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)١( 
هام املريرتني ين جتربتعنتناول يف هذا الكتاب ما رواه عاملان من علامء األزهر الرشيف 

لت به هاتان التجربتان من حماوالت حف, وما يف الوزارة يف عهد الرئيس عبد النارص 
, , واهلويةمع العاصفة بقدر معقول من احرتام الذات والتعايش يائسة للعيش جادة و
هذين الرجلني املوهوبني كال من ومن احلق أن نقول إن .. واملكانة , ملية , واملهنة والعا

االحرتام لكن ومن أجل والتعايش املجيدين قد بذل أقىص ما يف وسعه من أجل العيش 
, لم أو التكيف قاملحنة نفسها كانت أقوى من قدرة اإلنسان عىل التحمل أو التوافق أو التأ

ذلك أن ع نفسه بالبذل أو اللياقة أو التعاون أو الذكاء , قنجربة أن يمهام حاول صاحب الت
عرصا معاديا ) غري معلنار رصمبيت , وإوإرسار , ويف خبث شديد (العرص نفسه كان 

  .لإلسالم والدين واألزهر بل للحياة املدنية واحلضارة 
لدرجة املستحقة  هذه احلقيقة املرة بايدرك من دون أن توىفالرجلني وكل من وقد عاش 

وكان هلام عذرمها بالطبع يف إحسان الظن أو يف األمل أو يف األمنية وإن كان , من اإلدراك 
حتى إن غفر هلام التاريخ من حسن الظن كالمها تاريخ احلياة العقلية ال يغفر هلام ما وقع فيه 

 . عىل العمل معها االعام هذه الغفلة عن املقاصد الشيطانية للسلطة التي قدر هلا أن يتعاقب
)٢( 

, ان هلام حظهام يف احلركة الوطنيةجيمع الرجلني أهنام تزوجا ابنتي ثائرين عظيمني , كمما 
الرجالن من أصدقاء األرسة هنا هذان وكان من املتوقع أن يدرك , بكل معانيها وظالهلا 

 والثورة للوطنية والفداءهتديد ونفي وإقصاء وهناك مدى ما يمثله احلكم العسكري من 
 يف التعاون وأن يمضياوأن ينخدعا بالكذب ثرا أن يصدقا اخلداع آوالرأي احلر لكن الرجلني 

 .مع من انغمست أيدهيم يف دماء الصاحلني واألحرار والسياسيني عىل حد سواء 
وتويل الوزارة  وكان ثانيهام يف الظهور ١٩٠٥ و ١٩٠٧ولد هذا الرجالن يف عامي 

ال يتصور هذا من القراء اآلن قد أكرب يف السن من أوهلام لكن أحدا  ,وهو الدكتور البهي 
 كانت تهيريه كانت مبكرة , ومجاهتكان طاغيا , وشهر) ١٩٠٧ولد(ي ورحضور الباقألن 

 .) ١٩٠٥(ولد قبله بعامني كان قد البهي احلقيقة أن الدكتور لكن ..  واسعة املدى 
ولد فيه كل من اإلمام الشهيد حسن  الذي ١٩٠٦ عام يقع ١٩٠٧ و ١٩٠٥فيام بني 



íË‘^ÃÖ]<ÄÚ<éÃÖ]< X 
) مرة بعد أخرى(ذان الرجالن قد اتعظا البنا والشهيد اآلخر سيد قطب , وإذا مل يكن ه

من استشهاد حسن البنا وسيد قطب فقد كان أوىل هبام أن يتعظا من استشهاد عبد القادر 
 السجن ال وقد قبع يفالذي اهتم يف قضية دارت وقائعها وهو قابع يف السجن , ة عود
فقد كان البد وهلذا هدأ الثورة اجلامهريية ضد عبد النارص , وبنية صادقة ,  إال ألنه ليشء

 .من هيدئ ثورة قادر عىل أن يبعثهاألن من قتله 
عىل الباقوري ومن بعده البهي ومها حيسنان الظن بقدرهتام :  الرجالن ن هذامىض

دينا وجامعة وعلام ( هنام قدما لإلسالم خدمة اإلسالم يف ظل هذه الظروف , وال شك يف أ
كثريا من اخلدمات لكن ثمن تعاوهنام الصادق مع رجال الثورة كان ) ودعاة ومؤسسات 

 .أكرب بكثري من هذه اخلدمات التي قدماها 
)٣( 

من اإلنصاف أن نقول إن الرجلني مل يتورطا يف مواقف خمزية وال شبه خمزية ومل ينزال 
املعارصون الذين رأيناهم يف السنوات األخرية ل به زديني إىل ما نالي وال بمستوى العلم األزهر

مع الديكتاتورية الرجلني بتعاوهنام اجلاد واملثمر هذين لكن .. يتدنون وهيبطون ويسقطون 
 .وذ عىل ما ال يستحق حمنحا من ال يستحق غطاء مما ال يستحق ليأخذ ويستوالشمولية كانا قد 

 ٦وظل ألكثر من والدعوة هلا  ١٩٥٢كلها لثورة  تهموهبّ فريدا سخر كان الباقوري داعية
دد وجيود يف داخل مرص ويف زود ويزيد وجييسنوات لسانا ذربا قويا معربا خملصا منتميا 

خارجها , لكن هذا كله مل يشفع له حني قررت الدولة العميقة أن تسيئ معاملته وأن هتني كرامته 
 ..  يكن هلا ما يربرها إال عداء الدين وعداء اإلسالم يف شخصه  عليه محلة ضاربة ملنوأن تش

وربام عاش الباقوري كل عمره ومات دون أن يدري حقيقة السبب يف احلملة عليه يف 
كان نوعا من أنواع التوازن املطلوب وأن هذا العداء السافر والظلم البني  ١٩٥٩فرباير 

,  ليلة رأس السنةمنذ املعتقالت والسجون بشدة بعد أن زج عبد النارص بكل الشيوعني يف
 .بأربعني يوما البالغة قبل إهانة الباقوري 

)٤( 
أن تطهر وتوازناهتم اخلبيثة املرسومة يف الربوتوكوالت املغامرين ات كان البد حلساب

 وإنام هي ختيل سالم , املجال لإلختيل أمام الروس بأهنا بإذالهلا للشيوعيني وحسبهم ال
ة والذي غلبيكل أيديولوجية بام يف ذلك أيديولوجية اإلسالم الذي هو دين األالطريق من 

شيئا ملفتا للنظر مل يفلح  الباقوري إذالل يف التزيدهو أيضا دين الدولة , وهكذا كان هذا 
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 وغري متناسبة أي احلديث عن أخطاء صغرية هنا أو هناك أن يربره فقد كانت احلملة عاتية

يكن يستحق عرش معشار مل  فإنهخمطئا الباقوري  كان  لوه حتى خطأ , ومن املؤكد أن
 .الذي أوقع به والتشهري العقاب 

يع بعدما ا استطاع أن يعيش أسابموصلب النفس طموح ولوال أن الباقوري رجل 
 .مل بنا أن نذكرها وال أن نشري إليها تعرض له من إهانات ال جي

متثل أكرب إهانة وجهت رصي املعارص امليف معرض التاريخ , , واحلق يقال لكنها 
 .واكبة إلقالته وإخراجه من منصبه باململسئول سابق 

)٥( 
 نيومن العجيب أن عودة الباقوري مل حتدث أيضا إال مع قرار اإلفراج عن الشيوعي

بالتوازن اإلجيايب كام تقول  الربوتوكوالت اخلبيثة ل وكأنام تقو!وإعادهتم إىل احلياة العامة 
 .زن السلبي بالتوا

 يظن أن ضمري عبد ١٩٨٥وقد ظل الباقوري بعد عرشين عاما من عودته وحتى وفاته يف 
 .املحسوبة واملسددة الثمن أو من اإلجارة » ةرعاد من اإلعا«النارص قد استيقظ بينام احلقيقة أنه 

مور رى األتالتي ٍاملرشفة من عل وإذا فهمنا تارخينا السيايس والعقيل من هذه الزاوية 
راعنا أن يصبح اإلنسان مهام كان جمرد متجسدة عىل خريطة الواقع الدويل واإلقليمي 

 وكأنه حجر بالفعل قحجر يف رقعة الشطرنج يرمي من حالق , ثم يستدعى إىل شاه
 .يتحمل هذه اهلزات واالفرتاءات 

)٦( 
تحدث عنهام فيه ونقرأ ناللذان (يرويه صاحباه  ماسوف نرى يف هذا الكتاب 

تناول إلغاء املحاكم الرشعية وإلغاء ت من تفصيالت كثرية تتناول ضمن ما )صوصهام فيهن
, وتطوير الدراسات األزهر القديم , وإلغاء الوظائف ,  ما تبقى من مظهراألوقاف وإلغاء

 , واحلفاوة ةاملزورواللجان الزائفة ولس اوتطوير األزهر , وحتوير الثقافة  , وإنشاء املج
واصطناع الفات اجلديدة , وتدمري العالقات الطبيعية , ملشبوهة , وإقامة التحلزيارات ابا

  . السالم  العداوات , وتأسيس احلزازات , والبناء عىل االنتقام , وإحالل اخلصام حمل
والوزراء والكتاب واملحققني اء هسنرى الظلم يف هذا الكتاب وهو حييق بالعلامء والفق

  .علامء يرتقون باللغو سنرى أيضا  هلو , ويتمتعون يفوسنرى الظاملني 
 اشأنه أن يفقدهمعنية بكل ما من وار ثأصبحت عىل يد العسكر أو الوسنرى دولة 
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 . من بعد قوة ثهاض أنكاقهويتها وهي ال تدري أهنا تن

)٧( 
عبد الرازق  الرجل العظيم الشيخ مصطفىحظ هذين الوزيرين وبني حظ نقارن بني 

 تكريمه وتبجيله تدفعاش مكرما مبجال وام يف عهد الليربالية ةراالذي سبقهام إىل الوز
فنراه حتى اليوم , ونقارن من ناحية أخرى بينهام وبني خلفهام الشيخ عبد احلليم حممود 

ش حياة أقرب إىل السالسة والسالمة يف عرص أعاد لألزهر مكانته اعوقد هو اآلخر 
يته التي حاول اليسار أن هيزها وهيزأ هبا عرب حماوالت مستميتة مل تفلح وإن والدين قدس

 .من الزمن ) وال نقول قصرية (غرية صلفرتة وشيطنتها  وجودها تأثبت
يستدعون تراث اهلجوم عىل وال يزال أعداء اإلسالم وأعداء التدين عىل وجه العموم 

استبقاء حة إىل حماربة اهلوية وصوال إىل اإلسالم وعىل قيمه وثوابته من خالل احلاجة املل
وذلك عىل ,  التفوق الغريب ال يف املادة وحدها ولكن يف الروح واألخالق واستدامة

 .عطائه وتفوقه وعطائه وبقائه حساب الدين العاملي اإلنساين الذي أثبت 
ار جمموعة من الصور املرصوصة أو املصفوفة إىل جوتنوعا كاشفا يف وقد شهد تارخينا 

هذه الصورة الكلية لعالقة علامء الدين بالنظام النارصي أو نظام ثورة يوليو أو النظام 
  .داع عىل اإلحياء واالستبدرةاقاليوليوي كام يسميه بعض الشيوعيني املتمكنني من اللغة ال

)٨( 
 عن جتاوزات قام هبا أصحاب املناصب من قبيل نجد احلديثيف مقدمة هذه الصور 

 نظام صممحني يعونة ملن ال يستحق املعونة أو جماملة صاحب حاجة رصف أموال م
 .. أن حيرم صاحب احلق من حقه الدولة الشمويل 

 أن الشيخ  هوالسائراملهذب فقد كان االهتام : مياهتا يف تلك الفرتة عودعنا نأخذ األمور بم
ليه من هو مثله يف أي أعان أرس أصدقائه اإلخوان من أموال األوقاف وهو أمر يكافأ عالباقوري 

سياسيا مع النظام كام يعني برعاية أرس املختلفني يعني برعاية أرس املعتقلني نظام ديمقراطي 
التي من خالل مفاهم متعددة تتوالها وزارة الرب ) بأي عقوبة(ني باملسجونني واملجرمني واملعاق

مور نظرة أخرى حتاول هبا ية تنظر لأللومالشئون االجتامعية , لكن النظم الش وأ األوقاف هي
 .بأن تضيف إليهم كل من يتعاطف معهم واملعارضني أجهزهتا أن تزيد من املتهمني 

 مثل هذا السبب مل  أنعرف حق املعرفةن نا البريوقراطية فإنطبيعةوبعيدا عن طبيعة املجتمع و
 وإنام ١٩٥٩وري يف الذي اختذه النظام النارصي من الباقيكن كافيا هلذا السلوك العدائي املفرط 
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حتى إن التقليدية ولصورة الدين التقليدي  لصورة عامل الدين اًكان األمر يف حقيقته تدمري

 يف النهاية صورة فاختار يف الصورة استكامال هلا إلظهارهمعن علامء دين ّجد واجتهد البحث 
 .علامء الدين الذين ال يرتدون زي األزهر املعروف حتى لو كانوا من علامئه 
 وحتى عادت ١٩٥٩وهكذا اختفت العاممة والزي األزهري من جملس الوزراء منذ فرباير 

 .م ١٩٧٢وزيرا لألوقاف يف يناير عبد احلليم حممود الدكتور يف عهد السادات باختيار 
)٩( 

 األمور التي تتعلق د حد الدين واألزهر ورموزه عنفضاءمل يقف األمر يف و
, وعىل سبيل املثال ى ذلك بالطبع إىل دوالب العمل اليومي طبالسياسات العامة , وإنام خت

البهي وزيرا منضبطا لألوقاف مفرطا يف متابعة احلضور الدكتور حني أصبح فإنه 
»  احلنبلية املنفرطة «عىل اإلعالمي بدأت فرتة جديدة من اهلجوم  .واالنرصاف وااللتزام 

 .وعجزها عن التوافق مع روح العرص 
بالفضيلة ملجرد أن امللتزم كان ب يف نفوس الناس من االلتزام عظام الروهكذا بث الن
  .شيخا وعلم دين 

عام وصفته , ومن الطريف أن هذا حدث بينام كانت أجهزة املخابرات تردد أحاديث 
للوزير يف املعاناة  املتسبب )قبل السابق (تسيب الشيخ الباقوري الذي هو السلفبأنه 

 .و الشيخ حممد البهي اجلديد املتعنت الذي ه
صفحاهتا للحديث إفساح إىل احلكومية الصحف أن انتبهت يف هذا العبث ووصل األمر 
 دسافا للحديث عن دوكان هذا مقصو , د رضوب الفسامنشفه كل يوم تكيوعام اكتشفه الوزير 

 .املؤسسة نفسها التي هي جزء من مؤسسة الدولة كلها فساد  بلل املؤسسة ارج
مر يف تغطية أخبار األوقاف عند حدود التندر بمسلك الوزير البهي أو ومل يقف األ

ة بمزيد من مموإىل مطالبة حمالثناء عىل دأبه يف املالحقة واملتابعة والرقابة لكنه ختطى هذا 
 .نوعا من الرحابة يف األداء واالنتظام بطبعها  يضالتعنت والتعسف مع أصحاب مهنة تقت

 دون أن يدري أنكثري من النظم تطبيق بهي كام نرى يف مذكراته إىل ندفع  الدكتور الاوهكذا 
القاهرة للعلم والبحث العلمي , والقاهرة للتطور الطبيعي  هي النظم هذه النظم التي ظنها قرآنا

النمو العلمي وتبطئة قيف , وأدت سياساته إىل تواحلديثة  األكاديمية  إىل احلياةجتاهاليف ا
تى خلفه الباقوري يف جامعة األزهر وأعاد للمؤسسة حر وجامعة األزهر واألكاديمي يف األزه
 .ن العلم علام ال ورقا , وتعليام ال تنظيام , ودعوة ال تلقينا وير ْنَالعلمية رحابة صدر م
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ويف كل األحوال فقد كانت التجربتان اجلادتان للباقوري والبهي كفيلتني بأن تسرتا روح 

 عنتي تضاءلت تأثرياهتا بفضل وجود هذين الرجلني وانخداعهام املنظم لألزهر الالتدمري 
تقدانه من واجب عليهام جتاه الدين عياهلدف احلقيقي ملحاربة اإلسالم , وعملهام بام كان 

 .واإلسالم 
)١٠( 

أخلص فيه أكتب هذا الكتاب بجوارحي التي تعاين املرض والغربة واالستيحاش , 
عرفوا احلقيقة , فيفيض قلمي ببعض ما أعرف وتنقبض ّوبه إىل حق الناس عيل يف أن ي

أو دفعة واحدة , لكني أعتقد أنني نفيس عن أن تذكر كل احلقائق املذهلة مرة واحدة 
فتحت األبواب لفهم جديد خيرج بأبناء ديني ووطني عام فرض عليهم من رؤى صاغتها 

 .ودينها الشياطني التي مل تفلح يف تغييب روح هذه األمة 
 سبحانه وتعايل أسأل أن يذهب عني ما أشكو من أمل ووصب وقلق, وأن حيسن واهللا

 .ختامي, وأن جيعل خري عمري آخره, وخري عميل خوامته, وخري أيامي يوم ألقاه

ّواهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يمتعني بسمعي وبرصي وقويت ما حييت, وأن حيفظ عيل 
 .عقيل وذاكريت, وأن جيعل كل ذلك الوارث مني

واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن هيديني سواء السبيل, وأن يرزقني العفاف والغني, والرب 
ّوالتقي, والفضل و اهلدي, والسعد والرضا, وأن ينعم عيل بروح طالب العلم, وقلب 

 .الطفل الكبري, وإيامن العجائز, ويقني املوحدين, وشك األطباء, وتساؤالت الباحثني
أل أن يعينني عيل نفيس, وأن يكفيني رشها, ورش الناس, وأن واهللا سبحانه وتعايل أس

يوفقني ألن أتم ما بدأت, وأن ينفعني بام علمني, وأن يعلمني ما ينفعني, وأن يمكنني من 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته, فهو وحده الذي منحني العقل, واملعرفة, واملنطق, 

ّ واجلهد, واملال, والقبول, وهو جل والفكر, والذاكرة, والصحة, والوقت, والقدرة,
ّجالله الذي هداين, ووفقني, وأكرمني, ونعمني, وحبب يف  خلقه, وهو وحده القادر عيل ّ

أن يتجاوز عن سيئايت وهي ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية, فله سبحانه 
 .وتعايل ـ وحده ـ احلمد, والشكر, والثناء احلسن اجلميل

 جلواديحممد ا. د
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(١) 

تنبئ مذكرات الشيخ أمحد حسن الشيخ الباقوري  بوضوح عن فهمه العميق لطبيعة 
املذكرات وعيوهبا, وهو هلذا يتحرز وحيتاط منذ العنوان بأن يسميها ذكريات, بل وتصل 

وهو بال شك حمق يف هذا ألن ..  أن يسميها بقايا ذكرياتبه الدقة املتوقعة واملحمودة إيل
 تفصيالت أوسع بكثري مما تضمنته هذه الصفحات, تستوعبذكرياته من املفرتض أن 

وهلذا فإن الذي بني أيدينا من مذكراته ومذكرات أنداده ليس يف احلقيقة إال بقايا 
حد أن اختار العنوان عيل مع هذا فمن من الذين كتبوا ذكرياهتم تواضع إيل .. ذكريات

 هذا النحو?

حاول الشيخ الباقوري  أن يكون متوازنا يف هذه الذكريات إيل أقيص ما يمكنه من 
 .توازن, وقد جاء هذا التوازن عيل حساب املذكرات نفسها يف كثري من األحيان

وقد حرص عيل أن يتلمس العذر ال للفئات املتناحرة فحسب, ولكن ملخالفيه هو 
  .ًأيضا

ومل ينحز بإرادته وال عن غري إرادته إيل خصومة أحد من الذين تناولتهم مذكراته 
وذلك من منطق أنه كان يف (هو الرئيس حممد نجيب ) وياللعجب(باستثناء رجلني أوهلام 

الذي هو سلفه يف (وثانيهام هو خلفه يف وزارة األوقاف ) طليعة جبهة الثوار الشبان ضده
الدكتور حممد البهي, وقد حرص الشيخ الباقوري  عيل أال ) هرمنصب مدير جامعة األز

يذكر اسمه كام هو معروف به عند الناس حممد البهي وجلأ إيل اسم قديم للرجل هو البهي 
 .ًوهي عادة يف العرب حني خيتارون ملن هيجونه أقل أسامئه شأنا أو جاذبية!! قرقر

أنه أهدي كتابه مستقبل مرص إيل وقد أخذ الشيخ الباقوري عيل الرئيس حممد نجيب 
نوري السعيد رئيس وزارة العراق األسبق, وصور هذه اجلزئية كام لو أهنا كانت أمرا إدا, 
وللباقوري أن يأخذ مثل هذا السلوك عيل الرئيس نجيب, أو عيل غريه, ولكننا ال نستطيع 

 .وحدهًأن نبني عداوة وال هجوما, فضال عن موقف سيايس عيل مثل هذا الترصف 
واللجوء إيل اللقب األقل شهرة  عدا املوقف املعادي للرئيس حممد نجيب وفيام
عيل الدوام وطيلة صفحات هذا  البهي, فإن عبارات الشيخ الباقوري  تبدو للدكتور

فيصفه, عيل عادة األزهريني  اهلادي إال حني ينتقد ترصفا من الترصفات الكتاب كالنسيم
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 .يف حتاملها عيل املوقفبالغة مبألفاظ تراثية  يف نقدهم,

)٢( 
التي كانت تصدرها املؤسسة » املسلمون«نرشت هذه املذكرات يف حلقات يف جريدة 

مركز «السعودية اللندنية, ثم نرشت يف كتاب صدر عن » الرشق األوسط«النارشة جلريدة 
 .»األهرام للرتمجة والنرش

, ١٩٨٥وهو ) أمليت كي تنرشأو (وقد تأثرت هذه املذكرات بالزمن الذي كتبت فيه 
وكان واضحا فيها أثر األجواء السياسية التي شهدهتا مرص بعد وفاة الرئيس السادات 
وبعد أن هدأت بعض اليشء احلملة عيل نظام عبد النارص من ناحية, واحلملة عيل 
اإلخوان املسلمني من ناحية أخري أيضا, وبدأت حماوالت بديلة لتمجيد عهد الرئيس 

فقد كانت املصاحلة الوطنية بمثابة ... د النارص وشخصه, وللتقارب مع اإلخوانمجال عب
أبرز السامت املميزة هلذه الفرتة التي أمليت فيها املذكرات التي بني أيدينا, وبخاصة أن 

 ومتكنوا من إحراز ١٩٨٤اإلخوان املسلمني كانوا قد خاضوا اإلنتخابات الربملانية يف 
 ..انية بعد حتالفهم يف ذلك الوقت مع حزب الوفدعدد من املقاعد الربمل

وهكذا فقد كان يف وسع صاحب هذه املذكرات أن ينحو يف مذكراته منحي كفيال 
نصاف الثورة يف الوقت إنصاف اإلخوان وكفيال بإًبإنصاف عبد النارص, وكفيال أيضا ب

ًذاته عيل الرغم من أن هذا قد يبدو شيئا مستحيال عيل نحو ما كان مس تحيال لو كان ً
 . ً سنوات مثال من تاريخ نرشه هلا٥الشيخ الباقوري  قد نرش مذكراته قبل 

)٣( 
نرشت املذكرات يف الوقت الذي شهد مرحلة من مراحل : هكذا فإنه باختصار شديد

البيات الشتوي للخالفات التقليدية يف السياسة املرصية املعارصة, وإن مل تنرش يف الوقت 
 .بها فيه قادرا عيل أن يعطيها من إبداعاته وإجاداتهالذي كان ذهن صاح

وليس من شك يف أن قدرة الشيخ الباقوري الفذة عيل الصياغة الرقيقة للعبارات 
املعربة عن اخلالف قد ساعدته عيل أن يرسم يف هذه املذكرات أقل الصور سوداوية 

ل الثورة وفيام بعدها مما للتعبري عن اخلالفات القائمة يف تلك الفرتات املتعاقبة فيام قب
 .شهدته حياته الطويلة والثرية وتأثرت به عيل نحو ما شارك هو نفسه وأثر
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اإلخوان املسلمني منذ منتصف مجاعة فقد شاء القدر هلذا الرجل أن يطلع عيل حمنة 

األربعينات وحتي منتصف الستينات, وقد كان يف موقع متقدم جدا من تنظيم اإلخوان 
ري يف موقع متقدم جدا من أجهزة الدولة املرصية وال نقول أجهزة ثم كان مرة أخ

  .احلكومة املرصية فحسب
, ه يف املوقعني  نفسومن حسن احلظ أن الشيخ الباقوري مل خيتلف مع نفسه والعن

وذلك ألن فكره كان قد تكون واكتمل واتسق يف صورته املكتملة قبل أن يبزغ اسمه نجام 
 .سية املرصية سواء أكان يف ذلك مع اإلخوان أم كان مع الثورةساطعا يف احلياة السيا

)٤( 

حظي الشيخ الباقوري  كام نعرف بتكوين علمي ممتاز ومتكامل يف األزهر العريق, 
وهو واحد من أبرز املتفوقني يف تاريخ هذا املعهد العلمي (وكان شأن خرجيي األزهر 

ا موقفه وموقعه من األحداث والقيادات ًقادرا عيل أن حيدد بسهولة وبرسعة أيض) العريق
  .والتيارات املتعاقبة

وكان بحكم ثقافته الواسعة ورغبته يف استرشاف التاريخ واستبطان وقائعه قد أصبح 
ذا قدرة متميزة وفائقة عيل اإلملام الواعي بالسلوك الكفيل له بأن ينجو من اخلطأ الظاهر 

 . عاومن اخلطأ الباطن يف خضم هذه األحداث مجي
وهكذا جتد يف صفحات تاريخ الشيخ الباقوري صفحات جمد وفخر,و ال جتد نقيضة 
حقيقية مما يروجه أعداؤه, أو أعداء النظام الذي انتمي إليه, ومع هذا فإن البرش ال 

 .يسلمون من صدي اهلجوم, وال من رذاذه

)٥( 

احلديث عن طريفة يالحظها كل قارئ هلذه املذكرات وهو أن بارزة ووثمة مالحظة 
الرحالت اخلارجية لصاحبها قد احتل اجلزء األكرب منها, وليس يصعب عيل القارئ أن 
ًيدرك أن هذا كان أمرا طبيعيا بالنسبة للباقوري وذلك لعدة أسباب أمهها بالطبع أن هذه  ً
الرحالت مل تكن تقليدية وإنام كانت بمثابة أحداث مهمة يف ذلك الوقت, بل قد امتد 

  .وقتنا هذا ىأثرها حت
 هذه الرحالت قد استمرت لثالثة شهور متصلة حني كان يف ىًولنذكر مثال أن إحد
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  .وسع الوزراء ورجال الدولة أن يغيبوا عن وطنهم مثل هذه املدة

أفال تستحق هذه الشهور الثالثة بكل ما فيها أن يفيض الشيخ الباقوري  يف احلديث 
 عنها?

 الظواهر املهمة لالنفتاح الكبري الذي بدأت به ىكذلك فقد كانت هذه الرحالت إحد
 خطوات كثرية يف سياسة مرص اخلارجية جتاه الدول واملجتمعات اإلسالمية ١٩٥٢ثورة 

 .واآلسيوية واإلفريقية
كذلك فإن دور الشيخ الباقوري  يف هذه الرحالت بكل ما يمثله بشخصه وشخصيته 

 .ًكان بالفعل مؤثرا إيل أبعد احلدود
اك فيام قد أظن وفيام قد خيمن القارئ سببا رابعا قد يكون أكثر تأثريا وتربيرا ولكن هن

يف هذه الرحالت إيل ) املبكر والالحق(وهو أن الشيخ الباقوري  وجد السبيل الذهني 
بطريقة مل تكن متاحة له يف غري ) يف ذاكرته املشغولة(تسجيل أحداث األيام والذكريات 

شغل املرء متاما طوال أيام العمل املتصل واملتواصل يف أوقات تلك الرحالت حني ين
 ..القاهرة

وعيل أية حال فقد حفل جانب الرحالت باهتامم هذه الذكريات حتي بدا وكأنه قد 
استحوذ عيل حجم كبري من حجم املذكرات, ولسنا ننتقد احلجم الذي احتلته الرحالت, 

 حتظي األيام التي قضاها الشيخ الباقوري  يف ولكننا كنا نود ـ ومل يعد هلذا الود من أمل ـ أن
 .مرص بمثل ما حظيت األيام التي قضاها خارج مرص 

)٦( 
 مع أن دور ١٩٦٥أما أهم نقد يوجه إيل هذه املذكرات فهو أهنا وقفت عند حدود سنة 

 ال يقل أبدا عن كل أدواره فيام قبل ١٩٦٥الشيخ الباقوري  الوطني واحلضاري فيام بعد 
يكفي أن هذا الرجل هو الذي قاد وأدار وهذب وشذب التحول الرهيب الذي , و١٩٦٥

أريد جلامعة األزهر أن تتطور به مع العرص وهو التحول الذي لن يظهر أثره قبل مائة عام 
  .ىعيل األقل نكون نحن فيها قد أصبحنا يف حياة أخر

 قد ظهر حمسوسا منذ ومع هذا فإن أثر الشيخ الباقوري  يف إدارة هذه اجلامعة املطورة
توالها, فقد أضفي عيل كلياهتا وبخاصة تلك التي تسمي بالكليات املستحدثة روحه 
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السمحة والقادرة عيل تقبل اآلخرين والتعاون املثمر معهم وتوجيههم نحو إفادة املجتمع 
اجلامعي, كام متتعت هذه الكليات بفضل حضوره ونفوذه يف املجتمع املرصي بالقدرة عيل 

قطاب عدد ال بأس به من علامئنا األفاضل الذين تولوا تأسيس األقسام األكاديمية يف است
 .خمتلف كلياهتا

كذلك فقد بقي دور الشيخ الباقوري  يف عدد من املؤسسات العلمية والرسمية اهلامة 
 .يف احلياة العامة) واهلادي أيضا(حمتفظا لصاحبه بقدرة فائقة عيل التأثري القوي 

ه فيبدو يل أن الشيخ الباقوري  تعمد أن يقدم هذه املذكرات عيل هذا ومع هذا كل
النحو املجرتئ أو املختزل, فقد كان كل ما هيم نفسه الساخطة, وعقليته غري الواعية هو 

وأال يبقي عيل هذا احلال , أن تعود إليه الثورة بنفسها, وأن يعود إليه عبد النارص بنفسه 
جعله يمكث يف منزله مخسة سنني ومخسة شهور ومخسة من هذا الظلم الذي حاق به و

 قد حظي بالرضا النفيس ١٩٦٥أيام, ويبدو أنه باستعادة مكانته و وضعه ورد اعتباره يف 
الذي جعله يعتقد أنه يستطيع أن يموت عندئذ قرير العني, وأن ما بعد ذلك من احلياة 

 !!ليس إال حتصيل حاصل
)٧( 

ه الذكريات, وال يزال, وكأنه يف حاجة إيل أن يربر ويبدو الشيخ الباقوري  يف هذ
للقراء قبوله املنصب الوزاري وقبوله التعاون مع ثورة يوليو يف أول عهدها, وهو يلجأ إيل 
أسلوب مقلوب وإن كان صحيحا فهو يدلل بام فعل وبام أنجز عيل فائدة قبوله للوزارة, 

 .لوزارةوكأنه كان قد اشرتط هذا الذي فعله قبل أن يقبل ا
 التزاما أكثر وقد كان يف وسع الشيخ الباقوري  أن يتناول األمور من وجهة نظر 

باملنطق وتعاقب األحداث, ولكنه يف حقيقة األمر كان يتحدث بصفاء نفيس أكثر مما كان 
ْيتحدث بصفاء عقيل, كام كان يتحدث بحب إيل من حيبون أن يقرأوا له يف حب, ومل يكن  َ

 :اآلخرين وال أن يقنعهم, ولعل هذا كله هو ما كان وراء قولهيف باله أن يريض 

وليس يف حاجة إيل مزيد بيان أن هذه الترصفات التي أرشت إليها, وتقويم ... «
العوج فيها, إنام هي ترصفات يرضاها اإلسالم, ويعتز هبا املسلم أمام الذين يرون املنصب 

 سعي إيل نفوذ السلطان, وهو ما كنت الوزاري ال يزيد عيل أنه خضوع لربيق اجلاه, أو
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 .»ّأجاهر به الذين يأخذون عىل قبويل التعاون مع الثوار

)٨( 
ويف سياق تربير قبول املنصب الوزاري يشري الشيخ الباقوري  إيل جهده يف استثناء 
اإلخوان املسلمني من قانون األحزاب, وهي خطوة بارزة من خطوات تفصيل القوانني 

  . الثورة منذ مرحلة مبكرةالتي جلأت إليها
ومن الطريف أن الشيخ الباقوري  يدلنا عيل ما حيق للرئيس حممد نجيب أن يفخر به 
من حيث هو رجل دولة , وهو أنه كان ضد هذا التفصيل والتأويل, عيل حني كان كل من 
ي الشيخ الباقوري  وعبد النارص واهلضيبي وسليامن حافظ يعملون ملثل هذا االستثناء الذ

 !! ألغي أو عطل بعض القانون املستثني منه يف يوم صدوره 
ولسنا بالطبع مع قانون األحزاب اجلائر, لكننا ال نستطيع قبول فكرة توظيف القانون 

  .كعقوبة توقع عيل اجلميع, ويستثني منها فصيل معني
 بأن اخلطأ قد) ١٩٨٥ ىحت(ومع أن هذا من البدهيات فقد ظل كثريون عيل االعتقاد 

يكون صوابا, ومن هؤالء الشيخ الباقوري  نفسه, وكذلك كان املتفقون معه يف الرأي لو 
 :امتد هبم العمر, أو لو قدر هلم أن يعودوا إيل احلياة, واقرأ معي ما يرويه

عيل أن األمر مل يقف عند هذه الغاية بل جتاوزها إيل محاية اإلخوان من اخلضوع ... «
, وذلك أن ١٩٥٢اسية الذي صدر يف التاسع من سبتمرب لقانون تنظيم األحزاب السي

الثورة طلبت من األحزاب أن تنظم نفسها, ولكنني شعرت أن من احلق عيل ّ جلامعة 
اإلخوان أال ينطبق عليها قانون األحزاب ألهنا ليست حزبا, ولذلك رغبت إيل السيد 

نفوذه إلبعاد اجلامعة عن مجال عبد النارص ـ حتقيقا لرغبة املرشد اهلضيبي ـ أن يستخدم 
نطاق قانون األحزاب, وقد استجاب الرجل هذا الرجاء فطلب من الرئيس نجيب عدم 

إن اإلخوان كانوا من أكرب أعوان الثورة قبل قيامها, فليس : اعتبار اإلخوان حزبا قائال له
 .»... يصح أن يطبق عليهم قانون األحزاب, ولكن الرئيس نجيبا رفض طلب عبد النارص

بسليامن حافظ الذي وجد له خمرجا قانونيا مناسبا بعد أن قام ) عبد النارص(اتصل «
عبد النارص واملرشد اهلضيبي بزيارة سليامن حافظ يف مكتبه بوزارة الداخلية, كام قرر ذلك 

وقد كانت نجاة اجلامعة من قانون األحزاب سببا يف راحة . الرئيس نجيب يف مذكراته
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 عيل امليض فيام كنت قد أخذت به نفيس من زيارة األقاليم كل يوم نفسية شاملة أعانتني

مجعة, خطيبا يف مسجد أو زائرا لكنيسة, وقد كانت األحزاب عيل اختالف مناهجها 
 .»ومبادئها تضيق بالثورة والثوار

)٩( 
عن أحداث يوم استيزاره فتأيت وكأنام قصد هبا صاحبها أن  أما رواية الشيخ الباقوري

عيل أنه مل يعرف ) ل ما أويت من قدرة عيل القص املحبب, والتفسري املقبولبك(يدلل 
باختياره للوزارة إال يف ذلك اليوم الذي اختري فيه هلا, وهو حديث ال يتناقض أبدا مع ما 

  .هو معروف عن وترية األحداث املفاجئة يف مطلع أي ثورة
  .حتات أو اتفاقات سابقةلكن مثل هذا احلديث ال ينفي بالطبع أن تكون هناك مفا

يزال حريصا عيل أن يربئ نفسه  شيخ الباقوري عيل كل حال يبدو وكأنه البيد أن ال
أمام اإلخوان املسلمني الذين مل يقبلوا منه أن يقبل الوزارة عيل هذا النحو الذي قبلها به, 

 . وكأنه كان ينتظرها
باقوري نفسه وننقله عنه يف وهذا هو املعني الذي نجده واضحا فيام يرويه الشيخ ال

فقرات تالية من قيامه بزيارة للمرشد العام لإلخوان املسلمني, وإرصار املرشد الظاهر 
 !!وعيل أن يعامله بجفاء شديد!! ان عيل أن يستخلص منه استقالته من اإلخو

)١٠( 
 وربام يروعنا, لكنه ال يدهشنا وال نستغربه, أن نجد الشيخ الباقوري يتحسب خلروجه

فيطمئنه صديقاه مصطفي وعيل أمني بأهنام !! من الوزارة, وملصدر رزقه عند ذلك 
 :يضمنان له العمل يف الصحافة

ضائق الصدر, شديد االنفعال, ) عمر(وفيام كنت يف دار الصديق الشيخ يوسف ... «
إذا بالسيد الوالد الشيخ حممد عبد اللطيف دراز, ومعه األستاذ مويس صربي يطرقان 

لبيت ليخربين مويس صربي ونحن هنبط السلم أن الرئيس نجيب يريد أن يتحدث باب ا
إيل, وأن رقم تليفونه مع األستاذ مصطفي أمني يف دار أخبار اليوم, ثم أخذنا طريقنا إيل 

 وهناك أخربين األستاذ مصطفي أمني بنبأ اختياري عضوا يف وزارة اللواء » األخبار «دار 
 .»حممد نجيب
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ألخوين مصطفي وعيل أمني, رأهيام يف قبويل الوزارة, فأجابا يف رصاحة وقد سألت ا«

بأهنا خدمة وطنية, وأنت رجل لك تاريخ وطني يقوم عيل جتارب طويلة فال يسوغ ملثلك 
فإذا مل استطع امليض مع الضباط فامذا : أن يتخيل عن واجبه الوطني, وقد أذكر أنني قلت 

 .»يكون موقفي عند ذلك ?
            إنك كنت تكتب سلسلة مقاالت يف : األخ الصديق عيل أمني قائال فأجابني «

 كانت موضع إعجاب القراء و خاصة سلسلة مقاالتك عن األزهر ومنطق »األخبار«
ومازلت .  فمكانك يف األخبار حمفوظ− تقول  كام−الثورة, فإذا مل تنسجم مع الضباط 

 يعتربونني إيل اليوم ذا منصب مقدور يف هيئة »بار  األخ«أذكر أن كثريا من العاملني يف دار 
 .»التحرير

)١١( 
 :كام هي عادة هذه اللحظات االحتفالية  التي يروهيا الوزير املرشح وتتوايل الرتتيبات 

:  فقال يل هثم طلب األستاذ مصطفي أمني اللواء حممد نجيب يف التليفون ألحتدث إلي«
لقاه يف قرص عابدين يف متام أم طلب مني أن أرجو أن نتعاون عيل مصلحة الوطن, ث

 سبتمرب سنة ٧الساعة السابعة مساء, وكان ذلك يف السادسة والنصف مساء يوم 
١٩٥٢«. 

