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   النھضة فجر فى والتنویر الوسطى الطبقة
   عباس رءوف. د

 الذى ىجتماعإلا للتغیر نتاجا جاءت التى فھى، التحدید وجھ على منھا المثقفین وبفئة، الوسطى بالطبقة التنویر یرتبط
 غیرالت ذلك، على محمد ید على عشر التاسع القرن من األول النصف فى تغیر من المصرى بالمجتمع لحق ما صاحب

 سعت التى، النشأة حدیثة الوسطى الطبقة مأزق  –األولى بالدرجة – مثلث، وسیاسیة یةإجتماع أزمة عنھ تتولد الذى
 لطرح سعت كما، ىإجتماع تغیر من قتحق ما مع یتوافقال  الذى التقلیدى الثقافى الواقع نقد طریق عن منھ للخروج
  .لمصر مالئما تراه الذى النھضوى للنھج ھارؤیت وعن مصالحھا عن تعبر التى الجدیدة األفكار

 محدد تصور أو، الثقافى التراث لنقد منھجا منھ تخذتإ معین فكرى إطار إلى اھتدت قد الوسطى الطبقة أن ذلك یعنى وال
 عومناب یةماعجتإلا مواقعھا باختالف الطبقة تلك أبناء من المثقفین فئة رؤى إختلفت فقد، المنشود التغیر حركة لمعالم
 الماضى للقرن األخیر الربع منذ یمتد الذى النھضة فجر فى قدمتھا التى لألطروحات تعدد ختالفاإل ذلك عن ونتج .ثقافیھا
  .القرن ھذا مطلع حتى

***  

 على الزراعیة الملكیة نظام تطور نتیجة عشر التاسع القرن من الثانى النصف فى المصریة الوسطى الطبقة تكونت فقد
 زراعیة طبقة فكانت 1.القرن ذلك من ألخیرا العقد مطلع مع الزراعیة لألرض الفردیة الملكیة تإستقر ىحت، جىیتدر نحو

 فى مصر شھدتھ الذى واإلقتصادى سىاالسی التطور ظروف فى علیھا حصلت التى الملكیات من مصالحھا تستمد أساسا
 تسمیتھم على درجنا من وھم"، المصریة بورجوازیةلل الزراعى القطاع" – 2الملك عبد أنور رأى فى – مثلث، الحقبة تلك

 ملحوظ تغیر وحدث ).ألرض(ا نتاجإلا داةآل الكھمإمت  بحكم الفالحین على كبیر بنفوذ ھؤالء تمتع وقد". الریف أعیان"
 سریعال ندماجاإلو، للقطن كبرى مزرعة إلى مصر تحول نتیجة الماضى القرن من ألخیرا الربع فى الطبقة ھذه دینامیة فى

 كما، الزراعیة األرض فى أموالھم فائض ستثمارإ إلى التجار اءیأثر فتحول، العالمیة السوق فى المصرى لإلقتصاد
 ظلوا نإو، لسكناھم مكانا ختاروھاإ الذین الریف أعیان من كبیرا عددا –والسكندریة القاھرة وخاصة– المدن جتذبتإ

  3.دقیقة متابعة الزراعة شئون یتابعون

 الوسطى الطبقة من أخرى شریحة بھم ختطلتإ كما، الحاكمة التركیة باإلستقراطیة تصلواإ، المدن على ألعیانا زحفبو
 صفوف بین من وجاءوا، سماعیلإو على محمد مدارس فى الحدیث التعلیم فرصة لھم أتیحت الذین أولئك فى تمثلت

 الرامیة الحكومة خطة إطار فى) سماعیلإ عصر أوائل حتى الدولة مدارس فى مجانیا التعلیم كان حیث( الصغار الفالحین
، الموظفین إلى الحكومة حاجة حدود فى أحیانا نكمشوإ، حینا التعلیم تسعفإ  .المصریة دارةإلل الالزمة الكوادر توفیر إلى

 كارحال صةفر أمام الطریق فسدت، 4عندئذ ةتمجانی التعلیم فقد وإن، البریطانى الحتاللا حكم تحت ستمرتإ سیاسة وھى
 تأتى" ألفندیة" من الحدیث التعلیم نظام أوجدھا التى یةجتماعاإل الشریحة تلك وأصبحت، الفالحین صغار ألبناء ىجتماعإلا

  . أنفسھم ألفندیةاو الجیش ضباط أبناء ومن، والحضر الریف أعیان أبناء من

 الوسطى الطبقة عن تعبیر صدقأ یعبرون) وصغارھم كبارھم( الحكومة موظفى من المتعلمون أصبح كل وعلى
 ھبات على والحصول، الدولة وظائف فى الترقى خالل من العلیا شرائحھا إلى یتسرب أن بعضھم ستطاعإو، المصریة
 هللا وعبد مبارك وعلى، الطھطاوى رفاعھ: مثل منھم للبارزین  –الخصوص وجھ على– سماعیلإ منحھا التى األرضى

 ومنھم)، القائمقام رتبة إلى وصلوا الذین الفالحین أبناء  فیھم بما( الجیش ضباط وكبار الموظفین كبار من وغیرھم، فكرى
 فئة جعلت التى الروابط من ذلك غیرو، المصاھرة خالل من العلیا یةجتماعاإل الشرائح تلك إلى الوصول فى نجح من

 على –غالبا– ویتعالون، تعبیر أصدق ةالمصری الوسطى الطبقة مصالح عن یعبرون) األفندیة( حدیثا تعلیما المتعلمین
  .منھا خرجوا التى یةجتماعاإل األصوال

 بقطاعى الحكومة وظائف فى وجدوا الذین األزھر خریجى الوسطى الطبقة على حسبوا الذین المتعلمین بین من وكان
 جعلتھم نعاماتھمإ من بعضاو الحكام عند وةحظ ینالوا أن) العلماء( كبارھم بعض ستطاعإو، لھم مكانا واألوقات التعلیم
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 بعض یةجتماعإلا المنزلة تلك وشاركھم .بال ذات تجاریة مصالح آلخرا لبعضھم كان كما، المالك بارك ضمن ندمجونی
  5.الصوفیة الطرق شیوخ

 وظفینمال كبار من المثقف ھموجناح الزراعیین المالك كبار ضمت التى الوسطى الطبقة من العلیا الشریحة إلى وإضافة
 تتمثل الطبقة تلكل ألخرىا الشرائح كانت، للسلطة الموالى المعتدل الجناح دور لعبوا الذین، والعلماء الجیش ضباط باركو

 التجار صغار ومن، الریف سكان من) والعمد األعیان من فریق –أیضا– وبینھم( الزراعیین المالك متوسطى فى
  .المدن نسكا من الحكومة موظفى وصغار مھنیینوال الحرف وأصاحب

