أيانا حنوارات فمعنارك فأخنذ
أقحاطا أف مستشرقين منن البرموف فنمنا شنمل

ارد فمنا رات حفل نقاط خالفية بين المسلمين أنفس مو ابالتخصنيص بنين أنصنار
المذهحية المنادين باراره االحاع أحد المذاهب األربعة ف فلمامية ذلك علا المسنلموابين

من رأ أن التعص ب المذهحي يعتحر من الحدع التي ال دد الشريعة اسالالميةف فقد دافن

عن الرأي األال الشيخ محمد العيد رماان الحوطي فالالمذال و فدافن عن الالمذهحية
الشننيخ نااننر النندين األ لحنناني فالالمذالن ( )91ف

مننا نننتج عننن محننافتت التقر يننب بننين

السنننة فالشننيعة العدينند مننن المنننا رات فال ننوارات بننين علمنناء المننذهحينف فانندرت

الم افتت األفها لتحقي هذا اههدف من السيد ومال الدين األفبانيو اسما محمد
عحنندل فمحمنند رشننيد رضننا فعحنند الننرحمن الكننوا حيف ففنني أفاخننر الخمسننينيات

أالس «حر ة التقر يب» بين المذهحين()94ف
اهلوامش:
 2ن دفعحدالوهام المسيري فدفعزيم العظمةو العلمانية ال

المج رو اللسلة حوارات القرن الجديدو بيرفت دار

الفكر 1000ف انظر ،
أياا علا الحيل المثنال :طنارق الحشنريو ال نوار اسالنالمي العلمنانيو القناهره:دار الشنراق
2996وف«مصر بين الدال الدينية فالمدنية»ومنا ره بمعرن القاهره الدفهي للكرامو فداره المنا ره دف النمير

الننرحان 2991/2/8و الشننيخ محمنند البماهننيو مننامفن اههاننيحيو محمننند عمنننارهو فنننر فودلومحمننند خلنننف
ا ففعن الجدل حفل انظر ،
أيااو فر فودهوحوار حفل العلمانيةو القاهرهودنو دتوف اد ريناو ال قيقنة
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فالننوهم فنني ال ر ننة اسالننالمية المعااننرهو القنناهره :دار الفكننر للدراالننات فالنشننر فالتفزينننو2986و فغ ناهي

شننكريو أقنعننة اسرهننام :الححننث عننن علمانيننة ودينندهو القنناهره :اههيتننة المصننرية العامننة للكرننامو2991و

فف منني هف يننديو المفتننران :خطننام التطننرف العلمنناني فنني الميننمانو القنناهره :دار الشننراقو 2996و يوالننف

القرضنناايو اسالننال فالعلمانيننة فو ننا لوونن  :رد علننا فنن اد

ال ديثةو 2995و فمحمد والل

رينننا فوماعنننة العلمنننانيينو الونسوالطحاعنننة

شكو قراءه في فكر التحعية :النرد علنا النالمة موالنا فعلنا عحندالرازق

فنصر حامد أبو زيد فالعشماايو القاهره :مكرحة التراث اسالالميو  2993فحفل أهم ما ادر عن العلمانيةو

انظر محي الدين عطيةو العالمانية :بحليوغرافيا منتقاهو فالالمية المعرفةو النة 1و عدد 5و يوليو 2996ف

 1ن دفعحنندالرازق عينندفدف محمنند عحنندالجحارو الديمقراطيننة بننين العلمانيننة فاسال نال و اللسننلة حننوارات لقننرن
وديدو بيرفت :دار الفكر  2999يشير الد رفر عحدالر اق اها حوارات أخر قديمنة حنفل ذات المعننا بنين

محمد عحدل ففر انطفن م  38 – 55في نفس ال واروانظر علا الحيل المثنال  :دف فن اد

ريناو العلمانينة

ضراره حااريةو قانايا فكر ينةوالكرام الثنامنوا رفبر  2989دف حسنن حنفيوالجنذار التاريخينة أل منة
ال ر يننة فالديمقراطيننة فنني فوننداننا المعااننروفي