وقد ذهبت إيل قرص عابدين ومعي مويس صربي, وهناك التقيت بأخي فتحي «
للوزارة, رضوان فانتحي يب جانبا يف القاعة التي كنا ننتظر فيها, وأخربين بقصة اختياري 

 .»وراح يعلن إيل املنهاج الذي ينبغي أن نتعاون عيل تنفيذه يف العهد اجلديد
و األستاذ فتحي رضوان من أولئك املواطنني الذين كانوا يقرأون تفاصيل القضية «

الوطنية, ويأمتون يف سلوكهم السيايس بالزعيم مصطفي كامل, ومل يكن املنهاج الذي 
ًرضوان يف تلك الليلة جمهوال عندي وال عنده إذ كنا ثالثتنا أنا, َّأعلنه إىل األستاذ فتحي 

, واألستاذ فتحي رضوان منذ العرشينات زمالء كفاح طويل  والدكتور نور الدين طراف
 .»من أجل القضية الوطنية

حلفنا اليمني أمام جملس الوصاية, وقد استبقاين يف املكتب السيد رشاد مهنا, ثم «
َّ تذهب, فقلت له أن من احلق عىل جلامعة األخوان املسلمني أن أزور أين حتب أن: سألني 
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 أو أجتاهلهااملرشد العام, وأخربه بأنني قبلت الوزارة ألسباب كثرية مل يكن يف وسعي أن 

ًانتظر قليال لنخرج سويا لزيارة رجل صالح لعله يدعو لك دعوة : أغيض عنها, فقال يل  ً
 فبقيت ثم صحبني إيل ذلكم الرجل الفاضل الذي يغيب طيبة, أو يقدم لك نصيحة نافعة,

عني اسمه اآلن,ولعله األستاذ رافع حممد رافع, وإن كنت ال أزل أذكر كلامته الطيبة 
 .»ونصيحته الغالية

)١٢( 
ويروي الشيخ الباقوري  جانبا آخر من أحداث يوم اختياره للوزارة, وهو أن زوجته 

سأل عنه يف كل مكان منبهة له إيل تكرار السؤال عنه, املحبة القائمة عيل رعايته أخذت ت
 :ومعربة أيضا عن خوفها من أن يكون مثل هذا السؤال متهيدا لتكرار اعتقاله

وقد دهشت حني وصلت إيل منزيل يف حلوان عند منتصف الليل لتخربين ... «
 يكف عن وأن التليفون مل. زوجتي أن القيادة منذ الساعة الواحدة ظهرا كانت تسأل عني

الرنني حتي حتدث اللواء نجيب, فذكر أن يف الطريق إيل منزيل سيارة جيب فيها عدد من 
ضباط وجنود البوليس احلريب وأن هذه السيارة سوف تظل أمام البيت حتي حيرض الشيخ 

 .»الباقوري 
ًوكان طبيعيا أن يتبادر إيل ذهن زوجتي وأوالدي أن األمر أمر اعتقال كام تعودت «

ولذلك سارعت إيل التليفون فاتصلت باملعهد يف مدينة املنيا وبدار . منذ أمد بعيد ذلك 
ً ثم بجميع الذين كانت يل هبم صلة إما حتذيرا يل من − بلديت يف الصعيد −العمدة يف باقور 

 خيتفي البوليس احلريب وسيارة ىً ال أعتقل, وإما استعجاال حلضوري حتىاحلضور حت
 .»ر, فينرصف الشعب الذي اجتمع عيل هذا املنظر غري املألوفاجليب من حديقة الدا

وبعد فرتة طويلة ثقيلة اتصلت بمكتب والدها يف إدارة األزهر وطلبت إليه أن يسأل « 
عني يف منزل الشيخ يوسف عمر, ويف هذه األثناء دخل عيل الوالد يف مكتبه األستاذ 

ًمويس صربي الذي كان يبحث عني أيضا, فذهبا معا  إيل منزل صديقي يف القلعة ً
فوجداين هناك, وأخربا زوجتي بأنني يف القاهرة, وأنني يف الطريق إيل أخبار اليوم, وهبذا 

 .»انرصفت سيارة اجليب من حيث أتت
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)١٣( 

أما رواية الشيخ الباقوري عن لقائه باملرشد العام األستاذ اهلضيبي, وعن خالفه مع 
يت عيل نحو طريف, إذ ال يبخل الشيخ الباقوري  علينا اإلخوان بسبب قبوله الوزارة, فتأ

أو ثلث امللك كام صور هو نفسه (أن يذكر أن السيد حممد رشاد مهنا الويص عيل العرش 
 ى حتى ينتهي من لقائه باملرشد, أو باألحرىظل ينتظره يف سيارته حت) يف أحد احلوارات

 !!: ينتهي من تصفية وضعه مع اإلخوان 

) يقصد الرجل الفاضل رافع حممد رافع(معنا االنرصاف من جملس الرجل فلام أز... «
رغبت أن حيرضوا يل سيارة أجرة لتوصلني إيل دار املرشد العام, ولكن األخ رشاد قال يل 

داعي للسيارة أنا سأوصلك إيل هناك, ولكن لن أصعد معك, بل انتظرك يف السيارة  ال
  . » تنزلىحت

 األول الذي يقيم فيه األستاذ املرشد, فلام طرقت الباب قام ً وفعال صعدت إيل الدور«
أحد األخوان باستقبايل ودعاين إيل حجرة املكتب ليستقبلني املرشد يف فتور شديد وبوجه 
ًعابس مل أعهده من قبل, وقصصت عليه ما حدث شارحا األسباب التي دعتني إيل قبول 

ات الكثرية التي شاعت يف جو اجلامعة, الوزارة, ويف مقدمة هذه األسباب تلك االنقسام
 اجلامعة تبعاته دون أن يكون هلا رأي فيه تًثم ترصف بعض األخوة ترصفا استبداديا حتمل

  . »وال حجة عليه
 ورضبت له أمثلة ال ختفي عليه بعضها حدث يف عهد اإلمام الشهيد, وبعضها حدث «

 بام ذكرت له, وينظر من اجلهة التي ًيف عهده هو نفسه, وبدال من أن يسلم األستاذ املرشد
كان من واجبك أن ترجع إلينا, فأجبته إن القاعدة التي : أنظر منها تغري وجهه, ثم قال 

ربينا عليها ودعونا الناس إليها كمبدأ من مبادئ األخوان, ال يملك أحد أن خيالفها أو 
, »لسلطان ما ال يزع بالقرآنإن اهللا ليزع با«خيرج عليها ذلك إننا كنا نقول ألنفسنا وللناس 

خوان أن يطلبوا احلكم ولقد كان اإلمام الشهيد يرضب لنا األمثال الكثرية التي تسوغ لإل
 .»أو يشرتكوا فيه

لبنا رشاد يري غري هذا الرأي, فإنني أستصحب رأي حسن اومهام كان مكتب اإل«
 .»الدستوري, والثورةهي تغيري العرف, والطريق :  ثالثة اًالقائم عيل أن الدعوة طوار
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وقد كان األخوان بجميع تشكيالهتم يعلمون عن يقني أن من الضباط األحرار «

ًالقائمني بالثورة من كان عضوا يف النظام اخلاص, ويف التنظيم العام فأنا إذا قبلت 
ًاالشرتاك يف الوزارة, فإنني ال أزال أقوم بحق املنهاج الذي وضعه حسن البنا دستورا 

ب إيل مجاعة األخوان مهام يكن وضعه يف اهليئة التأسيسية, أو يف مكتب لكل منتس
 .»اإلرشاد

 آخذ الطريق عيل ىومع ذلك أري أن أقدم لكم استقالتي من اهليئة, ومن املكتب حت«
فتنة يستطيع إشعال نارها الذين يريدون رش األخوان, ذلك أن أهل الرش هؤالء قد 

ًخوان ليقاتل بعضهم بعضا, فإذا استقلت مل عض اإليتخذون مني وسيلة جيمعون حوهلا ب
 .»!تعد يل صفة رسمية جيمعون هبا الناس من حويل, وأنا أكره أن أكون كبش نطاح 

ًليست معي ورقة وال قلم, فقدم يل املرشد ورقة وقلام, فكتبت استقالتي : ثم قلت «
 يف القاهرة خوانمن اجلمعية التأسيسية, ومكتب اإلرشاد, ومن مجيع مؤسسات اإل

 .»واألقاليم
)١٤( 

هكذا يعرب الشيخ الباقوري  ببساطة عن خروجه من هذا التنظيم القوي أو من 
تنظيامته وهيئاته, ثم هو يستطرد مبارشة موحيا لنا أنه أعلن للمرشد العام من دون 

 : لو مل يتمسك به اإلخوانىضجيج متسكه باإلخوان حت

مام الشهيد حسن البنا يف  معظم عمره مع اإلوغني عن البيان أن الرجل الذي قيض«
سائر ترصفاته يستحيل أن يتصوره الناس, أو يتصور نفسه قد انفصل عن اجلامعة بعقله 

فقد ظللت إيل اليوم, وإيل أن ألقي اهللا تعايل وثيق الصلة . أو بعاطفته بمجرد ورقة كتبها 
 .» حيوط به الوالد ولدهبحسن البنا الذي كان حيوطني منذ أكثر من مخسني عاما بام

.................................................................................... 
وربام نتوقف هنا لنشري إيل أن الفارق يف السن بني الشيخني البنا والشيخ الباقوري  مل 

تاذية وتقدير يكن يسمح بمثل هذا التشبيه بالوالد والولد, لكنه شعور االنتامء واألس
 .املوقع الذي كان يشغله املرشد
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)١٥( 

 حسن املستشارثم حياول الشيخ الباقوري أن يلخص عالقته باملرشد الثاين لإلخوان 
 :اهلضيبي ومدي تأثره بموقفه هذا منه

فإذا السيد رشاد . وبعد أن انتهي هذا اللقاء األليم, ودعني الرجل إيل باب مسكنه «
 يف سيارته اخلاصة التي كان يقودها بنفسه, وقد قصصت عليه كل ما مهنا ال يزال ينتظرين

  .» حدث فرحب به وأثني عيل حسن ترصيف مع املرشد
ًثم عرض عيل أن يذهب يب إيل حلوان فرفضت مكتفيا بأن يوصلني إيل حمطة باب «

ين اللوق ألستقل القطار إيل حلوان, ولكن سخر اهللا يل أخا كريام هو املستشار نرص الد
 .»الفار الذي دعاين إيل سيارته فصحبته إيل حلوان

.................................................................................... 
 مما حدث يف أثناء ءيشعيل أن مما ال شك فيه, أن األستاذ اهلضيبي مل يكن خيفي عليه «

صحاب الصلة الوثيقة باألستاذ اهلضيبي, تأليف الوزارة, فإن األخ منري ومجاعته من أ
كانوا يعلمون ما مل أكنت أعلم, والبد أهنم أخربوا به املرشد, وإال فمن غري املعقول أن 
يتصل األخ مجال عبد النارص باألخ حسن العشاموي طالبا إليه أن يرشح له من يشرتك يف 

 .»الوزارة من اإلخوان ثم ال خيرب بذلك املرشد
كان من الغرابة بمكان أن يتجهمني املرشد, وأن يرحب بقبول ومن أجل ذلك «

استقالتي وكأنه يري أنني كنت أعلم ما حدث, أو أنني مل أكن إال متهافتا عيل االشرتاك يف 
ًالوزارة, والذي ال حيتاج إيل مزيد بيان, أنني مل أكن أعرف من ذلك شيئا, ولو أنني علمت 

ًن تظن أنه يعلم عني شيئا, ويف املقدمة املرشد ي كل منما تركت زوجتي حائرة تسأل ع
 .»نفسه الذي سألته عني, فأجاهبا بأنه مل يرين, وال يعرف عني شيئا منذ أمد بعيد

)١٦( 
وقد حرص الشيخ الباقوري  عيل أن يستشهد عيل صحة روايته هذه باألستاذ حممد 

 :املسامري, وهو أحد أصدقائه املنحازين إليه وإيل صحة موقفه

وأبادر إيل االستشهاد يف هذا املقام بأخ كريم هو األستاذ حممد املسامري املحامي, .. .«
وكان يعمل مع األخ حسن العشاموي يف مكتب واحد للمحاماة, فذلك حيث قال ما 
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لقد شهدت حديثا بني األخ مجال عبد النارص واألخ حسن : أوثر أن أدونه هنا بنصه 

, فقد قال مجال عبد الباقوريثهام اسم األخ أمحد حسن العشاموي, وقد كان يرتدد يف حدي
جابه األخ حسن أ مشايخ ليس فيهم من يصلح للوزارة, ف» شوية «النارص إن اإلخوان 

ً إن يف تنظيم اإلخوان شيخا أحسن من كل املرشحني للوزارة, فسأله «: العشاموي قائال 
شيخ الباقوري , فقال له عبد عبد النارص عن هذا الشيخ, فقال إنه الشيخ أمحد حسن ال

 . » وبذلك تم ترشيحه للوزارة−النارص, إنني أعتقد ذلك 
ًوالذي أثار اجلدل ليس هو ترشيح الشيخ الباقوري  للوزارة, بل قبوله الوزارة فعال «

فهكذا ذكر األخ عبد احلفيظ . دون الرجوع إيل مكتب اإلرشاد الذي هو عضو فيه 
 .»ًنقال عن مذكرات األخ حسن العشامويالصيفي املحامي يف مذكراته 

)١٧( 
سواء أكان هذا ونبدأ يف احلديث عن األدوار التنفيذية التي أداها الشيخ الباقوري 

 .أو السائر  بمشاركته يف التيار اجلارف مبإرادته احلرة أ
يتحدث الشيخ الباقوري يف هذه الذكريات باعتزاز عن نجاحه وهو وزير لألوقاف 

 اإلصالحانون حل األوقاف األهلية يف الوقت الذي صدر فيه قانون يف استصدار ق
  .الزراعي

وحيرص الشيخ الباقوري  عيل أن يذكر لنا أنه استشار الوزير السابق حممد علوبة باشا, 
وأنه استند إيل فتوي للشيخ حممد بن عبد الوهاب, ويبدو لنا الشيخ الباقوري  وهو يروي 

  .ف فقهي ضعيف وكأنه يف موقاألسانيدهذه 
ستطيع أن أزعم أين أعرف آراء ومواقف مجيع املذاهب الفقهية املشهورة أومع أين ال 

ستشعر من كالمه أن املذاهب املشهورة ال تؤيد متاما ما فعله, أ فاين تإجراءافيام اختذ من 
  .ولو أهنا كانت تؤيده لنقل عنها أو أشار إليها
ا أنه صدر يف سياسته هذه عن اجتهاد شخيص , وهكذا أوحي إلينا جتاهله احلديث عنه

ولو كان األمر كذلك, وأظنه كان كذلك, فقد كان األمر بحاجة إيل شئ من احلديث عن 
املقدمات واملربرات واألصول التي بني عليها اجتهاده, وهو اجتهاد لقي من الثناء ما 

 .يستحقه وما ال يستحقه
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أيا ما (أو التوجه نحو حل األوقاف ك وأحسب نفيس من أشد املهامجني هلذا السلو

 .وما أدركته من تاريخ وعلم اتساقا مع ما تعلمته من حضارة وفن ) كانت
)١٨( 

ن الشيخ الباقوري  يف ثنايا حديثه عن حل األوقاف يرصح لنا إوعيل كل األحوال ف
كحد  تضاف إيل مائتي فدان ةرسمائة فدان ألفراد األ» حال وسطا « بأنه هو الذي اقرتح 

 الزراعي, وهو يضفر حديثه عن اإلصالحأقيص للملكية الزراعية عند صدور قانون 
 . للملكيةإلغاء الوقف األهيل هبذا احلديث عن رفع احلد األقىص

 : ولنقرأ رواية الشيخ الباقوري  يف هذا املوضوع الشائك 
ت تتفيش ملا زرت علوبة باشا عرفت منه ما مل أكن أعرف من رضوب الفساد التي كان«

             لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب ىيف األوقاف, وقد ضممت إيل ذلك فتو
إن الوقف ال يكون إال عيل اخلريات ألنه صدقة خالصة, «: وفيها يقول ـريض اهللا عنه ـــ 

 .»ثم إن الوقف األهيل ال أصل له يف الرشيعة وال سند له من دليل صحيح
 إيل اجتامع جملس الوزراء, وهناك عرض قانون اإلصالح الزراعي وعند ذلك ذهبت« 

عيل أساس حتديد امللكية بحيث ال تزيد ما متلكه األرسة عن مائة فدان, وقد كان األستاذ 
املرشد يقرتح مخسامئة فدان لألرسة, وكان هناك رأي آخر يرفض التحديد ويلجأ إيل 

 فدان لألوالد بحيث متلك األرسة وأذكر أنني اقرتحت مائة. الرضائب التصاعدية
ثم . وأوالدها مائتي فدان, فرأي املعتدلون من الثوار أن هذا الرأي يريض مجيع األطراف

) األوقاف(سرتد ُعرض قانون حل األوقاف األهلية, وكان من العدل واملصلحة معا أن ت
 .»التي كانت النظارة عليها للخاصة امللكية, وهي حوايل مائة ألف فدان

.................................................................................... 
)١٩( 

هكذا نفهم من رواية الشيخ الباقوري أن حل األوقاف األهلية كان يف حقيقة األمر 
قرارا سياسيا هييئ للثورة أن تسرتد أو أن تستويل عيل حوايل مائة ألف فدان كانت النظارة 

  .خاصة امللكيةعليها لل
وربام كان هذا هو السبب احلقيقي حلل األوقاف األهلية, أو ربام كان هذا سببا أصليا 
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 .يف مثل هذا القرار الذي كان قابال لغطاء مجيل من قبيل ما غطاه به الشيخ الباقوري  نفسه

)٢٠( 
كرات وإذا كان اليشء باليشء يذكر, فإن من أطرف ما يمكن لنا أن نقرأه يف هذه املذ

هو نقد صاحبها للترصف الذي ترصف به حممد توفيق نسيم باشا رئيس الوزراء يف وقفه, 
بل ربام نرى فيه يف ولسنا نري فيام فعل ذلك الرجل ما يستدعي غضب الشيخ الباقوري , 

مة الرشيدة , وهو أسلوب مارسه الشيخ الدمرداش كعرصنا هذا تطبيقا لسياسات احلو
ن املدير املسئول عن الوقف الذي وقفه متمثال يف مستشفى نفسه حني اشرتط أن يكو

األمر يستدعي بالطبع غضب عرص الشيخ الباقوري  لكن هذا . انجليزيا الدمراش مديرا 
 :بكل ما يف ذلك العرص وما كان فيه من نزعات شوفونية تربرها كراهيته املستعمر وأهله

شارة إيل األمثلة السيئة التي وال يسع املنصف أن يرتك هذا املوضوع دون اإل... «
 .كانت تقرتن يف أذهان املواطنني باألوقاف, واملتعاملني معها

املعتمد الربيطاين يف  فمن تلك األمثلة, وقف عيل مجعية كونتها زوجة لورد كرومر« 
حتت ترصف تلك اجلمعية ممتلكات له يف  مرص, وقد وضع الواقف توفيق نسيم باشا

 طناح عند املنصورة, وقد أسندت رئيسة اجلمعية إدارة الوقف يف شارع اهلرم, ويف بلدة
وقد كان ذلك بال ريب عمال شاذا باطال ال ترضاه . شارع اهلرم إيل سيدتني إنجليزيتني

وطنية, وال يسمح به قانون, فاسرتجعت الوزارة هذا الوقف إيل نظرها, واحتكمت فيه 
 .»إيل الرشيعة والقانون

)٢١( 
يخ الباقوري  ال يضيع الفرصة يف مذكراته ليتحدث عن بعض مثالب والواقع أن الش

يف ترصفات الدولة نظام الوقف األهيل, ومع أن الذاكرة الوطنية حتتفظ بام هو أكثر فسادا 
فإننا ال نري فيام يرويه الشيخ الباقوري  ) عىل مدى عصور الدولة املتعاقبة(يف األوقاف 

دة يف بداية عرص الثورة, وهو تزيد مفهوم الدوافع إال نوعا من أنواع التزيد املعهو
 .والنزعات

 ومع هذا فإننا نفضل أن ننقل عن الشيخ الباقوري  تصويره املنحاز إيل قراره وذلك 
 :حيث يقول 
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ومن تلك األمثلة, تأجري أطيان األوقاف يف مزادات علنية ـ صورية طبعاـ إيل بعض « 

آالف األفدنة, ثم   بعض هؤالء السادة من الوزارةذوي النفوذ من املرصيني, وقد استأجر
  .» أجرها لصغار الفالحني بأضعاف ما استأجرها به من وزارة األوقاف

 ويف أحيان كثرية كان املستأجر من الوزارة يرهق املستأجرين منه إرهاقا يستنفد كل «
 من غالهتا ثم قواهم يف فلح األرض وزراعتها وتنقيتها من كل ما يرض بثامرها, أو ينتقص

ال يعطيهم إال القليل الذي ال يقوم ببعض حاجاهتم الرضورية, فإذا الفالح وأهله ومجيع 
وقد ألغيت بحمد اهللا هذه الصورة, فأصبحت . ما يملكه ملك للمستأجر من الوزارة

 .»الصلة بني الوزارة وصغار الفالحني دون وسيط
يب بيطري موثوق اسمه الدكتور ومن تلك األمثلة البغيضة, ما كان يتحدث به طب«

إنه إذا نفق حيوان بقرة أو بعري يف أحد التفاتيش اخلاضعة «: حممد عبد الشايف, فيقول
لنظارة اخلاصة, فإن عيل ناظر التفتيش أن يوزع ثمن هذا احليوان النافق عيل املستأجرين, 

: يقصد(صة  ال خترس اخلاىفيدفع كل واحد نصيبا معلوما يفرضه الناظر كام يشاء حت
 . احليوان النافق) اخلاصة امللكية التي كانت تدير مائة ألف فدان من األوقاف

أي ( وقد زال كل هذا البالء عندما اسرتدت الوزارة ما كانت قد وضعته حتت يدها «
 .»من أطيان األوقاف) حتت يد اخلاصة

.................................................................................... 
وربام ال يعلم الشيخ الباقوري أن كثريا من هذه الترصفات املراهقة واملرهقة للشعب 

 .قد زادت انتعاشا وانتشارا يف عصور تالية 
)٢٢( 

يميض الشيخ الباقوري يف نقده للسياسة التي كانت تسري عليها وزارة األوقاف, 
 :تيار األمثلة احلافلة بام يثري اإلنسانية وشفقتهاذكيا يف اخاملوهوب ديب فنجده كالعهد باأل

وانعدام الشعور برشف املواطنة, . ومن أسوأ األمثلة ذات الداللة عيل سقوط املروءة«
ما كانت تلجأ إليه وزارة األوقاف من رشاء دم الفقراء لقاء قروش معدودات ال تسمن 

ان املريض يف هذه وال تغني من جوع, ذلك أن الوزارة كانت هلا مستشفيات وك
ًاملستشفيات يعاجلون جمانا إمضاء لرغبة الواقفني عيل جهات الرب, كانت الوزارة تشرتي 
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 .»الدم من بعض املواطنني املحتاجني للعالج

فأمرت ببحث حاالت كل من . وقد كان من فضل اهللا عيل أنني ألغيت هذا النظام «
 .» شهر من أموال الربيبيع دمه, فإذا ثبت حاجته أعانته الوزارة براتب

)٢٣( 
ونحن نجد الشيخ الباقوري  حريصا عيل أن يذكر نفسه باخلري, ألنه استطاع إنصاف 
طائفة املؤذنني, وطائفة أئمة املساجد, مع أننا ال نكاد نحس فيام فعله فضال يستحق 

نوه زيادة تستحق الذكر, وهو يذكر بامتنان جهود الوزراء واملشايخ الذين أعا الشكر, وال
 :عيل هذين اإلنصافني

وقد كان بني املؤذنني, وبني الوزارة خالف, وقضايا كانت الوزارة تستند إيل ... «
قوهتا يف مواجهة أولئك الضعاف من خلق اهللا, وقد تفضل اهللا عيل يف أوائل عهدي 
بالوزارة فوقفت إيل جانب املؤذنني ضد الوزارة, وكان يقف معي ويأخذ بوجهة نظري 

 .»حسني الشافعي, ومجال سامل, وكامل الدين حسني: اإلخوة 
كانت هناك قضية أخري ألئمة املساجد فقد كان أحدهم . وإيل جانب هذه القضية «

خيرج بعد إحالته للتقاعد, وليس له احلق يف معاش, ولكنه يتقايض مكافأة زهيدة ال تلبث 
م يف امليزانية, فأصبحوا وقد كان فضل اهللا عيل أنني سعيت إيل وضع درجات هل, أن تزول 

 .»كسائر املوظفني هلم حقوق يف العالوات والرتقيات واملعاشات
)٢٤( 

عن زمالئه الدعاة الثالثة الذين ساندوه ) عابر(باعتزاز الشيخ الباقوري ويتحدث 
 .وعاونوه يف عمله الوزاري 

ًقبا للشئون  البهي اخلويل الذي عينته مراباألخوقد استعنت يف هذه اخلطوة العادلة «
الدينية يف الوزارة, وكذلك الشيخ حممد الغزايل, واألخ الشيخ سيد سابق يف كل ما يتعلق 
بشئون الدعوة والثقافة, فأصبح من حق أئمة املساجد إن يظفروا بالدرجة األويل التي مل 

 .»يكن يظفر هبا إال القليل من املوظفني يف دواوين احلكومة
)٢٥( 

 ننقل للقراء بعض ما كانوا ينتظرونه يف هذه املذكرات مما يصور ومن املهم بعد هذا أن



<ë…çÎ^fÖ]<éÖ]<àŠu<‚·_<éÖ]<l]†Ò„Ú SQ 
به صاحبها أزمته القاسية مع الرئيس مجال عبد النارص, وسنعمد يف هذا املقام إيل اإلشارة 

 . عن هذا املوضوعىإيل روايات الشيخ الباقوري يف املصادر األخرأيضا 

زمة, حيث يشري الشيخ الباقوري  هذه األ» بقايا ذكريات«ونبدأ بام صورت به مذكراته 
ُإيل أن السبب يف هذه األزمة كان هو ذلك الرشيط الذي سجل عليه يف بيت األستاذ 

أخطأ صاحب البيت يف حق الرئيس عبد النارص بكالم يعاقب وفيه الشيخ حممود شاكر 
  .عليه القانون

ه بطريقة ويروي لنا صاحب هذه املذكرات تفصيالت ما حدث ومقدماته وتفسريه ل
 :تفصيلية فيقول

ظل حريص عيل الندوات العلمية يدعوين إيل عقد ندوة يف داري, أو إيل السعي ... «
إيل شهود ندوة من تلك الندوات التي كانت تذكرنا بندوة األستاذ عباس العقاد, وقد كان 
ق من بني تلك الندوات ندوة جيتمع فيها احلراص عيل املعارف والعلوم, وخاصة ما يتعل

 العظيم وما يتعلق به من مباحث اللغة العربية الرشيفة, وكان يصحبنا القرآنمنها بتفسري 
يف هذه الندوة أفاضل من أرباب األقالم وأهل البرص بشئون السياسة وشئون الدين, ويف 
ًمقدمة هؤالء مجيعا األستاذ حيي حقي والدكتور نارص الدين األسد, والسيد الفاضل عبد 

  .»ئد معركة القدس الرشيفاهللا التل قا
املتعة بطيب الطعام, واملتعة برشيف الكالم, وكان : ًوكنا كثريا ما نجمع بني متعتني «

ربام صحبنا يف هذا يف هذا املجلس أحد أصهار األستاذ حممود شاكر وأسمه السيد حممود 
ًا طويال ًعفت, وهو مهندس زراعي كان يدين بالوالء ألستاذ إنجليزي كثريا ما يقيم أمد ً

ًيف الصحراء الغربية, فكان السيد عفت حريصا عيل أن يزور أستاذه حينا بعد حني, حتي 
ظن رجال املخابرات املرصية أن ثمة صلة ختابر بني السيد عفت واألستاذ اإلنجليزي 
الرابض يف الصحراء, ولذلك اعتقلوا السيد عفت واستودعوه معسكر مصطفي باشا يف 

 .»عومل بام يستحقاإلسكندرية, وهناك 
)٢٦( 

 السيد حممود عفت عنتوسطه يف اإلفراج يتحدث صاحب الذكريات عن واقعة ثم 
 وهي واقعة حيي حقي األستاذفوزي يف  استثناء حممود سعيه لدي صديقه الدكتور وعن 
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 :  التاريخ بزمن طويل  وقعت قبل هذاأظنها
ئيس عبد النارص يف العفو عن ّوقد طلب إىل األستاذ حممود حممود شاكر أن أكلم الر«

َّوقد رأيت من احلق عىل أن أستجيب هلذه الرغبة, وأن . السيد عفت وإطالق رساحه 
غري أن كبار املناصب يرون حسن الظن ورطة, عيل مقدار ما . أشفع للرجل إيل الرئيس 
 . »يرون سوء الظن عصمة

ًافقا عيل ترصفات وأغلب الظن أن عبد النارص رأي يف ترصيف هذا ما جيعلني مو«
 .»بعض اإلخوان املسلمني يف صلتهم باإلنجليز

.................................................................................... 
عىل هذا النحو يقص الشيخ الباقوري هذا امللمح دون أن يبدي ما جيمل بمثله أن 

ليب التي كان يتمتع هبا الرئيس عبد النارص حتى يف التأيعقب به عىل هذه العقلية املفرطة 
ألي قوة  جيعل من احلديث مع اإلنجليز حكرا عليه هو وحده , ومن ثم يؤثم أي حديث 

 يوليو حتى أفسدت املنطق ٢٣وهي نغمة لعبت عليها ثورة . سياسية مع اإلنجليز 
 .إىل حدود غري مسبوقة يف مثل هذه األمور الوطني واإلنساين 

)٢٧( 
 :م يميض الشيخ الباقوري فيام يرويه عن سبب األزمة ويقول ث

ومل يكن ملثيل ـ يف شدة حرصه عيل جماملة الناس ـ أن يمتنع عن السعي إلغاثة « 
يقصد أصدقائه الذين حرضوا (ملهوف, أو العمل عيل طمأنة حريان, بدليل أن الندوة 

يب الفصيح الذي مل يعد اللقاء يف بيت الشيخ شاكر, وهو يتحدث عنهم باللفظ العر
جمتمعة رغبوا إيل ـ ذات يوم ـ يف أن أعمل عيل إنقاذ األستاذ ) مستعمال عيل هذا النحو

حييي حقي من إخراجه يف حركة التطهري, التي كانت تتغيا تطهري السلك الدبلومايس من 
 .»كل ذي زوجة غري مرصية, وكان حييي حقي سفريا ملرص يف ليبيا يومئذ

ي ذهبت إيل وزارة اخلارجية ملقابلة أخي املفضال األستاذ الدكتور حممود  وأذكر أنن«
فأجابني الرجل ـ رمحه اهللا ـ بأنه ال . فوزي ورجوته أن يستثني حييي حقي من هذا القانون

يعدين باالستثناء, ولكنه يعدين بأن ينقل حييي حقي من السلك الدبلومايس إيل عمل يليق 
  . »ج إيل علمهبه يف الوزارات التي حتتا
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وقد نفذ الدكتور حممود فوزي وعده, ونقل حييي حقي إيل وزارة الثقافة, ثم نقل إيل «

عمل يف وزارة الثقافة ال يناسب كفايته يف سعة علمه وقدرته عيل صياغة القصص, التي 
 .»يعتربها الرتبويون وسيلة إيل تربية األمم ورفع خسيسة الشعوب

.................................................................................... 
)٢٨( 

ويف هذا السياق يميض الشيخ الباقوري  يف حديثه املستطرد إيل أن يصل إيل ما يود أن 
 :يذكره من تفصيالت للواقعة السابقة مبارشة عيل حمنته

تليفون وإذا وذات يوم اجتمعنا يف الندوة يف دار حممود شاكر, ورن جرس ال... «
فقال حممود شاكر يف . املتكلم هو حييي حقي, وكان يشكو إليه أنه نقل إيل عمل ال يناسبه

محاسة عمياء, وما حيلتي يا أخ حييي يف هؤالء العساكر الذين حيكمون البلد, وعيل 
وكانت كلمة مع األسف تستوجب إقامة حد القذف ..) الـ(رأسهم مجال عبد النارص ابن 

 .»انون يأخذ بالترشيع اإلسالميلو كان الق
ومما تكمل به صورة هذا املوقف األليم, أن العامرة التي كان يسكنها حممود شاكر يف «

 . »الدور الثالث, كان الدور األريض فيها قد خال من قاطنيه وسكنه أحد رجال املخابرات
كر ـ أم كانت ولست أدري إيل اآلن أكان هذا بعلم, أو باالتفاق مع األستاذ حممود شا«

مصادفة ـ وكان ضابط املخابرات عنده طبعا كل أجهزة التسجيل فكان يسجل كل كلمة 
 األفئدة لكثري من طالب املعرفة ىينطق هبا ناطق يف هذه الندوة العلمية, التي كانت مهو

 .» من شتي شعوب أمتنا العربية اإلسالمية
 هبطت السلم آلخذ سياريت, وذات يوم بعد أن انتهي املجلس يف ندوة حممود شاكر«

فإذا هي خالية متاما من اإلشارات الضوئية, وكان ذلك أمرا مقصودا ـ بال ريب ـ وقد غرم 
السواق املسكني ثمن الفانوس اخللفي الذي مل يكن بالقدر اليسري ـ فام هذا التدبري 

 .» !!شك تدبري حقود الصغري? إنه بال
)٢٩( 
 استدعاء الرئيس له, وإيل لقائه بعبد النارص وما ثم يصل الشيخ الباقوري إيل رواية

ن أحفل به هذا اللقاء من هتذيب عبد النارص وبروده, وكأن الشيخ الباقوري  حريص عيل 
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يرد هبذا بطريقة غري مبارشة عيل ما أشيع من أن الرئيس عبد النارص أساء معاملته يف أثناء 

 .هذه املقابلة إيل أقيص حد

خ الباقوري  حياول أن خيتزل قضية غضب الرئيس عبد النارص ويبدو بوضوح أن الشي
عليه يف هذه اجلزئية التي ال نشك الرئيس أن عبد النارص قد ناقشها من قبل ذلك, لكنها 
بالطبع مل تكن سببا يف هذا اللقاء العاصف وما استتبعه من غضب عبد النارص وأجهزة 

 .عيل هذا العامل اجلليل النارص النارص ودولة عبد ونظام عبدعبد النارص 
لكننا مع هذا نعرف, ويعرف القراء أن الشيخ الباقوري نفسه قد ملح يف املذكرات إيل 
السبب احلقيقي مرتني, حني ذكر خطأ الشيخ شاكر يف حق عبد النارص ووصفه له بصفة 

وحني ذكر عيل لسان عبد النارص !  أهنا تستوجب حد القذفنفسهرأي الشيخ الباقوري 
 .قال له إنه حيرض جمالس تنتقد الثورةأنه 

 كان من الذكاء بحيث حرص عيل أن يصور األمر تصويرا صاحب املذكراتلكن 
يتسع أيضا لغضب عبد النارص من الدور اإلنساين الذي كان الشيخ الباقوري يقوم به يف 
مساعدة اإلخوان, وأيب إال أن يصور اللقاء الغاضب مع الرئيس متسعا ألخذ ورد, 

مثليهام شخصني جاء ووعد , ثم عهد, وهو ما ال نكاد نسيغه فيام نعرفه عن طبيعة لقاء ور
 . املتلطفني يف تعاملهم مع اجلبابرة والعلامء, املتغطرسني من الزعامء 

)٣٠( 
ويف خضم كل هذا ال ينبغي لنا أن هنمل اإلشارة بإخالص وزير العدل أمحد حسني يف 

الشيخ الباقوري  عيل قدر طاقته بام كان ينتظره من النصح للباقوري, وهو الذي برص 
سوء املصري,, بيد أن محاس الشيخ الباقوري  ملوقفه وألدائه كان : سوء اللقاء وال نقول
 :أقوي من كل تبرصة

 واألسف أن تلزمني الفراش, فجعل ىكان من شأن هذه األلوان من األس... «
يف مرص اجلديدة غري أن السيد أمحد حسني زمالئي من الوزراء يزورونني كثريا يف منزيل 

 وفيام كنا ١٩٥٩وزير العدل ـ آنئذ ـ جاءين صباح يوم الثالثاء العارش من فرباير سنة 
نتحدث حول شئون الوطن العامة, رن جرس التليفون,فإذا املتحدث هو السيد حممد 

ي يف منزله أمحد مدير مكتب رئيس اجلمهورية, وقد أخربين بأن الرئيس حيب أن يقابلن
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الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه, وبعد فرتة قصرية ال جتاوز مخس دقائق, اتصل يب مرة 
ثانية, وقال أرجو أن ال تتأخر عن املوعد, وأن يكون حضورك يف الساعة الثامنة 

 . »بالضبط
ومع تكرار رنني التليفون سألني زمييل وزير العدل عن السبب يف هذا اإلحلاح, «

رأيي :  بأن الرئيس يريد مقابلتي يف متام الساعة الثامنة مساء فصمت قليال, ثم قالفأجبته
ومل أستطع أن التمس هلذه . أن ال تذهب, وعذرك واضح ألنك مريض مالزم للفراش

النصيحة وجها صحيحا, فأمسكت عن القول, وانرصف الرجل عن املجلس يف انتظار 
 .» ن صديقا محيام لعبد احلكيم عامرأخبار ربام كان يعلمها من قبل, ألنه كا

)٣١( 
, تصويرا متلطفا ال يقدر عليه غريه من العلامء وها هو يصور لقاء املظلوم بالرئيس 

 .القادرين عىل التواؤم 
ويف املوعد املحدد ذهبت ملقابلة الرئيس, فوجدت يف مدخل منزله ابنيه عبد احلميد, «

داعبهام إكراما هلام أو لوالدهيام فيهام, وعبد احلكيم, وقد كنت تعودت من قبل أن أ
 .»ودخلت املكتب

وبعد فرتة قصرية جاء عبد النارص وصافحته كام هي العادة, وبعد فرتة صمت طويل «
بدأ احلديث فقال مربوك زواج لييل, فأجبته, ولكن هذه الربكة كانت ناقصة لعدم 

, ويف احلدائق املجاورة حضورك بعد أن كان احلرس اجلمهوري قد انترش يف حديقة منزيل
منذ الصباح الباكر, فلام جاء امليعاد انتظر املدعوون مجيعا حضورك كام تعودت ذلك مع 

 . »كل الزمالء, فلام مل حترض دهش املدعوون دهشة محلتهم عيل االنرصاف آسفني
فقال يل ـ يف هلجة صادقة ـ أنا فعال كنت مرصا عيل احلضور لوال ما بلغني عنك من «
وأنت ال خيفي عليك أن . رك جمالس تنتقد الثورة التي أنت علم من أعالمهاحضو

الشعب إذا رأي مسئوال ينال من الثورة, فإن ذلك جيعل الناس كلهم يرتابون فيها, أو 
يرتابون يف حسن صلته هبا, وقد رفعوا إيل يف تقريرات أن بعض اإلخوان املسلمني يف 

. انوا يبعثون إليك أمواال لتعني أرس اإلخوان املسلمنيسوريا, ويف سائر األقطار العربية ك
فأجبته بأن ذلك كان أيام حمنة اإلخوان قبل الثورة بثالث سنوات عيل األقل,وهذا 
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 .»صحيح, ولكن ذلك يشء والتآمر عيل الثورة مع اإلخوان, وسائر احلاقدين يشء آخر

فيها استقالتي من ومل جيب عيل هذه الكلامت فرجوته أن يأذن يل بورقة أكتب «
 .»!الوزارة, ولكنه أجابني بقوله, أنت تعرف حد استقال عندي قبل كده

)٣٢( 
 :يل خامتة املوقف الدرامي إ  مع الشيخ الباقوريونصل

إنني أعتقد أن يل : ثم وقف إيذانا بانتهاء املقابلة, فقلت له وقد وقفت يف مواجهته «
 عني ما أنت أعلم به مني, فرجائي أن عليك حقا ال خيتلف عليه الناس, وقد أبلغوك

تبحث عن كل ما تريد البحث عنه, فإن وجدته صادقا, فأرجوك باسم الوطنية أن 
حتاكمني حماكمة علنية ألدافع عن نفيس هذه األكاذيب امللفقة, وإن مل جتد فرجائي إليك 

 ندمر مرص باسم الوطنية أيضا أن تكون احلقيقة أكرب مهك, فأنا وأنت زائلون, وحرام أن
 .ونزعزع الثقة يف أقدار رجاهلا

فقال يل يف شبه مزاح وأنا كامن يل عندك طلب, أن ال حترج احلكومة, وخترج إيل «
اجلمعيات وجتيب الدعوات, فإن كثريا من الناس سوف ينتهزون الفرصة وجيعلون منك 

لزم بيتي خمتارا فأجبته لك عيل عهد اهللا أن أ. بطال للنيل من الثورة, واخلروج عن النظام
 . »حتقيقا لرغبتك, وهذه كلمة رجل, فلن أخرج من داري إال إذا دعوتني للخروج

وكان املفروض أن تكون سياريت أمام باب املكتب داخل احلديقة كام كان حيدث «
دائام, ولكنهم احتجزوها خارج املنزل ألمر ال أعرفه, فأمر الرئيس أن تدخل السيارة 

 ركبت السيارة, وانرصفت إيل ى كانت العادة ـ ثم خرج يودعني حت باب املكتب ـ كامىحت
 .»داري, وأنا ال أكاد أصدق ما حدث, وال أتصور ما سيحدث

)٣٣( 
ثم يصور الشيخ الباقوري  صدي اإلعالن عن استقالته فيدلنا عيل أن الذين احتفوا به 

ير املرحلة التي ور يف أدبيات عديدة, وهو حريص عيل تصوُوكرموه كانوا أكثر مما ص
 :ًأصبح فيها رهينا لبيته بسبب األمل النفيس فيقول 

 م نرشت الصحف نبأ ١٩٥٩ويف صباح يوم األربعاء احلادي عرش من فرباير سنة «
فتوافد املواطنون عيل داري, ويف مقدمتهم الدكتور طه . قبول استقالتي من الوزارة 
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 جممع اللغة العربية, والدكتور حممد حسني عميد األدب العريب, ومنصور باشا فهمي أمني

وقد كان من غرائب املصادفات أن جيتمع يف . كامل حسني مدير جامعة عني شمس 
حجرة االستقبال هؤالء السادة املرصيون, وهيئة السفارة الصينية يف القاهرة الذين 

  حول− عن طريق الرتامجة −انتهزوا وجود الدكتور طه حسني وراحوا يتناقشون معه 
 .»منزلة الدكتور وأدبه يف الصني

فلام فرغ احلديث, وانرصف القوم صعدت إيل حجرة نومي ألسرتيح من كثرة «
اللقاءات وأجراس التليفونات, فإذا أخي خالد حممد خالد جاء ثم جلس معي عيل 

وقد جتلت السكينة .. ًاألرض بعد أن فرغت من الصالة, وبدأ حديثا ال أنساه ما حييت 
ال تنزعج من هذه الترصفات احلاقدة التي هتامجك يف كل مكان, فإن : هو يقوليف وجهه و

عنك حقد احلاقدين ) أن تدفع (اللقيامت التي بذلتها للمحتاجني, لتأخذ مواقعها يف 
 .»ً لن يضريك اهللا ابدا− واهللا −وتربص املرتبصني, وال 

ًغيظا أليام من وقد أخذت هذه الكلامت من خالد موقعها يف نفيس, تدافع عني « ً
أولئك الذين ترصفوا معي, ومع ابنتي يف أيام عرسها هذه الترصفات التي ال تليق بالكبار 

 .»يف حال من األحوال
ًوكنت كثريا ما أمتثل ما دافعت به عن عبد النارص, يف ليلة االعتداء عليه يف ميدان «

  . ١٩٥٤ سنة اإلسكندريةاملنشية يف 
)٣٤( 

ي  عيل أن يشري إيل أن أصدقائه وعاريف فضله قد غمروه وحيرص الشيخ الباقور
 من قبل فان روايته هذه أملحتبرعايتهم يف الفرتة التي حددت فيها إقامته يف بيته, وكام 

تأيت  عيل النقيض مما هو شائع من أن الناس كانوا يتجنبون زيارة الشيخ الباقوري  وأمثاله 
 :ربهم عيل حتديد إقامتهمممن أقصاهم نظام الرئيس عبد النارص وأج

دام األمر أمر ذكريات للتاريخ, فإن مما ال أستطيع التغايض عنه أن أقرر هنا,  وما... «
يكاد يدركهم احلرص, وال يتسع هلم   الفرتة احلرجة, الهأن الذين كانوا يزورونني يف هذ

دون صدر, من رجال األزهر ورجال السياسية, وعامة الشعب, كأهنم إنام كانوا يري
بزياراهتم املتكررة ليل هنار, أن يكذبوا كلمة جرت عيل السن الناس جمري األمثال 
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ًقا له أو خوفا منه تقربا إليهالسائرة, وهي أن من خياصمه احلاكم خياصمه سائر الناس, متل ً ً .