. عشر التاسع القرن من الثانى النصف منذ المدینة مجتمع بتطور الوسطى الطبقة من والدنیا المتوسط الشرائح رتبطتإو
 ولعب .مؤسساتھاو الحكومة بأجھزه للعمل الناس یجمع إستقطاب مركز  –واالسكندریة القاھرة خاصةو – المدن فكانت
 تعلیمھم تلقواو، یفیةر أصول من نحدرواإ الذین من وھم، المدینة مجتمع فى اھام دوراً ) الحرة المھن أصحاب( ونیالمھن

، الحكومة فى العمل من ونفروا، أوربا عاتموجا معاھد بعض أو األجنبیة رسالیاتاإل مدارس أو الحكومیة مصر ارسدبم
 من المدن سكان مصالح عن یعبرون القرن نھایة عند وأصبحوا، التوالمقا أو الطب أو بالمحاماة بعضھم شتغلإف

  .القرن ھذا مطلع فى وخاصة الوطنى السیاسى العمل قیادة فى ھاما دورا لعبوا كما، المصریین

الوظائف الصغرى من  كانت إذ، بالمدن مونیقی كانوا الذین الحكومة موظفى صغار من" األفندیة" الفئة بھذه تصلإو
 حتاللاإل تحت نجلیزاإل وبین بینھم سمةق أصبحت ثم ألتراكا على حكراً نصیب المصریین ألن الوظائف الكبرى كانت 

 التبعیة علیھا جرھا التى ضمحاللاإل عوامل تقاوم ظلت التى- التقلیدیة الحرف أرباب كان، ھؤالء لىإ وإضافة .البریطانى
  .ةالمصری بالمدن الوسطى للطبقة الدنیا الشرائح عناصر أھم من  -ألجنبیةا المنافسة وشدة إلقتصادیةا

 على األجنبیة الھیمنة ظل فى المدینة مجتمع لنمو الفرص تھیئة عدم نتیجة ضعف من الوسطى الطبقة بھ ما إتسمت ورغم
 على– المصریة الوسطى الطبقة أن إال، البریطانى حتاللاإل عھد فى جنبیةاأل السیطرة ظروف وفى، المصرى اإلقتصاد

 التنویر منذ فجر النھضة، فخرج من بین صفوفھا حملة مشاعل  حركة فى ھاما دورا لعبت –یةجتماعاإل شرائحھا ختالفإ
 الخاصة أطروحاتھا خالل من، المصرى الضمیر عن بصدق وعبرت، الثقافیة ومشاربھم تھم توجھا اختالف على الفكر

  .الموجز العرض ھذا فى ماسنرى نحو على النھضة نھج وتحدید، الوطنى النتماءا ومسألة، لألمة الدستوریة بالحقوق

  الدستوریة الحقوق
 نتخاباإ أعضائة نتخابإ تم الذى"، النواب شورى مجلس" قامةإب 1866 عام سماعیلإ الخدیو أدخلھ الذى التطور رغم

 بدایة فى-  یسفر لم التطور ذلك فإن، التركیة األرستقراطیة مثلى من عدد إلى إضافة ألعیاناو العمد بین من محدودا
 وعى على المثقف جناحھا كان وإن، لألمة الدستوریة الحقوق فكرة من المصریة الوسطى الطبقة موقف إبراز عن  -مراأل
، األوتقراطیة بالسلطة ملتصتقا كان أنھ غیر، المختلفة كتاباتھ فى حولھا أفكار من الطھطاوى طرحھ ما خالل من بھا تام

 نظام إقامة أھمیة إلى ضمنا أو صراحة یشر لم نفسھ طاوىالطھ إن بل"، المستنیر المستبد" بفكرة مقتنعا، نعاماتھاإب متمتعا
 إال عملھ عن یسألال  ثم، العلم أھل ومشورة بالشریعة الحاكم لتزامإ ضرورة إلى إشارات عدا فیما، مصر فى دستورى

  .وحده هللا امام

 الحاكم بمظھر أوربا أمام یبدو أن ؛ أولھما: غرضین تحقیق یرید كان، النواب شورى مجلس سماعیلإ الخدیو أنشأ وعندما
 فى رغبتھ، ھماینوثا الذاتى؛ مصر ستقاللإ توسیع من إلیھ حیطم فیما لھ السیاسى بتأییدھا فیخطى الدستورى العصرى

 الطبیعة القیادات ھم ألعیانا كان ولما .قرارات من صدارهإ لھ یعن ما وتنفیذ، المالیة سیاستھ فى شراكھمإب ألعیانا توریط
 الحكومة تصدرھا التى الصعبة المالیة للقرارات الفالحین ستجابةإ یجعل النواب شورى مجلس فى ثیلھمتم فإن، للریف

  .مضمونا أمرا

، أھمیتھا ویدركوا، النیابیة بالحیاة یتمرسوا حتى) 1876 – 1866( ةیالسیاس مذةالتل من سنوات عشر إلى ألعیانا حتاجإو
 من دینیمستف، بأرح سیاسى أفق إلى، وغیرھا رفوص ورى حیازة  من الزراعیة بالمصالح ھتماماإل دائرة ویتجاوزوا

 بمصالح –الوقت نفس فى– یضرو، السیاسیة سلطتھ من دیح الذى األجنبى التدخل ضد لھ مساندتھم إلى الخدیو حاجة
 فى صلحةالم وأصحاب، الضرائب ودافعى جینتالمن كبار من كونھم بحكم مباشرا مسا تمسھم التى، إلقتصادیةا البالد

 خالل من السیاسیة مشاركةال فى نصیبھم لتوسیع الفرصة نتھزواإف)، المقابلة ودین، الروزنامة سندات( الوطنى القرض
  .لألمة الدستوریة الحقوق فكرة طرح

 تدزداإ فقد، الوسطى الطبقة نخبة على طرأ الذى التطور ھذا وراء الحقبة تلك فى البالد بھا مرت التى الظروف كانتو
 على صارمة وصایة إلى یتحول ألوربىا الضغط وبدأ، ننیالدائ مصالح حمایة بحجة البالد شئون فى األجنبى التدخل ةأوط

 جبایة فى الحكومة شتطتإو". المختلطة المحاكم" ثم، الثنائیة والمراقبة"  الدین صندوق"  فى تمثلت للبالد المالیة الشئون
 من األذھان تنویر فى ھاما دورا الصحافة ولعبت، السوء من كبیرا حدا الفالحین أحوال فیھ بلغت وقت فى الضرائب