رننام الديمقراطيننة فحقننفق اسنسننانو مر ننم الدراالننات

الوحده العربيةو ط 1و 2986و فالحرت حنفرانيو الفكنر العر بن فني عصنر الن انة (29499 – 2798و الرومنة
ريم غلفلو بير فت دار الن ار للنشرو 2977و فعلا عحدالرازق و اسالال فأافل ال كنمو الم السنة العربينة

للدراالات فالنشرو 2981وافحيد عحدالمجيدو الديمقراطية فني النوطن العرب ومدلنة المسنتقحل العرب والعندد

24و آم 2990و فدفمحمنند عح نندالجحارو الديمقراطيننة وا ننحيفة الحننديل اسالنننالميو  10حزينننران 2992و فعلنننا
خليفننة الكواريومف ننو الديمقراطيننة المعااننرهو مدلننة المسننتقحل العربن و العنندد  268فحرايننر 2991و فالشننيخ
محمد م دي شمس الدينو حوار حفل العلمانية فالشفر فالديمقراطيةو منحر ال واروالعدد  43و 2993ف

 4ن حفل ال وار عن الربا فالفائدهو انظر علا الحيل المثالواليد قطبوالفسير آيات الرباودار الشنرق :القناهرهو

بيرفت2984 :و القرير مدلس الفكنر اسالنالمي الحا سنتاني  :فلبناء الفائنده منن اتقتصنادو مر نم أب ناث

اتقتصنناد اسالننالميو وامعننة الملننك عحنندالعزيمو ونندل :ط 1و 2981وأبنننو األعلنننا المننودفديو الربنناو م السنننة
الرالن ننالةو بين ننرفت2979 :و محمن نند نجن نناه ا

الصمريوفي

ان ننديقيولماذا المص نننارف اسال نننالميةصوالرومة رفي ننن ي نننونس

رام قراءات في اتقتصناد اسالنالميووامعنة الملنك عحندالعزيزيو ونده 2987ومحمندعمر

شابراو ن و نظا نقدي عادلو الرومة اليد محمد الكركو المع د العالمي للفكر اسالنالميو فاشننطنو ط
1و 2990و محمد البماهيو الوالي و ال قي أحمد محمود فبراهيم فمحمد محمند النامرو القناهره :دار السنال و
2997وطارق الجمعيو أفكار مار سية في الميمانو اتال اد الدفهي للحنوك اسالالمية 2980و دفرفع النعيد

العوضننيو مننن ج اتدخننار فاتالننتثمار فنني اتقتصنناد اسالننالميو 2982و دف حسننن العنننانيو الننحب ال ننريم الربننا
فعالقت بو يفة المالو مطابن اتال ادالدفهي للحنوك اسالالميةو عيسا عحدل فبراهيمو الربا في اسالال ففني
النظر يننات اتقتصننادية ال ديثننةو النندار الكفيتيننةو الكف ي ن  :بي ن التمفيننل الكننفيتي 2960ف رفي ن يننونس
المصري فدفمحمد ريان األبنرضو الربنا فالفائنده :دراالنة اقتصنادية مقارننةو اللسنلة حنوارات لقنرن وديندو
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بيرفت :دار الفكرو 2999ف

 3ن دف رضوان السيد فدفعحداس ل بلقزيمو أ مة الفكر السياالي العرب و اللسلة حوارات لقرن وديدو بينرفت

و دار الفكر 100ف

 5ن دف محمد النعيد رمانان الحنوطي فدف طينب اليزيننيو اسالنال فالعصنر :ال نديات فآفناقو اللسنلة حنوارات
لقرن وديدو بيرفت :دار الفكرو ط 1و 2999ف

 6ن فني هننذا ال نوارو انظننر علننا النحيل المثننال :دف ومننال عطينةو فدففهحن المحيلننيو الجديند الفقن اسالننالميو