 .»وكذلك كان شأن أحرار املواطنني الذين ال سلطان عيل ضامئرهم أال اهللا رب العاملني
أخي املهندس أمحد عبده الرشبايص, والزمالء عزيز : عة هؤالء السادة ويف طلي«

الدكتور كامل ليلة, : صدقي, ومجال سامل, وسيد مرعي, وأساتذة جامعة عني شمس 
وأساتذة جامعة القاهرة, وكل من كانت له صلة بوزارة , والشيخ عيسوي وغريهم 

 .»األوقاف
, ومع ذلك مل أكن آذن ألحد يف هذا وقد كان جملس هؤالء هييمن عليه غيظ كظيم«

ًاملجلس أن يتناول أمرا يتصل بالسياسة من قريب أو بعيد, فقد كان جملسنا هذا أقرب إيل 
 .»الندوة العلمية منه إيل املجالس السياسية

ولست أرتاب يف أن جملسنا هذا عيل هذه الصورة الكريمة, كان يثري يف أنفس «
َّة وندما, عيل أهنم ألزموين البقاء يف البيت ال سلطان عىل احلاقدين أسفا يأكل القلوب حرق ً

ألحد إال للوعد الذي أعطيته عبد النارص بأنني لن أغادر املنزل إال بقرار يوقعه رئيس 
 .»اجلمهورية نفسه

وقد وفيت بالعهد الذي قطعته عيل نفيس , فلم أجاوز عتبة الدار إال مرتني إحدامها, «
كتور نور الدين طراف إيل مأدبة عشاء يف داره, والثانية كانت أجبت هبا دعوة أخي الد

 .»إجابة لدعوة وجهها إيل املهندس سيد مرعي إيل عزبته يف اهلرم
ًوفيام عدا هذين األمرين, بقيت مالزما البيت عيل الرغم من حاجتي الشديدة إيل «

يت لعالج أسناين بعض األخوة الفضالء من أطباء األسنان, ولكنهم كانوا يتفضلون بزيار
يف البيت, ويف مقدمتهم األخ الزميل الدكتور أيوب عامر, والسيدة الفاضلة قرينته, 

 .»واألخ الفاضل الدكتور عبد املنعم الرفاعي
)٣٥( 

 من هذهبعد مخس سنوات  وننتقل إيل حديث الشيخ الباقوري  عن لقائه بعبد النارص
 أو عبد النارصتزازه بعودة العالقات مع فنلمح يف هذا احلديث ما يشري إيل اعالقطيعة 

 الشامتني وبخاصة أن ةسعادته هبذا , لكننا نحس أكثر بام هو أهم وهو سعادته لزوال شامت
منطق ذلك العهد كان كفيال بأن يصور عودة العالقات يف صورة أن الرئيس عبد النارص 
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شيخ الباقوري  كان , ذلك أن الظلمه لهب أو ,قد أحس بام جناه عيل الشيخ الباقوري 

االستثناء الوحيد يف عالقات عبد النارص مع من اختلف معهم , فلم حيدث أن عادت 
 :العالقات إيل جمارهيا وعيل هذا النحو إال يف حالته

 إذا كان ىثم مل أزل أالزم داري مدة مخس سنوات ومخسة أشهر ومخسة أيام, حت... «
لنا أن نالحظ أن الفارق بني هذا التاريخ هنا ينبغي ( ١٩٦٤أول أيام شهر يوليو سنة 

 يتمثل يف ١٩٥٩وهو العارش من فرباير والتاريخ الذي التقى به مع عبد النارص آلخر مرة 
مخس سنوات وأربع شهور وعرشين يوما وال تستقيم حسبة اخلمسات الثالثة إال إذا كان 

ا ورد يف رواية أخرى , عىل نحو م ١٩٦٤اللقاء الثاين يف اليوم اخلامس عرش من يوليو 
أو كان اللقاء األول قبل املوعد الذي ذكره نعرضها يف فقرة تالية من هذا الباب , 

 الشيخ الباقوري يسعفلكن حساب السنوات واأليام هلا منطق ريايض آخر قد الباقوري 
وإذا زوجتي حترض إيل التليفون, وكان املتحدث حممد أمحد مدير مكتب ) هبذه احلسبة

عقد قران هدي كريمة الرئيس بعد يومني : عبد النارص, وقد بدأ حديثه قائال الرئيس 
 .»ثالثة, واحنا عايزين نعرف هل إذا دعاك الرئيس حترض أو تعتذر

فقلت له إن هدي ابنتي, وغري معقول, أن يعتذر إنسان عن حضور عقد قران ابنته, «
سة تقف بالباب تاركة بطاقة وبعد أن فرغ من املحادثة بدقائق قليلة إذا سيارة الرئا

 .»الدعوة
وألول مرة بعد الفرتة الزمنية الطويلة, خرجت من بيتي إيل بيت عبد النارص يف «

ًمنشية البكري, وقد كان الرجل واقفا إيل جانب زوجته يتلقيان التهاين بعقد القران, فلام 
حه, ولكنه أهال عم الشيخ أمحد فمددت يدي أصاف: ًأبرصين مقبال مع زوجتي نادي 

ًعانقني عناقا شعرت معه أن اإلنسان مهام غفا ضمريه, فالبد يوما أن يفيق ً«. 
.................................................................................... 

مهام «: األنيق املؤثر الذي يشفي غليلهعىل هذا النحو خيتار الشيخ الباقوري هذا اللفظ 
 .» ه فال بد يوما أن يفيقا ضمريفغ

)٣٦( 
ويتحدث الشيخ الباقوري  بسعادة بالغة عن تعيينه مديرا جلامعة األزهر, وهو 
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 :املنصب الذي كان بمثابة هناية لفرتة النفي اإلجباري

 كان الرئيس يف مطار القاهرة ١٩٦٤ويف اليوم السادس عرش من شهر يوليو سنة ... «
رص, وهناك حتلق حوله الصحفيون, وراحوا يسألونه عن ًمستعدا للسفر يف رحلة خارج م

ًاألخبار الداخلية, ويف مجلتها اإلشاعات حول تعيني الشيخ الباقوري  سفريا ملرص يف 
السعودية, أو مرشفا عيل الصحافة, وقد رشعوا أقالمهم وفتحوا دفاترهم ليكتبوا من فم 

كتبه, وأمره بأن حيرض القرار الذي فدعا مدير م. الرئيس ما يقول, ولكنه مل يشأ أن جييب 
كان قد اختذه منذ ثالثة أيام, وهو تعيني أمحد حسن الشيخ الباقوري  مديرا جلامعة 
األزهر, وقد كان يشغل هذا املنصب الدكتور حممد البهي قرقر, ولكنه مل يستطيع أن يبارش 

عة ومدرسيها ومجيع مهام منصبه بسبب كثرة احلاقدين عليه, واملعادين له من أساتذة اجلام
 .»طالبه
وقد طلب األخ كامل الدين حسني إيل الرئيس عبد النارص أن يعني الدكتور عبد «

ًمديرا جلامعة األزهر, ولكنه ) ربام املقصود هو الدكتور حممد أمحد سليامن(املحسن سليامن 
 .» ًلن يكون مديرا جلامعة األزهر إال أحد أبناء األزهر: رفض هذا الطلب قائال 

 
 عهد كامل الدين حسني باملسئولية الوزارية كان قد انتهي يف أن ألذكر هنا أتوقف

 هنائيا يف ترك السلطة ى حتأخرى أوبقي قريبا من السلطة بصورة كان قد ن إ و١٩٦٢
 . ١٩٦٤مارس 

)٣٧( 
بفرحة عن عودته للمجد والسلطة مقرنا هذا احلديث الشيخ الباقوري ويتحدث 

 : لبهيتور اكبانتقاد الد
ويف اليوم التايل لصدور القرار جاءين أخي املهندس الرشبايص فانتهزت فرصة «

 ان − رمحه اهللا −وجوده معي وطلبت منه أن يصحبني إيل اجلامع األزهر, وقد فاته 
األزهريني كانت هلم تقاليد يلتزموهنا وحيرصون عليها ويعتزون هبا, وكان من هذه 

ً جديدا بأمر ملكي أو قرار مجهوري عليه أن يذهب إيل مبني ًالتقاليد, أن كل من ييل منصبا
 عيل جليل نعامئه − تعايل −اجلامع األزهر ويصيل يف قبلته القديمة صالة شاكرا اهللا 
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 .»وجزيل عطائه

فإذا أخذنا السيارة إيل اجلامع األزهر الرشيف, كانت الدراسة فيه قد عطلت بقرار «
 ما كان −ً تبعا لذلك −حلقات الدروس ثم أختفي من الدكتور البهي قرقر, فاختفت 

يمتاز به ذلك املبني املبارك, فاألروقة مل يعد فيها أهلوها كام كانوا من قبل, والصبيان 
الذين كانوا حيفظون القرآن الكريم كانوا جييئون إليه وهم يقرأون بأصوات مرتفعة 

جلامع, فانرصفوا إيل مكاتب تعينهم عيل احلفظ, ولكنهم هبذا القرار منعوا من دخول ا
 .»حتفيظ القرآن

.................................................................................... 
ولسنا نعرف من املذكرات هل أصلح الشيخ الباقوري هذه األخطاء أو التجاوزات أم 

 .أنه أعرض عن إصالحها 
)٣٨( 

عرتف بفضل صديقه وزميله الدكتور حممود فوزي وحيرص الشيخ الباقوري عيل أن ي
  .وزير اخلارجية الشهري يف عودته إيل املناصب واحلياة العامة

ومن اجلدير بالذكر أن هذه الرواية صدرت عن الشيخ الباقوري  بعد أن كان الدكتور 
فوزي قد تويف بسنوات, ويبدو من حديث الشيخ الباقوري  أن الدكتور فوزي كان يفكر 

ترشيحه للعمل سفريا ملرص يف السعودية, لكن األهم من هذا أننا نقرأ فيا يرويه الشيخ يف 
, وأن هذا الرتشيح »اجلمهورية«لرئاسة جريدة أيضا الباقوري ما يدل عيل أنه رشح 

 :ترسب إيل أهل الصحافة فجاءوا يسألون عن مدي صوابه

جال, إذ كان قد جاءين وقد كان ألخي الدكتور حممود فوزي جهد مشكور يف هذا امل«
ًذات ليلة, ويف عرض حديث عابر سألني أحتب أن تكون أستاذا يف كلية من كليات 

 .»جامعة األزهر الرشيف ?
 .»وقد أذكر أنني مل أجبه, ثقة مني بأن هذا السؤال حيتاج إيل جواب متأمل بصري«
سلك الطريق نفسه والثورة حتتاج إيل أقالم تدافع عنها, وت. نك رجل ذو قلم إ: فقال «

ً قائام عيل االعتزاز بمرص, واحلرص عيل دعم الوحدة ةالذي كنت تسلكه يف كل خطبة مجع
 .»الوطنية, وما إيل ذلك من كل ما يدل عيل االتزان واستقامة التفكري
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باألمس جاءين كثري من املشتغلني بالصحافة, وخاصة جريدة : وأذكر أنني قلت له «

ًطويال, أحاديث ينقد هبا بعضهم بعضا ويسفه بعضهم آراء اجلمهورية, وقد حتدثوا 
 له اإلشاعاتبعض, يرجون بذلك أن يكونوا موضع ثقتي, وهذا املنصب الذي رشحتني 

ال يصلحه وال يصلح له إال أحد رجال الثورة, وأعتقد أنك توافقني عيل ذلك, فصمت 
ًالرجل صمتا طويال يف تفكري عميق, ثم قال   إلينا وأرفعها منزلة إيل نفيس إن أحب البالد: ً

 خري من −ونفسك ونفس كل مسلم, هي اململكة العربية السعودية, وأنت يف اعتقادي 
 .»يصلح للسفارة بني مرص واململكة العربية السعودية الشقيقة

)٣٩( 
وملا كنا ملتزمني أمام القراء يف سلسلة كتبنا التي تتدارس املذكرات باحلرص عيل 

نتوقف اآلن عن متابعة  أنية فيام يتعلق باألحداث التارخيية, فإننا نؤثر الوحدة املوضوع
 بقية الروايات التي أديل الشيخ نشري إىلهذه املذكرات التي نتناوهلا يف هذا الباب كي 

عن حمنته مع الرئيس عبد النارص, ومن اجلدير ) يف غري هذه املذكرات(الباقوري  هبا 
 : ة قد قدمت باإلضافة إيل هذه الرواية روايتني أخرينيبالذكر أن أدبياتنا التارخيي

 حتت عنوان ١٩٨٣ مايو ٥الرواية األويل هي التي نرشهتا اجلمهورية يف عدد اجلمعة  
 :, وفيها يقول الشيخ الباقوري »عندما أوقعوا بني عبد النارص وبيني«

رص بموقف بسيط أتذكر بداية اخلالف بيني وبني ابن مرص البار مجال عبد النا... «
صيل ُتي اجلمهورية يًجدا لكنه خدش عمق الصداقة بيننا, فعادة منذ أيام امللكية وحت

ّوإذا تركت السنة . اليتيمة من رمضان بمسجد عمرو بن العاص, وأصبحت سنة ةاجلمع
نه تقرر أداء صالة اجلمعة أفوجئت بعد توليتي ب. فال بد أن يكون هناك دواع قوية لذلك 

 أختذ بعد أن أشارت بطانة − كام علمت −األزهر والعيد يف احلسني, وهذا القرار اليتيمة ب
عبد النارص عليه أن هذا سوف يريض أهل السنة بصالة اجلمعة اليتيمة باألزهر, ويريض 

 .»أهل الشيعة بصالة العيد يف احلسني
 .»وأخذ عبد النارص باملشورة وحتولت الصالة إيل اجلامع األزهر«

 
 :قب الشيخ البافوري تعقيبا مهام وهنا يع
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ًوالذي يتأمل فيام حدث يري عجبا فمنذ ذلك احلني ومسجد عمرو بن العاص أمهل «

ًإمهاال شديدا, فأحاطت به برك املياه الراكدة من كل جانب ً«. 
وبرغم ما تقرر كتبت دعوة الصالة عيل جامع عمرو بن العاص, ولكن نرشت «

ابق للصالة حديثا ألحد أعضاء الثورة ذكر فيه أن الصالة جريدة األهرام يوم اخلميس الس
وعندما سئل عن دعوة الصالة املكتوبة عيل جامع عمرو ابن . ًباجلامع األزهر غدا 

ًواعتربت هذا جرحا . ًأسأل من كتبها ولكن الصالة بجامع األزهر غدا : العاص قال
  . »لشخيص

 من األفضل أن يتويل خطبة «قول يل  لعبد النارص لياملقربنيوجاءين بعد ذلك أحد «
وشخيص, ودعوت . ً هذا مساسا بكرامتيواعتربت .العيد أحد علامء األزهر بدال منك 

ًأحد علامء األزهر وهو املرحوم الشيخ أمحد الرشبايص إللقاء اخلطبة وأنا أعلم متاما أن 
لنارص لتبدأ سلسلة رفقاء السوء بدأوا يف التدخل بيني وبني عبد النارص واستمع هلم عبد ا

 .»ًمواقف أيسء فهمها ووقفت حائال الستمرار عالقة الصداقة بيننا
)٤٠( 

 موقف آخر يري الشيخ ىلإ ١٩٨٣مع الرواية التي نرشهتا جريدة اجلمهورية يف وننتقل 
 :الباقوري فيه سببا التساع اهلوة بني عبد النارص وبينه 

خر أسئ فهمه, وظنه عبد النارص, بعد أسبوع واحد من هذه الواقعة حدث موقف آ«
  . »أو صوره له من حوله, عيل أنه رسالة موجهه مني إليه

وذكرت يف اخلطبة أن سيدنا عمر . كان ذلك يف خطبة اجلمعة التي تلت العيد مبارشة «
بن اخلطاب ارتقي املنرب ذات يوم يف املدينة ليخطب يف الناس وبعد محد اهللا والصالة عيل 

 :صالة والسالم قالالنبي عليه ال
ًأهيا الناس كنت زمانا أرعي غنم خااليت مرتديا قميصا فوق ركبتي فإذا أميس املساء « ً

 اليوم اوهاأنذ.. لتصبح طعامي لليوم التايل .. َّرجعت بالغنم فدفعن إىل كمية من التمر
زل ون. ثم قال أقم الصالة .. أمري املؤمنني ليس فوق سلطاين سلطان إال رب العاملني 

ماذا فعلت يا : ليصيل باملسلمني وبعد انتهاء الصالة أحب أحد صحابته أن جيامله فقال له 
رأيت نفيس توشك أن تستذلني وتغريني : فكان جوابه . حقرت بنفسك .. عمر 
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 . »وانتهت خطبتي.  ال أنيس ما كنت فيه ىبالكربياء عيل الناس فقلت ما سمعته حت

فحرض إيل مكتبي أحد كبار املوظفني بالوزارة . ة وبعد ثالثة أيام ذهبت للوزار«
 ال ما هي ? : هل سمعت آخر نكتة ? قلت : وسألني 

ًإن الشيخ الباقوري  وزير األوقاف يقول جلامل عبد النارص أخطب يوما من : قال «
ثم أنزل صل , األيام يف أحد املساجد الكبرية وقل للمصلني كان والدي ساعي بريد 

 !! ن لك بذلك قدوة حسنة بعمر بن اخلطاب  تكوىبالناس حت
مل أقصد .. إن الناس بعثوا للرئيس هبذه النكتة, واهللا أعلم: ثم أضاف الصديق «

بخطبتي يف األزهر أي شئ مما تم تأويله ووصل إيل عبد النارص فهذا مستحيل أن يأيت 
 .»مني

)٤١( 
ويستمر الشيخ الباقوري  يف روايته هذه فيشري إيل لقاء له مع الرئيس عبد النارص أدار 

 :ن الشيخ الباقوري  مل يرد غيبة الرئيسأفيه الرئيس رشيط التسجيل الذي يستدل منه عيل 

أعقب هذا موقف آخر كان السبب يف تقديم استقالتي لعبد النارص, حيث تفجر «
 كنت يف دار صديق من أهل العلم وفيام نحن نتحدث قال أحد .املوقف بيني وبينه متاما

ًاجلالسني كالما ال يليق بمثيل أن يسمعه سواء كنت رجال عاديا أو كنت وزيرا لألوقاف  ً
ألنه كان يسب يف مجال عبد النارص وألنني رجل جييد الكالم, ولقبت بأمام الثورة, قلت 

ًله عيب ال يصح أن تسب رجال فاضال بمثل ما  قلته فهو صديق يل أكثر منه زعيم وانتهت ً
  .»اجللسة

وبعدها بأيام زارين بمنزيل املرحوم أمحد حسني ليخربين أن عبد النارص سوف «
فاستبد يب القلق .. يستدعيني إيل منزله اليوم ليحدثني بصفة شخصية ونصحني أال أذهب

  .»الرجلهبذه النصيحة الغربية, والكل يعلم مدي الصداقة التي تربطني ب
ومل متض ساعة زمن إال واتصل يب حممد أمحد كاتم رس عبد النارص وأبلغني بمقابلة «

 مساءا من نفس اليوم, وبعد مخس دقائق اتصل يب حممد أمحد ٨الرئيس يف منزله الساعة 
  .»ًمرة أخري ليبلغني أن عبد النارص يؤكد عيل الساعة الثامنة متاما
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)٤٢( 

 : يرويه من ذكرياته عن هذا اللقاء العاصف أنخ الباقوري  الشيأحب ما إىل ونأيت 
ذهبت يف املوعد وجلست يف صالون صغري ولن أنيس أبدا نغمة حديث عبد النارص «

يل يف هذا اليوم والتي مل أسمعها منه يف يوم من األيام, جلسنا وأعطاين سيجارة وأشعلها 
 ..يل كاملعتاد 

ثم مد يده ليدير .. ًقف موقفا صعبا عيل نفيس جداإنني من هذه الليلة أ« :ثم قال يل«
 ّثم أخذ عيل. جهاز تسجيل ألسمع ما حدث بمنزل الصديق والذي سب فيه عبد النارص 

أعطني ورقة ألكتب استقالتي فرفض ألن : فقلت له .. كيف أجلس يف مثل هذا املجلس 
ن كل ما نقل أو يل عندك رجاء واحد أن تتحقق بنفسك م: ذلك سيحدث بلبلة فقلت له 

 يوما قانون حماكمة الوزارء فإذا وجدتني خمطئا ١٥قيل عني لديك وأنا موقع معك منذ 
فحاكمني يف كل ما نسب إيل وإذا وجدتني مظلوما فرد يل حقي عندك, فقال إهنم يريدون 

 .» ألنك تساعد أرس اإلخوان املسلمني باملساعدات املادية من مال الوزارة. حماكمتك 
هل أعضاء جملس الثورة, .. كن أعرف بالضبط من هم الذين يريدون حماكمتي ومل أ«

أريدك أن تبقي بمنزلك : هل تريد مني شيئا ? فقال نعم : أم بطانة عبد النارص, فقلت له 
 .»فيش مانع ما:  يل بمقابلتك بني حني وآخر ? قالوهل تسمح: بعض الوقت فقلت 

 مل أخط ١٩٦٤ يوليو عام ١٤ ىلزمت منزيل حت ١٩٥٩ فرباير عام ١٠ًوفعال يف مساء «
خارج باب املنزل طوال هذه املدة وفاءا ألمر عبد النارص مل اتصل بأي خملوق خالل هذه 

ْال ندري من هو املقصود, (الفرتة, سوي دكتور رفاعي  وإن كان قد أشار يف كتاب َ
عرضت لنزيف حاد طبيب األسنان حني ت) مذكراته إىل اسم الدكتور عبد املنعم الرفاعي

سناين التي كانت تؤملني بخيط دوبارة وفعال خلعت, ولكن أعيل أثر حماولتي خلع أحد 
 .»أصبت بنزيف وجاءين الرجل ليعاجلني وميض إيل حاله يف خالل ساعة فقط

لكن طوال هذه الفرتة لزمت مكتبتي أقرأ وأجلس بحديقة منزيل ال أتصل بأحد وال «
ً قرارا بتعييني مديرا جلامعة ١٩٦٤ يوليو ١٤ عبد النارص يف أحد يتصل يب, إيل أن أصدر

 .»األزهر بصالحيات وزير األوقاف فكان هذا القرار رد اعتبار يل مرة أخري
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)٤٣( 

الشيخ « فهي تلك التي وردت يف كتاب األستاذة نعم الباز األخرىأما الرواية 
 .جوهرها ومظهرها هي شبيهة بالروايتني يف و. »الباقوري  ثائر حتت العاممة

)٤٤( 
وننتقل بعد هذا إيل بعض أحاديث الشيخ الباقوري  عن سياسة الثورة وسياسة 
الرئيس عبد النارص عيل وجه التحديد, ونحن نجد الشيخ الباقوري  حريصا عيل أن يقرر 

ن اعتزازه هبذا أبوضوح أن الرئيس عبد النارص كان شديد املحبة جلاه احلكم والسلطان و
ق اعتزازه بوطنه ومواطنيه, وعبارات الشيخ الباقوري  يف هذا املعني رصحية كان يفو

 :ًواضحة وإن تكن مهذبة أيضا واقرأ له حيث يقول 

ومهام يكن عبد النارص معتزا بمرص حريصا عيل إسعاد مواطنيه, فإنه كان أشد ... «
حلرص داعية له وقد كان هذا ا.  بجاه احلكم, وأبني حرصا عيل استبقاء السلطاناعتزازا

إيل تقريب كل من يبذل له نصيحة تستبقي له الزعامة يف اجلمهورية العربية املتحدة, أو 
تروي ظمأه إيل ضم أقطار أخري, مهام تكن هذه النصائح أو املشورات منطوية عيل رش 

 .»تكشف إال ألقل القليل من الناسيمستطري ال 
لعربية املتحدة, ذلكم النشيد املشئوم ولقد أذكر أن من رش ما منيت به اجلمهورية ا«

الذي ال أشك يف أنه وضع لغرض أثيم, يتحري إغضاب امللوك والرؤساء والشيوخ 
وليس يعجزك أن تسلم هبذا . واألمراء, فإذا أعداء عبد النارص هم الشعوب وأمراؤها

 :قوهلماملعني, إذا قرأت هذا النشيد الذي راح يردده الغوغاء بتحريض من األعداء, وهو 
 املحــــيط اهلــادر من
 اخلــــليج الــــثائر إيل

 عبـد الناصـر لبــــيك
)٤٥( 

يتناول الشيخ الباقوري  يف هذه الذكريات جتربة الوحدة مع سوريا من يف هذا اإلطار و
 ىلإوية ضيقة جدا تتمثل يف زيارة قام هبا لسوريا وهو حريص عيل أن يشري ازخالل 

سلمني يف سوريا وأن يرجع إيل هذه العالقة بعض متاعبه هو نفسه مع خوان املعالقته باإل



<ë…çÎ^fÖ]<éÖ]<àŠu<‚·_<éÖ]<l]†Ò„Ú TW 
 :نظام الرئيس عبد النارص

قضيت شهر رمضان يف تلك البالد الشقيقة سوريا ملتزما, ما كان قد أوصاين به ... «
وقد أحاط يب إخوان سوريا, فال . الرئيس عبد النارص من عقد الندوات, وإقامة املآدب

 .»ل أو هنار نكاد نفرتق يف لي
ويبدو أن املرجفني من نارشي الشائعات قد رفعوا هذه الصورة إيل الرئيس عبد « 

. النارص, يشريون هبا إيل أن عالقتي باإلخوان ال تزال قوية يف كل مكان أرحل إليه
 .»واجلاسوس ال يعنيه يشء بقدر ما يعنيه أن يفسد العالئق بني الناس

, ألهنم ال يقصدون شيئا ىيرهم يستوحون فيها اهلو ولست أستبعد أهنم كتبوا تقار«
ولعلهم رأوا أن العالئق . أنفع هلم, وال أعز عليهم من أن يثريوا القالقل, ويوقظوا الفتن

الطيبة بني عبد النارص وبيني, قد حترمهم خريا يرجونه, أو توقعهم يف رش يتجنبونه, 
, وكل ترصف أمضيه يف وزارة ولذلك عملوا جاهدين عيل أن يتأولوا كل كلمة أقوهلا

األوقاف, فال يرون بابا يفيض هبم إيل شب نار الفتنة إال فتحوه, وال طريقا إيل إيغار 
 .»الصدور إال سلكوه

)٤٦( 
 إبداءًويروي الشيخ الباقوري  أنه مل يكن قادرا عيل أن ليقبل بغلو السوريني يف 

ام يف هذا التعبري احلاميس من مشاعرهم الطيبة نحو الرئيس عبد النارص أو أن يسكت ع
ًخطأ يف حق الدين واملعتقدات اإلسالمية وهو يصف مثل هذا الغلو باحلمق, مؤكدا أنه 

 :تصدي هلذا الغلو يف وقته بالفعل

وليس يفوتني أن أقرر هنا أن أهل سوريا كانوا يرون التعبريات املوغلة يف الغلو, « 
 .» واملدح واهلجاءأقدر عيل جتلية مشاعرهم يف الرضا والغضب,

وآية ذلك كلمة قاهلا عني من أعياهنم يف بعض جمالسهم, وقد كنا نزلنا يف ضيافته «
فقد قال ذلك السيد .  يف تلك البالدىونحن نزرع األرض السورية ونزور املدائن والقر

إن مجال عبد النارص قد مجع كلمة العرب, التي مل يستطع «:يف صباح يوم من تلكم األيام
, وتلك كلمة ال يقوهلا إال حاقد موتور, أو جاسوس غبي »معها النبي العريب حممدأن جي
ومل يكن يل بد من كلمة تدافع الكلمة احلمقاء التي آملت اجلالسني أشد إيالم, . مأجور
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إن مجال عبد النارص ال يقاس بمحمد وال بأحد من أصحاب حممد,وإنه ليرشفه : فقلت

 بيت حممد رسول اهللا صيل اهللا عليه وسلم, وأما أنت يا أعظم ترشيف أن يكون خادما يف
صاحب الكلمة, فاستغفر اهللا وتب إليه, ثم حاول أن تلتمس ـ بمعونة العلامء ـ هل بقي 

 .»لك مكان بني املسلمني
)٤٧( 

ونميض مع هذه الذكريات إيل بعض املواضع التي انتقد فيها الشيخ الباقوري أسلوب 
 . وأدائه يف احلكمنظام الرئيس عبد النارص

 عبد ةويبدو يل أن أكثر املواضع التي اضطر الشيخ الباقوري  فيها إيل أن هياجم سياس
 املحاكم الرشعية, وقد قص وإلغاء القضاء الرشعي إلغاءالنارص الداخلية هو حديثه عن 

ًالشيخ الباقوري  القصة بطريقة من يتربأ من هذه اخلطوة متاما, حت ْ كل  إنه كان حريصا ىَ
ًاحلرص عيل أن يروي أنه مل يكن يعلم من أمرها شيئا كام أنه كان حريصا عيل أمرين 

 :آخرين
األمر األول أن يزيد من تورط كل من شيخ األزهر واملفتي فيام تورطا فيه بالفعل  •

 .عيل حد روايته من تأييد الدولة يف استصدار هذا القانون
بد النارص نفسه حتفظه عيل هذا الترصف, واألمر الثاين أن يروي لنا أنه أهني إيل ع •

وأن عبد النارص نفسه استند يف رده عليه إيل موافقة شيخ األزهر واملفتي, وكأن 
 أو اإلجيايبيف جوهره الشيخ الباقوري  يلومهام للمرة الثانية عيل هذا املوقف السلبي 

 .يف موافقة احلاكم عىل ما يريد من رش باإلسالم 

 : ئ بالتفصيل ي ما يرويه الباقوري عن هذا القرار السوعيل كل حال فلنقرأ
وقد فوجئت وأنا يف عامن بعد أيام من انعقاد جلسات املؤمتر بقرار حلكومة مرص ... «

تلغي به املحاكم الرشعية, وقد أثار عجبي ودهشتي أنني رأيت يف بعض الصحف 
ج, ومعه الشيخ حسن رصية صورة األستاذ األكرب شيخ األزهر الشيخ عبد الرمحن تاامل

) ربام نقطع التواصل لنشري إيل أنه هو اآلخر أصبح شيخا لألزهر(مأمون مفتي اجلمهورية 
يوقعان يف سجل الزيارات يف جملس الوزراء بمناسبة إلغاء املحاكم الرشعية, كام قالت 

 .»!الصحف املرصية
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ذاكرة إيل ما كان وقد حاولت أن أستنكر قرار إلغاء املحاكم الرشعية إذ رجعت يب ال«

قد ذكره يل عبد النارص من أنه يفكر يف أن يستبدل بمجلس الربملان املجلس الوطني 
ربام (الكبري, فحاولت أن أبعث باستنكاري هلذا القرار, ولكن السيد حممد فؤاد جالل 

نقطع التواصل لنشري إيل أنه كان وزيرا يف بداية عهد الثورة, ثم تويل مواقع مهمة يف 
ناقشني يف ذلك طويال ذاكرا أن هذا االستنكار ال ) ت الثورة السياسية والربملانيةتنظيام

 .»يفيد شيئا مع تأييد شيخ األزهر واملفتي هلذا القرار
قد كان مما يدعو إيل أشد األسف أن الضيق باملحاكم الرشعية كان استجابة لدعوة «

 لقد أفلحوا يف أن يطلقوا عيل ىتبعض املواطنني الذين كانوا يعتزون بالقومية املرصية ح
وكأهنم بذلك يريدون أن يوحوا إيل الشعب » املحاكم الوطنية«املحاكم األهلية كلمة 

 .»بذلك التعبري أن القضاء الرشعي وافد عيل مرص, وغريب عنها
وهو األمر الذي دعا األستاذ الشيخ حممود شلتوت,والدكتور عبد الرازق السنهوري «

 اإلسالمي يتناول الترشيعات التي همع كبار األزهريني إلنشاء معهد للفقإيل إعامل الفكر 
 .»تساير روح العرص, وال تناقض أحكام الرشيعة

)٤٨( 
عىل قرار وجاهة البعض تضفى التي  املزاعم وال جيد الشيخ الباقوري حرجا يف نسف

  :إلغاء املحاكم الرشعية فيقول 
كثري من املرصيني, وغري املرصيني من الزعامء, وقد أيد قرار إلغاء املحاكم الرشعية «

وسواد الشعوب, وكانت حجتهم تقوم عيل أن فيها فسادا يسوغ هذا اإللغاء, ولو أن 
الذين ألغوا املحاكم الرشعية بسبب الفساد, ألغوا كل فاسد يف حياتنا االجتامعية, لكان 

حاكم الرشعية, وتركوا ما إلغاء املحاكم أمرا سائغا مقبوال, ولكنهم اختصوا بإلغاء امل
 .»عداها مما يسئ إيل الشعب, ويعرض مستقبله ألشد األخطار

.................................................................................... 

.................................................................................... 
الشيخ الباقوري  إيل إبداء رأيه الذي ال يزال متمسكا به من أن هذه اخلطوة ثم يصل 

 :كانت خاطئة متاما
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وبتدبر هذا األمر ـ عيل ما ينبغي له ـ ال جيد املنصف للحقيقة مناصا من القول بأن «

قرار اإللغاء كانت تقوده احلامسة أكثر مما يقوده النظر البصري بعواقب األمور فجاء قرارا 
 .»ح له العدو, وضاق به الصديق نرشا

)٤٩( 
ويعاود الشيخ الباقوري احلديث عن انتقاده خلطوة إلغاء املحاكم الرشعية, فنعجب 

 تام عن إدراك ما كان يدبر من أجل ىأن يكون هذا العامل اجلليل, والسيايس اخلطري بمنأ
 يوم وليلة, وأن التدبري  أن اإللغاء مل يتم يف)أو نتوقع(ذلك أننا نعرف !! إلغاء هذه املحاكم

من أجله كان يستتبع كثريا من اخلطوات التي البد أن صداها قد وصل إيل علم والتبييت 
 .الشيخ الباقوري 

ومع هذا فإين ال أستبعد أن يكون الشيخ الباقوري وغريه من املشايخ قد فوجئوا, 
من حيث نامذجها ذلك أن علامءنا ال هيتمون يف العادة باإلحاطة بالسياسة الدولية 

 يف مجيع امليادين , وقد كان بوسع ته وخطورتهوبروتوكوالهتا , وهو ما أنبه كثريا إىل أمهي
 !! يوليو املقلد ألتاتورك يف كل خطواته ٢٣أن يتوقعوا هذه اخلطوة من سلوك هؤالء 

لكننا نعجب أكثر من هذا من أن يقدم الشيخ الباقوري  بنفسه صياغة جيدة ملربرات 
يس عبد النارص يف حديثه معه عن أسباب اإللغاء, ومن دون أن تشري املذكرات من الرئ

  تنظيمية أصيلة أويف التخلص من كل قناة) الشمولية(قريب أو بعيد إيل نزعة الثورة 
عىل ( موازية, وتوحيد كل يشء وطنية ية أو غري صلأقناة أخرى غري وإنشاء أصلية هلا 

هيدا ملا تصورته رضوريا للقبض التام عيل مقدرات مت )  وال وطنينمط ال إسالمي
 :األمور

وكان أول ما قمت به أن أقابل الرئيس ألخربه عن الرحلة وما وجدت فيها مما ... «
 . يستلفت األنظار, كام كان شأين دائام كلام قدمت من رحلة أرحلها ممثال حلكومة الثورة

لنارص قدم إيل بعض الصحف التي وقد كان من العجيب أنني, وأنا أحتدث إيل عبد ا«
جاءت إليه من لبنان ومن بينها صحيفة نرشت صوريت مع السفري األمريكي يف السنغال, 

إن : وهو يشعل يل سيجارة, وكان ذلك يف رأيه شيئا غريبا غري معهود بدليل أنه قال يل
التي املعروف عند أولئك الناس أهنم يرون أنفسهم يف منزلة أرقي من منزلة الشعوب 
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فمن الغريب الالفت للنظر أن  يشعل لك السيجارة سفري أمريكا يف تلك . يتعاملون معها
 .»ولكن عاممتك هي صاحبة الفضل يف هذا املوقف .  ومسمع من الناسىالبالد عيل مرأ

هذا حق, ومن أجل ذلك عتبت عليك أشد العتب حني ألغيت املحاكم : فقلت له« 
جيني يف اململكة اهلاشمية الشقيقة ففتحت للناس بابا الرشعية, وأنا يف مؤمتر اخلر

لإلشاعات التي كانت تزعم أنك تعاند اإلسالم وترتبص به الدوائر, عيل نحو ما فعل 
 .»أتاتورك يف تركيا 

الشيخ عبد الرمحن تاج : لقد وافق عيل هذه اخلطوة شيخان من شيوخ اإلسالم: فقال« 
اجلمهورية, وقد نرشت الصحف صورتيهام شيخ األزهر, والشيخ حسن مأمون مفتي 

يوقعان عيل دفرت الزيارات يف جملس الوزراء, فليس يف وسع أحد أن يزعم أن يف هذه 
اخلطوة خروجا عيل اإلسالم أو تربصا به إال إذا كان الشيخان املذكوران يرتبصان 

 وأضله عن ىوباإلسالم واملسلمني, وذلك أمر ال يقول به عاقل وال يقبله إال من أعامه اهل
 .»سواء السبيل 

)٥٠( 
وإذا الباقوري فيها ينزع املسئولية من غري املجدية مع عبد النارص هذه املناقشة وتستمر 

فقد وقد كان كالمها أكرب منه يف السن !  زميله اللدودين متيعبد النارص ليضعها عىل عام
 أما ١٨٩٤  وولد الشيخ حسن مأمون عام١٨٩٦عام تاج ولد الشيخ عبد الرمحن 

  .١٩٠٧الباقوري فقد ولد عام 
إن الناس يف : ثم سألني بعد ذلك عن رأيي الشخيص يف هذا الترصف, فقلت له« 

بالدنا ـ كام ال خيفي عليك ـ تضيق صدورهم باحلاكم ضيقا حيملهم يف أكثر األحيان عيل 
 تستند إليه, أن يشيعوا من حوله إشاعات تبغضه إيل الناس, فإذا وجدوا لشائعاهتم ترصفا

فذلك معناه أنك تعني الناس عيل نفسك, واحلكمة تقتيض أن ينأي اإلنسان بنفسه عن 
 .سيئات الظنون

 وقد رأيت مع بعض زمالئي يف مؤمتر اخلرجيني أن حماولة إصالح الفاسد أيرس «
سبيال, وأخف عبئا من اإلتيان عليه وهدمه من أساسه, عيل أن لدينا من العلامء الفضالء, 

  .»القضاة الرشفاء من ال خيفي أمرهم عليكو
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 ولعلك ال تزال تذكر حكم املحكمة الرشعية بتأييد موقفي كوزير لألوقاف, وقد «

 .»أصدر هذا احلكم الشيخ حممود األزرق رئيس املحكمة الرشعية 
.................................................................................... 

 .بال تأثري قد مىض هكذا كان انتقاد الباقوري 
)٥١( 

ومن أهم املواقف التي يظهر فيها الشيخ الباقوري عدم رضاه عن أسلوب عبد النارص 
يف احلكم عيل األمور واختيار القيادات ما كان من رأيه يف أسلوب اختيار عبد النارص 

 .للمسئولني عن هيئة التحرير
سه كان يفكر يف االستفادة من األستاذ سيد قطب يف  وهو يروي أن عبد النارص نف

اهليئة إيل شعبة من األستاذ سيد قطب هيئة التحرير لوال أنه بعد تفكري خيش أن حيول 
 ., وهلذا آثر أن خيتار بدال منه وحيد جودة رمضان (!!)شعب اإلخوان

حلقيقة, قدرة وترينا هذه القصة عيل نحو ما يروهيا الشيخ الباقوري وأظنها قريبة من ا
عبد النارص عيل إعادة التفكري يف األمور, وبخاصة إذا ما تعلقت بزعامته وهيمنته عيل 

 :أدوات احلكم, وما تقتضيه إعادة التفكري من مناورات وتربيرات وترتيبات

وما دام احلديث عن هيئة التحرير, فإنني أذكر أن الرئيس عبد النارص دعاين ذات ... «
يف مقر جملس قيادة الثورة باجلزيرة, فلام التقينا أمر بغداء طيب, ثم طلب يوم إيل مقابلته 

ّإىل أن أرشح له من أهل الثقة من يصلح لإلرشاف عيل هيئة التحرير, ومل أتردد يف أن أذكر 
 له اسم أنور السادات, بحكم أنه كان زمييل يف سجن األجانب بالقاهرة, ويف معتقل ما

م أنه رجل له ماض طويل يف العمل الوطني, وله صالت قوسه يف صعيد مرص, ثم بحك
كثرية باهليئات الشعبية, وخاصة هيئة اإلخوان املسلمني التي كانت له هبا صالت كثرية 

 وكان يعرف كل البارزين فيها, ثم هو بعد أمني املؤمتر اإلسالمي ١٩٣٦وثيقة منذ سنة 
  .» العام
يف أبرز صفحاهتا, فدعاين عبد النارص إيل ويف اليوم التايل نرشت الصحف هذا النبأ «

اللقاء به مرة أخري يف جملس القيادة أيضا, ثم أخربين أن األستاذ سيد قطب يريد أن 
 .»يكون سكرتريا هليئة التحرير, وأن األستاذ اهلضيبي يزكيه هلذا املنصب 
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ريضة,  من ثقافة علهوقد سألني رأيي فأجبته بأن األستاذ سيد قطب كفء لذلك بام « 

ن أخيش ما إ: ثم بام له من أسلوب أديب معروف, ومل يلبث عبد النارص أن نظر يل, وقال
أخشاه أن يستغل األستاذ قطب ـ باالتفاق مع اهلضيبي ـ منصبه يف هيئة التحرير ليجعلها 
شعبة من شعب اإلخوان املسلمني, وهلذا قررت أن يكون سكرتري اهليئة وحيد جوده 

 .»وف عندي بوطنيته, وبعده عن احلزبية واألحزابرمضان الذي هو معر
وملا كانت معرفتي بالسيد وحيد رمضان معرفة سطحية, مل أشأ أن أتعرض له بنفي «

وال إثبات, فقلت له أنت أعلم بام فيه خري البلد وأبرص بالرجل الذي ترشحه, فليكن ما 
 .»يشاء اهللا أن يكون 

)٥٢( 
 تفصيالت مهمة عن بعض الوقائع العارضة التي ويورد الشيخ الباقوري  يف مذكراته

تدل عيل احتدام أجواء التوتر التي اكتنفت بعض الفرتات احلرجة التي عاشها الشيخ 
 . الباقوري  مع الثورة يف أول عهد رجاهلا باحلكم ومسئوليته

 كامل سفرينا إسامعيلومن هذه املواقف ما يرويه الشيخ الباقوري عن إحالة السفري 
حني ند إيل التقاعد بسبب خطأه العابر يف تقديم صالح سامل عضو جملس قيادة الثورة يف اهل
 (!!) : أنه صالح سليم ذكر

ويف هذه املدينة العريقة التي نزلنا ضيوفا فيها لعدة أيام, وكان يزورين كثريا ... «
إيل وقد كان الرجل قريبا .  كامل سفري مرص لدي حكومة اهلند يومئذإسامعيلاملرحوم 

قلوب عارفيه, ويف طليعتهم الزعيم هنرو, إذ كان الرجل طيب القلب تدركه أحيانا غفلة 
الطيبني من عباد اهللا, وقد وقعت به طيبته هذه عيل خطأ غري مقصود أحيل بسببه إيل 
التقاعد, وذلك أنه كان قد قدمنا بوصفه سفريا ملرص يف اهلند إيل بعض الكبار من اهلنود, 

 الصاغ صالح سامل, قدمه باسم صالح سليم العب الكرة املشهور, ولكنه حني قدم
فغضب صالح سامل عيل السفري الطيب الذي مل يقصد إيل حتوير اسمه, ولكنها كانت عثرة 

 . »لسان يقع يف مثلها كثري من الناس
وقد كان من املؤسف أن حيال الرجل إيل التقاعد بسبب هذه العثرة يف اليوم الذي «

 . »اواقعها فيه
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وقد أسف مجيع املرصيني يف اهلند, وكثري من اهلنود إلحالة الرجل إيل التقاعد بسبب «

عثرة لسان تافهة ال يرتتب عليها أي رضر, وال يقرتن هبا أي سوء نية, وهلذا أمر الرئيس 
عبد النارص أن يبقي الرجل يف اهلند تقديرا ملنزلته يف أنفس عارفيه من املرصيني, وغري 

 . »املرصيني
)٥٣( 

 )املشوب بالتباس خفي ( وحيرص الشيخ الباقوري  يف مذكراته عيل أن يسجل رأيه 
, وقد كان ١٩٥٤ طبيعة حادث املنشية الذي تعرض فيه عبد النارص لالغتيال يف عن

مقعد الشيخ الباقوري  من املقاعد القريبة إيل عبد النارص يف ذلك اليوم, وكعادة الذين 
يشهدون إال بام اتصل هبم  ذين يركزون عيل ذواهتم والذين اليكتبون مذكراهتم وال

ًواتصلوا به فإن الشيخ الباقوري  يورد ما يتعلق به هو شخصيا يف هذا احلادث مغلبا ملا 
تزال تثور حول طبيعته,  شهده بنفسه عيل كل الشائعات التي أعقبت احلادث, والتي ال

 :ية فيقول وهل هو مرسحية متقنة أم حماولة اغتيال حقيق

ولست يف حاجة إيل بيان أن حادث إطالق الرصاص, مهد سبيال إيل تشديد ... «
 .»اخلناق عيل اإلخوان املسلمني ومضاعفة العقوبة هلم

ومهام كانت زعامة عبد النارص قد ضعفت يف أنفس الشعب, ويف كل من ملرص به «
أن يكون هو نفسه :  رجلنيصلة, فإن الزعم بأن هذه احلادثة مدبرة, ال يقول به إال أحد