 بعض أن كما .والشوام المصریین الكتاب من وغیرھم األفغانى الدین جمال تالمیذ بأقالم تنشر كانت التى المقاالت خالل
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 الماسونیة بالمحافل تصلواإ، النواب شورى مجلس أعضاء وبعض، الجیش وضباط، المثقفین من الوسطى الطبقة عناصر
 التى الروابط من نوع خلق إلى أدى بشكل یةجتماعواإل السیاسیة ألزمةا بشأن ألفكارا وتبادلوا، مصر فى الموجودة
 الدولة فى الدستور عالنإ ونبھ 6".الوطنى الحزب برنامج" باسم عرف الذى السیاسى المشروع فى بعد فیما تبلورت
 فرصة الصحافة نتھزتإ كما، المصرى الشعب بینھم ومن الدولة لرعایة الدستوریة حقوقال إلى األذھان) 1876( العثمانیة

، الشرق فى أوربا مطامع عن حدثتلت)،  1877( والترك الروس بین ثم)، 1876( والترك الصرب بین الحرب قیام
 الوسطى الطبقة نخبة بین) عام رأى( وتكوین، الوطنیة الروح نمو إلى كلھ ذلك وأدى .ستعمارإلا من المصریین تحذرو

  7.الدستوریة بالحقوق ووعیھا، السیاسى دورھا على تھانعكاسإ لھ كان واألعیان المثقفین من المصریة

 فیھ التركیز تم، بارز بشكل) 1879 ینایر( النواب شورى مجلس نعقادإ دور فى الحكومة على الرد بیان فى ذلك وتجلى
، ووكالؤھا المصریة األمة نواب نحن": فیھ جاء، الحدیث السیاسى مصر تاریخ فى مرة ألول الدستوریة ألمةا حقوق على

 الخدیویة الحضرة مقام إلى نرفع، الحكومة مصلحة األمر نفس فى ھى التى لمصلحتھا الطالبون، حقوقھا عن المدافعون
، العمران مدار وعلیھ اموالنظ ةالمدنی أساس ھو الذى، النواب شورى مجلس بتشكیل عنیت حیث الجمیل الشكر الفخیمة

 التى الحقوق فى المساواة بث على الحقیقى الباعث وھو، والترقى التقدم منبع ھى التى الحریة لنوال الموجب السبب وھو
  8....وإلنصاف العدل جوھر ھى

 ألمةا نواب" ھم ابفالنو، الوطنى نتماءباإل حساساإل یعكس كما، اللبرالى بالفكر التأثر من بھ بأس ال قدارا یعكس فالیبان
"، الحریة" عن تعبیر وھو "العمران مدار وعلیھ المدینة أساس" النیابى والنظام .المصرى الشعب وكالء وھم" المصریة

  یسجلون فى وثیقة رسمیة أن الحكم النیابى حق طبیعى لألمة. بذلك فھم ".الحقوق فى المساواة"و

 أن أساس على، لھا قدموھا التى تھم قترحاإ على الرد غفالھاإل كومةالح على حتجاجاإل حد بأنفسھم النواب ثقة وبلغت 
 النواب حتجإ آخر مقام وفى 9."العادلة بالقوانین یخل مما فیھ والشئ، المقدسة الحقوق" من قتراحاتإلا لھذه النواب بداءإ

 یصحال  التى ةالمقدس النواب مجلس حقوق" إلى یشیرون نجدھم، المجلس إلى الرجوع دون قرارات صدور على
  10.البالد أمور من أمر كل فى النظر فى الكامل بحقھ للمجلس تعترف بأن الحكومة ویطالبون  ".تھاكھاإن

  بـ عرفت التى نوبار وزارة ضد موجھا النواب شورى مجلس أعضاء من المصریة الوسطى الطبقة ةطلیع نضال یكن لم
 النواب من مناصرة، الخدیو سلطات وقلصت، البالد شئون فى ىاألجنب التدخل ذروة جسدت والتى"، وربیةاأل الوزارة"

 جبھة فى یةجتماعاإل النخبة صفوف تجمیع قتضىإ، لألمة الدستوریة للحقوق تأكیدا كان بل، فحسب لموقفھ ودعما للخدیو
 فى عقدت اتإجتماع فى دارت واسعة ومشاورات، فصائلھا مختلف بین متت تصاالتإ خالل من تكوینھا بدأ وطنیة واحدة
 الجیش وضباط الموظفین وكبار ألتراكا والذوات ألعیانا ىممثل من ثالثمائة نحو  فیھا  شارك 1879 ابریل – مارس

 بعض وأطلقت"، الوطنیة الجمعیة" اسم أنفسھم على أطلقوا وقد، الیھود وحاخام ألقباطا وبطریك والتجار والعلماء
  11."الوطنى الحزب" سمإ علیھم المعاصرة الصحف

 بھا عارضوا مالیة تسویة إقتراح تضمن علیھ الرأى إستقر بما بیان صیاغة على" الوطنیة الجمعیة" أعضاء تفقإو
ال  وطنیة وزارة بتشكیل وطالبوا، بدیونھا الوفاء على –ھمبضمانت – قادرة البالد یجعل)، نجلیزىاإل( المالیة وزیر مشروع

 تعدیل یتم أن على، الوزاریة المسئولیة دأببم یأخذ ألوربىا نمطال على دستور صدارإو، أجنبى عنصر أى فیھا ركتیش
، یننالدائ حقوق لتأمین البالد مالیة على" الثنائیة المراقبة" عادةإ قبولھم وانلوأع .أنفسھم النواب بمعرفة المجلس الئحة

  باسم تعرف أصبحت مذكرة شكل فى البیان ذلك بنود وصیغت .الدیون لتسویة الوطنى المشروع جدیة من والتأكد
   12".الوطنیة الجمعیة"  فى المشاركون علیھا وقع"  الوطنیة الالئحة"

 بعض إلیھ ذھب وما، البیان صیاغة وفى الحوار فى المشاركین بین سماعیلإ الخدیو أصفیاء بعض وجود عن قیل ومھما
 جاءت" الوطنیة الالئحة" أن یؤكد األحداث سیاق فإن، الخدیو أخرجھا سیاسیة تمثیلة مجرد یعدوال  األمر أن من الباحثین
 فیھ یخوض كان وقت فى سماعیلإ الخدیو عند قبوال صادفت التى لمصالحھا وترجمة، المصریة نخبةال لمطالبتجسیدا 

 ممارسة فى الوطنیة الجبھة ستمرارإ ذلك على نالودلی .األجنبیة المالیة المصالح ممثلى مواجھة فى الصراع مراحل آخر
 عما فضال ھذا، عرابى أحمد بقیادة الوطنین الضباط مع وتحالفھم، ماعیلسبا طاحةاإل بعد ألجنبىا للتدخل تھامعارض
 خاتمة نص ولعل .السلطة فى المشاركة مجال ألمةا مثلىمل یفسح عصرى دستور وضع على رارإص من البیان تضمنھ
 جراؤهإ مقتضى ماھو مفصالت بیانب المشروع ھذا تحرر وقد: "تعبیر أصدق ذلك عن یعبر" الوطنیة الالئحة" أو، البیان