اللسلة حوارات لقنرن وديندو بينرفت :دار الفكنر 1000و فقحنال بر نةو قانايا فالنالمية :اتوت ادوالمعاانرهو
فعالمنا فالن ،
الشننرعيةف حننوارات طفيلننة مننن ( )24مفكن ،نرا ،
نالميا بنندأال ا علننا اننفحات «اننحاظ الخيننر» منننذ عننا
2982و شارك في ا مصطفا محمودو أحمد حسن الحاقفريو
الحشريو احمد

ني نجينب محمنودو عحندالرازق نوفلوطنارق

مل ابو المجدو فر فودهومحمد العيد العشمااي فغيرهمو القاهره :را اليوالنفو 2987و

دفعلنني ومعننةو قاننية الجدينند أاننفل الفق ن و دار اههدايننة :القنناهره 2994و دفيوالننف القرضنناايو اتوت نناد
المعاار بين اتناحاط فاتنفراطو دار التفزين فالنشر اسالنالمية 2993وعحندالوهام خنالفو مصنادر التشنرين
اسالالمي فيما ت ننص فين و الكف ين :دار القلنموط4و 2971و اسمنا الشناطحيو نظر ينة المقااند عنند اسمنا
الشاطحيو المع د العالمي للفكر اسالالمي 2990و محمد م ندي شنمس الندينواتوت اد فني اسالنال و مدلنة
اتوت ننادو العنندد التاالنننو السنننة الثالثننة 2990و ط ن عحنندالرحمنو الجدينند المننن ج فنني القننفيم التننراث و المر ننم
الثقافي العرب ورباط ن بيرفتوط1و دفتو محمد عابد الجابريو بنينة العقنل العر بن و دراالنة ال ليلينة نقدينة
لنظم المعرفة في الثقافة العربيةو مر نم دراالنات الوحنده العربينةو بينرفتوط 4و 2990و دف احمند الريسنوني

فدفمحمنند ومننال بننارفتو اتوت نناد (النننصو الواقنننو المصننلحة)و اللسننة حننوارات لقننرن ودينندو بيننرفت :دار
الفكرو 1000ف

 7ن محمد محمد حسينواتالجاهات الوطنيةو الجمء األالو مرون الاب و م 28ف

 8ن اساالظ اسالالميو المنارو2899/3/8والعدد 5و م  71 – 65السنة الثانيةف

 9ن اساالظ اسالالمي بعدل القوا أف التكافل العا و المناروالعدد 2و السنة 1و  2899/3/25م 88 - 82ف
 20ن رشيد رضاو» »االتن ان همم»و المناروعدد 2و السنة 1و 2899/8/5و م 411 - 419ف

 22ن رشيد رضاو»ربنا فنا أطعنا الادالنا ف حراءنا فاضلونا السحيال» و المنارو األالوم /655 – 39 /644 – 18

 /74 -11 /703 – 696 / 682 – 27و»اتاالظ المطلوم» م 75 – 730و اساالظ الديني المقترظ علا مقا
الخالفة اسالالمية» م 793 - 88 /772 – 63ف
 21ن الجامعة اسالالمية فآراء

793 - 88ف

رام الجرائد في نا»و النماروعندد 11و السننة 1و  2899/8/21م /772 – 63

 24ن محمد محمد حسينواتالجاهات الوطنيةو 2و مرون الاب و م 12ف

 23ن المرون الساب و نفس الصفحةف
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 25ن محمد رشيد رضاو»الدين فالدفلة أف الخالفة فالسلطنة»و المنارو 29و 14و  2899/8/1م 460 - 54ف

 26ن المنارو رشيد رضاو ال ريف الكال عن مواضع و عدد 15و السنة 1و  2899/9/1م 492 - 85ف
 27ن محااره في دعو ضرر الدين فالجامعة اسالالميةو المنارو األالو م 183ف