رشيكا يف تدبري االعتداء أو أن يكون من الذين حيرصون عيل أن يقذفوا بالغيب من مكان 
 .»بعيد

)٥٤( 
التأكيد عىل أن احلادث  عبارات هذا احلكم  تبدو قاطعة يف أنوعيل الرغم مما يبدو من 

ولة االغتيال فإن الشيخ  بتدبري حمااإلخواناهتام يقة ومل يكن مؤامرة ومن ثم يصح قحكان 
ن كان إالباقوري  نفسه يردف حديثه بام يقوي الشكوك  ويثريها حول طبيعة احلادث و

 :يمزج بني حماولة نفي التشكيك واالنتصار لقدراته يف االرجتال

وإال فإن مما جرت به الشائعات يف كل مكان, أن الدليل عيل تدبري احلادث, خطبة « 
 الذي هو أنا ـ يف حفلة املحامني يف فندق سيسيل يف نفس الليلة ارجتلها وزير األوقاف ـ
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التي وقع فيها احلادث, وقد قال كالما ال يصدر عن ارجتال, ولكنه يصدر عن إعداد 
وتنقيح, وراع هؤالء السادة أن تلك اخلطبة انتظمت بيتني من الشعر أشاروا كثريا إليهام 

 :ب التخصص ومهامع أن هذين البيتني ال جيهلهام أحد من طال
 وأينــــــــام منــي ودادي وددت ليلقــــــاين أبــــي              تـمـنــــاين

 خليـلك من مرادي غديرك من                يلـحيــاته ويريـــد قتــ أريد
 )٥٥( 

كان من ارتباطاته السياسية بالوالء لعرص   فان الشيخ الباقوري  بسبب ماهذامع 
ال أن إ كتابته ملذكراته, مل يكن بوسعه ىي االرتباطات التي ظلت قائمة حتالثورة, وه

يدين بعض اإلخوان املسلمني  وأن حيملهم املسئولية عن هذا احلادث, متخذا سبيال رقيقا 
ن كان إإيل هذه اإلدانة التي حيطيهم هبا دون أن يرتك ملن يدينهم سبيال للخالص منها, و

 :يل عادة العلامء النظريني وانظر إليه يقولينسف القاعدة برشحه هلا ع

والذي يعرفه الناس عن اإلخوان املسلمني, أهنم ال يدعون فاتكا هبم, أو ناصبا ... «
 يأخذوا بثأرهم منه, وعيل هذه الطريقة ساروا, فأطلقوا عليه ىنفسه ملعاداهتم, حت

 .»الرصاص يف ميدان املنشية وهو خيطب احلشد احلاشد يف امليدان
 وقد يكون هذا اجلاين من الذين خترجوا من مدرسة اإلخوان املسلمني, وقد يكون «

 .»مغررا به رجاء ثواب أو خوف عقاب
)٥٦( 

 تقرير حقيقة مهمة ومعروفة عىل يف النهاية يركزلكن الشيخ الباقوري  مع كل هذا 
 :وهي أن حادث املنشية كان نكبة عيل اإلخوان

طلقات مهدت السبيل إيل مزيد من تعذيب اإلخوان ومهام يكن األمر, فإن هذه ال«
وأيا ما كان األمر, فإنني أعتقد ـ عن يقني ـ أن كثريا مما .تعذيبا ال يصرب عليه إال الصابرون

أصيب به اإلخوان من تعذيب وتنكيل, إنام كان من أجل جتاهلهم أدب رسول اهللا يف 
 .»ه, فاثبتواال تتمنوا لقاء العدو, فإذا لقيتمو«: احلديث الرشيف

.................................................................................... 
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ولسنا ندري هل يريد الشيخ الباقوري  أن يقول إن اإلخوان جتاهلوا أدب الرسول يف 

 النصف األول من احلديث, أم يف النصف الثاين, أم يف كليهام معا?
)٥٧( 

لشيخ الباقوري  عن مكانته هو نفسه يف حركة اإلخوان املسلمني ونأيت إيل حديث ا
بأن ) ربام بعد فوات األوان(ويف تنظيامهتم الداخلية, ونحن نري أنه جياهر يف مذكراته 

 املسلمني بقيادة الدعوة بعد وفاة مؤسسها اإلخوانصالح عشاموي كان أحق زعامء 
 . ومرشدها العام حسن البنا
وري  نفسه كان مرشحا هلذه املكانة فإنه يف مذكراته استطاع أن ومع أن الشيخ الباق

وربام (يتجاوز البعد الشخيص يف هذه القضية متاما, وانحاز إيل جانب صالح عشاموي 
 ).يقالجاء هذا بعد فوات األوان كام 

ًويصور الشيخ الباقوري  األمور كام لو أنه هو نفسه مل يكن إال مرشدا مؤقتا وسلم  ً
 . إيل صالح عشاموي الذي كان وكيال للجامعة قبل االعتقاالت األمانة

ً عيل هذا النحو حريصا عيل أن يتجاوز هذه اآلراءويبدو الشيخ الباقوري  وهو يروي 
مل يستطيع أنه معاناته الشخصية يف تلك األيام حني مل حيظ بتزكية قوية هلذا املنصب أو ربام 

 .ااحلصول عليه, أو مل يرغب يف  التزكية أن حيصل عىل
ًوسنجد أن دفاع الشيخ الباقوري  عن مسلكه يف هذه الفرتة ضعيف جدا ألن مسلكه 

 ولو ىًنفسه يف إدارة هذه األزمة كان بعيدا عن القوة املتوقعة منه بشخصيته وثقافته, حت
 لو كان هذا احلكم ى, أو امليض يف هذا السبيل, أو حتىجة حلب التقويجاء هذا البعد نت

 . عن مثاليةًصادرا
)٥٨( 

ونحن نقرأ للباقوري ما يرويه فنراه يقدم أدلة تعتمد عيل الرواية عن اآلخرين ال عيل 
الرواية عن نفسه, كام أن الرواية نفسها ال تأيت يف مصلحة الراوي عيل نحو ما هو معهود 

 .يف مثل هذه الروايات 
ا أن الشيخ الباقوري  ولو أننا افرتضنا سيناريو خمتلفا عام حدث بالفعل, فافرتضن

, ثم متسك به ) بعد عودة صالح عشامويىحت(متسك بنيابته املؤقتة عن حسن البنا 
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هل كانت خالفة الشيخ : اإلخوان مرشدا عاما وخليفة حلسن البنا وسألنا أنفسنا

الباقوري حلسن البنا ضامنا الستمرار دعوة اإلخوان عيل املنهج الذي كان املسلمون 
  متيض فيه?يتمنون هلا أن

أغلب الظن أن هذا مل يكن يضمن حلركة اإلخوان مستقبال أفضل مما صارت إليه 
. لسبب بسيط هو أن ما واجهته اجلامعة مل يكن من داخلها بقدر ما كان من خارجها

 الداخل, ولكن  نسبت إىل من يف صحيح أن ما كان من اخلارج كان يعتمد عيل أخطاء
اربته لإلخوان أن خيطئ أهلها, وإنام كان يميض يف سبيل مل يكن لينتظر يف حم» اخلارج«

 . لو مل جيد سبيال إيل ذلكىالتخطئة حت
 يبدو وكأهنا ىومما يعجب له القارئ أن الشيخ الباقوري  يتجاهل هذه اجلزئية متاما حت

سن البنا فال إلمام ح اختيار خليفة لأدت إىلجيهلها, وهو يتحدث عن املناقشات التي 
 النهائي القولإطار ما شهده من خالفات شخصية يف تزكية هذا أو ذاك, وكأن خيرج عن 

 !!:كان هلؤالء فحسب
ومن املهم أن نلخص للقارئ بعيدا عن مقتضيات البالغة القديمة واألساليب 

قرر من تلقاء نفسه أن يسلم الباقورية أن الشيخ الباقوري الذي كان قائام باملسئولية 
وي حني وجد أن صالح شادي يذكر للناس أنه مويص له من املسئولية لصالح عشام

 :اإلمام الشهيد ليكون مرشدا 
وقد كان األخ صالح عشاموي وكيال للجامعة قبل االعتقاالت, ويف حياة ... «

دكتور إبراهيم حسن واألستاذ أمحد السكري : ُمرشدها بعد أن فصل األخوان الفاضالن
, ومل يكد يميض زمن طويل عيل خروج األخوان من  من قبللإلخواناللذان كانا وكيلني 

إيل دعوة بعض أعضاء اهليئة التأسيسية إيل اجتامع يف   بادر األخ منري دلهىمعتقالهتم حت
 .»منزله حرضه كثريون من قادة الدعوة واملسئولني عنها

  وقد حرضت هذا االجتامع ملعني يقتضيني احلضور, كام حرض األخ صالح عشاموي«
 رجال احلركة املرموقني, ومل يكن املعني الذي دعاين للحضور سوي تنفيذ وآخر من

 .»وصية األستاذ املرشد قبل استشهاده رمحه اهللا
كان أحق األخوان بقيادة الدعوة إذ  وليس من شك يف أن األستاذ صالح عشاموي«
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 ذلك كان وكيال للجامعة قبل االعتقاالت, ويف حياة مرشدها مع أنه كان له, إيل جانب

نشاط ليس إيل جحوده سبيل ـ عيل حني أن بعض األخوان كان يكره أشد كره أن يظل 
هذا النشاط عيل ما كان عليه من قبل, وحجته يف ذلك أن الدعوة أحوج ما تكون إيل إيثار 
املساملة, والدعوة إيل اهللا تعايل باحلكمة واملوعظة احلسنة, فليس يسوغ للجامعة اآلن أن 

يق التي كانت متيض عليها من قبل, وهي الطريق التي أوقعت مجاعة متيض عيل الطر
ثم أفضت هبم إيل فقد الرجل العظيم  .األخوان يف حرج شديد, وأحاطتهم بشبهات كثرية
 مصلحة األمة, ويتقيد برشيعة ايبتغيالذي ال يتكرر مثله يف جماالت اإلصالح الذي 

 .»اإلسالم
 أن أحد ى قيادة الدعوة لألخ صالح عشاموي حتوهلذا بادرت إيل تسليم األمانة يف«

األخوان الفضالء المني عيل هذا الترسع, معتقدا أنني خالفت بذلك قوانني العدل, 
فأجبته بأن الذي محلني عيل ذلك, علمي بأن األخ صالح شادي يذكر للناس أن املرشد 

  .»قبل استشهاده أويص له بأن يكون قائدا للحركة أو مرشدا هلا
, وأن يظل أمر القيادة معلقا ىخوان حيار يسعني بعد هذه الشائعات أن يظل اإلومل«

عيل هذا النحو املحرج للصدور, فأحببت أن أضع األمر يف مساره, وأن أتنازل عام كان 
 ينظر األخوان ألنفسهم, ولدعوهتم ما يطمئنون إليه, ىاإلمام الشهيد قد أوصاين به حت
 انقسام, وهو ما كنت قد أعطيت به عهدا لإلمام الشهيد ويرضون عنه يف غري بلبلة وال

 .»رمحه اهللا
)٥٩( 

ثم حيرص الشيخ الباقوري عيل أن يؤكد وجهة نظره الشخصية يف هذا املوضوع 
بشهادات إخوانه من قادة اإلخوان املسلمني, وكأنه يتحسب للهجوم املتوقع عيل ما يرويه 

 :خ أو الروايةمن أقالم الذين يتناولون املوضوع بالتاري

: ومما يؤكد هذا املعني, ما يذكره األخ األستاذ فهمي أبو غدير عضو اهليئة فيقول... «
إنه كان يرتدد عيل األخ منري دله, يف أثناء فرتة االعتقاالت, وقد كانا يتعاونان معي يف 

  .»شئون احلركة وقضاياها
الدار باألخ صالح شادي, إنني قد التقيت هنا يف هذه : ثم يقول األستاذ أبو غدير«
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فطلب مني أن نتوجه معا إيل املصيل التي كانت ملحقة بمنزل األخ منري دله, وبعد جلسة 
صالة ودعاء واستغفار ذكر يل األخ صالح شادي, أن املرشد قبل استشهاده أويص أن 

عاما, وصالح شادي مرشدا خاصا,بمعني أنه مسئول  يكون األستاذ البهي اخلويل مرشدا
 .»النظام اخلاص, فرفض األخ أبو غدير أن يبايع األخ صالح شادي عيل ذلكعن 

وأخذ األخ أبو غدير يذيع هذا الكالم عيل اإلخوان, فلام سمع األخ منري هبذا الكالم «
إن هذا : دعا األخ صالح, واألخ فهمي إيل أن يلتقيا عنده يف املنزل مرة أخري, وقال هلام

منري, وصالح, وأبو غدير عيل : اإلخوان, ثم اتفق الثالثةالكالم حيدث بلبلة يف صفوف 
 . »أن حيتكموا إيل أول داخل عليهم فكان أول داخل عليهم هو األخ عبد العزيز كامل

إن هذه هي املرة األويل التي يقطع فيها األخ عبد العزيز : وهنا يقول األخ أبو غدير«
عوة ليس هلا مرشد عام, ومرشد إن الد: كامل برأي واضح وبال تردد, وذلك حيث قال

 . »خاص, ولكن الدعوة هلا مرشد واحد نسمع له ونطيع
وغري ذي حاجة إيل مزيد بيان, أن اإلخوان كانوا حيرصون أشد احلرص عيل أن يعود «

الشكل القانوين للجامعة عيل النحو الذي يرضيهم, ويمكنهم من مواصلة جهودهم 
 .»لدعم الدعوة, وحتقيق أهدافها

)٦٠( 
ونأيت إيل بيت القصيد الذي مل يعطه الشيخ الباقوري حقه املتوقع, وهو تنبيه منري الدلة 

(!!!) هؤالء املجتمعني إيل أمهية أن يكون املرشد اجلديد موضع ثقة اجلهات املسئولة 
يف غاية األمهية يف عالقة اإلخوان بالدولة فيام بعد ذلك يف عهدي قد تبدو وهي نقطة 
 :ثورة عيل حد سواءالليربالية وال

إن املحاوالت : ولكن األخ منري دلة قال للمجتمعني يف منزله من قادة اإلخوان... «
التي كانت تبذل عند اجلهات املسئولة مل تصل إيل نتيجة حاسمة يف شأن املوافقة عيل عودة 
 الشكل القانوين للجامعة, وبعد أن ناقش اإلخوة املجتمعون هذه القضية, وما يتصل هبا

أمجعوا عيل أن الدعوة يف حاجة شديدة إيل مرشد جديد يكون موضعا لثقة اجلهات 
املسئولة, بحيث تطمئن إيل أن عودة اجلامعة تكون بمأمن من األخطاء التي وقعت من 

 . »قبل, وأدت إيل حلها واضطهادها
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ن األخ حممد عبد الرمح: وقد عرضت يف هذا االجتامع بعض األسامء عيل الوجه التايل«
صديق اجلامعة, ثم األستاذ حسن اهلضيبي, ثم  عضو اهليئة, واألخ الشافعي اللبان نصري

 .»األستاذ حممد حسن العشاموي 
)٦١( 

وننتقل إيل ما يرويه الشيخ الباقوري عن ذكريات الكفاح الوطني فيام قبل الثورة مما 
 . ١٩٥٢خيصه أو خيص زمالءه من الذين قادوا مرص بعد ثورة 

 هذه املواضع هو تلك الفقرات التي يتحدث هبا الشيخ الباقوري عن ولعل أهم
لقاءات الرئيس عبد النارص بعبد الرمحن السندي املسئول عن النظام اخلاص لإلخوان 

 .املسلمني وما دار يف هذا اللقاءات

ونحن نري الشيخ الباقوري  يقرر بمنتهي الوضوح أن عبد النارص كان قد رفض 
عبد الرمحن السندي وإن ظل عيل صلة به بعد ذلك, كام يروي أنه زاره العمل حتت رياسة 

 .١٩٥١يف قرص العيني يف 
كذلك يروي الشيخ الباقوري  بكل وضوح قصة أول لقاء بني السندي وعبد النارص 

 .بعد قيام الثورة 
وسنجد أن عبارات الشيخ الباقوري  تؤكد عيل أن عبد النارص عاش يف النظام اخلاص 

 ..ً وإن مل يكن الشيخ الباقوري  ليؤكد أن عبد النارص كان عضوا يف هذا النظام نلإلخوا
 وهكذا يمكن لنا, عيل أقل تقدير, القول بأن عبارات الشيخ الباقوري  يف هذا الشأن 
واضحة النص وإن مل تكن واضحة املعني لكنها عيل كل حال ترصح بام مل يرصح به غري 

عبد النارص بالنظام اخلاص لإلخوان وية للرئيس عضالشيخ الباقوري من عالقة 
املسلمني, وهي العالقة التي أفادته بكل تأكيد يف معاركه التالية مع اإلخوان املسلمني 

 .حني أصبح يف السلطة, وأصبح حريصا عيل بقائه فيها
)٦٢( 

        ومن اجلدير بالذكر أن الشيخ الباقوري  ينفرد باإلشارة إيل لقاءات متعددة بني 
النارص وعبد الرمحن السندي حني كان السندي نفسه معتقال يف قرص العيني بسبب  عبد

 .القضية التي عرفت باسم قضية السيارة اجليب
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كام يذكرنا الشيخ الباقوري  بام هو معروف من زيارة قام هبا عبد النارص وزمالؤه إيل 

 :املسلمني بأنه ليس غريبا عنهمقرب اإلمام حسن البنا عقب قيام الثورة وطمأنته لإلخوان 
 عبد النارص كان أنهكذا ينص الشيخ الباقوري  بذكاء عيل (وقد عاش األخ ... «

عبد النارص يف النظام اخلاص األول فخربهم عن قرب, وعرف أفكار قيادهتم, ) خاأ
ووقف عيل مدي قدرهتم وثقافتهم, وخاصة املسئول عنهم ـ األخ عبد الرمحن السندي ـ 

األخ مجال عبد النارص يعرف حقيقة األخ عبد الرمحن السندي ويعرف أسلوبه وكان 
الذي كان يعمل به يف النظام اخلاص, وأن هذا األسلوب كان يقوم عيل السيطرة املطلقة 

 . مع أنه ليس عيل مستوي ثقايف وفكري يؤهله هلذه املسئولية
لسندي ـ وإن ظل عيل  ولذلك رفض عبد النارص أن يعمل حتت رياسة عبد الرمحن ا«

صلة به بعد ذلك ـ ولكن عيل أساس من التعاون بينهم, عيل أن يكون االستقالل لعبد 
النارص ومجاعته, وأن يكون التعاون يف بعض القضايا واملواقف التي يري عبد النارص 

 .»وما كان هذا لرييض عبد الرمحن السندي.التعاون فيها
ي يف مستشفي قرص العيني وقت أن كان يميض  وهلذا كان عبد النارص يزور السند«

 وقد ١٩٥١وكان ذلك يف شهر يونية من عام . فيه عقوبة السجن يف قضية سيارة اجليب
إن هذه الزيارة : مكث عنده يف هذه الزيارة وقتا طويال يقول فيه بعض أعضاء النظام

 .» كانت فاصلة يف التفاهم بينهام 
 عند قرب الشهيد حسن البنا حني ١٩٥٢ثورة يوليو وقد كان أول لقاء تم بينهام بعد «

أدي مجال عبد النارص صالة اجلمعة يف مسجد اإلمام الشافعي, ثم ذهب لزيارة قرب اإلمام 
البنا, وقال كلمته املشهورة خياطب اإلخوان الذين كانوا يف الرسادق ال تظنوا أهيا اإلخوان 

 .»املسلمون أنني أجنبي عنكم, فإين واحد منكم 
)٦٣( 

 ىُبل إننا نجد الشيخ الباقوري  يعرب بعبارات حاسمة بموافقته الضمنية عيل ما يرو
من أن الرئيس عبد النارص كان يعمل يف النظامني اخلاصني اللذين رأسهام كل من صالح 
شادي وعبد الرمحن السندي, ولكن الشيخ الباقوري  يعتقد أن عبد النارص كان يفكر 

 .يف تفضيل صالح شادي عيل السنديبنفس طريقة حسن البنا 
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 ومن خالل حديث الشيخ الباقوري  عن هذه اجلزئية نجده يوجه انتقادات واضحة 
إيل ترصفات عبد الرمحن السندي غري املسئولة, بل إنه ال جيد حرجا يف أن يعدد بعض هذه 

 :الترصفات, ويقول 

 يف النظامني, النظام وهنا يقول بعض اإلخوان, إن األخ عبد النارص كان يعمل... «
ومل يكن تفكري عبد . الذي يرأسه األخ السندي, والنظام الذي يرأسه األخ صالح شادي

قد امتد به العمر, لكان ) أي البنا(النارص بعيدا عن تفكري اإلمام البنا رمحه اهللا, فلو كان 
 .»قد قرب إليه األخ صالح شادي, ووكل إليه أمر النظام اخلاص

)٦٤( 
شيخ الباقوري  أسباب غضب الشيخ حسن البنا عيل عبد الرمحن السندي ويعدد ال

 :فيقول 
أن عبد الرمحن السندي اختذ منفردا برأيه قرارا : وسبب ذلك مواقف كثرية نذكر منها«

بمقتل القايض اخلازندار, وكذلك رفض التعاون مع األخ صالح شادي عندما حاول 
وسبب ثالث أهم من . د مقتل القايض اخلازنداراإلمام الشهيد توحيد قيادة النظامني بع

هذين السببني, وهو قيام األخ السندي برضب رشكة اإلعالنات الرشقية دون الرجوع إيل 
األخوين صالح عشاموي, والدكتور حسني كامل الدين, كام جاء ذلك عيل لسان األخ 

 .»الدكتور حسني كامل الدين يف حضور األخ الدكتور كامل خليفة
ام كانت هناك أسباب أخري عند اإلمام الشهيد يعلمها هو بحسه وفطنته, ومل  ورب«

  .»يفصح عنها ألحد ممن حوله غري الذين من الثقات العدول
:  عنهم مطمئنا إيل كل كلمة يقولوهنا ويف طليعتهم السادة اإلخوانآخذولذلك «

  .» وغريهمصالح شادي, وحممود عبد احلليم, وعبد احلفيظ الصيفي, وحسن عشاموي
 ولو كنت قد علمت هذا عن طريق االتصال هبذه األحداث, ملا وجدت أدين حرج «

يف أن أذكر ما ذكرت, وأنا أسنده إيل نفيس ومعلومايت اخلاصة ألن التاريخ أمانة يسأل اهللا 
 .»عنها عباده املؤمنني يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أيت اهللا بقلب سليم

)٦٥( 
لباقوري يف مذكراته إيل ترجيح الرواية التي سبقه إليها األستاذ خالد يميل الشيخ ا



<ë…çÎ^fÖ]<éÖ]<àŠu<‚·_<éÖ]<l]†Ò„Ú VS 
 املسلمني هو الذي دبر اغتيال اإلخوانحممد خالد, وهي الرواية القائلة بأن واحدا من 

رئيس الوزراء أمحد ماهر, مع أن الشائع يف معظم األدبيات التارخيية أن هذا الذي قتله هو 
تزال أدبياتنا التارخيية متمسكة به رغم   وهو ما الواحد من شباب احلزب الوطني,

خالد حممد خالد , من قبله األستاذ إشارات رصحية ومؤثقة ذكرها الشيخ الباقوري  و
ويقص علينا الشيخ الباقوري  يف مذكراته كذلك تفاصيل إلقاء القبض عليه هو نفسه يف 

 .أعقاب هذا احلادث بسبب وجود اسمه يف أحد الكشوف

 الشيخ الباقوري  مل يؤخذ عليه يشء يف هناية التحقيقات فإننا نجده يقص علينا ومع أن
 الشيخ حسن البنا يف إلسقاطبنفسه أن حممود العيسوي كان من أشد املتحمسني لالنتقام 

 .. ةاإلسامعيلياالنتخابات الربملانية يف دائرة 
ًي مل يكن متوافرا والشك أن هذه الوقائع وهذا التفسري الذي قدمه الشيخ الباقور

 :هكذا قبل أن يرويه هو, ولنقرأ اإلطار الذي روي فيه هذه القصة حيث يقول
, »املحيط العام«فريق تطلق عليه كلمة : كان اإلخوان املسلمون عيل كثرهتم فريقني « 

  .»النظام اخلاص«وفريق آخر تطلق عليه كلمة 
 عن التطرف واإلحراج, ىبمنأوكان املحيط العام حمكوما بام يقرره مكتب اإلرشاد 

ألهنم كانوا خيطبون . فكان إخوان املحيط العام معروفني بأعياهنم وأسامئهم واجتاهاهتم
ويكتبون ويتجولون يف أرض اإلسالم ال خيفي أمرهم عيل أحد ممن ينتسب إيل دعوة 

 . » اإلخوان املسلمني
 دائرة ضيقة وآلحاد وأما النظام اخلاص فلم يكن املنتسبون إليه معروفني إال يف«

معروفني, وقد كان هلؤالء اجتامعاهتم اخلاصة هبم, وربام كانوا يعملون يف جهات خمتلفة 
ومن سوء حظ الدعوة أن هذا النظام اخلاص رأي أن . جيهل بعضها بعضا جهال شديدا

وكان من أشد املتحمسني لفكرة .  بدائرة اإلسامعيليةاالنتخاباتينتقم إلسقاط املرشد يف 
 هذه حمام شاب يتمرن عيل املحاماة يف مكتب األستاذ عبد املقصود متويل, الذي االنتقام

 . »كان علام من أعالم احلزب الوطني وهو املحامي الشاب حممود العيسوي
فام أعلنت حكومة الدكتور أمحد ماهر باشا احلرب عيل دول املحور لكي تتمكن مرص «

ر الصلح إذا انترصت الديمقراطية عيل النازية ـ هبذا اإلعالن ـ من أن متثل يف مؤمت
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والفاشية, رأي النظام اخلاص أن هذه فرصة سنحت لالنتقام من رئيس احلكومة, ووجه 
حممود العيسوي إيل االعتداء عيل املرحوم أمحد ماهر باشا, فاعتدي عليه يف الربملان 

 .» اهللا رمحة واسعةرمحه... بطلقات سلبته حياته التي وهبها ملرص منذ عرف الوطنية
 )٦٦( 

ويصل الشيخ الباقوري  يف روايته إيل ذكر السبب الذي جعل البوليس يعتقله هو 
نفسه ضمن أولئك الذين اعتقلوا يف أعقاب اغتيال أمحد ماهر, وهو سبب غري مبارش لكنه 
يدل بوضوح عيل أن الشيخ الباقوري , شأنه شأن كل الوطنيني من أبناء جيله, كان قد 

ك يف قنوات متعددة من قنوات العمل السيايس, وأنه, شأنه شأن الوطنيني املتطرفني شار
  :يف وطنيتهم, كان يبحث عن كل سبيل ممكن من أجل تغيري األوضاع

كان الشعب يف هذه الفرتة ضائقا باحلزبية واألحزاب, وكانت هناك مجاعات من ... «
ن يؤلفوا من بينهم مجاعة تعتنق مذهبا الشباب مجعت بينهم كراهية االستعامر, فأرادوا أ

 . »سياسيا معتدال بعيدا عن التطرف
وقد زارين أحد هؤالء الوطنيني الصادقني وهو األستاذ حممد املعلم ـ صاحب دار «

الرشوق للنرش اآلن ـ واستعرضنا معا أسامء ذات تاريخ معروف وقيدت هذه األسامء يف 
يسوي, والدكتور حسن نور الدين الوطني كشف, وكان من بينهم املحامي حممود الع

القديم الذي زامل الزعيم سعد باشا زغلول يف معتقله يف جزيرة مالطة ـ وقد كان الرجل 
من أعضاء احلزب الوطني األقدمني, فظل متمسكا بربطة العنق السوداء حزنا عيل 

 .» لقي ربهىمصطفي كامل حت
اهر باشا ـ قد عثر عيل هذا الكشف يف ويبدو أن البوليس السيايس ـ بعد مقتل أمحد م«

مكتب األستاذ عبد املقصود متويل ـ وفيه هذه األسامء فاعتقلوا أصحاهبا مجيعا وهم أمحد 
حسن الباقوري , والدكتور أيوب عامر, والدكتور حسن نور الدين, ومجال الرشقاوي, 

 .»ءهموالدكتور نعامن, والدكتور البقري وآخرون طال بنا العهد فنسينا أسام
ولقد كان يف وجود اسمي يف قائمة أسامء من بينها حممود العيسوي دليال عيل أنني «

 .»رشيك أو شبه رشيك يف االعتداء عيل أمحد ماهر باشا
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ويورد الشيخ الباقوري  يف كتابه ما يمكن أن نصفه بأنه بقايا ذكرياته عن تفاصيل 
 .املولد النبوي الرشيفذكرى  مقتل عضو اإلخوان البارز املهندس سيد فايز يف

 وهو يروي القصة باشمئزاز ظاهر من األسلوب الذي اتبع فيها, كذلك فإنه يروي أن 
املرشد العام لإلخوان طلب من مفتي فلسطني أن يتدخل لدي احلكومة املرصية للقول 
بأن هذه التدريبات إنام كانت من أجل فلسطني, ويعقب الشيخ الباقوري بأن هذا كان 

مرا حقيقيا وصادقا, ولكن األهم من هذا أن الشيخ الباقوري  يدلنا عيل أن هذا احلادث أ
 . املسلمنيلإلخوانيرس للحكومة معرفة قوائم أعضاء النظام اخلاص 

وليس جيهل أهل الرأي من اإلخوان أن من أهم هذه املجموعات التي كانت ... «
كان يدرهبا املهندس سيد فايز الذي قتله تقوم بالتدريب يف جبل املقطم هي املجموعة التي 
  . »النظام اخلاص بعد أن انشق بعضهم عيل بعض

 يف أنفس الذين حيرتمون ىوقد كانت طريقة قتله جتايف املروءة والدين وتبعث األس«
مولد رسول اهللا ذلك أن الذي حتري ذكري املولد النبوي الرشيف فبعث إليه يف بيته 

فلام حاول فتح الصندوق انفجر يف وجهه فقتله, وقتل أخاه صندوقا من حلوي املولد, 
األصغر الذي كان يقف بجانبه, وقتل بنتا صغرية كانت تسري يف الشارع الذي يقع فيه 

  .»مسكنه مع أرسته
وقد كان هذا القتيل يدرب جمموعة من الفدائيني يف جبل املقطم, وكانت قد وقعت «

 . »عهم األسلحة وسائر ما حيتاج إليه التدريبهذه اجلامعة يف قبضة رجال األمن, وم
فاتصل املرشد العام باحلاج أمني احلسيني طالبا إليه أن يتدخل بحجة أن هذه «

التدريبات إنام كانت من أجل فلسطني, وذلك حق, وقد قرر املقبوض عليهم هذه احلقيقة 
ربية العليا يف التحقيق, فأفرج عنهم, وسلموا األسلحة وسائر األجهزة للهيئة الع

 . »لفلسطني, ثم سلمت هذه اهليئة األسلحة إيل الفدائيني, فعادت بذلك إيل النظام اخلاص
وكان طبيعيا أن تدون أسامء الذين أفرج عنهم يف سجالت التحقيق, كام كان طبيعيا «

أيضا أن يستويل رجال األمن عيل مجيع ما كان معهم من أوراق كانت مفتاحا إيل معرفة 
 .»نظام اخلاص بأسامئهم احلقيقية وأسامئهم احلركيةأعضاء ال
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ونميض مع حديث الشيخ الباقوري  عن فرتات شبابه السيايس فيام قبل الثورة, فننتقل 
إيل ما يرويه عن جتربته يف خوض االنتخابات الربملانية التي أجريت يف عهد وزارة أمحد 

 .عقبت وزارة الوفدأالئتالفية التي وهي الوزارة ا) ١٩٤٥ ـ يناير ١٩٤٤أكتوبر (ماهر 
 وكان الشيخ الباقوري  قد رشح نفسه يف هذه االنتخابات لعضوية النواب عن دائرة 

عيل نحو ما (مرشح اخلاصة امللكية محادة الطرابليس اخلليفة, لكنه مل يقدر له الفوز أمام 
 ).يصفه

)٦٩( 
احة إيل أن اخلاصة وال جيد الشيخ الباقوري أي حرج يف أن يشري يف وضوح ورص

امللكية كانت تتدخل ضده يف هذه االنتخابات عيل الرغم من احلب اجلارف الذي أحاطه 
 .به الناس 

تصادف (وهو حيكي كيف أيده طالب األزهر وكيف أيده اثنان من شيوخه األجالء 
عض ن بأ ىلإ, لكننا نالحظ أنه بمفهوم املخالفة يشري )أهنام صارا بعد ذلك شيخني لألزهر
ن أكثرهم أيدوه , مع أننا نعرف أن اإلخوان إنه يقول  أاإلخوان املسلمني مل يؤيدوه, ذلك 

مجاعة ملتزمة جتتمع عيل ما تؤمر به, وهو يذكر أنه نجح يف أن خيوض معركة اإلعادة مع 
 :محادة الطرابليس الذي كانت اخلاصة امللكية تريد نجاحه

, وقد رأيت أن ١٩٤٥لس النواب سنة أعلنت احلكومة عن االنتخابات ملج... «
أرشح نفيس لعضوية جملس النواب, فتقدمت لذلك يف دائرة اخلليفة بالقاهرة, وكنا أحد 
عرش مرشحا, وكانت معركة فريدة بني املعارك االنتخابية ذلك أن أحدا مل يكن يعرفني يف 

 املساجد هذه الدائرة من أبناء الشعب, وبعد فرتة جد قصرية وقف إيل جانبي أئمة
واألزهريون, وأكثر األخوان املسلمني, وأخذت الدعاية لالنتخابات لونا جديدا يثري 

 .»االنتباه
وقد كان بعض املرشحني يستعني باملال عيل رشاء أصوات الناخبني, فقام طالب «

األزهر الذين كنت مدرسا هلم, وعلام بني شيوخهم, وقائدا حلركتهم بمواجهة هؤالء 
وب جديد, فكانوا يركبون الدراجات ويضعون عيل ظهورهم الفتات املرشحني بأسل
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وهذا من نتائجه أن يسقط . » الرايش واملرتيش يف النار«: كتب عليها باخلط اجلميل

أمحد : املرشحون دون أن حيصلوا عيل التأمني, وأن تكون اإلعادة بني مرشحني اثنني
 .» حسن الشيخ الباقوري  ومحادة الطرابليس 

)٧٠( 
تكفلوا بتمويل محلته أنفسهم  األهايل أن باعتزاز إىل  يشري الشيخ الباقوريو

 : االنتخابية
ومن اإلنصاف للتاريخ ومعرفة الفضل ألهله, أن أبناء الدائرة كانوا يتكفلون « 

بنفقات الرسادقات, كام يعرف ذلك كثري من أهل تلك الدائرة التي كانت تتألف من 
ية, ومنطقة عرب يسار, ومنطقة احللمية اجلديدة, غري أن كل منطقة السيدة نفيسة واألبج

ذلك مل يستطع أن يتغلب عيل السيارات احلمراء التي كان يرشف عليها ويوجهها رجال 
اخلاصة امللكية, ومل تكن هذه السيارات قد ظهرت للناس إال ليلة االنتخاب, فقمت يف 

 : الرسادق الشعبي الذي أقامه أهل الدائرة يل وقلت
إنني أعتقد أن النجاح احلق ليس مقصورا عيل الظفر باألصوات, ولكن يف الظفر «

زيزة, وهتدهيم إيل سواء السبيل, إين عبالعواطف الطيبة التي حتيا يف صدور أبناء مرص ال
 :أعاهدكم عيل أمور ثالثة ـ إذا قدر يل أن دخلت جملس النواب

ملواطنني, فليس من اإلسالم وال من العمل عيل تقريب الفوارق الطبقية بني ا: أحدها
طائفة متوت من التخمة, وطائفة : الوطنية وال من اإلنسانية أن يكون الشعب طائفتني 

 .أخري متوت من اجلوع
 .العمل عيل تقوية أوارص الوحدة الوطنية: ثانيها
 .»حترير البالد من نفوذ االستعامر : ثالثهام

بسبب تدخل رجال   محادة الطرابليسوقد وقع ما كنت توقعته, فنجح منافيس« 
 .»اخلاصة امللكية بسياراهتم احلمراء

ولست أملك بعد هذه الكلامت التي ذكرهتا إال أن أثني أبلغ ثناء وأطيبه عيل شيوخي «
الذين كانوا من الناخبني يف الدائرة, ويف طليعتهم الشيخان اجلليالن إبراهيم محروش, 

النتخاب بيني وبني منافيس عيل هذه الصورة قد ويبدو أن نتيجة ا.ومأمون الشناوي
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أثارت سخط األحرار يف الدائرة, وخاصة شباب األزهر وطالبه الذين أرهقوا أشد 
إرهاق يف املعركة االنتخابية ثم مل يظفروا بالنتيجة العادلة التي كان ينتظرها أهل الدائرة 

 .»مجيعا من خمتلف النزعات واملذاهب 
)٧١( 

أن احلكومة باإلشارة إىل الشيخ الباقوري  ال يبخل علينا بعد ذلك ومن الطريف أن 
دت تعويضه عن هذا الظلم الذي تعرض له فاختارته االقائمة التي أجرت االنتخابات أر

 .ًعضوا يف بعثة احلج
ويلفت نظرنا أن صاحب الذكريات ينظر إيل هذا االختيار عيل حقيقته وعيل أنه 

ًنا بأن املسألة كانت ترشيفا ومل تكن تكليفا, ومع أن ترضية حكومية, وهو يعرتف ضم ً
إبراهيم عبد اهلادي يف رواية الشيخ الباقوري مل يقطع بظلم الشيخ الباقوري يف 

 . الواضحةاإلشارةاالنتخابات إال أن هذه الرتضية كانت حتمل 

تاروين ويبدو أن احلكومة حتاول إزالة هذا األثر السيئ للمعركة االنتخابية, فاخ... «
 . عضوا يف بعثة الرشف امللكية املسافرة ألداء فريضة احلج

ففي ذات يوم استدعاين السيد إبراهيم عبد اهلادي باشا رئيس الوزراء األسبق, وكان «
 اخترييومئذ وزيرا للصحة, فلام ذهبت إليه حسب امليعاد أخربين يف أسلوب أديب أنه 

 يف بعثة الرشف امللكية, ولعل يف هذا  عضوااخرتتكلقد «: أمريا للحج, ثم قال يل
االختيار ما يرشح صدرك, ألننا إن كنا قد ظلمناك يف االنتخابات, فإننا نحب أن نتصافح 
يف أطهر مكان يف األرض, فأرسع يف اختاذ اإلجراءات الالزمة يف مثل هذه األحوال ألن 

 .»موعد السفر قريب 
)٧٢( 
كريات سيايس خمرضم عاين السجن, والنفي ونأيت إيل بعض اجلوانب اإلنسانية يف ذ

 .النفيس, وحتديد اإلقامة, وزوال النفوذ, وعذاب الشائعات

يتحدث الشيخ الباقوري  يف كتاب الذكريات التي بني أيدينا عن جتربته يف سجن 
 األويل فقد سبق له الزيارة مل تكن الزيارةاالستئناف, لكنه بعد أن يبدأ حديثه يذكر أن هذه 

 ..  هذا السجن وهو طالب يف قسم التخصص باألزهر الرشيف أن زار
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 إىل له زيارةوهكذا نجد هذا الرجل مع تقادم السن به وتوايل املحن عليه ال يذكر أول 

 التي أتت به إيل األحداثإال وهو يتكلم عن ) عيل الرغم من أمهيتها الفائقة(السجن 
البرشية التي حتفل بكثري من األرسار السجن للمرة الثانية وليس هذا بعجيب عيل النفس 

والغرائب, أو احلديث عنها, ولكني ال أستطيع مع هذا إال أن أعجب من أن هتمل ذاكرة 
 السجن بينام هو معني بكتابة مذكراته, ومن ناحية ثالثة فقد زيارة جتربته األويل يف اإلنسان

ًيكون هذا دليال واضحا عيل أن الذين يامرسون العمل السيايس  يصلون إيل مرحلة ً
 : املتأملة أمام ما يتذكرونه من طموحات أو صعوبات اإلنسانيةتتضاءل فيها املشاعر 

عشنا .  لنا عيل كآبته وقسوة احلياة فيهىويف سجن االستئناف الذي اختاروه مثو... «
قد , وباإلعدامأسوأ أيام حياتنا, إذ كان الطابق الذي نزلنا فيه جياورنا فيه حمكوم عليهم 

 .»ارتدوا الرداء األمحر الذي يرتديه هذا النفر من املجرمني
 ولقد كان كل ذلك حمتمال ميسورا لوال اللوحة النحاسية الصغرية التي كانت حتمل «

رقم السجني ومن حوهلا دائرة سوداء كتب عليها قضية اغتيال أمحد ماهر باشا, وقد ظللنا 
أنفسنا, وال نكاد نري ضوء الشمس إال يف هذا السجن مدة أسبوعني ننظف احلجرات ب

حني ننزل يف ساحة السجن نميش يف نظام عسكري حوايل الساعة, وموظفو حمكمة 
االستئناف التي جتاور السجن ينظرون إلينا من الشبابيك, أو من أعيل املبني بني ساخر 

 .»منا, ومشفق علينا
ف فقد زرته من قبل سنة ومل تكن هذه املرة األويل التي أزور فيها سجن االستئنا«

ومن أجل .  وأنا يومئذ طالب يف آخر سنوات قسم التخصص يف حركة األزهر١٩٣٤
هذه املهانات بني سخرية الساخرين, وشامتة الشامتني كان العنف باسم الدعوة أقبح يشء 

 . »نتمثله أو نتخيله
تل مهام تكن وليس يسع الذين قرأوا تاريخ أمتنا إال أن يمقتوا العنف فضال عن الق«

 .»الدواعي إليه واملسوغات له يف نظر اخلادعني أو املخدوعني
)٧٣( 

ونأيت إيل بعض التفصيالت الرتبوية والثقافية التي ينبغي لنا أن نتأملها يف كتاب شيخ 
بالرتبية إيل أبعد احلدود, فضال عن أنه تويل املسئولية ) بحكم الوظيفة والرسالة(معني 
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ؤسساتنا التعليمية والرتبوية, ومما يؤسف له أننا ال نجد يف هذه العليا عن كثري من م

  .املذكرات إال ثالث فقرات مما هيم تارخينا الرتبوي

أما الفقرة األويل يتحدث فيها الشيخ الباقوري  عن الدور الذي لعبته الكتاتيب يف حمو 
 :األمية فيقول

َّوالكتاب عيل هذه الصورة كان يقوم بمحو األمي... « ة قبل أن يعرف أهل القرن ُ
احلارض قيمة حمو األمية يف الشعوب, ولقد كان الكتاب بذلك هو اللبنة األويل يف بناء 

 . »الثقافة العربية واإلسالمية
ُ لبقي الناس يف إطار أمية ال حييا عليها شعب, وال ىفلوال وجود الكتاتيب يف القر«

للغة العربية أن تلجأ إيل اللغة العامية, التي تتالقي يف ظالهلا أمة, وربام محلها عجزها عن ا
 .» بسببها االنتفاع بأدب القرآن العظيم ينغلق معها فقه الثقافة اإلسالمية, ويستعىص

)٧٤( 
وأما الفقرة الثانية فيتحدث فيها صاحب الذكريات عن معني تربوي رفيع كاد يضيع 

, وذلك حيث يروي اإلنسانبحقوق يف غمرة التظاهر باحلداثة والتظاهر باملدنية والتظاهر 
 : البدين بيشء من الرضا فيقولاإليذاءالشيخ الباقوري  كيف كان طالب العلم يتلقون 