 الخدیویة الحضرة أن بحیث، بھ توضح ما وجھ على ھاومصاریف دیونھا تسدیدات وتسویة، الحكومة یراداتإ تسویة فى
 اوأم .أوربا بالد فى جار ھو كما والداخلیة المالیة موراأل كافة فى الحقوق وجمیع، التامة الحریة النواب شورى تمنح
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 أما... أوربا فى لھ ثلةا المم النواب تخابإن ةییفبك یلھاتعد یلزم إنما، الموجودة الئحتھ بموجب فیكون أعضائھ نتخابإ
 تفویضا مفوضا یكون المجلس وھذا... النظار ینتخب والرئیس، الخدیویة الحضرة بأمر رئیسھ تعین فیكون النظار مجلس

  13".والمالیة یةلبالداخ المختصة جراءاتھإ جمیع فى النواب لسمج أمام ومسئوال، جراءاتھإ جمیع فى تاما

 مقایضةل، ندتھممسا لىإ حاجة فى الخدیو جعلت التى التاریخیة اللحظة من ستفادةإلا على یةجتماعإلا النخبة حرصت فقد
 عدادإ –األمة ىممثل رغبة على زوالن الوزارة شكل الذى– باشا شریف بدأ وقد .لألمة الدستوریة بالحقوق لھ یدھمتأی

 فتأخر، إصداره دون حال) 1879 یونیو 26( سماعیلإ خلع أن غیر)، نمساوى قانونى خبیر بمساعدة( الدستور مشروع
 9( ةیرالشھ عابدین مظاھرة أعقاب فى العسكریین بزعامة الوسطى الطبقة تحالف ضغط تحت صدارهإ تم حتى امینع مدة

  .عرابى قادھا التى) 1881 سبتمبر

 الحقوق كامل نیابى مجلس إقامة على وحرصھا لألمة الدستوریة بالحقوق تمسكھا المصریة الوسطى الطبقة قیادة وأكدت
 منھم وفد وقدمھا، والعلماء والتجار عیاناأل من 1600 علیھا وقع التى المذكرة فى وذلك، اللبرالى الدیمقراطى النظام وفق
  : فیھا جاء، باشا شریف إلى

 نفسھ على آمنا إنسان كل یكون حتى، والحریة بالعدل إال یةجتماعاإل الھئیة قوام والیقوم، العالم ظامن ینتظم ال كان لما"
 تشوبھاال  عادلة شوریة حكومة بإیجاد إال یتأتى ال وھذا، حالھ وحسن سعادتھ فیھ مما، وأعمالھ أفكاره فى حرا، ومالھ

 ینوبون أممھا نبھاء من ةملی لسامج العادلة المتمدنة لممالكا تخذتإ، الفساد طوارق إلیھا تتطرق وال، ستبدادإلا شوائب
 ألحكاما من الحكومات تصدره ما تفیذ فى الحقیقیة الواسطة ویكونون، حكوماتھا ھیئة تجاه حقوقھا حفظ فى عنھا

 لساجلم ما لھ یكون المصریة ألمتنا نواب مجلس بتشكیل الكریم األمر صدور... راجین ھذا بعرض تجاسرنا.... العادلة
  14... ".الحكومة ھیئة إزاء الشرعیة الحقوق من لمتمدنةا األوربیة ألمما

 یقوم، دیمقراطى حكم قامةإ بطلب توفیق الخدیو ستبدادإ ضد السیاسیة حركتھم المصریة الوسطى الطبقة قادة دعم وھكذا
 كان وإن .العمل وحریة التعبیر حریة وخاصة ألساسیةا الحریات یكفلو ،القانون ادةوسی المساواة و والحریة العدل على

، عندئذ أوربا فى نتخابإلا نظم نمط على صاغی قد أنھ ضمنا یفھم كان وإن، نتخاباإل نظام لىإ یشیروا لم الوثیقة أصحاب
 الطبقة نخبة على قاصرا تجعلھ أى، الضرائب دافعى من معینة شرائح فى النتخابا حق تحصر النظم تلك وكانت

  .الوسطى

، المندوبین ختیارإ القرى شیوخ یتولى بأن تقضى كانت التى، 1866 الئحة وفق النواب شورى مجلس لتشك، كل وعلى
 وتولى .النواب ختیارإ فى األھالى شتراكإ فیھ یراعى نتخابإلل جدید نظام بوضع –نعقادهإ فور– المجلس یقوم أن على

 كبار أحد دائما عینی الخدیو كان إذ، المصریین أعیان نم توالھا من أول بذلك فكان، 15المجلس رئاسة باشا سلطان محمد
  .للمجلس رئسیا التركیة ألرستقراطیةا رجال

 المیزانیة على الرقابة ذلك فى بما التشریعیة الحقوق كامل للمجلس یكون بأن التمسك على أصروا قد النواب كان واذا
 التدخل نذر األفق فى تجمعت عندما تراجعوا أن لبثوا ما أنھم غیر، وتھدیداتھا ألجنبیةا الدول لضغوط یستجیبوا فلم، العامة

 بدأ عندما ولكن .عتدالإلا لىع فیركنون، مصالحھم على یحرصون المالك كبار من كونھم بحكم فھم .األجنبى العسكرى
 علت، زیمةالھ توقع ذاإ حتى، الحربى المجھود فى معظمھم ویساھم، عرابى حمدأ یؤیدون نجدھم، نجلیزإلا ضد القتال

  .حتاللاإل سلطات مع بالتعاون فقبلوا، ماعداھا على الخاصة المصالح أصوات

 بتلك للمطالبة حدا یضع لم لألمة الدستوریة بالحقوق التمسك عن المصریة الوسطى للطبقة العلیا الشریحة تخلى أن غیر
 حتاللاإل تحت الطبقة تلك من والدنیا ةالمتوسط الشریحتین ممثلى أیدى إلى الوطنى العمل زمام نتقلإ فقدا، الحقوق

 ومحمد كامل مصطفى بقیادة" الوطنى الحزب" رجال جاء ھؤالء ومن .األعیان مثقفى من قلیل نفر یساندھم، البریطانى
 وبقانون، بالدستور مطالبةال على الوطنى الحزب أصر، بالجالء والمطالبة حتاللإلل الرفض موقف جانب لىإف، فرید

 توقیعات بجمع الحزب وقام .غیرھا دون معینة فئة على نتخاباإل حق صرتیق وال، حقیقیا تمثیال ألمةا تمثیل ققیح نتخابإ
 نیابى مجلس نشاءإب للمطالبة عرائض على والطالب والحرفین والتجار والمثقفین ألعیانا من شخص ألف 62 نحو