 28ن «الجامعة اسالالمية»و المنارو 20و 4و م 123 - 100ف

 29ن اتنقالم العثماني الميمفن يخلن عحدال ميد (رأي ورائد مسلمي اههنند فين )والمنارو 3 21و م - 197

423ف

 10ن اتنقالم الميمفن فأثر السلطان عحدال ميد في الدفلة فمقافمت للدالتفر (االنتدراك علنا المنار)والمننارو

21و 5و م 439 - 30ف

 12ن اتنقالم العثماني الميمفن ارأ ااحب وريده الوطن اههندية في ففي عحد ال ميند خنانو المننارو 21و
6و م 371 - 350ف

 11ن المنارو 23و 2و م  :67 – 32مقاتتو(وريده العلم :مدرالة التحشير اتالالمي /مااراء ال دام)ف

 14ن «اليند القف ينة فني مصنر» النحالغ األالنحوعيو 2919/6/29و م 26و «الدعابنة الف ارينة فني انجلتنرا» النحالغ
األالحوعي 2919/6/16وم 26و « رام ،ردا علا رام» الحالغة األالحوعيو 2919/7/20و م 26ف
 13ن «الينند القوميننة فنني مصننر» الننحالغ اتالننحوعي 2919/6/29وم 26و «الدعايننة الف اريننة فنني انجلتننرا» الننحالغ

األالحوعي 2919/6/16و م 26و « رام ردا علا

رام» الحالغ اتالحوعيو 2919/7/20و م 26ف

 15ن من أمثلة ذلكوعحد الملك عودهو»الديمقراطية فاتشترا ية في الميثاق النوطني»و األهنرا 2961/3/14و

«المتناقاات فالعمل الديمقراطية في الوحده الوطنية»و األهرا 2961/7/25وطعيمة الجرفو «الديمقراطية
بننين الرأالننمالية فاتشننترا ية»و األهننرا 2961/8/1ومحمنند أنننيسو «الديمقراطي نة داخننل التنظننيم الشننعحي
فخارون ن ننة»و األهن ن ننرا 2961/21/29و لطفن ن نني الخ ن ن نوهيو « ين ن ننف الكن ننننفن الديمقراطين ننننة فن نننني مدتمعنن ننننا

المعاارصواألهرا 61/21/19ف

 16ن لطفنني الخننوهيو «لمنناذاص ف يننفص ف فهننا أي نننص ث ننفره األيننا األربعنننة المجينننده (حنننفل اننندار القنننوانين

اتشننترا ية)» األه ننرا 2962/7/40وف«التقدمين نة فق ننوانين األيننا األربعنننة الجدينننده»واألهنننرا 2962/7/42و

عح نندالرازق حس ننينو» ي ننف نق ننيم الت ننوازن ب ننين رئت نني المجتم ننن» األهنننرا 2962/5/3و «فننني طريننن المجتنننن

اتشننترا ي»و األهننرا 2962/7/25و «اننحيفة أمريكيننة الشننيد بننالقرارات اتشننترا ية فنني مصننر»و األهننرا

2962/7/40و»التشريعات الثفر ينة األخينره ت الرعنارن منن الندين»و األهنرا 2962/7/40و «الثنفره اتوتماعينة

فمسؤ فلية الشعب (حفل ادار القرارات اتشترا ية الجديده)» األهرا 2962/7/40ف

 17ن لطفي الخوهيو «الوو الديمقراطي فالوو الديكراالفري»و األهرا 2961/21/40ف

 18ن انظننر فنني ذلننك مقنناتت« :از يننر اسعننال فال ن فنني العطيننل الصننحف»و األهننرا 61/6/6و «األالننحام

ال قيقينة سغننالق الجر يندالين فنني دمشن »و األهننرا 61/20/20و»ضنوء ال قيقننة فالن الظننال فني الننفريا»و

األهننرا 61/20/22و «مننذ ره مننن اننالظ الحيطننار فهننا القننوس :حكومننة دمش ن فاننح نفس ن ا ب ن غالق
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الصحف ال ره»و األهرا 61/20/17ف