ولست أنيس قسوة شيخ الكتاب حني كان ينهال عيل أقدامنا بالعيص, فإذا ذهبنا إيل « 
سيه بل يقولون أهلينا والدموع متأل مآقينا, فإهنم ال يستمعون لشكوانا وال يتأملون ملا نقا

 .»فعيل قدر ما نصرب عليها تكون منزلتنا يف اجلنة يوم القيامة. إن عصا سيدنا من اجلنة«: لنا
وهبذه الرصامة يف املعاملة بني البيت والكتاب كنا نقبل عيل حفظ القرآن وكتابته يف «

 .»األلواح يف أمد غري طويل 
)٧٥( 

بعوثني ومدي ما يمكن أن حييق بالعمل  رأيه يف اختيار املفتعرضأما الفقرة الثالثة 
وفيها يظهر الشيخ الباقوري  انتقاده .الرتبوي من جراء االختيار غري اجليد هلؤالء املبعوثني

ملا كان من اختيار الشيخ حممد مصطفي املراغي للمبعوثني إيل اخلارج بعد عودته املظفرة 
 أن الشيخ الباقوري  كان يود لو ويبدو واهللا أعلم)  التي كان للباقوري نفسه فيها فضل(

يزال عالقا   هلذا اإلحساس بالظلم كان الئالسي هذه البعثات وأن األثر ىاتيحت له إحد
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 . بعد أن نال يف حياته ما مل ينله هؤالء املبتعثونىبذهن الشيخ الباقوري  حت

بارات  ولنتأمل عبارة الشيخ الباقوري  يف هذا الشأن, وهي عبارة ال خترج عن طابع ع
األزهريني يف اهلجوم الرشس واملطلق عيل ما يرونه خطأ, انظر إيل األوصاف التي يصف 

 يف االختيار, وكيف أسفر عن االنحراف الذي آذي ىهبا الشيخ الباقوري  حتكم اهلو
 :العيون واألفئدة حيث يقول 

هل أن يرد احلقوق إيل أ) الضمري يعود عيل املراغي(وكان أول عمل قام به ... «
احلقوق, فأعاد الذين فصلوا من وظائفهم ورفع مكافأة املتخرجني يف أقسام التخصص 

 .» من ثالثة جنيهات إيل ثامنية
ثم نظر إيل األزهر يف اإلطار العام فبعث بعثات إيل أملانيا وفرنسا وإنجلرتا يرجو «

 . »بذلك لألزهر خريا يستطيع به أن يقوم بجهد مقدور يف خدمة اإلسالم
 ى كان هذا بال ريب ـ تفكريا طيبا لو أنه ميض إيل غايته الرشيفة, ولكن حتكم اهلووقد«

  .»يف اختيار املبعوثني حول اخلري رشا واحلسن قبحا
 يف األعني, ىوبدال من أن يرحب الناس هبذه البعثات ضاقوا هبا صدرا, وكانت قذ«

 . »ون عنوانا لألزهر الرشيفإذ كان بعض املبعوثني ال يصلح أن يك. وانحرافا يف االختيار
 .» وقد أدرك هذا الشيخ املراغي بعد عام أو عامني فأسف حني ال يغني األسف شيئا «

)٧٦( 
ونصل إيل انتقادات الشيخ الباقوري  لزميله الدكتور حممد البهي الذي أرشنا إيل أنه 

رتاح إيل كان حريصا عيل التقليل من شأنه, ومن الواضح أن الشيخ الباقوري مل يكن ي
 . الدكتور البهي عليه رمحة اهللا

ويف مذكراته كرر التحدث عنه باسم البهي قرقر, وربام مل يكن الناس يعرفون بقية اسم 
الدكتور البهي قبل ذلك, ومل يكن هذا إال صورة من صور التعريض التي مل يرتك الشيخ 

 !!الباقوري  فرصة هلا إال وانتهزها يف حياء

خ الباقوري  قد انتقد إيقاف الدكتور البهي الدراسة يف صحن وقد رأينا أن الشي
األزهر الرشيف, ويف موضع آخر انتقد الشيخ الباقوري ما اقرتفه الدكتور البهي من 

ال بد لنا أن نذكر من باب التذكري واألسف (إساءة ألستاذه شيخ األزهر الشيخ شلتوت 
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 إن ىزهر يف عهد عبد النارص حتيعترصنا أن منصب الوزير كان أعيل من منصب شيخ األ

ًالشيخ عبد الرمحن تاج شيخ األزهر كرم بعد أن تويل املشيخة بتعيينه وزيرا يف وزارة 
 ).احتادية

 :يقول الشيخ الباقوري  
ويف موازنة قصرية بني هذه املوضوعات, متثل ما هلا وما عليها قلت له, لو أنني ... «

ذي بدأت فيه حيايت وعرفت كل يشء يتصل به, خريت ما اخرتت إال األزهر الرشيف ال
ًويمكن من معرفة الفضل ألصحاب الفضل, ورد احلقوق إيل الذين ظلموا ظلام لعله ال 

 وقع يف جملس −ً مثال−وبعض هذا الظلم . خيفي كله أو بعضه عيل أخي الدكتور فوزي 
البهي قرقر, الوزراء عيل الشيخ شلتوت شيخ األزهر من وزير األوقاف الدكتور حممد 

 للشيخ, ابناًالذي وصف الشيخ بأوصاف نابية ال يرضاها ذو مروءة, فضال عن أن يكون 
 .»وصنيعة من صنائعه

)٧٧( 
وننتقل إيل بعض ما يرويه الشيخ الباقوري عن ديناميات العمل الوزاري يف بداية عهد 

سليامن حافظ, شار املستالثورة, ونصادف رأيا مهام خلص به الشيخ الباقوري  حتفظاته عيل 
 درجة رهيبة أمام ىلإوقد رصح فيها بام مل يرصح به غريه من ضعف سليامن حافظ 

 :العسكريني 

ومن العجيب أن سليامن حافظ كان يكرم العسكريني, فكان يري أن األويل بالسلطة «
هم الضباط, وأن هلم أن يترصفوا كام يشاءون, وقد بلغت به احلامسة ذات يوم أنه طلب 

 يمكنوا الضباط من تأليف الوزارة التي يريدوهنا, ى الوزراء املدنيني أن يستقيلوا حتإيل
 .»وينسجمون معها

 للتشاور يف هذا األمر يف منزل الدكتور نور الدين طراف وزير اجتمعناوأذكر أننا قد «
الصحة, وقد بدأ املجتمعون حديثهم عن استحقاقهم املعاش فأخذوا حيسبون مدة 

ام أطمأنوا إنه سيكفل هلم حياة مرحية يف مستقبل أيامهم قرروا أن يستقيلوا, خدمتهم, فل
كام قرروا أن أمحل هذه االستقالة اجلامعية إيل الرئيس نجيب الذي كان ينزل يف فندق مينا 
هاوس مع امللك سعود, وملا مل أمتكن من لقاء الرئيس نجيب رأيت أن أسلم االستقالة إيل 
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 . »ير اخلارجية ليحاول هو أن يرفعها للرئيسالسيد حممود فوزي وز

لعلك تذكر : وقد رأيت من احلق عيل مجال عبد النارص أن أخربه هبذا األمر, فقال يل«
ًأنني قلت أكثر من مرة أنني أعتربك واحدا منا, ثم طلب إيل أن أتصل بالوزراء املستقيلني 

, اإلرشادذ فؤاد جالل وزير وأن أبلغهم عنه أن يسرتدوا استقالتهم, فذهبت مع األستا
 .»وحدث االتصال بكل الوزراء عن طريق التليفون, وأبلغتهم رغبة مجال عبد النارص

)٧٨( 
 سياسات ى الفرتة يتحدث الشيخ الباقوري عن إحدتلكويف غضون ذكرياته عن 

ول عهدها حني تعمدت تعيني بعض الضباط الشباب مندوبني للقيادة يف أالثورة يف 
ملختلفة , وما سببه هذا الترصف من إيذاء بعض الكفايات الوطنية التي فقدهتا الوزارات ا

الثورة دون أن تدري, ويف هذا اإلطار تأيت رواية للشيخ الشيخ الباقوري عن استقالة  
 :  القباين املؤسفة فيقول إسامعيل األستاذ

 يصلح  بغيضة ال يريض عنها مسئول والازدواجيةوكانت هذه الصورة تشري إيل «
عليها عمل, وقد تكررت هذه الصورة يف وزارات أخري كوزارة املعارف التي كان 

فقد انعقد جملس الوزراء , وبدأ الوزير القباين حديثه . وزيرها يومئذ إسامعيل القباين
ًمتهدج الصوت شديد االنفعال, وشكا إيل املجلس جمتمعا ترصف السيد مندوب القيادة, 

ن حتة ضابط يتحكم يف, وأنا وزير, ويل أغري معقول «:ابية إذ قال ثم اتبع شكواه بكلمة ن
 .»ًجتربة طويلة يف وزارة املعارف إيل أن رصت وزيرا هلا

 قال له مجال سامل ىوما أن فرغ الوزير إسامعيل القباين من كلمته العاتبة الغاضبة حت«
 .» الضابط ده هو اليل خالك وزيرةإن حت«

 .»اًقبلت فورسه عليه أن يستقيل, فقدم استقالته ووقد رأي الرجل من حق نف«
)٧٩( 

الفرصة املتاحة   الشيخ الباقوري يف هذه املذكرات انتهزأن إىل نشري أن اإلنصافومن 
للحديث عام يؤمله املسلمون من أن تنتبه الواليات املتحدة األمريكية إيل قيم العدالة 

عور املسلمني فيام يأخذونه عيل واحلق يف تعاملها مع قضية فلسطني, مشريا إيل ش
, وهو يرضب مثال بعيدا عن  إلرسائيلالواليات املتحدة من تأييد مطلق وغري مرشوط 
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املتحدة  إىل األسلوب األمثل يف التعامل مع الواليات األذهاناملوضوع حياول أن ينبه به 

 .األمريكية 

فلبني ليتقووا هبم عيل هل الأوقد أراد األمريكيون أن يستميلوا املسلمني من ... «
الكاثوليك, إذ كان مذهب أمريكا الديني موصول األسباب باملذهب الربوتستانتي, وبني 

 .»الربوتستانت والكاثوليك خصومة شديدة تبلغ أحيانا منزلة العداوة بني املتخاصمني
 وقد احتالت أمريكا لذلك حيلة ذكية فأرسلت إيل اآلستانة وفدا يلتمس من «

لعثامنية إرسال مرشدين يعملون عيل هتذيب مسلمي الفلبني نظرا ملا كانوا عليه احلكومة ا
 . »من اجلهل يومذاك

وملا كانت الدولة العثامنية وقتئذ شديدة العناية بأمور اإلسالم أمرت املشيخة «
اإلسالمية بأن ترسل إيل الفلبني أحد مأمورهيا, وهو املرحوم وجيه أفندي زيد الكيالين 

فلام ذهب  , وقد جعلت احلكومة ذلك الرجل أشبه بشيخ لإلسالم يف الفلبني,النابليس
استقبله املسلمون بفرح يفوق الوصف, وبدأ الرجل مهمته, وعاونه األمريكيون أكرم 
معونة, ولكنه مرض مرضا شديدا فرجع إيل وطنه, وهناك قيض نحبه, فلقي ربه راضيا 

 .»مرضيا 
إال ويأخذين العجب من موقف هذه  املوقف ألمريكاأنني ال أكاد أختيل هذا  وأشهد«
 متنيت أن يميض هذا البلد احلر عيل سنته  من قضايا التحرر يف العامل, وكمىالكرب الدولة

فلسطني  ظامليهم, فإذا هم عيل ذلك منترصون ألبناء القديمة يف االنتصار للمظلومني عيل
عيل   أمريكا أخذت نفسها بامليضظلم أليم, ولو أن الذين ال يشك أحد يف أهنم ضحايا

 ـ منذ مئات السنني لكانت بذلك قد ربطت, الطريق الذي سلكته مع مسلمي الفلبني
بذلك, ومن ذلك إيل قابل رشيف خيشاه  حارضها املأمول بامضيها الكريم, ثم انطلقت

                                        .  »ويرضاه الصديق العدو,
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ولو نرشت هذه يف هدوء عقب وفاة صاحبها , ونرشت صدرت هذه املذكرات 
, املذكرات قبل ذلك املوعد الذي صدرت فيه بخمس سنوات أو أربع لكان هلا شأن آخر 

بيد أهنا يف واقع األمر مل تصادف موجة من موجات ,  هلا شأن آخر ولو أهنا تأخرت لكان
, كام أن الصورة املنطبقة عن جدية صاحبها جعلته خارج نطاق التاريخ املواكبة ملحتواها 

االهتامم اجلامهريي والصحفي عىل حد سواء , كام أنك لو صادفت كتابا يصف احلياة يف 
  .وال بالقطب الشاميل لقطب اجلنويب القطب اجلنويب , وأنت غري معني ال با

وقد أشار النارش األستاذ وهبة حسن وهبة إىل أن الدكتور البهي أهنى إليه خرب االنتهاء 
م , وأنه شعر وقتها باالنقباض الشديد , وارتعدت أوصاله , ١٩٨٢عام  منها يف أوائل

قرائه فقد أحس يف تلك اللحظة أن هذه املذكرات سوف تكون آخر عمل يقدمه ل
 . وتالميذه وحمبيه , وأهنا سوف تكون كلمة الوداع األخرية 

 . وهذا هو ما حدث بالفعل 
 صفحة ني وعرشينتاثنطويلة للمذكرات يف مقدمة وقد نرش األستاذ وهبة حسن وهبة 

خصص معظمها للحديث عن األداء املنضبط للدكتور حممد البهي يف أثناء توليه الوزارة , 
 . ا للحديث عن بدايات حياته العلمية , وما أظهره من تفوق فيهاكام خصص جزءا منه

وتعد مقدمة النارش مصدرا مهام لكتابة تاريخ البهي يف الفرتات التي مل يتناوهلا 
 النارش بأن املذكرات حتتاج هذه اإلضافة فأضافها , َّسنَحَبالتفصيل يف مذكراته , وكأنام أ

ة نظر النارش بالطبع , وهى وجهة نظر مقدورة وهى إضافات ذات قيمة , كام تعكس وجه
عىل الدالالت التي يراها فيام يرويه من متاما ومقدرة , وإن مل يكن معنى هذا أننا نوافقه 

 . ترصفات 
END 

نبدأ مدارستنا بذكر أكثر ما فيها من األمور احلادة , والنظرات غري التقليدية املختلفة 
الدكتور حممد البهي أن نرى نا يف هذا الصدد هو مع الواقع املرصي , وأول ما يصادف

ون اإلسالمية محلة شديدة , حتى إنه يصور وجود هذا ؤحيمل عىل املجلس األعىل للش
تي , وهو ياملجلس عىل أنه مل يكن إال تقليدا حرفيا للمجلس األعىل يف االحتاد السوفي
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 : يصور هذا الوجود عىل أنه نوع من أنواع املباحث 

املجلس اإلسالمي (ًسف الشديد أن كثريا من علامء األزهر ال يعلم أن هذا ومن األ«
اسة الوزارة السوفييتية يف ئامللحق بر) املجلس الديني األعىل(أنشئ عىل غرار ) األعىل

 رصد احلركات اإلسالمية , وأصحاب اإليامن والقوة كوقصد منه هنا. موسكو 
يامن باهللا , وإفسادها , وترويج األباطيل عنها وتتبع هذه احلركات ورجال اإل. اإلسالمية 

 كام –ويباح له . , ورضهبا باملؤامرات والتجسس كام يقال , وهو ملحق بجهاز املخابرات 
يباح ألي فرع من األجهزة الرسية يف الدولة , أن ينفق ما يشاء يف غيبة رقابة الدولة , وىف 

  . »ظل يقظتها , عىل السواء
انتشار ما يسمى ًيفة هذا املجلس الرسية ال يعجب إطالقا من والذي يقف عىل وظ«

, واإلرساف يف أموال املسلمني بمقاييس خمتلفة , وغري رشيدة تنسب بالعبث , والفساد
ولني إزاء ترصفاته ؤً , وال يعجب أيضا من موقف املسم١٩٦١إليه منذ إنشائه يف سنة 

 . » والتغاىض عنها
ويج إشاعات , وتتبع حركات وأشخاص يف جمال فهو جهاز مجع معلومات , وتر«

وإنشاء جملة له , . السواء  علامء األزهر , وهيئاته , وطالبه الوافدين واملرصيني عىل 
وإخراج كتب ورسائل عنه , وإحياء تراث قديم إسالمي هو ستار فحسب خيفى وراءه 

 : وإال . الغرض احلقيقي 
شرتاكية املاركسية ? أم ما كانت تنرشه يف ًفهل نرشت املجلة يوما ما مقاال ضد اال 

 هذا املجال هو تطويع اإلسالم للامركسية ? 
اإلسالم يف حل مشاكل رأي هل أخرج املجلس كتيبات ورسائل تعرض  

 املجتمعات املعارصة , وإجيابيته كمنهج يف حياة اإلنسان ? 

مية , وما يغنيه عن هل نرش من الرتاث اإلسالمي ما حيتاجه املسلم يف حياته اليو 
 »النظم اإلنسانية املعارصة ? 

 

EOD 
ويعود الدكتور حممد البهي بعد صفحات عديدة إىل احلديث عن أداء املجلس األعىل 

مضفرا هذا احلديث بانتقاد الوزير أمحد ون اإلسالمية بمرارة واحتقار وتشويه , ؤللش
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حممد توفيق عويضة , وبانتقاد طعيمة وبانتقاد رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 

ولسنا نبالغ يف هذه األوصاف التي نصف هبا حديثه , فاحلديث !! تارخيه السيايس كله 
 : نفسه ناطق بأكثر من هذا , وانظر إليه وهو يقول 

عندما توىل  اهللا طعيمة ون اإلسالمية فقد أنشأه الصاغ عبدؤأما املجلس األعىل للش«
, استه وهو وزيرئّكام كون هو نفسه مجعية تعاونية لإلسكان بر . أمر األوقاف يف سنة سابقة

, والصاغ إبراهيم الطحاوي , واملالزم ثان حممد  حاتمالقادر  حممد عبدوبعضوية الصاغ 
أن اشرتت من وزارة األوقاف قرص : , وكانت باكورة أعامل هذه اجلمعية  توفيق عويضة

, ًا صاغاًرم , بسعر املرت املربع اثنني وثامنني قرشوحديقته الواسعة يف شارع اهل )نسيم باشا(
وذلك أسوة بالسعر الذي وافقت عليه . عىل أن تكون تكلفة املرافق عىل حساب اجلمعية 

  . »الوزارة جلمعية القضاة يف مدينة األوقاف
وظيفة السكرتري املساعد  إىل املالزم حممد توفيق عويضة وأسند الصاغ طعيمة«

علام بأن سلطة . ّون اإلسالمية , وفوضه يف سلطة رئيس املصلحة ؤللشللمجلس األعىل 
واملالزم ثان . رئيس املصلحة ال يفوض فيها إال موظف يشغل درجة مدير عام عىل األقل 

كان منقوال من اجليش إىل وظيفة مدنية يف الدرجة اخلامسة بمرتب  حممد توفيق عويضة
ًمخسة وعرشين جنيها مرصيا يف الشهر ً«.   

وذهب مبارشة  ً أنه يوما ما ختطى املرحوم عبد احلكيم عامر– كام قيل –وسبب نقله «
طلب لقاءه ألمر هام يتعلق  , وييف منشية البكر إىل منزل الرئيس مجال عبد النارص

من الضباط األحرار, ضد  فلام استقبله نقل اليه ما أسامه مؤامرة وحيد رمضان. بحياته
ضد وحدة مرص )  سعود (, عىل إثر مؤامرة امللك  لنارصا حياة الرئيس مجال عبد

  . »وسوريا
فلام غضب منه املشري نقله الرئيس السابق إىل وظيفة مدنية يف وزارة األوقاف , وتوىل «

  . »وهى الدائرة اإلسالمية. منها اإلرشاف عىل فرع املخابرات العامة يف الدائرة الثالثة 
ونه يف غري ؤاف للتسرت عىل هدفه ولإلنفاق عىل شوأحلق هذا الفرع بوزارة األوق«

  .»مساءلة من أموال الرب التي خصصها الواقفون عىل خري املسلمني
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 :ويصل الدكتور البهي إىل حدود متقدمة يف انتقاده للمجلس األعىل 
ًومل أر يف حيايت  سـخرية وامتهانـا ألمـوال املـسلمني وللقـيم العليـا يف ذاهتـا , مثـل مـا «

وبعد أن سحبت من عويضة التفـويض يف سـلطة رئـيس . رأيت يف ترصفات هذا املجلس 
ّاملصلحة ومنعت الرصف من أموال الرب واخلريات إال بعد العرض عىل , وراجعت أعـامل 
املجلس فيام ينرشه من كتيبـات , ورسـائل , وفـيام يـصدره مـن جملـة كـل شـهر انكـشف يل 

 رشف إىل الـرئيس الـسابق , يسـام ن طريق الـسيدالغرض الرئييس من إنشائه , فكتبت ع
ًوإىل الــسيد رئــيس املجلــس التنفيــذي , مقرتحــا فــصل املجلــس عــن الــوزارة وإحلاقــه إمــا 

اســة اجلمهوريــة , بجميــع موظفيــه ومــا هــو ئبجمعيــة الــشبان املــسلمني بالقــاهرة , أو بر
  . »خمصص له يف ميزانية الوزارة

 رشف وكذلك بالسيد حامد يادية بالسيد ساموكان توفيق عويضة عىل صلة غري ع«
ًحممود مدير مكتب السيد عىل صربي حتمل أيا منهام عىل أن حيجب عن رئيسه مكاتبات 

 لوزارة األوقاف ثالثة خطوط نوكا. الوزير , بينام يرسع يف تبليغ شكاوى عويضة 
عىل , وواحد اثنان منها يف املجلس األ: تليفونية إلرسال الربقيات عىل حساب الوزارة 

 ال ى يف شكاو اخلطنيوطوال اليوم كان عويضة يسخر هذين. فقط يف ديوان الوزارة 
  . »ساس هلا من الصحة ضد الوزيرأ

كل ما فيه معوج , وخمتل . ً كان أخطبوطا – بوضعه الذي كان عليه –وهذا املجلس «
فاق عىل الشياطني ينزف من أموال املسلمني لإلن. يسريه اهلوى , والرغبات الشخصية . 

وسحر العبث باملال , والسري يف طريق اهلوى , أغرى الكثري ممن . وعبثهم وإفسادهم 
ًحتى رأينا واحدا كالشيخ حممد املدين وقد كان . جيندون أنفسهم يف سبيل طاغوت املال 

وهو . ًعميدا لكلية الرشيعة باألزهر , يسري يف ركاب عويضة ويصفه بالشاب املؤمن 
أستاذنا املرحوم الشيخ األكرب شلتوت عندما كان يصف الرئيس مجال عبد النارص حياكي 

  . »وكان هيش هلذا الوصف عند سامعه. بالشاب املؤمن 
)٥( 

 اإلدارة القانونية إىل من خالل مذكرات أعدهتا تقدم هيذكر الدكتور البهي بكل فخر أن
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 :  وأربعني قضيةٍيف ثامنببالغات النيابة العامة 

ومل . بها التزوير , واالختالس , وأكل أموال املسلمني بالباطل , والسفه يف إنفاقها عص«
بل كانت معه ومن حوله عصابة ممن كانت تلمع أسامؤهم بسبب . يكن وحده يف هذه املجال 

وطريق اإلفادة من . اسة أو يف خارجه , تستفيد من أموال اخلريات ئوظائفهم يف ديوان الر
. ألن الرصف منها ال يراجع من جهة أجنبية عن الوزارة .  , وقصري هذه األموال سهل

  . »وتوقيع الوزير عىل ما يرصف منها ينهى كل عقبة يف طريق الرصف
ون العاملني بالوزارة كانوا ؤوالعجب أن كبار املوظفني يف احلسابات , ويف ش«

ترصفات املالية فهم بينام ينكرون عىل الوزارة بعض ال. يسلكون مسلكني متناقضني 
واإلدارية , إذا هبم أنفسهم جييزون للمجلس ما أنكروه باألمس , أو ينكرونه اليوم عىل 

  . »الوزارة
ة ئًأن رأيت املراقب املايل بالوزارة موافقا عىل رصف مبلغ ما: وقد لفت نظري مرة «

ًوأربعة عرش جنيها يف الشهر الواحد , ثمنا ملرشوبات غازية ملكتب سكرتري  فلام . املجلس ً
. فلم جيب . أجيوز رصف أي مبلغ ملكتب الوزير لإلنفاق منه عىل الضيوف ? : سألته 

ثم عرفت السبب يف موافقته للمجلس وهو أنه يتقاىض مكافأة . فطردته من الوزارة كلية 
  . »وكان هذا الصايف أكثر من صايف مرتبه. ة جنية مرصىئشهرية منه , يبلغ صافيها ما

 ترصف من أموال اخلريات التي يسحبها املجلس – وهو عديد –ه املكافأة ومثل هذ«
املرة بعد األخرى بناء عىل سلطة رئيس املصلحة املفوض فيها سكرتري املجلس املساعد , 

  . »ون الربؤأو بناء عىل موافقة وكيل الوزارة لش
ERD 

س األعىل عن موقف موظفي املجلالدكتور حممد البهي وىف موضع ثالث يتحدث 
وما يدل عليه هذا املوقف من , بعد خروجه من الوزارة منه هو نفسه ون اإلسالمية ؤللش

روح التآمر التي مل تكن غريبة عىل مثل هذه الكيانات التي تنشأ يف ظروف خاصة , وال 
 : تتمتع بروح املؤسسة العلمية احلقيقية 

طيع ستطيع اهلدم أكثر مما يستارة من يوكان من الواضح أنه تقرر أن خيلفني يف الوز«
إنه من عمل : ون جيب أن يستبعد أو يوقف , طاملا يقال عنهؤفكل شأن من الش. البناء 
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حتى مساكن األئمة يف الوجه القبيل عندما ألغى مرشوعها أرسلت . الوزير السابق 

وقد أرسلت من عمالء املجلس األعىل , عن طريق . اسة ئبرقيات الشكر إىل الر
  .»ونني اخلاصني بالربقيات يف مبنى املجلس نفسهالتليف
ون اإلسالمية هيئة لصياغة ؤًحياول عبثا من يريد أن يفهم أن املجلس األعىل للش«

فقد أنشئ وقت أن . الفكر اإلسالمي الصحيح , أو مصدر لدعوة إسالمية جادة 
والنظام . دولةادر اإلنتاج , ونقلها إىل الترسخت أقدام املاركسية يف إلغاء ملكية مص

احلاكم باسم الثورة يستحيل عليه أن يقبل املاركسية كأساس للحكم , ثم يدعو لإلسالم 
من جانب آخر , واإلسالم يدعو إىل حرية امللكية الشخصية , وينظر إىل الدولة من خالل 

  . »األفراد , وال يراها صنام مستقال يعبد
 

 :يقول فيها ة وهو يلخص عقيدته يف املجلس يف عبارات حاسم
ون اإلسالمية صورة من صور املخابرات والتجسس يف الدائرة ؤاملجلس األعىل للش«

هو القناع الذي خيفي . وممارسته للنرش يف جمال الكتب والرتاث اإلسالمي . اإلسالمية 
وعدم تقيده بلوائح أو بقوانني يف إنفاق األموال وتشغيل العمالء . وراءه املهمة احلقيقية 

  . »ريق االستخبار , وإنجاز املهامت الرسيةهو ط
ESD 

احلافل بالصدمات املحسوبة وننتقل إىل ثاين أهم الصدمات يف كتاب الدكتور البهي 
واملدروسة واملوثقة , إال حد ال نجده يف كتاب يف مثل حجمه , وال يف أحاديث رجل مل 

 .يرتبط باملنصب الوزاري إال مدة سنوات معدودة 
بأن خروجه من الوزارة كان متكينا للامركسية والفكر جياهر  حممد البهي الدكتورنرى 

  .املاركيس يف ميدان األوقاف وميدان السياسة العامة للدولة عىل حد سواء 
  . احلادوربام كان الدكتور البهي أول وآخر وزير رصح بمثل هذا املعنى عىل هذا النحو 

ية التي عزفت عىل هذا املعنى مل ينتبه إىل ومن الطريف أن أحدا يف األدبيات التارخي
هذا املعنى هبذا النص الواضح الرصيح يف هذه الفقرات التي تتضمنها مثل وجود 

والتي يسخر فيها من ترصفات الوزراء مذكرات الدكتور حممد البهي التي بني أيدينا 
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 اإلسالم التي  باحلملة عىل جملة منربه السخريةًالتالني له يف وزارة األوقاف مضفرا هذ

اللذين يصدرها املجلس األعىل للشئون اإلسالمية وعىل العددين اخلاصني املشينني 
 يف(وعىل امللك فيصل ) يف أحدمها(صدرا من هذه املجلة هجوما عىل الرئيس بورقيبة 

 : وهو يقول ) العدد الثاين
وح تتبع هي ر. ولني فيها ؤوالروح التي وجدت بعد خروجي من الوزارة لدى املس«

لألعامل التي أنشأهتا , أو ساعدت عىل إنامئها للتمويه أو التسرت عىل القصد األصيل من 
  . »إخراجي منها

ETD 

ثم يصل الدكتور البهي إىل استخدام أسلوب القرص يف احلديث عن أسباب إخراجه 
 : من منصبه الوزاري وهو يقول 

. املاركسية يف الوطن العريب وما أخرجت إال استجابة ألصحاب الشورى يف تطبيق «
 : وإال . ومرص يف املقدمة 

ما هو السبب يف إلغاء دار القرآن , وهدم مسجد أوالد عنان ليقام مسجد الفتح   
بدال منهام بعد اعتامد مليون وربع املليون من اجلنيهات من بقايا حسابات األوقاف يف 

 عرش سنوات مضت ? 
األئمة وباألخص يف الوجه القبيل , بعد توزيع وما هو السبب يف إلغاء مساكن  
ًة ومخسني ألفا من اجلنيهات هلذا املرشوع عىل املحافظني , ورشوع حمافظة البحرية ئسبعام

 بالفعل يف إقامة هذه املساكن ? 

ما هو السبب يف إلغاء مرشوع ضم األئمة إىل مدريس األزهر يف كادر واحد, وتعيني  
ًنوي باملحافظة مديرا للدعوة باملحافظة, كام هو مرشف عىل شيخ املعهد الديني الثا

 معاهدها ? 
ًحقا , ومل  مرشوعات أخرى عديدة لو نفذت لكان علامء األزهر أصحاب ريادة  …« 

يكونوا دعاة لسياسة ال يؤمنون هبا , ومل يشرتكوا يف وضعها , ولكن أريد هلم أن يسوقهم 
ن , إىل ما تشاء السياسة القائمة أن تسوقهم ًاملجلس اإلسالمي األعىل سوقا فيطيعو

 . »نحوه
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ًوالعددان اللذان صدرا من جملة منرب اإلسالم عن هذا املجلس , خاصا أحدمها «

ببورقيبة واآلخر بامللك فيصل , مل يكونا ليصدرا , لو كان للعلامء الذين شاركوا فيهام 
نتف ذقن (و) .. واجة بورقيبةاخل(فا . شخصية مستقلة , وريادة قارصة عىل رأى اإلسالم 

 ال – الرئيسيان اللذان استكتبا فيهام بعض علامء األزهر نومها املوضوعا) .. امللك فيصل
أن يسهم فيهام ولو بقدر : يليق بإنسان مثقف , فضال عن أن يكون من أصحاب الفضيلة 

  . »ضئيل
EUD 

كار حمددة ف أحولالدكتور حممد البهي التي تتمحور من مذكرات وىف موضع آخر 
يتحدث الدكتور حممد البهي عن هذا املعنى املؤكد عىل وخمالفة ملا هو متصور وواضحة 

 : بسبب توجهه املعادى للامركسية فيقول من الوزارة خروجه 
 ,جملس األمة أي عبد النارص عد هذا التعديل الوزاري افتتح الرئيس السابق يو.... «

إلغاء امللكية اخلاصة : شرتاكية وكانت بداية هذا التحول وأعلن عن التحول العظيم يف اال
 املجيدة يف سنة هقوانني يولي: لوسائل اإلنتاج , وحتويلها إىل ملكية عامة , فيام يسمى 

  . »م١٩٦١
نتوقف هنا لنشري إىل أن الدكتور البهي دخل الوزارة بعد هذه القوانني , وإن كانت 

 . إال بعد خروج الدكتور البهي من الوزارة حو ماركيسهذه القوانني نفسها مل تفعل عىل ن
 املاركيس, يوكان هنا يف مرص إعداد للتحول نحو روسيا يف النظام االشرتاك«

  . »والتقرب من سياسة الكتلة الرشقية الشيوعية
واإلفراج عن املعتقلني .. فانتخاب جملس أمة جديدة من صنع االحتاد االشرتاكي «

  . »م من وسائل اإلعالم يف وظائف قياديةالشيوعيني ومتكينه
  . »وجتميد النشاط اإلسالمي يف األزهر وىف وزارة األوقاف«
  . »م١٩٦٤سنة  بريلأًكان ذلك كله متهيدا لزيارة خروشوف ملرص التي متت يف «
عبد احلكيم عامر عىل  والذي محل رسالة التقريب من موسكو إىل القاهرة كان املشري«

: ًوقد تضمنت هذه الرسالة بنودا عديدة  . م١٩٦٤وسكو يف فرباير سنة إثر زيارته م
اإلفراج عن املعتقلني الشيوعيني ومتكينهم من وظائف اإلعالم , وجتميد النشاط 
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: وكان معنى التجميد . ًاإلسالمي , متهيدا للمد الثوري االشرتاكي يف إفريقيا , وآسيا 

ون األزهر , ويستهدف جتلية ؤاف وشوقف كل مرشوع إسالمي خططته وزارة األوق
  . »الفكر اإلسالمي , أو جتميع املسلمني عىل املبادئ اإلسالمية الصافية

شل حركة الوزير الذي عرف بخصومته للفكر املاركيس يف أقوى : وقبل هذا وذاك «
 . »وصلته باالستعامر الغريب.. الفكر اإلسالمي احلديث «وهو . كتاب خرج له 

EMLD 
بمرارة شديدة عن موقف الدولة منه بعد خروجه من الوزارة الدكتور البهي  ويتحدث

 :واصفا بدقة سلوك ما أصبحنا نسميه الدولة العميقة 
ي, ّأن تنرش اإلشاعات ضد: ولذا كان من الواضح بعد خروجي من الوزارة «

ة ون اإلسالميؤوكان من اإلشاعات التي عمل املجلس األعىل للش. وخاصة يف األزهر 
وأنى أضع العقبات يف طريق الرتقية .. أنى شديد : كفرع للمخابرات العامة عىل نرشها 

وأنى أشق عىل طلبة الكليات .. ونقل األساتذة من الكادر العام إىل الكادر اجلامعي 
ج إشاعة أخرى غريبة عندما ّ كام رو,العلمية والعملية بزيادة سنة إعدادية يف كلياهتم 

ذهب إىل إدارة اجلامعة لتسلم أأين مل : وفحواها .  بعد الوزارة أخذت لنفيس إجازة
ويعلم اهللا أنى كنت قد قدمت استقالتي . ًالوظيفة اجلديدة , خوفا من الطالب وغضبهم 

منها بسبب ما تصورته من فجوة بيني وبني الوزير الذي خلفني , يف مفاهيم اإلصالح 
  . »والتطوير لرسالة األزهر

ًون اإلسالمية كان يستخدم كثريا من طالب الكليات ؤىل للشواملجلس األع«
يف ترويج اإلشاعات , أو مجعها يف املحيط : األزهرية املقيدين فيها يف إنجاز أهدافه 

 كام كان يعاونه يف هذا الشأن بعض العلامء, مثل الشيخ ,اإلسالمي بمرص وخارج مرص 
  . »)حممد املدين(

EMMD 
فإن الدكتور حممد البهي  احلافل باملرارة إلخراجه من الوزارة التفسريوفيام قبل هذا 

األزهر , وكأنام  ا الختياره للوزارة , وهو إبعاده عن جامعة ًا غريبً سببرتأىي يفاجئنا إذ
أن , ة يافبام فيه الك, كان البد من تسكينه يف موقع من املواقع العليا , وربام أنه ال يدري 
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يف هذا املوقع الوزاري لتثبت أو نمط سلوكه جة إىل اسمه الدولة هي التي كانت بحا

كان املناصب الوزارية , بينام وأهل الدين للجامهري أهنا مل تقرص يف تولية العلامء األزهريني 
ًالنظام السيايس يدرك أن أيا من هؤالء العلامء لن يسرتيح يف هذا املوقع , ولن يتمكن من 

  .و العام الذي أوجدته الثورة وحكوماهتا حتقيق يشء ذي بال فيه يف ظل اجل
الدكتور ة كانت بحاجة إىل عامل كبري من طبقة َولّإىل أن الدبكل وضوح وهنا نشري 

  البهي ووزنه بعد أن فشلت يف ملء الفراغ الذي ترتب عىل إبعادها للشيخ الباقوري 
ذ بدا تعاونه معها منبكفاءة مرموقة  ظل متعاونا مع الثورة وهو الذي) م١٩٥٩يف فرباير (

  .بعد قيام الثورة بستة أسابيع 
أن خيلف أيضا ي عندما عاد إىل احلكم اختري له رومن العجيب والطريف أن الباقو

األوىل البهي يف منصب مدير جامعة األزهر ليصبح يف موقع الشخصية الدينية الرسمية 
 عىل هذين العاملني ً, وظل عهد وزارات عبد النارص كله مقترصا) أو الربوتوكولية(

األزهريني حتى جاء عهد السادات وانتفع يف مناصب الوزارة بسبعة من علامء األزهر عىل 
هبي , ذعبد احلليم حممود , وعبد العزيز عيسى , وحممد حسني ال:  كانوا هم التوايل

  . وحممد متويل الشعراوي , وحممد عبد الرمحن بيصار , وعبد املنعم النمر , وزكريا الربي
يف سبب هذه وىف كل األحوال فلنقرأ هذا النص الذي يصور به الدكتور البهي عقيدته 

 : اختياره للوزارة 
وعندما سألني السيد عىل صربي عن رأى الرئيس مجال عبد النارص يف قبويل ...  «

ًون األزهر , شكرته وشكرت الرئيس معا , وحتدثت إليه عن ؤوزارة األوقاف وش
قيض بوجودي يف إدارة اجلامعة فرتة أخرى من الزمن , فأجاب يف إرصار الرضورة التي ت

  . »وليتك يف الوزارةؤيمكنك أن ترشف عليها من خالل مس: ثم عقب بقوله . عىل تركها 
ّإذ أرس إيل بعض من كانوا عىل  . م١٩٦٩ًومل أجد توضيحا هلذه اإلجابة إال يف سنة «

وهو احليلولة بيني . نتقايل من اجلامعة إىل الوزارة بسبب ا: صلة بالرياسة العليا إذ ذاك 
ًفام ظهر منه حرك املسئولني عىل تعويقه , إفساحا ملجال . وبني النشاط يف وظيفة اجلامعة 

 بإلغاء امللكية اخلاصة م١٩٦١االشرتاكية املاركسية التي بدرت بوادرها يف قوانني يولية 
أن :  وعدت اجلمهورية العربية املتحدة روسيا يوحتويل االقتصاد إىل ملكية الدولة , والت
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  . »تساندها مساندة تامة بتطبيق العلامنية يف قطاعات أخرى بعد إلغاء املحاكم الرشعية

EMND 
يروى الدكتور حممد البهي بأسف شديد شعوره بالفشل يف احلفاظ عىل األوقاف التي 

موقفه من توجه الثورة إىل استحوذت عليها الثورة يف عهدها األول , وهو يعرب عن 
بكل ما أوتى من سبل قادرة عىل عليها االستحواذ عىل األوقاف الرشعية وحماولته احلفاظ 

, كام أنه حريص عىل اإلقرار بأن جهده يف هذا السبيل رسعان ما أوقف بفعل التعبري 
  .التوجهات السياسية العامة للدولة يف ذلك الوقت 

 أسفه , ونعجب ألخذه األمور باللني , فإننا نقدر له ما بهي الدكتور الشاركنا نومع أن
خطوة يف وقتها فعله أو حاوله من تسجيل حجج الوقف حتى وإن كانت هذه اخلطوة 

ضعيفة التأثري , بل ربام نظر إليها رجال عهد الثورة بسخرية عىل أهنا تضييع وقت , لكننا 
 جاء , وعرصا ثالثا أوشك عىل املجيء , إن عرص تاليا: البد لنا وأن ننصف أنفسنا فنقول 

واعتمد هذا العرص عىل ما تبقى من هذه احلجج يف إحقاق بعض احلق , واستعادة بعض 
 : األموال التي وهبها األجداد وأوقفوها ألغراض سامية , وأهداف نبيلة 

وىف الوقت الذي توليت فيه الوزارة وجدت أن تسليم األرايض الزراعية لإلصالح «
وذلك . وأن تسليم امللكية العقارية للحكم املحيل يف سبيل إمتامه ,  قد تم بالفعل ياعالزر

ًتطبيقا لقانون صدر باستيالء الدولة عىل أوقاف املسلمني اخلريية , عىل أن تتكفل الدولة 
واهلدف من استيالء الدولة عىل أوقاف . وهنا ؤيف حدود طاقتها باإلنفاق عىل الدعوة وش

 آنئذ –لب من الدولة ُفإذا ضاعت هذه املعامل وط. ًريية ضياع معاملها مستقبال املسلمني اخل
 أن تزيد يف اإلنفاق عىل الدعوة أو تستمر يف املستوى اجلاري لإلنفاق عليها كان هلا أن –

  . »أهنا تنفق أكثر مما للدعوة يف إيراداهتا: تدعى 
ل مصادرها مبعثرة بني أمالك عىل أنه من جانب آخر بتمييع األوقاف اخلريية وجع«

وإبعاد ظل الدين عن أن يكون له أثر يف ) العلامنية(الدولة تسهم الدولة يف حتقيق معنى 
أن توزع : التمييز بني فرد وآخر , إذ يمكن اآلن بعد استيالء الدولة عىل األوقاف اخلريية 

  . »دخلها عىل املسلمني وغريهم , دون أن يكون هناك فارق طائفي
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وجياهر الدكتور البهي برأيه املنصف للحقيقة فيام يتعلق بسلوك الدولة املرصية جتاه 
 : األوقاف 

وقانون االستيالء عىل األوقاف اخلريية اإلسالمية من جانب الدولة يكمل املراحل «
.. بازدواج التعليم املدين والديني : السابقة التي بدأ هبا االستعامر اإلنجليزي يف مرص 

وإبعاد الدين عن السياسة , فالوطن للجميع ..  والرشعي ازدواج الترشيع األهيلو
ثم إلغاء املحاكم الرشعية وجتميد القضاة الرشعيني , وحتويل التقايض .. والدين للديان 

واستثنى هذا . ون األرسة إىل دائرة مدنية , أسوة ببقية الدوائر القضائية األخرى ؤيف ش
  . »لقبطية اخلريية , ترضية لصوت الكنيسة القبطيةاألوقاف ا: القانون 

عبد احلميد بدوى باشا وكان أحد  الدكتور:  يف مكتبي أيام الوزارة املرحومان وزارين«
, واملهندس طراف عىل باشا وزير ي هبولنداالقضاة بمحكمة العدل الدولية يف الها

 الدكتور بدوى باشا أن أرد ّوطلب إيل. ً, سابقا ةيواصالت ومدير عام السكك احلديدامل
 وكان هو يرأسها بينام ,األوقاف التي حبست عىل اجلمعية اخلريية اإلسالمية إىل اجلمعية

  . »وعلل طلبه باملساواة باجلمعية اخلريية القبطية. طراف باشا كان األمني العام هلا 
لم إىل وملا استوضحت منه هل يريد عودة األمالك أم يريد زيادة الريع الذي يس«
أليس من حق األكثرية أن تكون متساوية مع األقلية : ? فأجاب يف حزن عميق عيةاجلم

هنا يف مرص ? ويقصد أن احلكومة رجعت يف قانون األوقاف اخلريية عن مصادرة أوقاف 
ًالكنيسة وجيب كذلك حتقيقا للمساواة بني املسلمني , وهم الكثرة , واألقباط , وهم القلة 

  . »جديد األوقاف اخلريية اإلسالمية إىل املؤسسات اإلسالميةن تعيد من أ: 
ال يمكن أن : ًوملا نقلت هذه الرغبة إىل السيد عىل صربي انفعل انفعاال شديدا وقال «

ًترد األوقاف من جديد , والرئيس يمنع ذلك منعا باتا  فإن كانوا يريدون زيادة يف الريع . ً
ّوعندما عادا إيل مرة ثانية  حسبام تواعدنا يف . فأعطهم حسب اإلمكانيات املوجودة 

م , هاألسبوع السابق عىل ذلك , بكى عبد احلميد بدوى باشا عىل أحوال املسلمني ببالد
  . »ولني وانرصف وهو يف غاية الضيق واحلزنؤعندما سمع منى رأى املس
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لمني ذكى قام به وحفظ للمسويتحدث الدكتور البهي بتواضع عن جهد عظيم و
 :بعض أمواهلم وأوقافهم 

وكانت هناك حوادث عديدة ومفجعة عند تسليم عقارات األوقاف إىل احلكم املحىل «
عىل االنتهازية , واستباحة أموال املسلمني من بعض : وكلها تدل من األسف الشديد . 