  1908.16 عربی فى الغرض لھذا العامة المظاھرات الحزب ونظم، الدستور صدرإو

 قتراحاتإ الوطنى للحزب المشایعین" العمومیة الجمعیة" أعضاء فقدم، 1910 عام شتاء فى بالدستور المطالبة مد رتفعإو
 نتھتإ المقترحات ھذه حول ألعضاءا بین مناقشات ودارت .حقیقیا تمثیال األمة تمثیل فیھ یراعى نیابیا مجلسا األمة بمنح

بمطالبة الحكومة بإیجاد "مجلس ینوب عن األمة، لھ رأى  قرارا الجمعیة تخذتإف، الدستورب المطالبین نظر وجھة نتصارإب
 فى تقریریا رأیھ یكون أن على، المحلیة شئونھا وتدبیر، وغیرھا ومالیة داریةإ من، الداخلیة البالد أمور قطعى فى إدارة

 بالمعاھدات المساس دون وذلك..."، والرسوم ائبالضر تقریر وفى، ألھالىا على تطبق التى وائحلوال القوانین مشروعات
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 ألعضاءا عدد زیادة یكفل بشكل نتخابإلا نظام تعدیل مع، دولیة تفاقاتإ تنظمھا التى ألجنبیةا المصالح من وغیرھا الدولیة
  17".الراھنة حالةال من أكمل بمعنى ألمةا عن النیابة فیھ تتحقق" حد لىإ

 التى الطائفیة الفتنة نتیجة تمزق من الوطنیة بالحركة حقل ما بسبب نحسرإ أن لبث ما بالدستور المطالبة حركة مد ولكن
، صحفھ ومصادرة، الوطنى بالحزب الحكومة تنكیل من علیھا ترتب وما)، 1911 – 1910( غالى بطرس غتیالإ أعقبت
 دور تتاحإف فى توفیق لخدیوا فصرح، بالدستور المطالبة حركة حتواءإل الحكومة وسعت .السجن فى قادتھ ببعض والزج

 .النیابى المجلس حقوق وتوسیع انتخاباإل نظام تعدیل فى النظر بصدد الحكومة أن 1912 عام" العمومیة الجمعیة" نعقادإ
 حتاللاإل بدایة فى أقیم الذى الشكلى النیابى النظام محل حلت جدیدة نیابیة ھیئة حتاللاإل سلطات أقامت، التالى العام وفى

 فصل سوى یعمر ولم، یاتالصالح محدود كان" التشریعیة الجمعیة" سمى الذى الجدید المجلس أن غیر.انىالبریط
 على الحمایة وإعالن ولىاأل العالمیة الحرب قیام بسبب اتجتماعاإل عطلت ثم)، 1914 یونیو – ینایر( واحد تشریعى

  .مصر

 الجمعیة داخل بارزا دورا الوسطى الطبقة من المتوسطة الشریحة فیھا لعبت فقد  "التشریعیة الجمعیة" عمر قصر ورغم
 الوكیل رئاسة مسألة نظر عند لألمة الدستوریة الحقوق عن الدفاع تیار فتزعمت –ممثلیھا عدد قلة رغم– التشریعیة

- العام الرأى وراءھا حشدت، الجمعیة داخل قویة معارضة تنظم أن ستطاعتإو، الرئیس غیاب حالة فى للجلسات المعین
 وھو، أیدیھا إلى لألمة عن الحقوق الدستوریة فكان ذلك إیذانا بإنتقال قیادة العمل السیاسى دفاعاً   -الصحافة خالل من

  .الحرب بعد" المصرى الوفد" حركة فى مابرز

 وقد .یاً إجتماع بعداً  تضمن ألمةا لحقوق  مفھوما طرحت المصریة الوسطى الطبقة من الدنیا الشریحة أن المالحظ ومن
إستبداد  تقدواإنو، الفالحین كاھل عن ىجتماعإلا الظلم برفع طالبوا الذین العرابیة الثورة ضباط بعض خطب فى ذلك تجلى

 ولیس یفلحونھا التى ألرضا فى الحق أصحاب أنھم إلى كبار المالك وتعسفھم فى التعال مع الفالحین، ونبھواھؤالء
  .المالك كبار من سادتھم

 لسلوكیات نتقاداإل كثیر كان إذ، یةجتماعإلا الشریحة تلك حال لسان یعد فھو، تعبیر أصدق ذلك عن الندیم هللا عبر وقد
 لمبدأ عیونیطب أعداء فھم، فاءضعال المواطنین على منھم الحكام ویتسلط، ستبعادإلوا ستبداداإل إلى میلیونی الذین ألثریاءا

 فى– عرابى حمدأ أشار كذلك .الفكر حریة طالقإ لىإ الندیم دعاو .مصالحھم یضمن ما قوانینال من یشرعون المساواة
 بالعدل ألخذا عدم" ھى ألمةا لمطالب الجبش تبنى إلى دعت التى ألسبابا أن إلى –الثورة فشل بعد التحقیق محاضر

  18". المعامالت فى والمساواة

 غیاب یولى فرید محمد الزعیم نجد ىالوسط الطبقة من والدنیا المتوسطة الشریحتین عن یعبر الوطنى الحزب كان ولما
 جعلتھ المصرى الفالح على سلبیة آثار من ةیالضریب للسیاسة ما إلى خطبة فى فأشار، خاصا ھتماماإ یةجتماعاإل العدالة
 حالتھ ألن" العالم فى فالح أتعس" –رایھ فى– یعد الذى المصرى الفالح حال صالحإ إلى ودعا .فادح ظلم ضحیة

 أصحاب ستبدادإ نتیجة بؤسھم فى للفالحین لاالعم مشاركة لىإ أشار كما ".اءوشق بؤس حیاة ھى بل" یرتتغ لم المعیشیة
  19.حقوقھم لھم یحفظ الذى التشریع غیابو، بھم ألعمالا

 ھذا من ألولا العقد فى تصاعدت التى المصریة النقابیة الحركة خالل من یةجتماعإلا الدیمقراطیة مسألة برزت وقد
 فى ذلك بعذ لتصب ،المنصورى ومصطفى، شمیل وشبلى، موسى سالمھ أمثال من المثقفین بعض كتابات وفى، القرن

" المصرى الوفد" حركة دعمتو ،فیھا القیادة دور الوسطى الطبقة لعبت التى، 1919 ثورة أعقاب فى شتراكیةاإل حركةال
  .1923 دستور على العدوان مةوومقا ستقاللإلبا للمطالبة

  20وطنىال نتماءاإل
 بالدیمقراطیة المناداة فى تمثلت التى التنویر حركة فى –المختلفة بشرائحھا – الوسطى للطبقة الفعال الدور ذلك ویرتبط
 ولم .وغیرھم، السید لطفى أحمدو، كامل ومصطفى الطھطاوى رفاعھ عنھا عبر كما" الوطنیة" الفكرة بظھور، اللبرالیة