 19ن مننن المقنناتت التنني عحننرت عننن أ مننة الصننحافة فنني لحنننان« :أ مننة بننين الصننحافة فال كومننة»واألهننرا
،
احتداونا
63/5/18و «الحرلمان اللحناني يقر العطيل الصحف»و األهرا 63/6/2و «االتقالة نقيب الصنحفيين

علا القيد الصحافة»و األهرا 63/4/4و «رأ األهرا :حرية الصنحافة فني لحننان»و األهنرا 63/6/4و «رأي
األهننرا  :الننناقض غر يننب (حننفل فغننالق الصننحف فنني لحنننان)»و األهننرا 63/6/11و ومننال العطيفنني «دار

الصننحافة فنني الحننناء اتشننترا ي للمدتمننن» األهننرا 63/3/27و»رأي األهننرا  :الصننحافة فالنقنند» األهننرا

63/6/22و «محمد الخفيفو الصحافة فح النقد»و األهرا 63/6/18و «دار الصحافة في خدمة المجتمن

المتكام ن ننل»واأله ن ننرا 63/7/22و عح ن نندالقادر القن ن ن و»ال ن نندائر المبلق ننننة ف نننني الص ننننحافة فمش ننننكلة النق نننند
المريض»واألهرا 63/7/23ف

 40ن حفل حوارات الدالتفر فالميثاق النوطني انظنرو لطفني الخنوهيو «أضنواء علنا معر نة الدالنتفر بنالمبرم»و

األهرا 63/21/8و أحمد فتحي بي مو»حاوتنا فها محكمة دالتفرية عليا لامان الطحين الميثناق»و األهنرا

63/6/7ول ن ننفيس ع ن ننونو «ال ن ننامالت ف ن نني الميث ن نناق»وملحن ن ن األه ننننرا 63/6/8و األه ننننرا 63/6/9و «رأي

األهرا :المناقشة الشعحية لمشراع الميثاق»و العيد خيالو»آراء في الميثاق (حنفل نظنا العمند فأهمينة فلبائن ) و

األهننرا 63/6/9و لطفنني الخ نوهيو الواقننن الننذي نح ن في ن الميثنناقف األهننرا 63/6/22و ف«ال قي ن  :مناقشننات
مشراع الميثاق الوطني في

ل مكان»و األهرا 63/6/24ف

 42ن محمد محمد حسينو اتالجاهات الوطنيةو 2و مرون الاب و م 66 0 61ف
 41ن المرون الساب و م 90 - 81ف

 44ن المرون الساب و م 273 - 236ف

 43ن المرون الساب و م 213 - 224ف

 45ن المنارو 42و 6و م 373 - 365ف

 46ن أنفر الجنديو المعارك األدبيةو مرون الاب و م 69 - 27ف

 47ن عحدالقادر حممهو «مكان مصر من العرم فالقومية العربية»والحالغ 2944/9/24ف

 48ن «رأ ط حسين في العرم :رد ط حسين»و

و ب الشرق ) )2944/ف

 49ن

ي فبراهيمو «ثقافة مصر يجب أن الكفن مصرية»و الحالغ 2994/9/21ف

 32ن

ي محاركو «الثقافة العربية فالثقافة الفرعونية»والحالغ 2944/9/11ف

 30ن فتحي رضوانو»ت فرعونية فت عربية بعد اليو »والحالغ 2944/9/29ف
 31ن محمد

امل حسينو «ت فرعونية فت عربية»و

و ب الشرقو 2942/20/1ف

 34ن عحدالرحمن عما و «أليس مصر عربية»و الحالغ 2944/8/19ف

 33ن محمد خياط الفلسطينيو الحالغ 2944/8/9ف

 35ن فبراهيم الما نيو «مصر فالعرم»و الحالغ 2944/9/9ف
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 36ن محب الدين الخطيبو»القومية العربية فمكانة مصر من ا»و الحالغ 2944/9/21ف
 37ن عحنندا