  . »رجال احلكم املحىل
وسة عىل خري املسلمني , وأردت أال تضيع هذه األوقاف , وتضيع معامل ملكيتها املحب«

فتوسعت يف تسجيل حجج األوقاف وتصويرها , وتلخيص مضموهنا يف سجالت تعد 
وتطبع , وعينت أربعني من متخرجي كلية الرشيعة باألزهر للمساعدة يف إنجاز هذه 

ولكن ما أن .  وفعال سار العمل فيها بدفعة قوية , وأنجز عدد كبري من احلجج ,الرسالة 
زارة حتى عاد الركود من جديد إىل تسجيل احلجج , ووزع املوظفون فيها خرجت من الو

  . »عىل إدارات أخرى
EMQD 

 , قصة تعيينه مديرا هذال يومن العجيب أن نرى هذا العامل اجلليل وهو يروى , فيام ق
يكاد يصور وهو ) ه إليه تواضع العلامءفعيد(جلامعة األزهر عىل نحو بريوقراطي بحت 

بعض رجال الثورة ) أو تواله(أن اختياره مل يكن إال اختيارا سياسيا رسيا قام به األمر عىل 
 . الذين وجدوا فيه قدرة عىل االضطالع هبذا املنصب 

ويكاد الدكتور حممد البهي يف خضم هذا التصوير ينسى املكانة التي كان هو نفسه قد 
 م١٩٣٦ته من البعثة عام ت منذ عودأحققها بعلمه وأستاذيته عىل مدى سنوات طويلة بد

, وال يكاد يصور أحقيته لعمل باألستاذية عىل مدى ربع قرن, وهو ال يكاد يصور قيمة ا
قدم العلامء , أالوظيفية كواحد من أقدم املوظفني , فام بالك بأنه كان من أقدم األساتذة , و

 . بحتة راطية إنام هو يكتفي باإلشارة إىل درجته الوظيفية يف ذلك الوقت بطريقة بريوق
ولنقرأ هذه النصوص املتفرقة التي ال تصدر إال عن رجل متواضع , لكنها يف الوقت 

 : تواضعا يف غري حمله بدقة شديدة ذاته تصور 
وأمتمت إعداد السفر إىل جامعة كولومبيا بنيويورك كأستاذ باحث . صدر القانون «
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إخطار من السيد وزير الدولة ووافق الشيخ األكرب عىل سفري , بعد . فيها ملدة سنة 

. بموافقة السيد رئيس اجلمهورية عىل هذا السفر , بناء عىل كتاب سفري مرص يف واشنطن 
يران , واألردن , تطلب إمرص , و: فقد تقدمت اجلامعة هناك إىل سفارات ثالث 

وكان جامعة كولومبيا وضعت . مساعدهتا يف املوافقة عىل الشخص املطلوب من بلدها 
  . »ي ضمن أسامء ثالثة رشحتهم للوظيفة املطلوبةأسم
ولكن فوجئت بمكاملة من . ومل يبق عىل املوعد املحدد للسفر سوى أسبوع واحد «

ّمكتب السيد كامل رفعت تطلب إيل  احلضور إىل مكتبه يف أخبار اليوم يف الساعة احلادية 
يقصد بعدما سمي [ وكان هو يرشف عىل دار أخبار اليوم بعد تأميمها. عرشة مساء 

وعندما التقيت به . , باإلضافة إىل عمله ] بتنظيم الصحافة فقد كان هذا هو املصطلح
أخربين برأي السيد رئيس اجلمهورية يف أن أتوىل إدارة جامعة األزهر , وأعتذر عن السفر 

ولذلك أردت أن : ولكنه أجابني . فذكرت له الوضع يف األزهر . إىل الواليات املتحدة 
  . »أبلغك رغبة السيد الرئيس

EMRD 
ويرشكنا الدكتور البهي يف االطالع عىل دهاليز بريوقراطية ال قيمة هلا , لكنها تكشف 
عام كان يشغل كبار القوم يف عهد عبد النارص حيث أصبح الناس يف ظل االنغالق 

  . فحسب مرتباهتم أو وظائفهم منشغلني بأنفسهم ومزايا الفكري والسيايس 
فلام . ًبعد أيام صدر قرار مجهوري بتعييني وكيال جلامعة األزهر ومديرا هلا بالنيابة و«

استفرست من أصحاب الشأن خارج األزهر أجابوا بأن األستاذ األكرب رأى أن ال تعني 
ًاحلكومة مديرا للجامعة إال بعد أن يعدل مرتب شيخ األزهر وبدل التمثيل اخلاص 

  . »٦٢/١٩٦٣بوظيفته , يف امليزانية 
 ١٠٣ومل تكن جلامعة األزهر ميزانية يف السنة األوىل التي صدر فيها القانون رقم «
وظللت . وبالتايل مل يكن ملدير اجلامعة مرتب وال بدل متثيل يف ذلك الوقت  . ١٩٦١لسنة 

وتسلمت فرق املرتب يف شهر . بمرتب مدير عام الثقافة إىل الفرتة األخرية يف الوزارة 
  . » الذي خرجت فيه من الوزارةم١٩٦٤ة مارس سن

ًوبعد ستة أشهر من تعييني وكيال للجامعة ومديرا بالنيابة صدر قرار بتعييني مديرا « ً
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.  اإلسكندرية يف عطلة عيد األضحىومل أعلم هبذا القرار إال صدفة , فقد سافرت إىل. هلا 

  . »وىف أول يوم من أيامه طلعت صحيفة األهرام باخلرب
 عدت إىل القاهرة قابلت السيد نائب رئيس اجلمهورية يف ذلك الوقت السيد وملا«

وعربت له عن شكري عىل . ون األزهر ؤحسني الشافعي باعتبار أنه املرشف عىل ش
 يقصد –إن الريس :  بقوله فاجأينفام كان منه إال أن . التعيني يف وظيفة مدير اجلامعة 

ب بمناسبة عيد األضحى , أن يصدر قرار  هو الذي طل–الرئيس مجال عبد النارص 
فرجوته أن ينقل إليه شكري مرة أخرى , باإلضافة إىل برقية . تعيينك يف هذه الوظيفة 
  . »كنت أرسلتها من قبل

EMSD 
 يشيد بموقف وطني يف خضم كل هذا الطوفان البريوقراطي نجد الدكتور البهيو

هذا املنصب مع منصب كان جيمع (  انة ذكي لعبد اللطيف البغدادي حني كان وزيرا للخز
استجاب فيه من فوره إلنشاء كلية الرتبية يف األزهر بل ضاعف ) رئيس اجلمهورية نائب 

 .الدرجات املخصصة هلا 
وتضمنت الكليات كلها  . م١٩٦٢وباإلضافة إىل ذلك وضعت ميزانية اجلامعة لسنة «

وعند مناقشة . جودة يف اجلمهورية الوظائف اجلديدة أسوة بكادر اجلامعات األخرى املو
هذه امليزانية بمكتب وزير اخلزانة , وكان يف ذلك الوقت السيد عبد اللطيف البغدادي 

فام أن عرضت . أبدى حسن إدراكه لرسالة جامعة األزهر , ورغبته املخلصة يف مساعدهتا 
الكلية , ودرجتان عليه إنشاء كلية للرتبية عىل أن تكون هبا درجة واحدة ألستاذ هو عميد 

ألستاذين مساعدين , وأربع درجات ملدرسني , وثامين درجات ملعيدين , حتى سأل 
أن األزهر يف معاهدة : فلام أوضحت له . ملاذا تنشئ اجلامعة كلية تربية مستقلة?: ًمتعجبا 

وهو . يف حاجة ماسة إىل مدرسني للعلوم , والرياضة , واللغات , واملواد االجتامعية 
عندئذ . دب اآلن مدرسني , وربام من غري املسلمني ممن يقوم بتدريس بعض هذه املواد ينت

  .»إن اخلزانة توافق عىل ضعف الوظائف املطلوبة يف كلية الرتبية: قال 
EMTD 

عن تكريم الثورة له بعد خروجه من ًأيضا هذا يتحدث الدكتور حممد البهي كل ومع 
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دير جامعة األزهر الذي تواله للمرة الثانية بعد استقالته من منصب مبعد الوزارة و

خروجه من الوزارة , وحماولة الثورة تعويضه عن هذين املجدين بكل ما كان يمكن هلا أن 
 : تعوضه به فيقول 

وبعد أن قدمت االستقالة من وظيفة مدير اجلامعة يف اليوم الثاين للتشكيل الوزاري «
ًولكن بعد أسبوع واحدا .  أنتظر وظيفة أخرى  , ملم١٩٦٤مارس سنة من  ٢٥اجلديد يف 
ُتقريبا ع ًرض عيل أن أكون مديرا جلامعة اإلسكندرية , فاعتذرت بحجة أهنا وظيفة يرغب ً ّ

ًوليس من الالئق وقد كنت بالفعل مديرا . فيها العديدون من أساتذة اجلامعات األخرى 
  . »ةأن أشغل ولو لوقت قصري مثل هذه الوظيف: جلامعة األزهر 

EMUD 
عن منصب السبب احلقيقي يف اعتذاره ام يقول عنه إنه عالدكتور البهي ويتحدث 

 :السفري املرصي يف  كندا 
ًأن أكون سفريا للجمهورية يف كندا , فاعتذرت كذلك بأين :  بعد ذلك ّكام عرض عىل«

. م  يف حفالهتيوال أستطيع لذلك أن أجامل السفراء مع زوجت. شيخ من شيوخ األزهر 
كام ال أستطيع أن أوقع ملوظفي السفارة عىل كشوف . وهى حفالت رقص ورشب 

 , ٌمخور: ومشرتواهتم يف الغالب . اإلعفاءات من اجلامرك عند مشرتياهتم من امليناء احلرة 
  . »ًوسجاير , ومواد غذائية خمتلفة قد يكون بينها املحرم رشعا

ENLD 
ما اكتشفه من رغبتني متعارضتني يف بقائه مديرا كذلك فإن الدكتور البهي يطلعنا عىل 

جلامعة األزهر , أو تعيني الشيخ الباقوري يف هذا املنصب , وهو بام يرويه يطلعنا بكل 
وضوح عىل مدى ما كانت احلياة السياسية عىل مستوى القمة حتفل به من رصاعات بني 

 النارص نفسه يشارك يف كان الرئيس عبدقد أعضاء جملس قيادة الثورة بعضهم وبعض , و
  .هذه الرصاعات كأنه واحد من املتصارعني 

جامعة األزهر مدير و له منصب لوهكذا نرى أصدقاء الباقوري حريصني عىل أن خي
منصبا آخر أي دون ظلم للبهي ) وكالمها وزير سابق لألوقاف(بأن يعدوا للدكتور البهي 

 :ول مدة  أن حيبس األنفاس ألطكان حيب, لكن عبد النارص 
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 السيد حامد حممود مدير مكتب السيد عىل صربي وىف مساء يوم من األيام اتصل يب«

 إليك رض وقد كان وزير للتعليم العايل سيح–إن الدكتور عبد العزيز السيد : وقال يل 
اسة , ومل نوافق عىل ئالر ولكنه ال يمثل جانب. ويفاحتك يف وظيفة ويعرضها عليك 

  . »عرضه
 هلذه املكاملة حرض الدكتور عبد العزيز السيد , وهو موفد من صديقه التايل وىف اليوم«

 بأن إقناعياملهندس عبده الرشبايص , ومن ورائهام املشري عبد احلكيم عامر , ليحاول 
ًأكون أستاذا للفلسفة اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة القاهرة , أو بكلية البنات بجامعة 

وبذلك ختلو الوظيفة لتعيني الشيخ أمحد . ن سكني احلايل عني شمس ومكاهنا قريب م
ومل أتنبه إىل أنه كان هناك انقسام يف الصف بني الرئيس مجال عبد النارص . الباقوري فيها 

  .»من جانب , واملشري عامر من جانب آخر
ويوم أن كلمني السيد حامد حممود ليبلغني أن الدكتور عبد العزيز السيد ال يمثل «
 رشف ليقول يل رسالة من ي السيد سام صربي , ومن قبله اتصل يب رأى السيد عيلرأيه

, كانا يشريان صصات الوظيفة إىل أن نتصل نحن بكال تقلق , واستمتع بمخ: الرئيس 
ًمعا إىل أين ال أترك وظيفة مدير اجلامعة اآلن , حرصا عىل إحباط حماولة املشري تع ني يً

  . »الشيخ الباقوري فيها
مل يتضح يل هذا االنقسام يف الصف إال بعد أن وعدت الدكتور عبد العزيز السيد و«

وحتى لو كنت عىل علم هبذا االنقسام . بقبول وظيفة أستاذ بدرجة وزير يف كلية اآلداب 
 يشء سيعرض عىل بعد يوأ. فكانت نفيس متيل إىل األستاذية أكثر من أية وظيفة إدارية 

, أو  من وظيفة مدير جامعة اإلسكندريةبق أن رفضته من قبلًاآلن سيكون مساوقا ملا س
  . »سفري اجلمهورية يف كندا

ENMD 
سليامن بعد أن فاز الشيخ  أمحدويتحدث الدكتور البهي عن انطباعات الدكتور حممد 

 :الذي هو الدكتور البهي نفسهإىل مصافاة صاحب املذكرات الباقوري باملنصب , وعودته 
ً خلفا يل يف وظيفة مدير – وليس الدكتور حممد سليامن –لباقوري وتعيني الشيخ ا«

جامعة األزهر , أحدث لدى الدكتور سليامن خيبة أمل كبرية , وأحس أن رجال العهد 
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واستجابوا لرغبته لذلك يف نقله من جامعة . يومذاك ال يقبلونه يف وظيفة أعىل مما هو فيها 

 ثم من الوظيفة اإلدارية هبا إىل وظيفة أستاذ يف هر إىل جامعة القاهرة كوكيل هلا ,زاأل
  . »الطب الرشعي بالقرص العيني , كام كان قبل أن يشغل أية وظيفة إدارية

وتزاورنا , ومل أكن له أي . وبعد خيبة األمل هذه رجع إىل طريقه اإلنساين يف املعاملة «
 –ً ولكن متأخرا – وعرف. ألين من أول األمر كنت أعذره .  لإلنسانية ٍشعور جماف

  . »ه ملصلحة تربطه باملدير اجلديدَدِالشيطان الذي كان يوسوس إليه , بعد أن انقلب ض
ENND 

ًذا كله يتحدث الدكتور حممد البهي حديثا رسيعا أقرب إىل االقتضاب عن باملوازاة هلو
املوقف و للعلامء يف منتصف األربعينيات من القرن العرشين , حمبي الكيدطبيعة مالحقة 

مل يشأ حتى يستدعي الدكتور البهي الذي اإلنساين الرائع الذي وقفه وكيل النيابة 
إىل أنه حفظ املوضوع الذي مل قام بزيارته يف منزله لطمأنته , وإنام إلطالعه عىل الشكوى 

وكأنه يريد أن يرتك يف األذهان صورة كفيلة باملقارنة بني هذا : يكن البهي نفسه قد علم به 
طيلة السنوات التي سبقت (نا مجيعا  علم إىليضع القريب من اإلنسانية وبني ما تنامالو

, املأساوية يف عهد الثورة من تعسفعام وصلت إليه األوضاع ) كتابة البهي ملذكراته
 : وبطش , واعتداء عىل النفس , والوجدان , والبدن , دون رادع من ضمري , أو قانون 

يوم أن قدم إىل منزيل بالعباسية الرشقية وكيل نيابة قسم ّ فضل اهللا عيل ىسوال أن«
 بعض ي بنفسه , واستأذن يف الدخول واحلديث معيولكنه عرفن. كنت ال أعرفه . الواييل 

 يف جملة الرسالة التي كان يصدرها فأذنت له , فذكر أنه يعرفني من كتابايت. الوقت 
سنة ) هامبورج(تابة فيها وأنا يف جامعة وابتدأت الك. املرحوم األستاذ أمحد حسن الزيات 

أين من : ثم أطلعني عىل شكوى من جمهول ضدي يبلغ إدارة األمن العام  . م١٩٣٤
عمالء أملانيا , عدوة احللفاء يف احلرب العاملية الثانية, وأنى خطر عىل األمن ضد جنود 

  !! »احللفاء بالقاهرة ويطلب اعتقايل
أنه تأكد : ًوأخريا ذكر . ً أن هذا املجهول ربام يكون طالبا واستنتج السيد وكيل النيابة«

أن هذه الشكوى كيدية , وأنه من أجل ذلك قرر حفظها , ورأى أال يزعجني إذا ما طلبني 
ًإىل مكتبه فآثر أن يزورين ويطلعني عليها , تقديرا لكتابايت التي عرفني عن طريقها , 
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 . » أعرف اسمه , ومل أسأله عنه وقت زياريتوالغريب أين مل. فشكرت له فضله , وانرصف 

ENOD 
تاريخ العقل العريب احلديث يروي الدكتور حممد البهي قصة يف متصل بوعىل صعيد 

الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر « تأليفه لكتابه األشهر عنغاية األمهية 
ممن كانوا رجال الفكر  وهو يروي القصة عىل نحو مؤثر جيعلنا ندرك مدى معاناة »الغريب

يف مثل موقعه , وكيف كانت احلياة الفكرية حتفل بالعقبات يف سبيل تقرير احلقيقة أو 
أن مؤسسات النرش الرسمية كانت تعمد إىل حماربة مثل هذه يدلنا عىل احلديث عنها , كام 

 . الدراسات عن قصد 
مملوكة للدولة يف ذلك  عامة دار نرش كانت [»الدار القومية«ًكنت متعاقدا مع .... «

 . »وصلته باالستعامر الغريب.. الفكر اإلسالمي احلديث «: عىل إعادة طبع كتاب ] الوقت
وقد وضعت معامل هذا الكتاب وأنا يف كندا, يف مدينة مونرتيال بجامعة ماكجيل يف سنة 

وقد قمت بتدريس احلركات اإلسالمية املعارصة يف معهد .  الدراسية ١٩٥٦ / ٥٥
وقد أشفقت عىل نفيس يف هذا العام . راسات اإلسالمية امللحق بكلية الالهوت هناك الد

ًمن أن أموت حزنا , عىل ما يبارشه املسترشقون ضد اإلسالم يف الغرب والرشق عىل 
: فام يسمى معهد الدراسات اإلسالمية بمونرتيال عبارة عن مرسح متثل عليه . السواء 

والالإنسانية والالحضارة للمجتمع .. ملبادئ يف القرآن وتناقضات ا.. خرافة اإلسالم 
رون من أصحاب النفوذ يف وجيلب الطلبة من البالد اإلسالمية وخيتا. اإلسالمي 
  . »من الفرق الصوفية املنترشة , واألرس العريقة يف اإلسالم واإليامن به: املستقبل

يز أو األمريكان ممن يثريون نوع من اإلنجل: ثالثة أنواع  املدرسون واألساتذة ....«
وبعضهم يكون قد عاش يف الرشق األوسط فرتة طويلة من الزمن , . الشبه ضد اإلسالم 

ونوع من املسلمني ضعاف الشخصية . يعمل يف االستخبارات األمريكية أو الربيطانية 
نوع آخر وهى حياة مملوءة باإلغراءات املادية , و. تستهوهيم اإلقامة يف احلياة األمريكية 

أن : من املسلمني عرف بشخصيته القوية , ويراد له عن طريق مثل هذه الدعوات 
أو عىل األقل ال حيذر من اإلسترشاق وال . ًيتعاطف يوما ما مع ما يكتبه املسترشقون 

  . »وربام اعترب املرشفون عىل املعهد أن أكون من النوع الثالث. يتعرض إلضعافه 
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 يف لبهي يف احلديث عن أساتذة معهد الدراسات اإلسالميةويستطرد الدكتور ا
 لكنه حديث موح  يأيت به عىل هيئة االستطراد فحسبًسلسا حديثا دقيقا مونرتيال
  :وجوهري

وكان . ًفكان هناك تركي مسلم اسام , أسند إليه ما يسمى بعلم االجتامع اإلسالمي «
وهو .  إىل أمريكا أيام حكم هتلر هذا العلم يدرس يف كتاب ألفه هيودي نمساوي هاجر

ًوكان أستاذا ملا يسمى علم االجتامع اإلسالمي يف جامعة شيكاغو , ثم يف . جروين بوم 
جامعة كاليفورنيا , وهو يف كتابته ينكر عىل اإلسالم أن يكون صاحب اجتاه حضاري يف 

  . »تكوين األمة يف املجتمع
وكان تلميذا آلربري .  يف آيات القرآن وكان هناك باكستاين يقوم بتدريس التناقض«

وهذا الباكستاين تنرص هو وزوجته وابنتاه وعىل إثر تنرصه كتب . املسترشق اإلنجليزي 
وهو . معه عقد طويل األمد للعمل مع مبرش أمريكي اسمه كراك يف مدينة استان فورد 

  . » الثالثيناتاملرشف عىل جملة العامل اإلسالمي التي كان يصدرها املبرش زويمرب يف
يلقي األستاذ جممال لبحث , ثم تطرح . وطريقة الدراسة كانت قاعات البحث «

وقد اختريوا , كطرف يف . الشكوك والشبهات من قبل الطالب والطالبات األمريكيات 
  . »مواجهة الطالب املسلمني

ًية سابقا وبجانب هذا الرتكي , وذاك الباكستاين كان يوجد عميل املخابرات االنجليز«
ويقوم بتدريس التاريخ اإلسالمي , عىل . وكان يعرف بعض الكلامت العربية . يف بغداد 

  . »أساس قلب احلقائق كلها
ًالطالب املسلمني واملسيحيني معا , ومجيع من : كانت تشهد قاعة البحث : وهكذا «

  . »يسمون باملدرسني واألساتذة
وبعد أن خترج عىل املاروين فليب حتى يف . ًيساوقد كان قس. ومع اجلميع مدير املعهد «

وعرفت . ًستن اختري مديرا ملعهد الدراسات اإلسالمية بجامعة ماكجيل بكندا نجامعة بر
أن مؤسسة روكفلر يف نيويورك هي التي تنفق عليه مما هو موقوف عىل ما يسمى : فيام بعد 

 . بالدراسات اإلنسانية 
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 :بهي عن جانب إجيايب يف هذه التجربة ومع هذا يتحدث الدكتور ال
أين اجتمعت بالطالب املسلمني هناك ذات : وأول أمر أظهرنا فيه شخصية املسلم «

. ثم واظبنا عىل إقامتها . يوم , واتفقنا عىل إقامة صالة اجلمعة يف قاعة من قاعات املعهد 
 ) . لمونرتيا(ثم تكونت من الطالب مجعية اتصلت باملسلمني املقيمني يف 

ويف يوم عيد الفطر دعت مجيع املسلمني هناك إىل صالة العيد يف منزل اللواء عبد «
وكانت له زوجة فاضلة . وكان ممثال ملرص يف منظمة الطريان املدين . احلميد سليامن 

َومنسبة , وكانت قدوة حسنة للمرأة املسلمة التي تعيش يف اخلارج يف حتدهيا للعادات  ُْ
وقد ألقى خطبة العيد الشاب املسلم الدكتور . رس يف احلياة األمريكية السيئة التي متا

 .  بريوت–وهو اآلن مدير التعليم باملقاصد اإلسالمية . هشام نشابة 
ENRD 

بذاته هو الذي دفعه إىل تأليف الغريب كان يشري الدكتور حممد البهي إىل أن هذا اجلو و
ة للقضايا املتعلقة بالفكر والتغريب محاسكتابه وكأنه يتحسب ملا يف الكتاب من رؤية 

 .واالستعامر والسياسة 
والتجربة . وىف هذا اجلو عزمت عىل تأليف كتاب أكشف فيه عن سيئات االستعامر «

. ولكنها كانت مغلفة بغالف عرصي . التي رأيتها يف كندا كانت من أبشع التجارب ضده 
لدراسة اإلسالم يف أمريكا , طالب مسلمون خيتارون : وهو غالف البحث العلمي 

ْويغرر هبم حتى يقدم هلم اإلسالم كام يريد أعداؤه , ولكن من أفواه من ينتسبون إىل  َ
فاملجموعة املختارة من الطالب هناك حمارصة بنوعية ما يقدم هلم من أباطيل . اإلسالم 

.. هم باسم العلم , عن اإلسالم , وبالتشكيكات التي يثريها الطالب املسيحيون مع
وبنوعية خاصة من املتهافتني عىل احلياة األمريكية وضعاف النفوس ممن ينسبون إىل 
املجتمعات اإلسالمية , ليكونوا مدرسني هلم من كتب هي من تأليف أعداء اإلسالم 

  . »وحماربيه
وأودعت هذا النقد مكتبة . ونفذت هذه الدراسة قبل أن أغادر مونرتيال إىل القاهرة «
   .»املعهد
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 بإرسال نسخ منه إىل أقسام الدراسات املامثلة يف ، كام هي العادة ،ثم قامت املكتبة «

املرحوم :  يف نقل هذا النقد إىل اللغة االنجليزية وقد ساعدين. اجلامعات األمريكية 
  . »الدكتور محودة عبد العاطي

: ًه سابقاوهو املنوه عن . ١٩٥٧وكان هذا النقد أساس الكتاب الذي صدر يف سنة «
وعندما اطلع مدير املعهد عىل  . »وصلته باالستعامر الغريب.. الفكر اإلسالمي احلديث «

ًنقدي لطريقة تدريس اإلسالم يف معهده , غضب غضبا شديدا , ومل يتصل يب منذ ذلك  ً
  . »الوقت حتى اآلن

امر وصلته باالستع.. الفكر اإلسالمي احلديث «: ومن جانب آخر عندما ظهر كتاب «
  .» يف القاهرة , أعفى املدير من مبارشة إدارة املعهد , وعني خلف له»الغريب

ENSD 
الذي ألفه الدكتور البهي عن الفكر وتبدأ مراحل املساومة عىل ما يف هذا الكتاب 

كاليا وال  الرغم من أنه مل يكن كتابا رادعىلاإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب 
  . احلقائق ثوريا يف كشفه عن

حتاول أن تدفع املؤلف إىل حذف فصول منه يف القاهرة فهذه هي السفارة األمريكية 
مقابل أن تنرشه باإلنجليزية وأن تكافئه مكافئة جمزية نظري هذا النرش لكن الدكتور البهي 

  : هذا العرض بوضوح  رفضهوي أنير
ً جاء فيه , خاصا ثم أخذت السفارة األمريكية يف القاهرة تسعى إىل حذف ما«

فاتصلت يب السفارة , عن طريق املستشار الثقايف , يف سنة . باملسترشقني , واملبرشين 
الفكر اإلسالمي «: أن جملس التعليم األمريكي قد اختار كتاب : م , وأبلغتني ١٩٦٢

 ضمن الكتب التي اختريت لرتمجتها إىل اللغة »وصلته باالستعامر الغريب.. احلديث 
  . »زيةاالنجلي

إن املجلس سيدفع مبلغ ستة : ولكنه استدرك وقال . وأجبته بأين أرحب بذلك «
آالف دوالر , حق الرتمجة يف حالة واحدة ; وهى أن حتذف الفصول اخلاصة باملسترشقني 

ًوليس عمال جتاريا . كتاب رأي : أن الكتاب : فذكرت له . واملبرشين فيه  فإن كانت فيه . ً
.  عىل استعداد لتالفيها يف طبعة قادمة , وإثبات الصحيح بدال منها أخطاء علمية فأنا
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عندما يصدر كتابه . ًوطبعا مل يتم اتفاق ; ألن املقصود كان إظهار املؤلف بمظهر الضعيف 

  . »ًباللغة االنجليزية يقول شيئا يناقض ما سبق أن ذكره باللغة العربية
ENTD 

احلديث لفكر اإلسالمي لمأساة  البهي بمثابة الظاهرة التي يعتربها الدكتوروتتكرر 
هذا الكتاب مع الطرف اآلخر أي مع العامل الثاين مع الشيوعيني بعد ما حظ  يف ةمتمثل

أصبحت هلم الكلمة يف النرش الثقايف مرص , فيطلب من املؤلف الذي هو الدكتور البهي 
 يطلبه األمريكيون مع أن حيذف الفصول اخلاصة بالشيوعية , كأنام يكرر هؤالء ما كان

 .اختالف املحذوف 
: أنه علم أن كتاب : م ونقل إىل الدكتور توفيق شاهني ١٩٦٦وجاء شهر يناير يف سنة «

رصت حروفه بمطبعة مرص ,  .. »وصلته باالستعامر الغريب.. الفكر اإلسالمي احلديث «
 توىل إدارة هيئة –مرص  وهو أحد أعالم الشيوعيني يف –ألن األستاذ حممود العامل . ثم مجد 

وأبلغني . الدار القومية, التي تعاقدت معها : الكتاب التي ضمت , فيام ضمته إليها 
أنه عىل استعداد لزيادة املبلغ املتعاقد عليه من ألف ومئتي جنيه : تفيد . رسالة منه شفوية 

اخلاصة ولكن عىل رشط أن حيذف من الكتاب الفصول . إىل ألفني من اجلنيهات . مرصي 
  . »بالشيوعية

وعندئذ رجوت الدكتور توفيق شاهني أن يبلغ األستاذ حممود العامل بنص ما ذكرته «
اختيار الكتاب للرتمجة إىل اللغة : ّللمستشار الثقايف األمريكي , يوم عرض عيل 

  . »االنجليزية
ENUD 

سمية املرصية أن يكون سبب حظر النرش من وجهة النظر الريف وتأيت املفاجأة الثالثة 
أن الكتاب تعرض لإلخوان املسلمني وأفكارهم , ومن ثم فال جيوز نرشه يف مرص , 

ومع أن وزير الثقافة مل يكن وهكذا اختذ القرار البريوقراطي يف دار النرش اململوكة للدولة 
لكن بريوت كعادة ذلك شيوعيا فإنه مل يستطع أن ينقلب عىل النفوذ الشيوعي يف الوزارة 

 :املقدسة يف نرش الثقافة ت قامت عن مرص باملهمة الوق
أن كلف أحد املشايخ املوظفني يف وزارة الثقافة بكتابة تقرير : وكان رد األستاذ العامل «
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وهى مجعية . فكتب أن الكتاب تعرض لبعض أفكار اجلمعية املنحلة . ضد الكتاب 

  . »دين ودولةأن اإلسالم : وىف مقدمة هذه األفكار . اإلخوان املسلمني 
ومل يستطع . الدكتور سليامن حزين : وكان عىل رأس وزارة الثقافة يف ذلك الوقت «

وبقى الكتاب . أن ينصف الكتاب , وال أن ينفذ العقد : مع تغلغل الشيوعية يف وزارته 
  .»م١٩٦٩حتت الرقابة إىل أن طبع يف بريوت سنة 

EOLD 
ت الدكتور حممد البهي وديناميات تعامله ونأيت إىل نقاط الضعف اإلنساين يف عالقا

ًمع أقرانه وزمالئه يف عهد الثورة , ونكاد نكتشف أن هذا الرجل مل يكن مهيئا للوصول 
بعالقاته الشخصية والوظيفية إىل اآلفاق التي تتناسب مع ثقافته ومعتقداته وفلسفته , 

 املنبئ عن رس النفس وأنه ربام كانت تنقصه بعض اخلربات يف التعامل اإلنساين الرحب
 كان حريا به أن يضيف إىل ًالسوية , وهو ما كان متوقعا من شخص بوزن الدكتور البهي

 . ثالثا بني الثقافتني األزهرية واألملانية   بعدا خرباته باحلياة واألحياء
ولعل موقف الدكتور حممد البهي من اإلمام األكرب الشيخ حممود شلتوت هو أبرز 

, وإنام هو أو يليق هبا صورة البهي ب وهو موقف ال يدل عىل ما جيمل هذه املواقف ,
  . النقد والتعقيبباعرتاف البهي الضمني موقف يستحق 

 يشري إىل أن ٣١فنحن نراه يف الصفحات األوىل من مذكراته وبالتحديد يف الصفحة 
درية الديني ,  كان واحدا من أفضل ثالثة أساتذة درسوا له يف معهد اإلسكناًالشيخ شلتوت

 . جيمعون بني الفهم املنظم , والنقد السليم ملا يعرضونه من معرفة ) أي الثالثة(إذ كانوا 
 نراه يذكر الشيخ شلتوت ضمن ثالثة أساتذة كان هلم عليه فضل ٤٤وىف صفحة 

القيام باستقباله يف حمطة القاهرة عند عودته من أملانيا بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه 
, ) واآلخران مها الشيخ الزنكلوين , والشيخ حممد عبد اللطيف دراز(مبورج بأملانيا من ها

 . ويشري البهي إىل أن هؤالء كان هلم فضل تكريمه , والتعريف به , واإلشادة به 
 آخر , ال يضري اجتاهلكننا بعد صفحات قليلة نراه يبدأ احلديث عن الشيخ شلتوت يف 

 البهي نفسه , حيث نراه يلمز قرار الشيخ عبد املجيد رةلكنه يؤذي صوالشيخ شلتوت , 
سليم يف أثناء مشيخته لألزهر بإحالة الشيخ صالح هاشم عطية إىل التقاعد قبل موعده 
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 . بثالثة شهور ليحل حمله األستاذ شلتوت 

EOMD 
عىل  يتحدث بنوع من التعايل غري املربر لكننا بعد هذا التقدير نرى الدكتور البهي

الفرتات التي أصبح فيها أن يكون هذا التعايل مرتبطا بـ شلتوت ومن املدهش الشيخ
 : ًالشيخ شلتوت شيخا لألزهر 

وبعد فرتة ليست طويلة صدر قرار مجهوري بتعيني الشيخ شلتوت بالتعيني فيام .... «
 . ًبعد شيخا لألزهر بدال من الشيخ تاج 

ًتاج وزيرا يف احتاد اجلمهوريات وىف صباح أحد األيام صدرت الصحف بتعيني الشيخ 
فلام اطلع الشيخ شلتوت عىل اخلرب أصيب بصدمة . ًوكانت اليمن عضوا فيه . العربية 
ولكن صياغة اخلرب عىل . ألنه ظن أن الشيخ تاج سيجمع بني الوزارة واملشيخة . نفسية 

تاج كان قد والشيخ . النحو الذي ظهر عليه قصد منها توفري الكرامة ملنصب شيخ األزهر 
  . »نقل فعال , واستمر يف الوزارة إىل أن حل االحتاد

ومع اعتالل ) . شلتوت(وقد أثرت هذه الصدمة النفسية عىل صحة املرحوم الشيخ «
 . »م١٩٦٣ديسمرب سنة من  ١٢صحته عني يف املشيخة وبقى فيها إىل أن توىف يف 

EOND 
واندفاعي حدث بأسلوب عدائي نرى الدكتور حممد البهي يتأننا كذلك من املدهش و

كان حني اسة الشيخ شلتوت كشيخ لألزهر ئجتاه الفرتة التي عمل فيها هو نفسه حتت ر
 : ًوال عن اإلدارات الثقافية يف األزهر ؤهو مس

ونقلت . أنشئت إدارة الثقافة باألزهر ) أي عهد شيخه الشيخ شلتوت(وىف عهده ... «
وقد .  إىل شغل وظيفة مدير عام هذه اإلدارة –عام  وهى درجة مدير –بدرجتي يف الكلية 

وكانت جتمع عدة . وهنا ؤالقيت مشقة كبرية يف مبارشة أعامل هذه اإلدارة وترصيف ش
 وإدارة ، وإدارة املطبعة ،وإدارة البحوث والثقافة،  وإدارة الوعظ ،إدارة املكتبة : إدارات 
رب من جانب , وكثرة املستشارين حوله اعتالل صحة األستاذ األك: وسبب املشقة . املجلة

وهم أصحاب صالت خاصة به , من أصهاره , وتالمذته , واملقربني . من جانب آخر 
فإذا تعارضت هذه . وكانوا يشريون عليه بام حيقق بعض املصالح الشخصية . إليه 
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ر صوُوكانت ت. ون الثقافة وقفت يف وجهها ؤاملصالح الشخصية مع املصلحة العامة يف ش

  وكم ضاق صدره منى?. يف املشيخة  يف وجهها للشيخ األكرب عىل أهنا ضد شعبيته يوقفت
ون األزهر ؤ إىل وزير الدولة لشم١٩٦١سنة  ًوأخريا كتب يف العارش من أغسطس«

ً إىل كلية اللغة العربية , ألعمل أستاذا كام ينقىل من إدارة الثقافة بدرجت: ًكتابا يطلب فيه 
. ذا الكتاب رجوته يف رسعة التنفيذ السيد كامل رفعت عىل هأطلعنيعندما و. ًكنت سابقا 

 . »أن األمر يرجع إىل الرئيس وحده :  ذكر يل هولكن
ENOD 

ثم ها نحن نرى الدكتور البهي يصل إىل ما يصوره لنا عىل أنه نقطة الذروة يف 
الفه مع أستاذه االختالف بينه وبني الشيخ شلتوت , ومن العجيب أن يصل البهي يف اخت

الشيخ شلتوت إىل مثل هذه النقطة , ال ليشء إال لتصوره أنه وزير , وأن بوسعه أن يفعل 
  .ما يشاء متخطيا شيخ األزهر 

لوال معرفتي بأجواء عهد الثورة يف الستينيات وضعف اإلنسانيات فيها إىل (واحلق أين 
 البهي يف مثل هذا اخلطأ حتى لو ال أكاد أتصور أن يقع عامل جليل بوزن الدكتور) أبعد حد

 صورة من الصور , فام بالنا أنه مل يكن يأنه كان قد أصبح بحكم القانون رئيسا ألستاذه بأ
يف واقع األمر كذلك , وأنه يعلم متام العلم أنه بأي حال من األحوال ليس كذلك , وأن 

 . (!!) أو قيامهر يف ركوع أو سجودتوليه منصب الوزارة ال يعني أن يسبق شيخ األز
مع كل هذا الذي أصوره عىل استحياء فإن الدكتور حممد البهي حيرص عىل أن يصور 

ًوال عن النهاية احلزينة التي أهنت حياة ؤ, وبام جيعلنا نتصوره مسهو نفسه األمور بام يدينه 
, ولست أبالغ إذا قلت إن يف وسع أي قارئ أن ينقل الشيخ شلتوت بكل علمه وفضله 

    :لدكتور البهي دليال عىل أنه هو الذي قتل الشيخ شلتوت فقرة ا
وقد حدث أنى قمت بزيارة معهد املنصورة , بعد التفتيش عىل إدارة األوقاف ..... «

وما أن وصلت إىل القاهرة حتى اتصل يب أستاذنا املرحوم الشيخ حممود شلتوت . هبا 
ّتليفونيا وطلب إيل  بلة ملعهد أزهري خارج القاهرة , إال بعد أن ال أبارش أية زيارة مستق: ً

ون املعاهد , ألخذ رأيه قبل ؤوعىل أن أتصل بأحد أصهاره يف كل شأن من ش. موافقته 
وليته ؤفالتمست له العذر , وطمأنته عىل مس. العمل , أو قبل إصدار القرار يف هذا الشأن 
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  . »وعىل وضعه وانتهت بذلك املكاملة

. نزله بمرص اجلديدة وكان يف رفقتي مدير مكتب األمن وىف املساء ذهبت إىل م«
 إىل حد أين مل ةولكن كان منفعال من زياريت ملعهد املنصور. فسلمت عليه وقبلت يده 

ولية , وىف ؤللمس خرجت وفكرت يف الطريق الذي يعينني عىل أدائي . أستطع أن أهدئه 
 بالطبع هو أخذ رأي بعض ومل يكن هذا الطريق. الوقت نفسه يرىض األستاذ األكرب 

  . »ون األزهرؤأصهاره , قبل البت يف ش
EOPD 

يف التفصيالت أو أغرق متاما ويواصل الدكتور البهي رواية ما يدلنا عىل أنه غرق 
 :الربوقراطية بال مربر 

ين كتاب من املرحوم ءوما أن مضت عدة أيام عىل الزيارة ملعهد املنصورة حتى جا«
 , أمني عام جممع البحوث اإلسالمية ومعه شكوى موقع عليها الدكتور حممود حب اهللا

من املرحوم الشيخ حممد عىل السايس عضو مجاعة كبار العلامء التي حل حملها جممع 
  . »١٩٦١ لسنة ١٠٣البحوث يف القانون رقم 

ًوىف هذه الشكوى ينتقد فيها الشيخ السايس ترصفا لشيخ األزهر , فضيلة الشيخ «
أن الشيخ األكرب وسنه يف ذلك الوقت فوق اخلامسة والستني , : ا الترصف وهذ. شلتوت 

ًأي جتاوز سن املعاش املحدد لعلامء األزهر , أصدر قرارا إداريا بتحديد مكافأة له مقدارها  ً
بينام مل  . ٦٢/١٩٦٣ًستون جنيها ترصف من االعتامد اخلاص بمجمع البحوث يف ميزانية 

من حيث السن يستحق املكافأة دون ) الذي كان(خ السايس يصدر مثل هذا القرار للشي
وبمراجعة امليزانية املشار إليها وجد أن املبلغ املخصص ملكافأة أعضاء . الشيخ األكرب 

نه ال يتم الرصف منه إال بعد استصدار قرار أ: جممع البحوث اإلسالمية , مرشوط فيه 
  . »هذا أمر. املختص مجهوري بتحديد املكافأة , بناء عىل طلب الوزير 

 ألغى صالحية شيخ األزهر ١٩٦١ لسنة ١٠٣وهناك أمر آخر وهو أن القانون رقم «
ووجد أن الشيخ األكرب اعتمد يف إصدار قرار . يف إصدار القرارات اإلدارية واملالية 

. املكافأة اخلاصة به عىل إجازة مدير مكتب السيد حسني الشافعي له يف رصف املكافأة 
  . »ً قرارا بوقف الرصففأصدرت
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ًوكتبت يف الوقت نفسه إىل رياسة اجلمهورية طالبا إصدار قرار برصف مكافأة مخسني «

 . »أي من بدء تنفيذ امليزانية . ١٩٦٢ سنة هًجنيها لكل عضو من أعضاء املجمع من أول يولي
وما أن أصدرت قرار وقف الرصف حتى اعتكف األستاذ األكرب يف املنزل , وظل «
  . »١٩٦٣ًتكفا إىل أن توىف إىل رمحة اهللا يف الثاين عرش من ديسمرب سنة مع

.................................................................................... 
 بأنه هو الذي قتل وحيكأنام يريد الدكتور البهي كام أرشت يف موضع آخر أن ي.... 