، بحسف عشر التاسع القرن فى فیھا القومیة الحركة نتصارإو بأوربا التأثر من مدةمست لفكرة طرح مجرد التعبیر ذلك یكن
 من كل لعب، على محمد عھد فى كبرى قلیمیةإ قوة منھا جعل القرن ذلك خالل تطور من مصر شھدتھ لما نتاجا كان بل

 الوسطى الطبقة أبناء شمل، خصوصیة لھ وطن إلى نتماءاإلب شعور نمو فى ھاما دورا الحدیث والجیش الحدیث التعلیم
 للتغیرات تتویجا" أللبابا مناھج" كتابھ فى" الوطنیة" لفكرة الطھطاوى رفاعھ تجسید وجاء .خاصة منھم والمثقفین عامة
 ما نحو على منشود بمستقبل" بشارة" أو" ىوطوبا حلم" عن تعبیرا تكن ولم، القرن نصف مدى على مصر شھدتھا التى
  .البعض إلیھ ذھب

                                                             
 .1910/  3/  24 جلسة العمومیة، الجمعیة مضابط 17
 .130-128- ص ص ،1993 القاھرة ى،جتماعاإل العقد إلى لھىاأل الحق من شكرى، ىغال 18
 .150 – 148 ص ص فرید، محمد الرافعى، 19
 فى الوطنیة االتجھات حسین، محمد محمد ؛ 1968 بیروت النھضة، عصر فى العربى الفكر حورانى، الرت: فى التفاصیل راجع 20
 .1975 القاھرة مصر، فى العربیة القومیة فكرة طورت بیومى، ةنبی ؛ 1983 القاھرة جرآن، المعاصر، ألدبا
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 لھ ولوطن سالمیةإ ألمة نتماءاإل بین یجمع ھجین شعور –وئیدا نموا– المصریة الوسطى الطبقة أبناء بین ینمو بدأ فقد
 .والخارج مصر فى الحدیثة بالمدارس تعلیمھم تلقوا ومن، المصرى بالجیش خدموا من بین، مصر ھو تھخصوصی

 العثمانیة السیادة من جعلت التى 1873 و 1841 اتنوفرما 1840 تسویة طارإ فى قلیمىاإل مصر وضع تأكد وعندما
 علم ظھور ومع، كامل ذاتى باستقالل یخطى العثمانیة الدولة طارإ فى خاصا" كیانا" مصر من جعلتو، سمیةإ سیادة

 نتماءھمإ ظل وإن، المصریة الوسطى الطبقة أبناء عند الوطنى الشعور قوى، الغابر مصر ماضى كتشافإو المصریات
  .والفتور القوة بین یتفاوت سالمیةاإل لخالفة لدولة الوجدانى

 ستخدمإ من أول وكان، المختلفة كتاباتھ فى الوطنیة والفكرة میةاإلسال الفكرة بین المزج عن الطھطاوى رفاعھ وعبر
 ریبق عنده" الوطنیة" ومعنى .ذاتھا مصر بھ لیعنى ولكن، مجرد معنى عتبارهإب ال، الحدیث عصرال فى" الوطن" مصطلح

 القوة أساس ویشكل الواحد المجتمع أبناء بین یجمع الذى التضامن شعور فھو، خلدون بنإ عند" ةبیالعص" معنى من
 فى الوطن أعضاء على یجب، خیھأل المؤمن على یجب ما فجمیع... المؤمن أخ المؤمن: "قائال یضیف ثم .یةجتماعإلا

 واحد وطن یجمعھم لمن أدبا فیجب، الدینیة ألخوةا عن ضالف الوطنیة ألخوةا من بینھم لما بعض على بعضھم حقوق
" الوطن حب" عن حدیثھ وعند ".وثروتھ ناهغو عظامھإو الوطن یخص فیما نظامھ وتكمیل الوطن تحسین على التعاون

 وھى، الفراعنة أیام منذ ایتاریخ مستمر ممیز قلیمإ عنده فمصر، مصر سكان بین یربط الذى المشترك الشعور دقصی نجده
 یكونون أرضھا على یعیش من فجمیع ولذلك، مستقل تاریخ اتذ دائما كانت نھاأ إال" سالمیةاإل ألمة"ا  من جزءً  كانت إن

 الواحد للوطن) إلقتصادىا نتاجاإل أى" (العمومیة المنافع" صنع فى یشتركون الذین حق من أن یرىو .الوطنیة الجماعة
 سأسا على تقوم عنده فالوطنیة .المعاشرة وحسن لكاملةا الدینیة الحریة طایعتھا وفى، والواجبات الحقوق فى یتساووا أن

  .عاطفى وىعنم سأسا على ولیس ،المشتركة المصالح قوامھ مادى

 الخدیو أیام المدارس فى للقراءة أعدت كتب فى وردت" الوطنیة" عن الطھطاوى أفكار أن عتبارناإ فى وضعنا فإذا
 حتاللاإل عھد فى شبابھ وعاش، الحدیث التعلیم نظام ظل فى تربى الذى الجیل على  رھاتأثی مدى أدركنا، سماعیلإ

 یتخلص أن دون بمصریتة عمیقا إحساسا أحس الذى الجیل وھو، 1919 ثورة وقوع عند الشیخوخة وأدركتھ، البریطانى
  .سالمیةإ مةاأل نتمائھإ من

 الذى" المصریة ألمةا" وتعبیر، العرابیة الثورة رفعتھ الذى" للمصریین مصر" شعار مغزى فھم یمكننا طاراإل ھذا وفى
 بالدولة مصر تربط التى بالروابط كامل مصطفى تمسك ورغم .عشر التاسع القرن من ألخیرا الربع دبیاتأ فى ورد

 مصر وضع تحدد التى الفرمانات لھم تھافلك التى بالدھم متیازاتإ عن المصریون یتنازل أن یقبل ال نجده العثمانیة
 یرتغی نوید أننا ىأ، عادیة كوالیة لتركیا طیھالنع مصر من نكلیزاإل نخرج أن یدرن بأننا الطاعنون رمانا: "فیقول الدولى

 من مصر لىإ نقلت التى– وآدابھ الغرب علوم بأن تصریح الإ التھمة ھذه وما .الذاتى والحكم ستقاللإلا طلبال  ،الحاكمین
 نكون أن إال ترشحنا لم وواجباتھا ألمما لحقوق معرفتتنا وأن، والمذلة ودیةببالع تمسكا إال مازادتنا –الزمان من قرن مدة

 غیرھا مبلغ تبلغ وال، أبدا قىتر ال أنھا المصریة ألمةا على وقضاء، والمتمدنین ةللمدنی سبة ھى التھمة فھذه .أرقاء عبیدا
  ".الشعوب من