عفيفننيو «ثقافننة مصننر هننل الكننفن عربيننة أ فرعونيننة»و الننحالغ  2944/9/26عحنندا

«ثقافة مصر هل الكفن عربية أ فرعونية»والحالغ 2944/9/26ف

عفيفننيو

 38ن علي الجنديو «مصر عربية فلن الكفن غير ذلك»و الحالغ 2944/9/17ف
 39ن العيد حيدرو»عربية مصر»و الحالغ 2944/9/20ف

 50ن محمود اليف الدين اسيرانيو السياالة األالحوعية 2944/1/4ف

 52ن أنفر الجنديوالمعارك األدبيةو مرون الاب و م 57 - 56ف

 51ن الاطن ال صريو «مصر فالعرابة من الاطن ال صري فها ط حسين»و مدلة اسالال 2948/21/29ف

 54ن الرد علا الد رفر ط حسين :بقلم عرب ومدلة هره الشرق 2949/1/24ف

 53ن أنفر الجنديو المعارك األدبيةو مرون الاب وم 68 - 67ف
 55ن

ر

ر والحالغ 2944/20/14ف

 56ن هانوالو فاسالال و المنارو 4و 2900/6/29و م 154 - 150ف

 57ن هانوالو فاساالظ اسالالميو المنارو 4و 2900/7/18و م 430 - 47ف

 58ن محمد محمد حسينواتالجاهات الوطنيةو 2و مرون الاب و م 252 - 15ف

شننكو مصننريفن ت طوائننفو القنناهرهو 2950و فالننميره ب ننرو

 59ن انظننر علننا الننحيل المثننالومحمنند وننالل
األقحاط في ال يناه السياالنية المصنريةوالقناهرهو مكرحنة األنجلنو المصنريةو 2979وفمنيالد حنناو نعنم أقحناطو
لكننن مصننريفن و القنناهرهو مكرحننة منندبوهيو 2980وفطننارق الحشننريو المسننلمفن فاألقحنناط فنني فطننار الوحننده
الوطنينننةو القننناهرهو اههيتنننة المصنننرية العامنننة للكنننامو2980و ففيكرنننفر النننحامو منننن ي مننني المسنننيحيين
العننرموبيننرفت:دار الوحنندهو 2982و افليننا الننليمانو الشننعب الواحنند :دراالننة فنني أاننفل الوحننده الوطنيننةو
القنناهرهو مر ننم الدراالننات السياالننية فاتالننترااليديةو 2981وففننر فننوده فآخننرانو الطائفيننة غلننا أينننصو

الجيننمه:دار المصننري الجدينندو 2984وفأبننو الننيف يوالننف فآخننرانو المشننكلة الطائفيننة فنني مصننرو القنناهره:

مر ننم الححننوث العربيننةو 2988و فف منني هف يننديو مواطنننفن ت ذميننفن :موقننن غيننر المسننلمين فنني مدتمننن
المسننلمينو القنناهرهو دار الشننراقو 2990و ارفين ححيننبو المسننيحية السياالننية فنني مصننر :منندخل فهننا التيننارات
السياالية لد األقحاطو القاهره :يافا للدراالات فاألب اث2990 :و فغاهي شكري واألقحاط في فطن متبيرو
القاهرهووريده األهاهي 2990و فمحمد ونالل شنكو أت فني الفتننة النقطوا :ال لينل علمني بالوثنائ للفتننة
الطائفيننةو القنناهرهو مكرحننة التننراث اسالننالميو 2991و رفع ن السننعيدو مسننلمفن فأقحنناطو القنناهره :مطننابن
شر ة األمل للطحاعة فالنشر 2994ف

 60ن الوفي ال كيم «عوده الوعي :لمة في ذ ر عحدالناار»واألهرا 2973/9/18وفالوفي ال كنيم