 .الشيخ شلتوت 
EOQD 

أنه افرتاء من الدكتور حممد البهي عىل الشيخ حممد بنرى ما يمكن وصفه نكاد  بل إننا
, وهكذا شلتوت يصل إىل حد اختزال اخلالف القانوين واإلداري يف أمور مادية تافهة 

أن عهد ثورة وما ورد فيها عىل البهي   بمذكرات الدكتور أن يستشهد مؤرخيستطع أي 
 األكرب فحسب ونزع منه الصالحيات التي كانت  أعطى شيخ األزهر لقب اإلمام١٩٥٢

 .١٩٣٦له يف قانون 
ولكن عليه رمحة اهللا ظل كذلك يتابعني بالشكاوي إىل الرئيس مجال عبد النارص .... «

. صادرت خمصصاته, وألغيت اختصاصاتهوإىل الوزراء من الزمالء , وترجع كلها إىل أنى 
صد باالختصاصات , ما كان لشيخ األزهر  بينام يق,ويقصد باملخصصات مكافأة املجمع 

وكتب فضيلته إىل جملس  . م١٩٣٦ون اإلدارية واملالية , يف قانون سنة ؤًسابقا يف الش
  . »الدولة يسأله الرأي يف سلطة الوزير يف مواجهة سلطة شيخ األزهر

 

EORD 
أن الدكتور حممد البهي يف حديثه عن الشخصيات العظيمة التي قدر له لنا ويبدو 

بأكثر من حرصه عىل اإلنجاز , وهذا أسلوب كثري من  يعارصها حريصا عىل القيمة
األساتذة النظريني الذين ال يعنون بالعمل التنفيذي من حيث هو عمل تنموي وتقدمي , 

  .وإنام ينظرون إليه وكأنه حتصيل حاصل 
كن عنهم ونحن نرى هذا بوضوح يف حديثه عن عدد من مشايخ األزهر الكبار إن مل ي

  .ًمجيعا 
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ًكام نراه متجسدا بوضوح عىل سبيل املثال يف موقفه من األستاذ حممد سعيد العريان 

املنجزين الذين الرجال نم عن ضيق صدره من ت عن هذا املوقف ةعربألفاظه املحيث نرى 
ولية , وتأصيل اإلنجاز ؤيتجاوزون احلرص البريوقراطي عىل تضييع الوقت , ومتييع املس

حممد سعيد لون بأنفسهم إنجاز ما ال يمكن إنجازه إال بأمثاهلم , وهو ما كان األستاذ ويتو
  .ًالعريان يفعله مشكورا ومقدورا 

الدكتور البهي يعرتف أنه هو الذي حرم األزهر ومؤسساته الناشئة بعد التطوير ويكاد 
 :ون التطوير من جهد األستاذ العريان الذي كان واحدا من الثالثة الذين أنجزوا قان

وهو مشكور يف . واملرحوم األستاذ حممد سعيد العريان كان طاقة كبرية يف العمل «
كثري من القرارات التي استصدرها من السيد كامل الدين حسني , أو من السيد حسني 

ولكن عليه رمحة اهللا كان . من مراحل التنفيذالشافعي بعده , والتي تتصل باملرحلة األوىل 
. ً وهذا امليل انتهى به أخريا إىل إحالته إىل املعاش ,التفرد بالسلطة والتوجيه يميل إىل 

ًوخلت درجة وكيل الوزارة التي كان مقيدا عليها , . وإبعاده عن مؤسسات األزهر كلها 
  . », ثم باألستاذ املسيدي  والتي شغلت بعده باألستاذ إبراهيم محودة

 إدارة اجلامعة , وجه هو الدعوة , ألمر ما , وأذكر له أنه بعد تعييني يف مبارشة«
ًالجتامع جلنة يف مكتبي يف وقت معني , متحديا وجودي ووظيفتي , ولكن مل يمكن هو 

وكانت هذه احلادثة هي السبب املبارش يف إخراجه . من االجتامع وال من دخول املكتب 
  . »من حميط األزهر

EOSD 
ًخيصص الدكتور حممد البهي جزءا كبريو ا من مذكراته لبيان حقيقة العالقة بينه وبني ً

أستاذ الطب الرشعي الدكتور حممد أمحد سليامن ,  ناأستاذوكيل اجلامعة يف عهده , وهو 
وهو حريص عىل أن يربئ نفسه من أن يكون قد ظلمه , أو , وعضو جممع اللغة العربية 

هرية , مشريا بكل وضوح أن يكون قد وقف يف طريقه إىل توىل منصب مدير اجلامعة األز
 إىل اإلخوان يإىل أن السبب يف عدم رضاء الدولة عن الدكتور سليامن أنه كان ينتم

 . املسلمني 
ًومن العجيب أن يصور الدكتور حممد البهي نفسه حمرجا يف أن يبوح هبذا السبب 
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 يعلمون  حتى يف خارج جامعة األزهر ,,ًللدكتور حممد سليامن , بينام كان العامة مجيعا 

 . مثل هذا السبب , أو حتى يتوقعونه 
ومع هذا فإن الدكتور حممد البهي يبدو حريصا كل احلرص عىل أن يروي شكواه من 

كان ضحية لسوء (!!)  بأن الدكتور البهي نفسه يالدكتور حممد أمحد سليامن بصورة توح
ه , بينام أنه من الفهم , وعدم التقدير , وأنه تعرض , مرة بعد أخرى , ملضايقات وكيل

 :تحق أن يتعرض ملثل هذه املضايقاتوجهة نظر نفسه مل يكن يس
ورغم هذا اجلو الذي أحيط بالدكتور حممد سليامن فإنه كان ال ينبغي , بعد أن .... «

ًخرجت من الوزارة وعينت مديرا جلامعة األزهر يف املرة الثانية , أن يتخذ من أسلوب 
فع عنه هو , بحكم تدينه وإيامنه , وبحكم تقديري له يف ما جيب أن يرت : يالتحدي ضد

اختياره يف وظيفة وكيل اجلامعة , وىف معاونته عىل أداء رسالته بكل ما أملك من سلطة , 
.. فمحاولة منع السيارة اخلاصة باملدير مثال وحجبها عنى . وما حتت يدي من مال 

ه هو لبدل متثيل مدير اجلامعة واالستفسار من جملس الدولة يف كتاب رسمي عن أحقيت
ألنه هو الذي يقوم بأداء الوظيفة , بينام أنا يف املنزل يف إجازة , من األمور الصغرية التي 

أن السيد رئيس اجلمهورية مجال : ًوقطعا غاب عنه . جيب أن يبتعد عنها كل إنسان عاقل 
 قدمت له استقالتي من إدارة اجلامعة بإبالغي بعدما  رشفيعبد النارص كلف السيد سام

 وبني السيد املهندس أمحد عبده يبسبب الفجوة البعيدة يف تصور رسالة اجلامعة بين
 :ًالرشبايص الذي عني خلفا يل

ً أن ال أخرب أحدا إطالقا عن استقالتي من وظيفة مدير اجلامعة : ًأوال ألن خروجي . ً
ًمن الوزارة ترك أثرا سيئا يف البالد ا  كام ذكر السيد سامي رشف , يف –لعربية واإلسالمية ً

 . رسالته عن الرئيس 
حتى .  أنى أستمتع بمخصصات الوظيفة , وأن أسافر إن شئت إىل اخلارج :ا ًوثاني
اسة اجلمهورية مرة أخرى بشأن الوظيفة اجلديدة فاستخدم السيارة وأحصل ئ رتتصل يب

 .  »الخ... عىل املرتب وبدل التمثيل كامال 
EOTD 

يف هذه  »غرقه أو استغراقه«ه بأنه ناصفوام ديث عاحلويواصل الدكتور البهي 
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 عالقته بأعالم كبار , دون أن دافسالتفصيالت الربوقراطية املقيتة التي كانت كفيلة بإ

الذي وقع نتيجة هذه ال يوازي الرضر العظيم أو التزامه يدري أن قدر النفع من تفكريه 
 .ترصفات ال

 سليامن أن الفتوى التي وردت إليه من جملس الدولة )حممد أمحد  ( علم الدكتورومل ي«
بعدم استحقاقه بدل التمثيل لوظيفة مدير اجلامعة وتنبيهه إىل واجب وظيفته بأنه مرؤوس 

ًوبأن مدير اجلامعة كان وزيرا سابقا , والوزراء يرأسهم رئيس اجلمهورية ولو . ملدير اجلامعة  ً
منذ أن . اسة اجلمهورية عىل علم به ئاهتم , مل يعلم أن ذلك كله كانت رخرجوا من وزار

 . »اسة اجلمهوريةئوصل االستفتاء جملس الدولة , وأخطرت به ر
ًوقد كان من الترصفات الصغرية أيضا يف مواجهتي بعد خروجي من الوزارة, «

هو البدل املخصص تسوية بدل التمثيل عىل أساس نائب وزير و: وبارشهتا  إدارة اجلامعة 
و عني يف وظيفة أخرى غري ملدير اجلامعة , بدال من بدل التمثيل اخلاص بالوزير , ل

ًبدليل أين عندما عينت بعد ذلك أستاذا للفلسفة اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة . الوزارة
 وربام كان. واستمر رصفه إىل أن انتهيت من هناك . القاهرة رصف يل بدل متثيل الوزير 

هذا الترصف نحو بدل التمثيل من إدارة جامعة األزهر يعود إىل العقلية الكتابية التي 
 . »وليةؤتسود الترصفات املالية , واخلوف من حتمل املس

EOUD 
يتحدث الدكتور حممد البهي عن مواقف عديدة للدكتور حممد أمحد سليامن كذلك 

 إىل منصبه السابق مديرا جلامعة وقفها منه وضايقه هبا عقب خروجه من الوزارة وعودته
األزهر , عىل حني كان الدكتور سليامن ال يزال وكيال للجامعة , ومن أن الدكتور البهي 

 سولوها له , ودفعوه إليها , فإنه ال خيفي ْنَيلقي باللوم يف ترصفات الدكتور سليامن عىل م
 : ضيقه من هذا العامل اجلليل , ومن أسلوبه معه 

,  حسب اعتقاده ،فقد تأكد اآلن . لدكتور حممد سليامن وكيل اجلامعة ثارت ثورة ا«
 بعد صدور –من أين مل أعينه يف وظيفة مدير اجلامعة من قبل , رغبة يف احتفاظي لنفيس هبا 

ول إلغاء كثري من التنظيامت يف ؤوأخذ يعرض عىل الوزير املس. القرار اجلمهوري بالتعيني 
. ئها دعوة إىل تكتل الطالب أو العلامء , أو املتخرجني ضدي خطة اجلامعة , يرى يف إلغا
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, تيه الفرصة يف عهد الوزير اجلديدوربام توا.  إىل تسلم الوظيفة يوبذلك يسد الطريق أمام

  . »ليعني يف الوظيفة
يستخدم الدكتور البهي هذا اللفظ الذي كان أوىل به أن ينأى عن (ومن الصغائر «

اعتداؤه عىل األستاذ : التي بارشها الدكتور سليامن ) أقل حدة استخدامه إىل لفظ آخر 
ومطاردته أمحد .. ًعبد الرمحن العدوي يف مكتبه , وقد كان مديرا ملكتب مدير اجلامعة 
  . »عبد الصادق السائق املخصص لسيارة املدير , حلرصه عىل العمل معه

EPLD 
م أقحيفخر بأنه البهي الذي حممد عن الدكتور ثم نأيت إىل موقف ال نملك الدفاع فيه 

جيد جدا عىل من حصلوا عىل تقدير عىل نصوص جامعة األزهر تفضيال ملن حصلوا عىل 
بالتوازي مع االمتياز يف الشهادة العالية إذا كانوا قد حصلوا عىل شهادة جامعية مدنية 

يدا لكنه ًلعجيب أنه يربر هذا تربيرا أوليا جاشهادهتم األزهرية , ومن حصوهلم عىل 
حياسب عليه أمام يستحق أن يقرن هذا التربير املمكن قبوله بتربير آخر متعسف رسعان ما 

الناس والتاريخ ألنه يتعمد فيه نوعا من أنواع املغالطة املبنية عىل سبحانه وتعاىل وأمام اهللا 
 :لنقد العامة وسنقرأ نصه قبل أن نوجه إليه ااالستثناء , وهو يعمم احلاالت اخلاصة عىل 

وكان من التنظيامت التي عرضها عىل الوزير لإللغاء , وألغيت فعال , ما خيص وظيفة «
 يعطي يفقد صدر قرار وزاري عىل عهد. املعيد يف كليات األزهر الثالث التقليدية 

ًاألولوية يف التعيني يف وظيفة معيد من كان حاصال عىل درجة جيد جدا يف الشهادة العالية 
يات الثالث , مع درجة ليسانس يف احلقوق , أو يف الفلسفة , أو يف علم من إحدى الكل

  . »االجتامع يف إحدى كليات احلقوق أو كليات اآلداب يف جامعات اجلمهورية
وروعي يف هذا التحديد أن احلاصل عىل درجة جامعية غري أزهرية , باإلضافة إىل «

متوفرة ملن قرص نفسه عىل الدرجة مؤهل بطاقات أكثر للبحث ليست : الدرجة األزهرية 
التخلص من ظاهرة نشأت عن افتئات عىل حقوق : ًكام روعي فيه أيضا . األزهرية 

  . »املجدين من شباب الطالب يف األزهر
وهذه الظاهرة أن معظم الذين كانوا حاصلني يومذاك عىل درجة ممتاز يف الشهادة «

كفيفي البرص , حسب ما بأيدهيم من كانوا من : العالية من إحدى الكليات الثالث 
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فقد أثبت البحث يف سجالت هؤالء الطالب . شهادات طبية , وليس عىل حسب الواقع 

 ثم عند دخوهلم امتحان الشهادة ,أهنم كانوا مبرصين طوال الدراسة الثانوية يف األزهر 
لك يعفون من  وبذ,الثانوية تقدموا إليها عىل أهنم من كفيفي البرص بشهادة طبية مكذوبة 

 وهو أهنم من ,ثم التحقوا بالكليات عىل هذا األساس املكذوب . االمتحان التحريري 
  . »كفيفي البرص

بدرجات : وحسب القانون يكتفي يف امتحاناهتم السنوية , وىف االمتحان النهائي «
 واالمتحانات الشفوية يف األزهر يتساهل فيها عادة وتسخو ,ه َاالمتحان الشفوي وحد

 ومن هنا يكون تفوق الكفيف عن املبرص يف االمتحان النهائي ال يدل عىل ,فيها اللجان 
  . »أنه تفوق يف واقع األمر

ولذا قد يكون تقدير الكفيف بدرجة ممتاز ال يتساوى مع تقدير املبرص بدرجة جيد «
ضافة إىل باإل, ًجدافإذا فضل املبرص يف وظيفة املعيد بدرجة جيد . فقط يف نفس االمتحان 

ى يف اجلمهورية , عىل ليسانس احلقوق أو اآلداب من إحدى كليات اجلامعات األخر
  . »الكفيف بدرجة ممتازة , كان تفضيله عليه عن تفوق واقعي

EPMD 
وربام جاز لنا اآلن , البهي سنده الضعيف حممد عرض الدكتور املتعسف عىل هذا النحو 

أن مكفوفني حصلوا عىل يف عىل االمتياز ما ذنبه الذي حصل  عن الطالب املبرص هأن نسأل
 االمتياز? 

املبرص كر الدكتور البهي نفسه بأنه هو نفسه كان نموذجا هلذا الطالب املتفوق ّولنا أن نذ
 .الذي نال األولية  وما يقرتب منها بسبب ذكائه واجتهاده ال بسبب أنه كفيف

 مل يكن للمكفوفني وحدهم وأنه كان أن هذا القسمإىل حقيقة ردف هذا كله بأن نشري نو
هم مبرصون يف الواقع لكنهم ال يستطيعون النجاح يف الذين للمكفوفني وأشباه املكفوفني 

 .الكشف الطبي عىل أهنم مبرصون 
التي قد ال يعرفها كثريون من أساتذتنا من طبقة الدكتور ة الكربى رقثم نردف باملفا

تعتمد عىل االمتحانات ) ةاألزهرييات اجلامعة كلال (وهي أن بعض كليات الطب البهي 
 .كيات طب النمسا كلها  الشفوية وحدها يف تقييم طالهبا ومن هذه الكليات 
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 .جالء أاإلجحاف غري املربر يف كتابات وترصفات أساتذة مدى وعىل هذا النحو نرى 

 :ونواصل قراءة ما كتبه الدكتور البهي 
ً مقنعا للرئيس − مع إلغاء قرارات أخرى تنظيمية−مي وقد كان إلغاء هذا القرار التنظي«

) الرشبايص( عىل حق فيام صورت به املهندس بعد أن اطلع عليه , بأين) مجال عبد النارص(
  . »اسة , من وظيفة مدير اجلامعةئيف استقالتي التي قدمتها إىل الر

ها املهندس أمحد عبده  ترك الوزارة خلفه فيايشري الدكتور البهي هبذه الفقرة إىل أنه مل
الرشبايص الذي كان نائبا لرئيس الوزراء , وعاد هو إىل تويل منصب مدير اجلامعة لكنه مل 

الرشبايص , ومن ثم كان خروجه الثالث من املناصب الكربى يستطع التعاون مع املهندس 
ام  خروجا أو إخراجا بينوهو ما يعتربه(بعد أن خرج من منصب مدير اجلامعة للوزارة 

 .وبعد أن خرج من الوزارة عائدا إىل منصب مدير اجلامعة )  الناس ترقيةيعتربه
الرشبايص كان أكثر إنصافا لألزهريني من املهندس ونحن نالحظ فيام يرويه البهي أن 

 .البهي , وهذا هو شأن كل مثقف حقيقي من طبقة الرشبايص 
EPND 

لدكتور حممد أمحد سليامن يمثل ويكاد حديث الدكتور حممد البهي عن خالفاته مع ا
يف جامعة األزهر , وهو دور مهم هو نفسه اجلانب األكرب واألضخم من حديثه عن دوره 

عىل املستوى اإلداري , لكن ضيق صدره جعل هذا الدور يرتاجع إىل املحل الثاين بعد 
ثق ادور الشيخ الباقوري الذي خلفه يف هذا املنصب واستطاع من خالل أدائه الو

 . يف ثوهبا اجلديد األزهرية شخصيته عىل اجلامعة سامت ا من ًكثريقدرا ملتسامح أن يفرض ا
وعىل سبيل املثال فإننا نرى الدكتور حممد البهي يتحدث بأسف ومتلمل عام صادفه من 
ضيق األزهريني عندما بدأ ينفذ سياسة حتويل أساتذة األزهر القدامى إىل وظائف مناظرة 

جلديد , وهو يتحدث باعتزاز عن اختياره للعمداء الثالثة اجلدد لكليات  ايللكادر اجلامع
األزهر من بني األزهريني املؤهلني بالشهادات العليا , ويلقى باللوم عىل وكيل اجلامعة 
الدكتور حممد أمحد سليامن حتى إنه يتهمه بأنه كان حيرض األساتذة عىل اهلجوم عليه 

 !!. روايته ّوعىل جهوده عىل حد
 وهى أصول الدين , –وقد كان هناك وضع خاص بأساتذة الكليات التقليدية «
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 , ويراد وهو أهنم مقيدون يف الكادر العام املايل. ها ي ومدرس–والرشيعة , واللغة العربية 

.  جنيهات ةونظام هذا الكادر يزيد يف املرتب الشهري بضع . اجلامعينقلهم إىل الكادر 
قدمية يف السن هي أساس النقل من الكادر أن تكون األ: نهم وكانت الرغبة السائدة بي
  . »القديم إىل الكادر اجلديد

وهى أن اجلامعة اجلديدة البد أن تأخذ بمبدأ . ولكن كانت هناك فكرة أخرى «
عام إىل كادر األساتذة  ال يف النقل من الكادر املايل يف الرتقية , وبالتايلياإلنتاج العلم

. بني جامعات اجلمهورية يً, وتأكيدا ملستواها اجلامع عىل سمعتهااً, حفاظاجلامعيني
وأعطى املرشوع لعلامء . وباالتفاق مع وكيل اجلامعة وضع املرشوع اخلاص بالنقل 

الكليات التقليدية فرصة التفرغ ملدة عام , للبحث العلمي , عىل أن حيتفظ املتفرغ بمرتبه 
كام اشرتط املرشوع أن يكون البحث يف املادة التي وبميزاته املالية طوال عام التفرغ , 

  . »ختصص فيها األستاذ أو املدرس
EPOD 

ثم يروي الدكتور البهي قصة فشله يف التوفيق بني هو منطقي وما هو قانوين , وبني ما 
هو روحاين وما هو مادي , وبني ما هو أديب وما هو مايل وهي قصة صغرية لكل من يريد 

ي بعيدا عن األضابري التي استغرقت الدكتور البهي وأمثاله من علامء االرتقاء احلقيق
 .أجالء 

أن هذا :  هذا املرشوع ابتكرت وسوسة الشيطان يف اجلامعة ضرُوعندما ع.... «
: والتفرغ معناه . املرشوع يراد به االستغناء عن األساتذة واملدرسني املوجودين فعال اآلن 

ومل يفهم التفرغ العلمي عىل حقيقته إال . خالء البطيء منها الترسيح من الوظيفة , أو اإل
ولذا . بعض قليل , كان يف املقدمة الدكتور عبد احلليم حممود , والدكتور عىل عبد القادر 

صدر القرار بنقلهام إىل الكادر اجلامعي اجلديد , ثم بتعيينهام عضوين يف جممع البحوث 
الدكتور عبد احلليم النجار من كلية اآلداب بجامعة اإلسالمية , كام صدر قرار آخر بنقل 

القاهرة إىل كلية اللغة العربية بجامعة األزهر , مع ترقيته إىل درجة أستاذ , ثم تعيني الثالثة 
  . »عمداء بكلية أصول الدين , والرشيعة , واللغة العربية

د األساتذة وىف ذات الوقت طلب جملس إدارة املركز اإلسالمي بواشنطن ترشيح أح«
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فرشحت الدكتور عبد احلليم . ًاألزهرية ممن جييدون اللغات األجنبية مديرا للمركز 

وعندئذ رغب يف . النجار وجاءت املوافقة عىل تعيينه , وحدد موعد سفره من القاهرة 
قبل يقبل أ حتى رآينفام أن . وحرض صباح يوم إىل مكتبي بالوزارة .. رؤيتي قبل السفر 

وهو اآلن أخ . وذكرته بأنه كان زميال يل وهو طالب يف أملانيا . نه وبني ذلك  فحلت بيييد
بنقله من درجة : فأجاب بأنه مدين يل بفضل كبري . ولية الرسالة اإلسالمية ؤيشارك يف مس

ًأستاذ مساعد إىل درجة أستاذ , وقد حرم منها عدة سنوات لسبب طائفي , وبتعيينه عميدا 
ً مستطردا – رغم أنى نً, ثم برتشيحه مديرا للمركز اإلسالمي بواشنطلكلية اللغة العربية 

وعندئذ أجبته .  كنت أسهم يف نرش إشاعات كاذبة عنك , وكان يصلك األمر –يف القول 
وال . بأن اختياري له يرجع إىل خصائص ذاتية فيه ال تتوفر يف آخرين غريه من األزهريني 

ن صفات تؤهله إىل ما اخرتته له هو العامل األول يف فام فيه م. يعود إىل عالقة خاصة به 
ولذا األمر الذي جيب أن ينوه به هو طاقاته . اختياره , وليس إىل رغبة شخصية لدى 

 . »ًوحدها فبكى متأثرا واستأذن يف اخلروج من املكتب
: ولكن أكثرية األساتذة أعلنت عدم رضاها عن املرشوع , وطالبت باختاذ األقدمية «
  . »اس يف النقلاألس

EPPD 
ونميض مع الدكتور البهي وهو حياول أن يربر موقفه الذي ال يمكن وصفه إال بأنه 

عاق التقدم يف األزهر يف وقت كان مثل هذا التقدم ) قارص: أو عىل األقل (موقف فاشل 
 .فيه مطلوبا بشدة 

ًل شكال هرميا ولكن الواقع أن الكادر اجلديد كان يمث. هذا ما كان يف ظاهر األمر « ً .
وعدد هؤالء أقل من عدد . ًعىل معنى أن القمة تكون أضيق مساحة أو عددا من القاعدة 

املعيدون يشكلون قاعدة اهلرم يف : وهكذا . وهؤالء أقل من عدد املعيدين . املدرسني فيه 
وما يوجد يف هذا الكادر من . أي قسم من أقسام الكلية , واألساتذة يمثلون قمته 

 أستاذ ثكان ال يسع مجيع من حصلوا عىل لب. ئف األساتذة , واألساتذة املساعدين وظا
فكان احلاصلون عىل لقب . أو أستاذ مساعد يف الكادر املايل القديم يف الكليات التقليدية 

أستاذ يف مادة النحو , أو البالغة مثال يف كلية اللغة العربية , أكثر من عدد املدرسني يف 
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صوله يف كلية الرشيعة , والتفسري واحلديث أوهكذا يف مواد الفقه و. تني فيها هاتني املاد

ًولكن التضخم يف األساتذة كان واضحا متاما يف اللغة العربية . يف أصول الدين  وال . ً
  . »تستطيع اجلامعة أن تأتى بدرجات لألساتذة أكثر مما يقتضيه النظام اهلرمي للجامعة

ة يف هذه الكلية أن بعضهم سيتخلف حتام يف الوقت احلارض ولذا رأى بعض األساتذ«
عىل األقل , من االنتقال إىل الكادر اجلامعي اجلديد , بغض النظر عن املؤلف العلمي , كام 

أن األساتذة املتخصصني يف مواد معينة , : باإلضافة لذلك . يطلب املرشوع املشار إليه 
ًدريس مواد أخرى , راغبني أيضا عن الرجوع إىل وكانوا يبارشون يف الكليات التقليدية ت

وهذا وذاك جعلهم عرضة ألن يقبلوا اإلثارة . ًمواد ختصصهم , كام يقيض املرشوع أيضا
 . ضد املرشوع , ومؤهلني لالحتجاج اجلامعي ضده 

 هذاهو الذي أعد  )أي الدكتور حممد أمحد سليامن(ورغم أن السيد وكيل اجلامعة «
  .», وحييل من يعرتض عليه إىل سياسة الوزيربل االعرتاض ضدهاملرشوع فكان يق

ولذا بعد أن تركت الوزارة , واستقلت من اجلامعة بعد التعيني الثاين , رأت اإلدارة «
اجلديدة للجامعة أن تغري املرشوع وأن تنقل درجات الكادر اجلديد يف كلية الرتبية إىل 

وليس هناك بأس يف أن يوقف تنفيذ كلية . ها إرضاء لبعض األساتذة في. اللغة العربية 
  . »الرتبية , مدة أخرى

وقد . ًومل يكن الفرق املايل كبريا بني مرتبات الكادر املايل العام , والكادر اجلامعي اجلديد «
علام بأن من ينقل من العلامء إىل الكادر اجلديد . ال يتجاوز اخلمسة جنيهات يف مرتب األستاذ 

ًولذا أعتقد لو كان جو العمل طبيعيا , بعيدا  . تاخلبز , وقدره ثالثة جنيهاحيجب عنه بدل  ً
ًعن تدخل العابثني الذين مترسوا عىل اإلفساد يف عهود كثرية يف األزهر حتقيقا ملصالح 

وكذلك لو كان السيد وكيل . شخصية , ملا كانت هناك مشكلة للعلامء يف الكليات التقليدية 
ولكن نظرته إىل العمل . مل نظرة موضوعية ألمكن له أن حيلها يف يرس اجلامعة نظر إىل الع
  . »!! هبا لنفيس مستقبال ى حجبت عنه وظيفة املدير احتفاظاكان من زاوية أن

EPQD 
من تصوير الدكتور البهي لعالقته بالدكتور حممد متفرقة ومهمة ونأيت اآلن إىل ملحات 

 . أمحد سليامن 
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بهي عن البدايات التي بدأ هبا خالفه مع الدكتور حممد أمحد يتحدث الدكتور حممد ال

إىل أنه  مشبها تطور العالقة بينهام بتطور العالقة مع الشيخ شلتوت وكأنه ال ينتبه سليامن
 ومن وأنه هو نفسه الذي ظلم الرجلني, م املشرتك يف القصتني سهو نفسه هو القا

كان يصغر الدكتور البهي بعقد من ) ١٩١٤ولد (الطريف أن الدكتور حممد أمحد سليامن 
  !!كان يكرب الدكتور البهي بعقد من الزمان ) ١٨٩٣ولد (الزمان وأن الشيخ شلتوت 

أي الشيخ حممود (وكام وجد يف جمال املعاهد األزهرية من يدفع األستاذ األكرب «
عتكاف  , وحيمله عىل االوهو مريض , من أصهاره وتالمذته , إىل سوء الظن يب) شلتوت

 وجد كذلك يف جمال اجلامعة من يدفع وكيلها , يف األزهر يًيف املنزل احتجاجا عىل سياست
ًولكن شيطان اجلامعة كان متمرسا عىل الوسوسة , وقادرا عىل . ً أيضا إىل سوء الظن يب ً

  . »فبضاعته طول حياته يف جمال األزهر هي التفرقة والوشاية. التنسيق بني األكاذيب 
يبدو  )أي الدكتور حممد سليامن(أ سوء الظن من جانب السيد وكيل اجلامعة وقد بد«

أن أطلب تعيينه يف وظيفة مدير اجلامعة : وباألخص بعد أن سألني . يف مواقف عديدة 
ألين يف واقع األمر حمرج جد احلرج . ًفابتسمت ومل أستطع أن أقول شيئا له . وهى شاغرة 

ًة الشيطان الذي أصبح يزوره تباعا , وحيرضه عىل أن ولكن سكويت ربام أكد له وسوس. 
يفهمون أنى أضع العقبات يف طريق : يدع أصحاب املصلحة من األساتذة يف الكليات 

  . »مصاحلهم , أو عىل األقل ال أريد أن أحل هلم مشاكلهم كام يرجون
EPRD 

 وانتقلنا إىل )العميقةأو ( املمتدةالوظيفية والعملياتية مثل هذه اخلالفات فإذا ما تركنا 
تصوير الدكتور حممد البهي خلالفاته العابرة مع أقرانه أو مع من تعامل معهم من رؤساء , 

 . ذا النوع نموذجا هلفسوف نجد خالفه مع الشيخ عبد الرمحن تاج شيخ األزهر 
 يشارك يف م١٩٣٦ومن اجلدير بالذكر أن الدكتور البهي ظل منذ عودته من البعثة يف 

ل اإلداري والثقايف يف مؤسسة األزهر بصورة أو أخرى , ومل ينقطع عن هذا إال يف العم
فرتة توىل الشيخ عبد الرمحن تاج للمشيخة , وهو يقدم تفسريه هلذا االنقطاع يف صورة 
بريوقراطية ال نقول إهنا تبتعد عن الواقع , لكننا نقول إهنا ختتزله يف صورة بسيطة , وإن 

ناهج من ناحية , وعن عجز العلامء خمتلفي املشارب عىل التوافق عربت عن اختالف امل
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  .من ناحية أخرى 

, بينام  النواحي , فالبهي معنى بالفلسفةوقد كان االختالف بني هذين الرجلني متعدد
تاج معنى بالرشيعة , والبهي ينتمي بخرباته إىل املدرسة األملانية , بينام ينتمي تاج إىل 

, والبهي يدرس تاريخ الفكر من زاوية تأثريه يف احلياة والقانون , بينام املدرسة الفرنسية
 : وهكذا .. تاج يدرس الفكر نفسه عىل أنه نتيجة للحياة والرشيعة 

  . »تركت العمل اإلداري بإدارة األزهر واقترصت عىل عمل األستاذية بالكلية«
,  يف حسن تربية أوالده دينه , والوالشيخ عبد الرمحن تاج ال يشك واحد يعرفه يف«

وال يف كرمه , وال يف توفيق اهللا إياه يف مصاهرته للشيخ عىل إدريس من كبار علامء األزهر 
كام . ولكن كنت أختلف معه يف فهم رسالة األزهر , وىف اإلعداد حلمل هذه الرسالة . 

  . »كنت ال أتفق معه يف الدخول باألزهر إىل جمال السياسة اخلارجية للدولة
 منه رصاحة يف حمارضة عامة يف اجلمعية اجلغرافية املرصية عن يوقد أعلنت موقف«

فأخذت عليه هتنئته للقادة السوفييت يف . مستوى الكفاية الفنية للمتخرجني يف األزهر 
ًوجاءت هذه املحارضة دفاعا عن املتخرجني يف األزهر والعاملني يف . مناسبات عديدة 

بية , يف مواجهة حتدي الدكتور عبد العزيز القويص , املستشار الوقت نفسه يف وزارة الرت
  . »الفني للوزارة يف هذا الوقت , للعاملني من خرجيي األزهر يف التدريس يف مدارسها

وكنت الوحيد . ًكام وقف منى موقفا آخر فحجب عنى عضوية مجاعة كبار العلامء «
ومن أجل ذلك  . م١٩٣٦ يف سنة  هلذه العضوية حسب قانون األزهر الصادرّاملستحق

  . »اضطررت ملقاضاة مشيخة األزهر يف جملس الدولة
EPSD 

املشايخ يف عالقاته مع تدارسنا حديث الدكتور البهي عن نقاط الضعف أن بعد 
املذكرات احلافلة  نأيت إىل نقاط الباقوري وشلتوت وعبد الرمحن تاج: الثالثة الكبار 

, وىف مقدمة الذين يذكرهم تقييم الشخصيات األزهرية يف القوة واملجد واإلشادة ب
أستاذه الشيخ عبد املجيد اللبان , الذي تصادف أن عمل .. الدكتور حممد البهي باخلري 

  .البهي حتت قيادته تلميذا ثم مدرسا يف أول عهده باجلامعة بعد عودته يف دراسته يف أملانيا 
تع به من قدرة عىل الفهم واالستامع وهو يشري إىل مدى ما كان هذا األستاذ يتم
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واحلسم , فضال عن الرعاية والعناية واحلدب واختيار الشخصيات املناسبة للمهام 

 : اجلليلة 
ًعينت يف كلية أصول الدين مدرسا للفلسفة , وانتدبت يف الوقت نفسه بمكافأة «

 العربية يف وكان يتبع كلية اللغة. ًإضافية مدرسا لعلم النفس بقسم ختصص التدريس 
وقدرت يل الدرجة اخلامسة يف أول التعيني بناء عىل رأى وزارة املالية يف ذلك . اإلدارة 

وكان تعييني يف . الوقت , بينام كان الكادر اخلاص بالعلامء ال يتجاوز الدرجة السادسة 
ّالدرجة اخلامسة سببا يف حتامل كثريين من الشيوخ الكبار يف الكلية , عىل , ونرش إ شاعات ً

ال أساس هلا من الصحة ضد عالقتي بالطالب فيها, أو ضد الرأي السليم الذي أتبناه يف 
  .»شأن العالقة بني الفلسفة اإلغريقية من جانب واإلسالم من جانب آخر

وقد كان أستاذنا املرحوم الشيخ عبد املجيد اللبان , عميد الكلية إذ ذاك صاحب «
شحني للتدريس بالكلية , واحتفظ يل بالدرجة اخلامسة هو الذي ر: فأوال . ّأفضال عيل 

 بأن آخذ يهو الذي مكنن: ًوثانيا . املالية فيها , رغم الضغوط الكثرية من الشيوخ عليه 
كان يواجه مروجي : ًوثالثا . طريقي يف التدريس وىف االمتحان حسبام خططت لنفيس 

  . »اإلشاعات بقوة
EPTD 

املراغي بحب حممد مصطفى عن اإلمام األكرب الشيخ ويتحدث الدكتور حممد البهي 
ًوتقدير ذاكرا عالقته املبكرة به وحبه له واتصاله به يف أكثر من مناسبة , وهو يبدو مبهورا  ً

 : ًاملراغي , ومعجبا به , ومقدرا لفضله 
إذ كنت أتردد عليه إما يف . ومل تنقطع عالقتي باألستاذ األكرب الشيخ املراغي . ..«
وكان يعجبني منه منطقه وحسن حديثه , . امة يف الزمالك , وإما يف منزله بحلوان العو

ًوكثريا ما كنت ألتقي بكبار الزائرين له يف . واحتفاظه بكرامته , وكانت له هيبة خاصة 
  . »الزمالك , من أمثال عىل باشا ماهر , ولطفي باشا السيد

 حلضور مؤمتر من – ذلك الوقت  وكنت أعترب أصغر عضو يف السن يف–وقد دعاين «
وما أن ابتدأ املؤمتر إال وعال ضجيج . كبار الشيوخ عنده لبحث إصالح األزهر وبراجمه 

وبعد نصف . املناقشة بني احلارضين حتى مل تسمع لألستاذ األكرب كلمة يف خماطباهتم 
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  . »ًساعة تقريبا دعا إىل فض االجتامع إىل موعد آخر

ّوأخذت أنا كذلك يف االنرصاف , فنادى فضيلته عيل . وهنا انرصف األعضاء «
ً مستنكرا ما −رأيت ما جرى ? : ثم خاطبني قائال . واستبقاين إىل متام انرصاف اجلميع 

إين ال أشك . أهؤالء يرجى منهم أن يصلحوا األزهر ? :  وتابع احلديث قائال –حدث 
ت هبا بعد ائراه يف إصالح األزهر , واكتب يل مذكرة بام ت. وإنام أنا متأكد من ذلك . فقط 

إن األزهر يعيش اآلن يف ظل وجود شخصك : وقلت له . فهدأت من غضبه ! أسبوعني 
ًوهذا ال يتم إال إذا أعطيته كثريا من طاقاتك . ًوأرجو أن يعيش يوما ما يف ظل نفسه هو 

ًفهز رأسه متأسفا ومتأثرا مما وقع . ومن جاهك  له املذكرة وبعد أسبوعني أحرضت . ً
 . »عىل أن أكرر اللقاء معه.  مكتبه , ثم احتفظ هبا يفقشني فيهاونا

 
 :وهو يروي قصة زيارته األخرية للشيخ املراغي فيقول 

وىف اخلامس من شهر أغسطس من السنة نفسها سافرت لزيارة فضيلته فلام دخلت «
مر بقية أخرى فسيسري يف وبدأ حديثه بأن اهللا لو منحه من الع. عليه رأيته منقبض الصدر 

م عىل عهد وزارة حممد حممود باشا , وعهد ١٩٢٩شؤون األزهر حسبام سار فيها يف سنة 
إن العرش سنوات التي مضت والتي أنا عشتها يف : ثم بدا عليه احلزن , وقال . امللك فؤاد 

مل وإنام كنت أع. م مل أعمل فيها لرسالة اإليامن كام ينبغي ١٩٣٥األزهر منذ سنة 
وأنذر لو عاش فسيتابع املسرية التي بدأها يف . للمصالح الدنيوية , وأسري يف اجتاه املشايخ 

وهى مذكرة تارخيية مل . وهى املسرية التي حتددها مذكرته اإلصالحية . م ١٩٢٩سنة 
 . تسبق إال بمثل ما كتبه الشيخ حممد عبده عن األزهر 

أي بعد هذا اللقاء بأيام . م ١٩٤٥  من أغسطس سنة١٢وتوىف الشيخ املراغي يف «
  . »قليلة

)٤٩( 
 :أتيحت له , وكأنه نادم عليها وظيفة البهي قصة رفضه فرصة الدكتور حممد ويروي 

ً وقد كان وزيرا –أن عبد السالم الشاذيل باشا : وىف مرة قادمة حرضت ألذكر له «
. حوث الفنية بالوزارة أن أتوىل إدارة الب:  استدعاين وعرض عىل –ون االجتامعية ؤللش
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ون ألجل درجة مالية ؤوأنه مل يرد من وراء نقيل إىل وزارة الش. وهى إدارة مستحدثة 

وليعرفني كثري من مفكري مرص يف ذلك الوقت عن طريق . وإنام ليستفيد يب . جديدة 
ورضب يل مثال باملرحوم الشيخ مصطفي عبد الرازق , والدكتور طه حسني . العمل فيها 

وازن يف العرض وأساليبه كام ذكرت له مقولة الشاذيل باشا عندما . ي باشا السيد ولطف
, وليس كام يعرض يف  إنك ستعرض هنا كام يعرض احلرير يف فرتينات شيكوريل: فقال

  . »الغورية وعليه الرتاب
EQLD 

يتحدث الدكتور حممد البهي عن الشيخ حممد اخلرض حسني بإعزاز عىل صعيد ثالث و
 :  يف شخصيته ووطنيته وعلمه وكفاحهير وإعجاب , ذاكرا فضل الرجلوتقد
 كان من أمثل العلامء يف – وهو تونيس األصل –والشيخ اخلرض حسني عليه رمحة اهللا «

  . »ًومل يقع يوما ما حتت إلغراء الدنيا. الدفاع عن اإلسالم , وىف اجلهاد يف سبيله 
  قسم التخصص الذي أنشئ يف ًاتصلت به يوم كان أستاذا للبالغة يف «
ًوعرفته شيخا . ً والذي خترجت فيه , وسافرت توا بعد التخرج إىل أملانيا م١٩٢٥سنة 

وأنا أبارش العمل يف مراقبة الثقافة بإدارة األزهر بجانب أستاذية , لألزهر عن قرب 
  . »ًيرا ملجلتهاًوكان رئيسا جلمعية اهلداية اإلسالمية , ومد. الفلسفة يف كلية اللغة العربية 

ًمل يتزلف يوما ما حلاكم , .  كان أسلوبه يف املجلة يتميز بالوضوح , واملنطق , واإليامن «
عرفته يف حياته . إعالن كلمة احلقًوال لكبري يف وظيفته ومل هيادن أو ينافق إطالقا يف 

قبل املشيخة , يته أر.  عرفته الزاهد , املتقشف , الورع..الداخلية يف مسكنه , وىف عيشته 
  . »وىف أثنائها , وبعدها , وهو يلبس القبقاب يف املنزل مع عظمة املؤمن العارف باهللا

ًرئيسا للجمهورية وملجلس الوزراء يف ) حممد نجيب(  وكان اللواء–وال أنسى موقفه «
قانون هيئة أن احلكومة تعزم عىل تعديل :  عندما نرش بالصحف –عهد ما يسمى بالثورة 

ًوحرض إىل إدارة األزهر مبكرا , ومل يذهب إىل مكتبه أوال . العلامء باألزهركبار  وإنام . ً
هل قرأت اخلرب اخلاص بجامعة كبار : وسألني . دخل مكتبي وجلس وأنا وحدي معه 