، والدین اللغة فى نمیك ال الشعور ھذاو، تجاھھا وبالمسئولیة األمة إلى ءنتماإلبا شعور" الوطنیة" أن كامل مصطفى ورأى
 ساید أن تستحق ال –الدنیا جنة وھى– مصر ألن"، العظیم وماضیھا بمصر ىنیتغ فھو .ذاتھا مصر أرض فى نمیك نماإو

 الواحد الوطن أبناء ینب معونیة رابطة فھناك ".غرباء مقوتینم –عزاءاأل أبناءھا نحن– فیھا صبحون، باألقدام شرفھا
 قرونا معا عاشوا الذین ألقباطاو المسلمین تجمع الوطنیة أن إلى كامل مصطفى فیذھب، الدینیة العقیدة عن النظر بغض
  .الحقة الوطنیة لمعَ یُ  –عنده– الحق الدین بل، الوطنى والشعور معین دین إلى نتماءاإل بین خالف فال، طویلة

 مصطلح ستخدمإ من أول كان بل، القومیة الفكرة نحو المصریة الوطنیة مفھوم طور من أول السید لطفى أحمد عدیو
 الوطن بھا نرید .المصریة الوطنیة تحدید ھو المصریة للقومیة معنى أول نإ: "فیقول"، المصریة القومیة الجامعة"

 وسط مشاعا أنفسنا نجعل ال ،قومتیھ على نجلیزىإلاو، وطنھ على التركى غیره علیھ والغیرة، بھ حتفاظاإلو، المصرى
  ..." مسلم لكل وطن مصر أن فیھ فیدخل معناھا بعضھم یوسع التى الجامعة تلك)، سالمیةاإل الجامعة( بالبانسالمزم ماسمى

 الشعور علىال  المشتركة مصلحةال على تقوم  - عنده- الدول ألن، ستعماریةإ فكرة سالمیةاإل الجامعة السید لطفى عد وقد
 حدود تتجاوز ال بةورالع أن یرىو، العربیة مةاأل إلى مصر نتماءإو، العروبة فكرة یرفض نجده كذلك .تركالمش الدینى

  .العربیة الجزیرة

   لطفى حمدأ ھنع عبر الذى تجاهاإل نفس إلى نتمىت كانت –والوفد زغول سعد– 1919 ثورة قیادة أن بالذكر وجدیر
 تیار إلى 1919 ثورة صنع الذى یاضفال الوطنى الشعور تحولو ،متمیزة قومیة شخصیة لمصر أن یرون فھم .السید

   .)درویش وسید مختار محمود( الفن وفى السیاسة األدبیات فى تجلى" مصرى قومى"

  النھضة نھج
 الطبقة من المثقفین شریحة قدمتھ ما أبرز من كان الحدیثة الحضارة بركب مصر یلحق للنھضة طریق عن البحث ولعل

 الدولة لبناء وخبرائھا بعلومھا ستعانةإلوا، أوربا إلى تجاهإلبا ألمرا على محمد حسم فقد .التنویر لحركة المصریة الوسطى
 من حولھ وماقام، الحدیث الجیش بناء وفى، ریتغی من تحقق فیما تجاهاإل ھذا آثار تجلتو .ینشدھا التى الحدیثة القویة
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 لتخرج بوالق مطابع لھا دارت عظیمة ترجمة وحركة، غربىال نمطال على أقیمت ومدارس، حدیثة صناعیة مشروعات
  .تألیفھا ثم كتب من التعلیم رجال قرائح بھ تجاد ما إلى إضافة، العربیة إلى نقلت كتاب أللفىا على مایزید

 ىوالمصر عامة العربى الفكر ساحة على ریأث الذى للجدل سابقا  –إذاً – وأسلوبھ التحدیث طریقل على محمد ختیارإ كان
 سیاسة بتبریر الطھطاوى رفاعة قیام یفسر ذلك ولعل، أیضا النخبة لفكرة سابقا كان بل، للنھضة نھج عن بحثا خاصة
 تخلیص" كتابھ مستھل فى الجدیدة اتوالمؤسس صالحاإل نواحى مختلف فى باألوربیین ستعانةاإل على القائمة على محمد

 تنھض حتى" وفضلھم لمھمع" من ستفادةلإل جاءت باألوربیین إلستعانةا أن یؤكدو، على محمد عن یدافع فنجده"، بریزإلا
  .التقدم بركب تلحق، كبوتھا من مصر

 والتمدن... المادى دنالتم"  علیھ أطلق ما أو، المعنوى والتقدم المادى التقدم على یرتكز الطھطاوى عند النھضة فطریق
 المعنوى والتقدم  "،والتجارة والصناعة كالزراعة ؛ العمومیة المنافع فى التقدم" تحقیق على یقوم المادى فالتقدم"، المعنوى

 التقدم لتحقیق والمعنویة المادیة الركیزیتن تكامل ضرورة الطھطاوى ورأى ". آلداباو والعوائد خالقاأل فى التمدن ھو"
 حبذ ولذلك ".التمدن" إلى تصل ىحت بھ المشتغلین ورعایة رعایتة الدولة على یجب الذى بالعلم إال یتم ال الذى، الحضارى
 والمعارف العلوم تقل فى كبرألا الدور ولعب، التمدن تحقیق على مصر تعین التى المختلفة أوربا بعلوم التزود الطھطاوى

  21.شرافھإو بجھده تمت التى الكبیرة الترجمة حركة خالل من العربیة اللغة إلى ألوربیةا

. النھضة لتحقیق الغرب من ینفع ما قتتباسإو للنھضة طریقا الحدیث العلم تخاذإ أى، تجاهاإل نفس فى مبارك على وسار
 على سماعیلإ عھد فى العلیا بالمدارس ھتمامھإو، على محمد خلفاء عھد فى المدارس لتنظیم جھد من بذلھ ما جانب فإلى
 خالل من العملیة الثقافة نشرب ھتمامھإو، العلوم ودار، العامة المحضارات وقاعة الكتب دار نشائھإو، الخصوص وجھ
 على نجد، العھد ذلك فى للتنویر منارا بحق فكانت، الطھطاوى رفاعة إلى تحریرھا أسند التى" المدارس روضة" مجلة

 ومظاھر والغرب الشرق عن قیمة بمعلومات الكتاب فمأل، النھضة بنھج الخاصة أفكاره" الدین علم" كتابھ یودع مبارك
 نھضة على بھا لالستعانة الحضارة لتلك النافعھ الجوانب من قتتباسھإ یمكن ام إلى ألنظارا لفتام، ألوربیةا الحضارة

  .خاصة ومصر عامة الشرق

 العربى المجتمع قیم مع تتعارض ال التى ونظمھ الغرب علوم قتتباسإ أن یرى الذى نتقائىاإل صالحىاإل المنھج أن غیر 
، مبارك وعلى، وتالمیذه الطھطاوى رفاعة رأسھم وعلى، أوربا فى تعلموا الذین المثقفین نخبة عنھ عبرت والذى، وتراثھ