«مصر فال ياد»و األهرا 2978/4/4ف

 62ن محمد أحمد فرغليو «أفاف علا اقتراظ ال كيم فلكن ليس اخن» األخحار 2978/4/8ف
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 61ن فحيد رأف و»ال ياد المرفون»و األخحار 2978/4/22ف

 64ن الوفي ال كيمو «ال ياد المطلوم» األخحار ( 2978/4/28رد علا فحيد رأف )ف
 63ن فحيد رأف و «قاية ال ياد ،
أياا»و اتخحار 2978/4/15/14ف
 65ن دف فبراهيم علي اال و «ل التاذ ال كيم»و األخحار 2978/4/14ف

 66ن دفميالد حناو»المست دف هو عزل مصرففف فليس حيادها»والجم فرية 2978/3/13ف

 67ن دفبن الشاط و شخصية مصر :هل يمكن أن الكفن موضن نظرص!»و األهرا 2978/3/18ف

 68ن دفحسين فنفزيو»افمعنني رأي دف فحيند رأفن »و األخحنار 2978/4/14و الوفين ال كنيمو «العرابنة بنين

الوحده فال ياد»و األهرا 29789/3/12و يوالف فدر ينسو «غلنا الكحينر ال كنيم»و األهنرا 2978/3/12و

عحنندالعظيم رماننانو «الس ناهي الوفي ن ال كننيم»و الجم فر يننة 2978/3/13و الوفي ن ال كننيمو «المفكننران
فافره المستقحل»و األهرا 2978/5/7ف

 69ن الوفين ن ال ك ننيمو « لم ننة أخي ننرهفف ت أخ ننر  :ه ننذا ه ننو معننننا ال يننناد النننذي أطالنننب بننن »و األخحنننار

2978/5/21ف

 70ن لفيس عونو «األالاطير السياالية»و 2978/3/7ف

 72ن رواء النقاضوالقومية العربية فالنازية»و المصفر 2978/3/17ف

 71ن العد الدين فبراهيمو «الفرق بين األالاطير فالتاريخ» األهرا 2978/5/24ف

 74ن أحمد ب اء الدينو»عن مصر فالعرابة» األهاهي 297/4/11و ف«مشاغحات قومية أف حكاية العرابنة منن

الكرام المصريين»و األهرا 2978/3/40ف

 73ن رواء النقاضو اتنعمالينفن فني مصنر :رد علنا الوفين ال كنيم فلنفيس عنون فآخنرينو القاهرهواههيتنة

المصرية العامة للكرامو )2996ف

 75ن انظننر منيننر شننفي و الفكننر اسالننالمي المعااننر فالتحننديات :ثفراتوحر اتو رابنناتو الكفي ن  :دار

القلمو 2986و م 40 - 19ف

 76ن محمد محمد حسينو اتالجاهات الوطنيةو 1و مرون الاب وم 196 - 195ف
 77ن المرون الساب و م 402ف

 78ن المرون الساب و م 423 - 406ف
 79ن المرون الساب و م 438 - 420ف

 80ن السياالة األالحوعية  2917/3/14ف

 82ن المنارو 5و 2901و اتوتماع اتال  2م 41 – 17و اتوتماع الثاني  4/1م  /72 – 65م 220 -205و

اتوتماع الثالث  5/3م  /236 – 32م  /236 – 32م 290 - 84ف
 81ن المنارو 5و 2901ف

 84ن السنة فاحت ا فالشريعة مناقح ا :رد علا دعاه النصرانية بمصروالمنارو 29و 2و م 50 – 15و 2926ف
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 83ن أماني المحشرين أف محافلت م للموالرينو المنارو 11و 3و 2929و م 423 - 424ف

 85ن نقد عحاره في المنار فالمنا رات بين دعاه النصرانية فعلماء اسالال و المننارو 27و 4و 2923و م - 288