 كانت سالمیةإلا الثقافة ذات فالشریحة .ضةالنھ لمنھج تصور من المصریة الوسطى الطبقة نخبة علیھ جتمعتإ ما یمثل ال
  .سالمىاإل الموروث على ألجنبىا الثقافى النفوذ غلبة إلى الغرب من قتباساإل یؤدى أن تخشى

 على تساعدھا التى الحدیثة العلوم من األمة ینفع ما قتباسإ یعارض ال فھو، كتاباتھ فى عبده محمد الشیخ ذلك عن عبر وقد
 ىجتماعاإل والنظام، العقلى المنھج یتضمن عنده سالمإلفا .وثقافتھ سالماإل بمبادئ التغیرات كل ربط داأر ولكنھ، التقدم

 فى النظرو، الصیح سالماإل ماھیة تحدید عادةإ ذلك ىیقتضو. الحدیثة للحیاة اأساس یكون ألن صالحا یجلعھ الذى، والخلقى
  : فیقول، عمىأ تقلیدا أوربا یقلدوا أن المصرین على یجب ال ثم ومن .الحدیث للمجتمع بالنسبة مقتضیاتھ

، مقاصدھم فى ینجحونال  –ھى ھىو– أوربا كبالد  ھى وھى، بالدنا تكون أن یرومون الذین منا األفكار أرباب إن" 
 فال، صیحیح ساسأ غیر على منھا المشروعات جعلب البالد ویضرون، الرباح أدراج ابھمتعأ بذھاب أنفسھم یضرونو

  ...".كان ما إلى ألمرا ورجع، المشروع بطل وقد إال قریب زمن یمر

  : فیقول الخالص طریق ھى والتعلیم التربیة أن عبده محمد الشیخ ورأى

 نظام صالحإ أن إذا، التعلیم ونشر التربیة تقانإ إلى ھتمامھمإ یوجھوا أن یجب، لوطنھم الحقیقى الخیر یرومون الذین إن"
 وعاداتھ الغرب أفكار نقل أن ن لوییتخ الذین ولكن .یسرا كثرأ األخرى صالحاإل وجوه یجعل البالد فى والتعلیم التربیة

 فھم، كبیرا خطأ یخطئون الءؤھ، الغرب مدینة تماثل المدینة من درجة إلى  -وجیز زمن بعد – بھا سیصل بالدھم إلى
  ..".المدى طویل تطور نھایة الحقیقة فى ھى بما أونیبد

  :بقولھ ألوربیةا للحضارة النمطى التقلید خطر ویؤكد

 نایف تموت أن، الواجبة اتالبدی قبل الزائدة بالنھایات خذاأل بنا ستمرإو، ألعمىا التقلید ھذا فى تمادینا لو نخشى إننا"
  22....یفید فال، أیضا تقلیدى وجھ على عنھا نتقالناإ یكون وأن، وعاداتتنا أخالقنا

 وخاصة، للنھضة دعامة تخاذهإو، سالمىإلا بالتراث التمسك ھمیةأ تأكید فى عبده محمد الشیخ مع الندیم هللا عبد ركتویش
 بین الوطنیة الوحدةاصر أو تدعیمو، ألمةا تقدم على یساعد فیما الحدیثة مبالعلو ألخذا مع، ةالخلقی بالقیم المتصل جانبھ

 بحریة ھتماماإل ذلك لىإ ضفأ. بداعإلوا نتاجلإل المالئم المناخ توفیر مع، الحدیثة عةابالصن ھتماماإلو، ألقباطاو المسلمین

                                                             
 .92 – 79 ص ص الطھطاوى، عند الحدیث الفكر أصوال حجازى، فھمى دومحم 21
 .163 – 161 ص ص ،1914 – 1798 النھضة عصر فى العرب عند الفكریة االتجاھات محافظة،ال على 22
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 خالل من الثقافیة الحیاة بتنشیط ھتمامإلوا، دستورى حكم خالل من والمساواة العدل تحقیق، المعرفة وتعمیم والنشر الفكر
   23.واالدبیة العملیة الجمعیات

ھضة، على ضرورة السیر فى طریق نال نھج تحدید فى ساھمت التى الوسطى الطبقة أبناء من المثقفین نخبة أجمعت لقد
 الدولة مؤسسات من یھاف أقیم وما، تغیرات من عشر التاسع القرن فى مصربما تحقق فى  التحدیث الذى أثبت فعالیتھ

 من قتباساإل بضرورة تسلم فھى"، التغریب" بـ تقبل ال كانت النخبة تلك ولكن .وخلفائھ على محمد ید على الحدیثة
 قد كانت ذاإف .بخصوصیتھا یضر وال، لمصر الحضاریة الشخصیة یمسخال  دودمح بقدر قتباساإ تریده أنھا غیر، الغرب

 نظرة إلیھ ظروتن، والخلقیة یةجتماعإلا وقیمھ الغرب فكر مامأ كثیرا تتردد فھى، خاطر یبط عن الغرب بعلوم األخذ قبلت
  .السیاسیة والسلطة یندال بین رتباطاإل وفك بالتشریع منھ تصلإ ما وخاصة والریبة بالشك حتتض

***  

 لتغیر نتاجا كانت والتى، الخاصة الطبیعة ذات المصریة الوسطى بالطبقة الخاصة والتطور النشأة ظروف نعكستإ  لقد
بنیتھا ودورھا فى حركة  على، المصرى للمجتمع طبیعى لتطور نتاجاً  تأت ولم، ىبراجمات طابع ذا كان أعال من فرض

 تحقیقھا دون یحل لم  التنافص ذلك أن غیر .تكوینھا ظروف ختالفإب التنویر، فكان ذلك التناقض بین شرائحھا المختلفة 
 الدستوریة بلحقوق تتمسكو، الثورة حد بلغت حتى مصالحھا عن دفاعا فتتكات جعلھا الذى الغریزى الوعى من لدرجة
 الوسطى الطبقة مصالح وحمایة، السلطة فى للمشاركة النخبة أمام الفرصة تاحھإ –مراأل نھایة فى – تعنى التى لألمة

 أو بصورة– عكست التى الوطنى نتماءإلا رةلفك ھاتبنی وراء كان یزىغرال الوعى وھذا .المستبد األوتقراطى الحكمبتقیید 
 على كان الذى النھضة نھجل المثقفة یعتھالط تصور وراء كان الذى وھو، مصر وبخصوصیة بالذات اإلحساس  -بأخرى
  .بالتحدیات حافل عصر فى ستمراریتھاإل الوحید الطریق عتبارهإب التقدم بركب حقللت تسلكھ أن مصر
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