291ف

 86ن محاربة متعصحي القح فغيرهم للمنارو 27و 6و 2923و م 38 - 78ف

 87ن المسنلمفن فالقح والمننارو 23و 4و م 223 – 8و فالمن المران المصنريان القحطني فاسالنالميو المننار 23و
1و م 226 – 59و فالمسلمفن فالقح

(النحذه السادالة)و المنار 23و 4و م 195 – 174و فمنا ره عنالم

مسلم (الدعاه الحرفالستان في ببداد فالم المر المصري)و المنارو 23و 2و م  911 - 23ف

 88ن مسالة الزفا من الكرابية فعد الزايج الكراب و المنار 14و 6و م 130 - 47ف

 89ن مدينة القوانين فالعا المتفرنجين لنحذ بقية الشريعة فهد الدينوالمنار 14و 7و م 538 - 49ف
 90ن منشاه فكره لترومة القرآن فالحح او المنارو 16و 2و 2914و م 396 - 82ف

 92ن الابن ب ث الرومة القرآنو المنارو 16و 8و م 583 - 60ف

 91ن انظر علا الحيل المثالو محمد العيد رضمان الحوطيو الالمذهحية أخطر بدعة ال دد الشريعة اسالنالميةو

دمشن  :مكرحننة الفنناراب و 2970و فمحمنند عينند عحاالننيو المذهحيننة هنني الحدعننةو دمشن  :دار الننوعي العربن و
2970ف

 94ن في الفاايل المنا رات بين السنة فالشيعة انظر :في الفاايل المشادات بين السنة فالشريعة انظرو المنارو
18و 5و مسالة القحنفر فالمشناهد عنند الشنيعة :مننا ره بنين عنالم شنيعي فعنالم الننيو المننارو 18و 6و

2915و فالرد علا مسالة العالم الشيعي ل التاذ الشيخو النمروعحدالقادر اههالهيو 18و 7و م 544 – 26و
8و م 341 – 13و مصننطفا نننفر النندينوبام المراالننلة فالمنننا ره فاتنتقنناد (لزينناده القحننفر للتننرك)و المنننار

18و 8و م 919 – 15و دعاية الرفض فالخرافات فالتفري بين المسلمين الشيخ محسن األمينيو المنارو

19و 6و 2916و م 341 -13 13والسنننة فالشننيعة أف الوهابيننة فالرافانننةو المننننارو 19و 7و م 42ف 548و

المنننارو 19و 8و م 603 – 595و أعننداء رافاننة العلننفيين للمنننار فاترشنننادو المننننارو 19و 8و م – 603
607و عحدال سننين شننرف النندين (عننالم شننيعي يطلننب المنننا ره)و المن نارو 42و 1و الرالننالة األفهننا للعالقننة

السيد عحدال سين شرف الندينو المننارو 41و 1و المننا ره بنين أهنل السننة فالشنيعةوالمنارو 41و 1و م

260 – 35و السنننة فالشننيعة فات الفنناق بين مننا فالوالننيلة فلين و ارأيننناو المننارو 41و 4و ارأ عالمننة الشننيعة فين و
المن ننارو م  148 – 41فانظنننر ،
أيان ناو عمالننندين فبنننراهيمو «الس نننة فالشنننيعة ضنننندة مفتعلنننة» مدلنننة العلننننو
اسالالميةوديس ن ننمحر 2981و فالش ن ننيخ محم ن ننود ش ن ننلتوتو «مقدم ن ننة قص ننننة التقرين نننب»و المنتق نننناو ع 4و عم ننننر

التلمس ننانيو»التقر ي ننب ب ننين الش ننيعة فالس نننة فاو ننب الفق نناء اخن»ف المختنننار اسالنننالميوع 47و الننننة  7و – 9
2985/20و فالسننيد محمنند حسننين فاننل ا ون ننو مف ننو للمننذاهب

اسالالمية»و مدلة التوحيدو ع 7و ر بين األال ن ربين الثاني 2303هنف

والنننائل لف نننم اسالنننال فالوحنننده
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