وإذا به . اقرأ هذا اخلطاب : ًفأخرج مكتوبا من جيبه , وقال . العلامء ? فأجبته باإلجياب 
ً اجلمهورية يقدم فيه استقالته احتجاجا عىل تدخل احلكومة يف خطاب موجه إىل رئيس
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, وبإيامن ال يقبل الرتدد بحال , وبعزيمة صادقة األزهر , بلغة ال تعوزها الرصاحةون ؤش

غريته عىل األزهر فقبلت يده بعد أن قرأت اخلطاب وشكرت له . ال تعرف املناورة 
  . »وكرامة العلامء

 تستطيع معها أن تقدم عىل أي تغيري يف األزهر طاملا الشيخ ورأت فيه احلكومة قوة ال«
وعينت الدكتور عبد الرمحن تاج يف مشيخة األزهر واشرتط . يف وظيفته فقبلت استقالته 

ًلقبول املشيخة إحالة وكييل األزهر إىل املعاش وتعيني الشيخ صالح رشف سكرتريا عاما  ً
  . »لألزهر , والشيخ احلسيني سلطان وكيال له

 
د عبد اللطيف ممن اجلدير بالذكر أن وكييل األزهر يف ذلك الوقت كان مها الشيخ حم

 .دراز والشيخ حممد نور احلسن 
EQMD 

يثنى الدكتور حممد البهي عىل كثري من زمالئه يف مراحل التعليم عىل صعيد رابع و
 الدكتور حممد عبد املختلفة , ومن الطريف أنه يبدأ هذه الثناءات بالثناء عىل زميل عمره

اهللا مايض , الذي نال معه فيام بعد خترجهام مبارشة بعثة الشيخ حممد عبده إىل أملانيا , 
 إىل منصب مدير اجلامعة , البهي الذي وصل فيه العرصووصل إىل وكالة األزهر يف 

 . والوزير 
عهدها وهو ينتهز فرصة احلديث عن إقامته املبكرة يف اإلسكندرية لطلب العلم يف م

 : الديني فيقول 
 املسافرخانة  ألزور األخ الدكتور حممد عبد اهللا ي رسايكام كنت أتوجه إىل بحر«

ورغم صلة القرابة بيني وبينه فإن األمر الذي . مايض يف مساكن طالب املعهد الثانوي 
كان جيذبني إليه هو خلقه الكريم وترفعه عن الدنايا والصغائر , ومروءته كرجل ال يصل 

وكنت أسرتيح إىل اجللوس إليه أو السري معه . إىل غريه منه أدى , وصدقه يف املعاملة 
 . بعض الوقت 

EQND 
ويتحدث الدكتور حممد البهي عن زمالته للدكتور حممد عبد اهللا مايض يف مرحلة 
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 : دراسة التخصص فيقول 

باب  (ني من سنوات التخصص سكنت مع الدكتور مايض يف حييوىف السنتني األول«
  . »)بمعهد اإلسكندرية الديني(ًثم خترج قبيل بسنة وعني مدرسا ) . اخللق

EQOD 
  . هشخصيتا بًدًوهو يذكر زميله الشيخ عبد اهللا املشد باخلري أيضا مشي

) يبحر(إىل ) الورديان(, وتركت ) املعهد الثانوي باإلسكندرية(وعندما انتقلت إىل «
  املسافر يى مل أسرتح يف السكنى مع الطالب يف رسابالقرب من سيدي أبو العباس املرس

وفعال . واتفقت مع الدكتور مايض والشيخ عبد اهللا املشد عىل السكنى خارجها . خانة 
وكان تاجر موبيليات . استأجرنا شقة أرضية يف رحاب أبو العباس يف عامرة الفقي 

 فقد حتمل أعباء السكن وجزى اهللا الشيخ املشد كل خري. بالقرب من جامع أوالد الشيخ 
. وبذلك كان يوفر لنا الوقت للمذاكرة . واإلنفاق عىل املعيشة لنا ولبعض طالب آخرين 

 . وكنت يف سنة تالية لسنة الدكتور مايض 
EQPD 

يتحدث الدكتور حممد البهي عن اإلمام األكرب واملفتى األعظم عىل صعيد سادس و
 : وهو يقول ر وإعجاب ًالشيخ عبد املجيد سليم أيضا بحب وتقدي

 ثالثــة مــن شــيوخ األزهــر فــيمن أن الــشيخ عبــد املجيــد ســليم أحــد: وجيــدر بالــذكر «
ً, مل يعرف تاريخ األزهر منذ احلرب العاملية األوىل مـن هـو أكثـر مـنهم حرصـا عـىل خربت

أمـا االثنـان اآلخـران فهـام . ًكرامة الوظيفة , ومن هو أشـد مـنهم احتفاظـا بوقـاره وهيبتـه 
ر ـــيخ املراغي , والشيخ مصطفى عبد الـرازق , وإن كـان كـل مـنهم خيتلـف عـن اآلخالش

والشيخ مصطفى عبـد . رف بدهائه وبحكمته السياسية ــبميزة أو أكثر ; فالشيخ املراغي ع
 . والشيخ عبد املجيد سليم عرف بصدق إيامنه وطيبة قلبه  .الرازق عرف بتهذيبه وحيائه 

ًرا بني رجاالت مرص , ومفكرهيا وعلامئها , وكام كان مقـدرا وكل من الثالثة كان مقد« ً
  . »وكل منهم كان كريم النفس واليد. خارج مرص 

EQQD 
ويروى الدكتور البهي كيف أقيل الشيخ عبد املجيد سليم , واختري الشيخ حممد 
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بدور الشيخ الباقوري يف ترتيب ) أو باألحرى مرجحا(ًاخلرض حسني خلالفته , موحيا 

ومشريا إىل ما هو . ألوضاع اجلديدة باختبار وكيلني لألزهر بدال من وكيل واحد ا
 . معروف من قرابة الشيخ عبد اللطيف دراز للشيخ الباقوري 

 البهي قد توىف قبل أن يدرك الزمن الذي نرش فيه  حممدومن الطريف أن الدكتور
روجيه من أن الشيخ الباقوري أشار فيها إىل ما أراد تالتي األستاذ فتحي رضوان مذكراته 

 : ًالشيخ حممد عبد اللطيف دراز شيخا لألزهر ووالد زوجه نفسه وقف ضد تعيني أستاذه 
 :البهي حممد وهذه هي رواية الدكتور 

ًوإذا كان الشيخ عبد املجيد سليم قد بارش العمل يف مشيخته الثانية حـذرا مـن ضـغط «
نــه قــد اضــطر إىل ترشــيح بعــضهم يف بعــض بعــض أصــدقائه عليــه يف أعــامل الوظيفــة , فإ

. ولكن مل يـتم توظيـف مـن رشـحه . م ١٩٥٢الوظائف الكربى عىل آخر عهده هبا يف سنة 
ون األزهـر يف أول ؤوطلب إليه من األستاذ فتحي رضوان , وكـان وزيـر دولـة ويتـوىل شـ

هللا مـايض ومحـل إليـه هـذه الرسـالة الـدكتور حممـد عبـد ا. أن يقدم اسـتقالته : عهد الثورة 
ًوكان سكرتريا عاما لألزهر يف ذلك الوقت , وكان الشيخ عليه رمحة اهللا يثـق فيـه  وفعـال . ً

ًقدم استقالته وعـني الـشيخ اخلـرض حـسني شـيخا لألزهـر , عـىل أن يكـون لـشيخ األزهـر 
مـد عبـد اللطيـف دراز وكـان يمثـل جنـاح املعارضـني  حمأحدمها املرحوم الشيخ. وكيالن 

والثـاين الـشيخ حممـد نـور احلـسن , . جيد سليم أيام مشيخته األوىل والثانية للشيخ عبد امل
ومل حيـصل يف . وكان يمثل الفريق اآلخر الـذي كـان يـصادقه سـواء يف األوىل أو يف الثانيـة 

وربام يكون الشيخ أمحد الباقوري , وقـد . تاريخ األزهر أن عني وكيالن له إال يف هذه املرة 
وقـاف يف هـذا العهـد , وصـهر الـشيخ حممـد عبـد اللطيـف دراز , هـو كان يتوىل وزارة األ

  . »صاحب فكرة هذا التعيني
EQRD 

وعندما نصل إىل حديث الدكتور حممد البهي عن زواجه من ابنة الشيخ عىل الغايايت 
, نراه يتحدث عن هذا الشاعر الوطني العظيم بإنصاف وتقدير ال يكاد ) م١٩٤٣سنة (

التي تتحدث عن هذا الرجل ) أو األدبيات( أي مرجع من املراجع خيتلف عام نراه يف
, عىل حني يبخل علينا باحلديث عنه كإنسان, وأب , وصهر , ) يوطنيت(ووطنيته وديوانه 
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وجد لبنات البهي , وكأنام يظن الدكتور البهي أن املذكرات تقتيض منه أن يبتعد عن 

مور الشخصية هي لب املذكرات , وقلبها األمور الشخصية , بينام تقول احلقيقة إن األ
 : النابض 

, صاحب مبدأ:  عاش يف جنيف من قبل  هنا , كام)أي الشيخ عىل الغايايت (وقد عاش«
ًولذا القى كثريا من العنت . يصدر فيه عن إيامن عميق باإلسالم , وبحب كبري ملرص 

 , البد أن يوطد نفسه عىل إذ كل من يريد أن يقف بجانب اإليامن باهللا. واملشقة يف حياته 
  . »تقبل احلرمان , والنصيب األدنى يف متع احلياة

وسيخيب أمله ومتتهن . قليل يف كل مكان : ومن يؤثر اإليامن باهللا عىل احلياة الدنيا«
  . »كرامته لو تطلع إىل الدنيا بعد فرتة من وقوفه بجانب اإليامن

وإنام اإلنسان .  شأن ال إرادة لإلنسان فيه والوقوف بجانب اإليامن , أو بجانب الدنيا«
, أن يكون للدنيا: استعداداته نحو مقدور بخصائصه املميزة لفرديته أو لذاته , وموجه من 

  . »والذي جيمع بني مظهر اإليامن , ومتع الدنيا , هو املنافق وحده. أو لإليامن باهللا 
EQSD 

, , بقصد وذكاءني به فنجده حريصا حقنأيت إىل مواقف الدكتور البهي من زمالئه الالو
يف التدريس يف اجلامعة زميله الدكتور عبد احلليم حممود بدايات عىل ذكر فضله عىل 

, وكأنام أراد هذا العامل اجلليل أن يثبت أسبقيته عىل هذا الزميل اجلليل الذي قدر األزهرية 
 مشيخة األزهر , وهو ما مل له أن خيلفه بعد فرتة يف وزارة األوقاف , وأن يصعد منها إىل

يتح للدكتور البهي , وأن حيقق من خالل موقعه يف هذين املنصبني وىف غريمها من 
  .ثري أاملناصب العلمية واإلدارية ما مل حيققه الدكتور البهي نفسه من أثر وت

ث يف هذه النقطة حتى من قبيل احلديث عن أن الشيخ عبد احلليم دحتوهو ال يكاد ي
ًحمظوظا نفسه ولية , عىل حني مل يكن هو ؤًان حمظوظا يف العرص الذي توىل فيه املسحممود ك

, أو أن الشيخ عبد احلليم حممود قد توىل األمر عىل حني يف العرص الذي تم استيزاره فيه 
كانت رياح الدولة الرسمية تقرتب من اإلسالم , عىل حني توىل هو أمر الوزارة يف الوقت 

تبتعد عن اإلسالم , وإنام هو يذكرنا بأفضليته ) ال رياحها فحسب(ة الذي كانت الدول
 : وأسبقيته عىل عبد احلليم حممود فحسب 
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 يف كلية أصول الدين بمبنى اخلازندار بشربا استدعيت من يوىف حلظة من وجود«

. فلام خرجت وجدته الدكتور عبد احلليم حممود . الداخل للقاء ضيف قادم يسأل عنى 
وعرفت فيه دماثة اخللق , وكرم الضيافة , رغم قلة  . ١٩٣٨ يف فرنسا يف سنة وقد زرته

  . »مورده وكثرة نفقاته يف ذلك الوقت
ولذلك وقفت بجانب أستاذنا املرحوم الشيخ حممود شلتوت عندما رجا األستاذ «

عال وف. األكرب الشيخ املراغي يف ضم الدكتور عبد احلليم إىل بعثة فؤاد األول يف فرنسا 
ضم إليها قبل أن حيرض إىل مرص بعد حصوله عىل درجة الدكتوراة يف التصوف 

  . »اإلسالمي
ً سويا قبل االجتامع بشيخ يقابلت الدكتور عبد احلليم واتفقت معه عىل أن نلتق«

 وفعال التقينا وذهبنا إىل إدارة األزهر , واجتمعنا أوال باألستاذ صالح هاشم ,األزهر 
ًثم دخلنا مجيعا لتحية األستاذ . ون الثقافة ؤًرا ملكتب شيخ األزهر لشوكان مدي. عطية 

املكان الذي يوظف فيه . وخرجنا عىل أن يعد األستاذ صالح هاشم عطية . األكرب 
  . »وهو ختصص التدريس. الدكتور عبد احلليم بكلية اللغة العربية 

يم وذهبت يف املساء إىل ً يكون السبيل إىل ذلك ميرسا تركت الدكتور عبد احلليولك«
منزل الشيخ حممد كرسون ألصطحبه يف لقاء املرحوم الشيخ إبراهيم محروش وعرض 

وأنا أعلم أن منزلة الشيخ كرسون عنده ربام كانت . ًاألمر عليه , باعتبار أنه عميدا لكليته 
وقد استجاب الشيخ العميد لرجائنا . تفضل منزلة األستاذ صالح هاشم وعالقته به 

ًوتم التعيني يف ختصص التدريس مدرسا لعلم . وعد بتقديم مذكرة إىل املشيخة بطلبه و
  . »النفس والفلسفة

EQTD 
عبد احلليم حممود يظهر مساعدته للدكتور  إىل ذكر  الدكتور البهيويف مقابل ارتياح

الدكتور حممد البهي عدم ارتياحه من زميله الدكتور عىل حسن عبد القادر من خالل 
رسيع يف والء هذا الزميل من والء لرجال العهد امللكي , التحول الديث املتعمد عن احل

إىل والء لرجال الثورة , وهو ما متثل يف موقفه من السفري عبد الفتاح عمرو مستشار امللك 
  .وسفري مرص يف لندن 
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 ومن الظلم ملثل هذا العامل اجلليل أن يقترص الدكتور البهي يف تصوير شخصيته عىل

يف موضع آخر من مذكراته بأنه كان حريصا وعليه هذا البعد وحده , مع أنه يمن علينا 
) مها الدكتور عبد احلليم حممود , وعبد احلليم النجار(عىل اختياره مع زميلني آخرين 

 , وهو م١٩٦١يف  لثالث بعد تطبيق قانون تطوير األزهرالعامدة الكليات األزهرية 
 تعيني أساتذة أكاديميني يف اجلامعات املرصية يف هذه املناصب التطوير الذي كان يقتيض

 : مستوفني متاما لرشوط األستاذية يف النظام اجلامعي املرصي 
ًكان أي الدكتور عىل عبد القادر مديرا للمركز الثقايف اإلسالمي بلندن من عدة «

مرص يف لندن سنوات , وصاحب صلة وثيقة برئيس الديوان امللكي حسنني باشا وبسفري 
يام كانت تقريراته كلها التي يرسلها إىل وزارة أفقبيل قيام الثورة ب. عبد الفتاح عمرو باشا 

اخلارجية املرصية بالقاهرة , وإىل الديوان امللكي , وإىل إدارة الثقافة باألزهر , تقوم عىل 
ولكن . ياسته الثناء اجلم عىل عمرو باشا ومدى األخذ بمشورته يف إنجازات املركز وىف س

ما أن أعلنت الثورة حتى بادر الدكتور عىل عبد القادر إىل إرسال تقريره إىل اجلهات املعنية 
بمرص يصف فيه جرائم سفري مرص يف لندن إذ ذاك , وهو عمرو باشا , ويعلن الغضب 

ًوقد كان وضع الدكتور عىل عبد القادر وضعا حرجا عندما . عليه ويبارك مسرية الثورة  ً
ولكن أرص عىل جرائم عمرو باشا وسوء سلوكه يف . ت له النوعني من تقريراته قدم
  . »لندن

EQUD 
ويروي الدكتور حممد البهي يف مذكراته قصة مهمة يدلل هبا عىل وقوفه موقف املدافع 

ام غريه من األزهريني بالغفلة هقنوايت , متجورج شحاته عن اإلسالم ضد سموم األب 
املسترشقني وتالميذهم , وهو حريص دون سبب واضح عىل أن عن عدم إدراك مرامي 

يقلل من مكانة زميله الشيخ حممد يوسف موسى رغم ما هو معروف من قيمة هذا العامل 
الرجل ذلك اجلليل يف علوم الفلسفة والرشيعة عىل حد سواء , لكن الدكتور البهي يلمز 

ني وجود طه حسني عىل رأس وزارة بعالقته بطه حسني , ويربط بني تعيينه يف اجلامعة وب
  . »املعارف

ومن الطريف أن أستاذنا الدكتور حممد رجب البيومي قد روى يف ترمجته للشيخ حممد 
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يوسف موسى أن الدكتور طه حسني حرض مناقشته للدكتوراه يف السوربون , وهو ما 

 . يدل عىل تقدير قديم بني الرجلني 
 الدكتور البهي من دون اإلشارة إىل ما نتعجب له بيد أننا ال نستطيع  أن نمىض مع نص

من موقفه السلبي الذي اكتفى بعدم القبول من دون أن يسارع إىل كتابة دراسة تكشف عام 
 : احتوته دراسة األب قنوايت من تضليل أو خطأ 

وكان ذلك يف وزارة . تعني يف املشيخة بعد ذلك املرحوم الشيخ مأمون الشناوي «
وكنت إذ ذاك بجانب التدريس للفلسفة بكلية أصول الدين أبارش . هلادي إبراهيم عبد ا

وىف ذات يوم حول األستاذ . العمل يف مراقبة الثقافة اإلسالمية باإلدارة العامة لألزهر 
وهو زميل متخرج يف األزهر . ًاألكرب مكتوبا من األستاذ الدكتور حممد يوسف موسى 

وىف هذا .  كلية أصول الدين تدريس مادة األخالق وكان يبارش يف. ًوىف السوربون معا 
 : املكتوب يذكر الدكتور موسى 

 أنه اتصل بالسكرتري اخلاص جلاللة امللك وهو حسني باشا يف شأن ما يوىص :أوال  
ًبه هنا , ووجد منه تأييدا قويا لتنفيذه  ً .. 

اصة ترمجة كتاب يف  ما يوىص به الدكتور هو أن يبارش األزهر عىل نفقته اخل:ثانيا  
علم الكالم اإلسالمي باللغة الفرنسية لألب قنوايت قام بإلقائه حمارضات يف جامعة 

وهى جامعة . ته كل عام هناك بدعوة من اجلامعةومل يزل حيارض يف ماد. مونرتيال بكندا 
  . »كاثوليكية فرنسية

ERLD 
لغرب , وغفلة ر , ونفوذ اونميض مع الدكتور البهي وهو يصور تشابك األمو

 ., وحمنة اإلسالم من خالل ما يرويه عن تطورات هذه القضية الوطنني
وىف ذات الوقت ورد كتاب من وزارة اخلارجية املرصية إىل إدارة الثقافة باألزهر «

ًأن اجتامعا تم يف السفارة املرصية بالفاتيكان بروما , لسفراء البالد اإلسالمية بعد : تبلغها 
وقد قرروا . كتاب األب قنوايت باللغة الفرنسية عن علم الكالم اإلسالمي أن أطلعوا عىل 

معرفة رأى األزهر يف األخطاء اإلسالمية التي وردت فيه وحماولة تغطيتها من جانب 
واملؤلف معروف بنشاطه ضد اإلسالم يف صورة متخفية , وباألخص بني طبقة . املؤلف 
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ربه يف إقامة مجعيته آوبلوغه اآلن م. السيايس كام هو معروف بمكره . املثقفني يف مرص 

ًللتقريب بني اإلسالم واملسيحية من مؤسسيها هو , والشيخ أمحد الباقوري باعتباره رئيسا 
كام أن حماوالته السابقة , . جلمعية الشبان املسلمني , يعترب أمارة عىل هذا املكر السيايس 

 حممود اخلضريي مدرس الفلسفة بكلية وقد نجح يف بعضها, من إرسال املرحوم األستاذ
م ممثال لألزهر يف مكتبة الفاتيكان للتعرف عىل ١٩٤٩اآلداب جامعة القاهرة يف سنة 

اسة مندوب اخلارجية بالفاتيكان ئاملخطوطات اإلسالمية والعربية , ومن قدوم وفد بر
بحجة ) م١٩٧٨(لزيارة شيخ األزهر وأعضاء جممع البحوث اإلسالمية يف هذه السنة 

 . ًالتقريب بني اإلسالم واملسيحية أيضا , تشري إىل نشاطه املستمر 
ERMD 

عىل هذا النحو نرى الدكتور البهي وقد صور الدكتور حممد يوسف موسى منحازا 
 , وهو ال يقف عند هذا احلد , وإنام يميض يف انتقاد توجهات ينقنوادون وعي إىل األب 

 صاحب جيعلهييل ال خيلو من التحامل حتى إنه اطاته عىل نحو تفص ونشيناألب قنوا
 !!فضل يف االعرتاف بمسيحية الكنيسة 

ً وهم مجيعا من رجال –وهو نشاط مريب ألن األمر يف اعتداء املسترشقني واضح «
 عىل اإلسالم يف تشويه –الكنيسة فيام مىض أو من الدارسني لالهوت املسيحي يف تعصب 

فإذا كان هناك عزم من .  التي وقعت يف طريق انتشارهحداثمبادئه , وحتريف أهداف األ
ًالكنيسة عىل التقريب بني املسلمني واملسيحيني حقا فام عليها إال أن تصدر أمرا لرجاهلا  ً

بأن يتوقفوا عن إشاعة االهتامات الباطلة يف دراساهتم ضد : الباحثني باسم العلم واملعرفة 
 . اإلسالم 

مى بالتقريب بني املسيحية واإلسالم هو دفع املسلمني ولكن القصد من إشاعة ما يس«
واهللا فصل يف قرآنه بني  . يإىل إضفاء احلجية عىل مسيحية الكنيسة وقبوهلا كدين سامو

 : رسالة عيسى ومسيحية الكنيسة ; يسأل عيسى يف إنكار 
﴿l m n o p q r s t u      v w x y {z , | 

} ~ _ ` a   b c d e gf , h i      j k ml n o p     q r  s t u 
wv x   y z { |﴾.  
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ينه وقد كان تعي) . قنوايت(والدكتور حممد يوسف موسى كان عىل صلة وثيقة باألب «

ًتعزيزا ) طه حسني( ًأستاذا للرشيعة اإلسالمية يف جامعة عني شمس عىل عهد الدكتور
  . »هلذه الصلة

ERND 
إزاء الكتاب , وكيف أنه ) وهو مدير للثقافة(ثم يصل الدكتور البهي إىل رواية ما فعله 

ور لكن الدكت) وهو يثني عىل خلقه , ودقته وعلمه(حوله عىل الدكتور إبراهيم مدكور 
مدكور فيام يرويه الدكتور البهي مل يشأ أن يقول رأيه ومن ثم حوله إىل الدكتور إبراهيم 

 :ة يف الكتاب مسييل مدكور الذي كشف عن األخطاء اجلخل
واإلجراء املعهود الذي تتخذه إدارة الثقافة باألزهر إزاء مثل هذا الكتاب الذي ألفه «

ًغة الفرنسية وباإلسالم معا لتقرير أخطائه إن أن تعبث به إىل خبري بالل) قنوايت(األب 
كانت به أخطاء , أو مدى صالحيته للتداول ولنرش الفكرة اإلسالمية إن كان قد قصد به 

  . »وجه اهللا
ولكن . وفعال أرسلت الكتاب إىل األستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور لتقريره «

ًوهو أيضا عىل . تقرير اخلاص بالكتاب مدى علمي أنه مل يرسل النسخة التي وصلته وال ال
وربام أحرج بني الصدق فيام يكتب والعالقة الطيبة باألب , فلم  . صلة طيبة باألب قنواين

ًوهو من املفكرين الذين يتحرون الصدق دائام فيام . يقرر الكتاب ومل يرسله كذلك 
  . »يكتبون

 من وزارة اخلارجية املرصية فأرسلت النسخة الثانية هلذا الكتاب , وهو التي وردت«
خليل مدكور وهو أستاذ  مع طلب لسفراء الدول اإلسالمية يف الفاتيكان , إىل الدكتور

وعندما . ورجوته أن يعجل بالتقرير عن هذا الكتاب . متدين وجييد الفرنسية إىل حد كبري 
ارشة اطلعت عىل التقرير هالني موقف الدكتور موسى من الكتاب وحث األزهر عىل مب

ترمجته عىل نفقته اخلاصة , وهو ميلء باألخطاء اجلسيمة ضد اإلسالم , كام صورها 
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 ًفكتبت للخارجية بالرد مؤيدا رفضه , واحتفظت. الدكتور خليل مدكور يف تقريره 
 . »بالكتاب وبالتقرير يف درج مكتبي

EROD 
ذكر أن الشيخ ثم يفاجئنا الدكتور البهي بقصة من قصص الرياح السياسية العاتية في

 إال أن ١٩٥٢الدكتور حممد يوسف موسى مل يكن يعنيه عند قيام حركة اجليش أو ثورة 
يتخلص مما يدل عىل أنه كان عىل صلة بسكرتري امللك فاروق من خالل سعيه يف هذا 

 !!املوضوع 
 , لكن ١٩٥٢ولست أستطيع أتصور أن اجلزع قد وصل إىل هذا احلد عند قيام ثورة 

 .الية من قهر ووشاية جعلت األمور تبدو وكأهنا حدثت عىل هذا النحو الظروف الت
كذلك فإنني ال أستطيع أن أتصور أن القضية ظلت تراوح نفسها يف البحث منذ عهد 

مأمون عىل مدى عهود املشايخ و ١٩٥٢ وحتى ١٩٤٩يف ي دا عبد اهلرة إبراهيموزا
يد سليم يف املرة الثانية , لكني جإبراهيم محروش وعبد امليد سليم والشناوي وعبد املج

 .ر ذأتفهم نفسية الدكتور البهي وغريه من زمالئه جتاه مناخ اخلوف الذي جت
وىف اليوم الثالث أعلن قيام عهد ما يسمى بالثورة املرصية وطلب إىل . ّمر يومان «

  . »امللك فاروق مغادرة البالد
وهو يف وضع عىل .  يوسف موسى حممد وىف هذا اليوم جاء لزياريت الزميل الدكتور«

وسألني عن كتاب . يبدو عليه اخلوف والقلق . ته عليه يف الزيارات السابقةغري ما عهد
  . »األب قنوايت ومصريه فأجبته بام رآه الدكتور خليل مدكور فيه

ّوهنا أقبل عيل يف هلفة ورجاين يف أن أرد إليه الطلب الذي تقدم به بخصوص هذا «
أنه كان عىل صلة بالسكرتري اخلاص للملك فاروق :  يريد أن يعرف عنه إذ ال. الكتاب 

 . »م١٩٥٢ سنة هيوليمن  ٢٣بعد أن قامت الثورة يف 
 فوق االجتاهات السياسية وهنا أوضحت له أن العامل األزهري جيب أن يكون«

 أن ًوطمأنته يف أن طلبه سيظل بعيدا عن. ً, وأن يبقى صادقا مع اإلسالم وحده املحلية
 . ولكن سوف ال يسلم إليه . يكون مصدر رضر له 

.................................................................................... 
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ربام جاز يل أن أشري هنا إىل أن الدكتور حممد يوسف موسى كان يكرب الدكتور البهي 

  .يف بعض املناصب  , لكن الدكتور البهي كان سابقا عليه بخمس سنوات
ERPD 

من يف الدرجات الوظيفية ننتقل إىل موقف الدكتور البهي من رابع علم من التالني له 
 .األجالء علامءنا 
عن الدكتور حممد يوسف ن اجلفاء م الواضححتدث الدكتور حممد البهي بالقدر كام ف

مع ما هو معروف زميله الدكتور حممود حب اهللا , به عن موسى فإنه يقدم حديثا شبيها 
  .عن قيمة هذا الرجل العظيم وعلمه وفضله وسمو خلقه 

 البهي يكاد يتجاوز عن هذا كله ليتحدث عن حب الرجل للبقاء يف اخلارج نرى
كان حريا بالبهي أن يضيف إىل ذلك قد و.. بسبب ما كان مثل هذا البقاء جيلبه من مزايا 

, ومن لب البقاء يف مرص يف ذلك العهدأن البقاء يف اخلارج كان يرحم صاحبه من مثا
حب اهللا أن يشارك يف العبث أطرف ما يمكن أن نرى الدكتور البهي يريد من الدكتور 

أسندت مهام ثلث وكانت قد القائم عىل فكرة جتزئة وظيفة شيخ األزهر إىل ثالثة أثالث , 
م البهي قح التي أل املعاركيمن قبمنها إىل الشيخ حب اهللا فتورع عن أن يدخل يف معارك 

 : مع الشيخ شلتوت نفسه فيها 
أما رسالة الدعوة يف اخلارج والداخل فكان يرشف عليها يف األزهر الدكتور حممود «

ولكنه . وهو زميل دمث اخللق . حب اهللا باعتبار أنه أمني عام ملجمع البحوث اإلسالمية 
, عىل أن يبارش الرسالة يف وظيفة ًكان يؤثر البقاء يف واشنطون مديرا للمركز الثقايف هناك 

   . »األمني العام للمجمع

 ١٠٣وهذه الوظيفة إحدى الوظائف الثالث الرئيسية , التي أوجدها القانون رقم «
واعتقد أنه أتى به هلذه .  , لتبارش سلطات شيخ األزهر املالية واإلدارية م١٩٦١لسنة 

ها املخصصة لوظيفة مدير املركز يف الوظيفة , حرمانا له من االمتيازات املالية وخالف
ًإن نشاطه املحدود جدا يف الوظيفة يرجع إىل هذا : وال أستطيع أن أقول. واشنطن 
  . »االعتقاد

وكانت إدارة الوعظ , واملكتبة العامة لألزهر , وجملة األزهر , والبعثات املوفدة إىل «
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 . »األمني العام للمجمعاخلارج , والطالب الوافدون من البالد اإلسالمية , تتبع 

ERQD 
ض من بعيد ِّيصل الدكتور حممد البهي يف عالقته بزمالئه إىل أن يعريف صعيد خامس و

وقد كانا عىل عهده من كبار موظفي (حممد الغزايل الشيخ بزميليه الشيخ سيد سابق , و
جل إمتام أوهو يلجأ من ) الشيخ الباقوريوهلام  وهو الوضع الذي هيأه هلا وزارة األوقاف

اإلشارة إىل أهنام كانا يستأثران بموازنة إدارة الثقافة يف وزارة األوقاف يف هذا التعريض إىل 
, وهو قول ال يوصف إال بأنه كالم فارغ فإن أحدا ال يستطيع أن مؤلفاهتام توجيهها لرشاء 

وة يقول إنه كان هناك من الكتب ما يزاحم كتب هذين العلمني اجلليلني يف جمال الدع
 : باألسلوب اجلميل البسيط السهل السلس الذي مل يرزق البهي نفسه مثله 

واملجلس .. إدارة الثقافة : وىف وزارة األوقاف كان هناك جهازان آخران للدعوة «
أما إدارة الثقافة فكان االعتامد املخصص هلا , وهو قرابة . ون اإلسالمية ؤاألعىل للش

ام , يرصف يف عدد معني من الكتب , وكان النصيب ًعرشين ألفا من اجلنيهات يف الع
فقه السنة , وبعض كتب أخرى للشيخ حممد : األوفر من هذا االعتامد ينفق يف رشاء 

وهى عبارة عن خمازن يف . وقد ابتدعت إدارة الثقافة ما أسمته بمكتبة املساجد. الغزايل 
كانت مكتبة املساجد هي املربر و. حتفظ فيها الكتب املشرتاة : األرضحة , أو يف املساجد 

وقد أوقفت رصف الرشاء يف . للرشاء املتكرر من نفس الكتب التي اشرتيت يف عام سابق 
  . »ّأي كتاب , إال بعد العرض عيل

ERRD 
نرى الدكتور حممد البهي حريصا عىل أن حيث حميط السياسة الدولية ننتقل اآلن إىل و

دته أملانيا عىل يد هتلر , وما أصابته من تغيري يف يقدم خالصة رأيه يف التحول الذي شه
وهو عىل عادته يف الشجاعة يف إبداء حياهتا بسبب إبعاد اليهود عن أملانيا يف ذلك العهد , 

ما انتهجه من سياسة إىل به الرأي يثني عىل هتلر وسياسته ويقدر األسباب التي أدت 
املوضوع املهم مليادين  هذا نا عن حيدثوهو   .وطنية استهدفت مصلحة الشعب األملاين

يف معرض حديثه عن تغري أساتذته يف الدكتوراه بسبب طرد التاريخ والسياسة والفلسفة 
  :م١٩٣٤األساتذة اليهود من اجلامعات األملانية يف سنة 
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يعادي اليهود بسبب أنه كان يراهم هم مصدر اهلزيمة يف احلرب ) أي هتلر(وكان «

وهاجر أستاذ الفلسفة إىل جامعة استكهومل ثم انتقل إىل  . م١٩١٤ العاملية األوىل سنة
 . بينام أستاذ علم النفس هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية. نجلرتا إجامعة أكسفورد ب

وقد تأثرت اجلامعات األملانية بعض الوقت بإخراج العدد الكبري من األساتذة اليهود «
ولكن رسعان ما سد . األملانية بمن أخرج منه من اليهود كام تأثر أي مرفق احلياة . منها 

  . »األملان النقص يف مجيع جوانب حياهتم بسبب هجرة اليهود منها
ويعتربه السياسيون بعد احلرب العاملية الثانية طاغية . ًوهتلر يعتربه اليهود سفاكا «

 ٣١شت أنا فيها من ولكن معامل السياسة التي رسمها هتلر والتي ع. ونكبة عىل البرشية 
  . » كانت ملصلحة أملانيا والشعب األملاينم١٩٣٩ إىل أغسطس سنة م١٩٣٣يناير سنة من 

ًوال أنسى أن هذه السياسة منذ اليوم األول أبعدت الشيوعية وحاربتها حربا ال هوادة «
والتحلل . كام حاربت فوىض احلياة التي كانت سائدة وهى فوىض الرتف من جانب . فيه 
ومنعت املرأة من االلتحاق بكليات اجلامعات , عدا .  القيم اإلنسانية من جانب آخر من

وأغرهتا بالعودة إىل املنزل لرعاية األرسة , وإذا . كليات الرتبية , والطب , والتمريض 
كام وجهتها إىل . كانت عاملة عىل أن تعطي األجر الذي كانت تتقاضاه طول حياهتا 

ية , وعدم الكشف عن الساقني , واالمتناع عن التدخني يف الطرق ممارسة الرياضة البدن
  . »أو املحالت العامة

وقد نقلت الشعب من الضعف إىل القوة يف جمال الطاقة البرشية , وجمال االقتصاد «
ًمعا وربطت مجيع بالد اجلمهورية بالطرق العامة املعروفة , والتي مل يستطع أي شعب آخر 

ومل أحس حلظة واحدة يف الفرتة التي عشتها هنا بضيق أو . ا حتى اآلن يف أوروبا أن جيارهي
  . »ملانية كانت تسري يف غاية النظاموإنام احلياة األ. بأزمة يف أي يشء 

ERSD 
ال يبخل علينا الدكتور حممد البهي بذكر رأيه القايس يف تصوير أداء مكاتب البعثات 

 : سية املرصية عىل وجه العموم , وهو يقول املرصية يف اخلارج , واملكاتب الدبلوما
ًومن األسف الشديد أن املكاتب الرسمية للحكومة املرصية يف اخلارج هتمل إمهاال «

.. وأكاد أجزم أن املصالح اخلاصة من تغيري النقود . ًشديدا يف حق املرصيني القادمني 
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 هي اهلدف األول ومن التفتيش عن املتع وامللذات.. ومن مشرتوات املواين احلرة 

واألخري ملن نسميه برجل السلك السيايس املرصي أو القنصيل املرصي , أو موظفي 
 أن هذا الوضع قد تغري اآلن إىل ّوال أظن, املكاتب األخرى امللحقة بالسفارة املرصية 

بل أظن مع ذلك أن تتبع أخبار املرصيني الذين يزورون البالد األجنبية يشغل . أحسن 
  . » هؤالء املوظفني , منذ قامت الثورة املرصيةبعض فراغ

ERTD 
 الدكتور البهي أحاديثومن اجلوانب اإلنسانية التي تكاد تنفرد هبا هذه املذكرات 

تتبدى فيها عناية الدكتور حممد البهي بنفسه وحرصه وهي أحاديث ,  عن نشأته الشائقة
امم والده بتغذيته يف أثناء اغرتابه ما يرويه مبكرا عن سعادته وتقديره الهتومن ذلك عليها 

 : لطلب العلم 
ومكثت بدسوق ثالث سنوات . وىف سن الثانية عرشة انتسبت إىل املعهد الربهامي «

وقد كانت املعيشة يف صحبة ابن خايل شاقة . سافرت بعدها إىل طنطا لاللتحاق باملعهد هناك 
ق رغم أن والدي كان حيثه عىل أن ًفقد كان شحيحا يف اإلنفا. سواء يف دسوق أو يف طنطا 

وملا تكررت شكواى لوالدي حرض إىل دسوق واتفق مع . هييئ لنا عيشة مقبولة ومعتدلة 
ًصاحب مطعم , وهو يوناين بجوار حمطة السكة احلديدية عىل أن يدفع له مقدما كل شهر ثمن 

  . »وجبة الظهر أتناوهلا يف مطعمه
ERUD 

 هذه املذكرات يف أن يروي قصة سفره للبعثة عىل وقد نجح الدكتور حممد البهي يف
لم بكثري من تفصيالهتا اجلميلة , وهي تفصيالت مهمة لتارخينا الرتبوي ودور ينحو 

مؤسسات املجتمع املدين فيه , وقدرهتا عىل اإلنجاز الذي عجزت عنه مؤسسات الدولة 
 : الرسمية 

ئيس جملس مديرية البحرية وىف السنة األخرية وأنا بالتخصص وصلني خطاب من ر«
وهو املرحوم عبد السالم باشا الشاذيل خيربين فيه بأنه وقع عىل االختيار يف بعثة ختليد 

وطلب إىل أن أتوجه إىل املرحوم الشيخ . ذكرى املرحوم الشيخ حممد عبده يف أملانيا 
 من الشيخ  , وعضوية كلبرئاستهمصطفى عبد الرازق , بعابدين , ملقابلة اللجنة املؤلفة 
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إبراهيم اجلبايل , وخالد بك حسنني مراقب عام العلوم األدبية , والرياضية بإدارة املعاهد 

  . »الدينية
 :  الشيخ مصطفى عبد الرازق سؤالني ّفوجه إىل. وىف املوعد املحدد التقيت باللجنة «
: ختيار  أية مادة أختار التخصص فيها يف أملانيا , لو وقع عىل اال:السؤال األول «

 بأن: فأجبته . ملاذا ? : أم الفلسفة ? فلام أعلنت اختيار الفلسفة سألني بالتايل .. التاريخ 
: فقال ).. أثر الفكر اإلقريقي يف األدب العريب: (رسالة التخصص التي تقدمت هبا هي

  . »الفلسفة: يتعني اآلن أن يكون موضوع ختصصك هو 
فأجبته بأنه جيب . ن هناك اختالط يف املحارضات  ماذا تصنع لو كا:والسؤال الثاين «

 يشء سوى ذلك جيب أن ينحى يوأ. أن تكون متابعة األستاذ يف املحارضة هو اهلدف 
  . »ًجانبا من تفكري اإلنسان

وىف هناية اللقاء نصحني خالد بك حسنني بأن أؤجل السفر إىل أملانيا حتى بعد «
وفعال تأجل السفر إىل آخر سبتمرب . هادته االمتحان النهائي للتخصص وحصويل عىل ش

 يف ذلك الوقت اخلامسة يوبلغ سن. ونجحت يف االمتحان برتتيب الثاين  . ١٩٣١سنة 
  . »والعرشين

ESLD 
إبداء الشيخ الظواهري باقتضاب ال خيلو من لقاء وهو يصف لقاء امللك فؤاد و

 .التعريض بالشيخ الظواهري إظهار اإلعجاب بامللك فؤاد و
 بسفرنا ، وأنا وزمييل مدينان له بالفضل الكبري ،وقد احتفل عبد السالم باشا الشاذيل «

عىل الباخرة فيكتوريا , من بواخر اخلطوط اإليطالية , احتفاال مجع له أعيان املديرية وكبار 
بعد أن عمل عىل لقائنا بامللك فؤاد عليه رمحة اهللا , وبوزير املعارف يف ذلك . موظفيها 

ويكفي أي . األستاذ سعد اللبان  : هًت حلمي باشا عيسى , وكان معه مديرا ملكتبالوق
عبد املجيد اللبان , يف أي مكان فيجد  أزهري أن يلتقي بابن من أبناء أستاذنا الكبري الشيخ

 . »فاوة وتيسري األمور , واالحرتاماحل
فؤاد للقاء به قبل  امللك  عندما أذن لنا بالدخول عىل١٩٣١سبتمرب سنة من  ٢٧وىف «
ومتنى . حلديث عىل النحو الذي وجدته عليه, مل أكن أعرف حكمته يف التفكري ولباقته يف االسفر
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لنا كل خري , وأمل يف أن يرى من بني علامء األزهر , علامء يضارعون رجال األديان األخرى 

ن احلياة يف الشارع إ: بقوله يه يف أملانيا أوأوجز ر. يف إملامهم باللغات وحتصيلهم أللوان املعرفة 
كام حتصل املعرفة يف هذه اجلامعات : ولذا . واملصنع يف أملانيا تعرب عن املعرفة يف جامعاهتا 

  . »تشاهد املصانع واحلياة خارجها
وكان يف مصيفه . وال أنسى مقابلتنا لشيخ األزهر يف ذلك الوقت ليلة سفرنا إىل أملانيا «

فقد ظن أن لقاءنا إياه . رحوم الشيخ حممد األمحدي الظواهري وهو امل. يف اإلسكندرية 
أنه ال يوافق عىل سفر املتخرجني : لقضاء حاجة عنده , وليس لتحيته فأعلن أول ما أعلن 

ثم أردف إعالنه هذا . ألهنم سيتعلمون اإلحلاد . يف األزهر إىل اجلامعات األوروبية 
تخرجني إىل مرص ال يعينه األزهر وليس له وهو أن من يعود من هؤالء امل. بإعالن آخر 

فلام أفهم أن الزيارة لقصد التحية فقط باعتبار أنه عىل رأس . أي مكان فيه بني علامئه 
  . »العلامء , وهدأت نفسه وانتهت الزيارة

ESMD 
 به هذه البعثة من االنتكاس توبعد صفحات يشري الدكتور حممد البهي إىل ما أصيب

ايل باشا لوال عناية الشيخ املراغي وإنقاذه لطالبي هذه البعثة التي مل عىل يد حممود غز
 : تتكرر بعد ذلك عىل هذا النحو اجلميل 

ًواملرحوم الشيخ حممد مصطفى املراغي شيخ األزهر إذ ذاك مل يدخر وسعا يف تيسري «
بعد أن  . إىل إدارة األزهر متطلبات استمرار البعثة ونقل حساهبا من جملس مديرية البحرية

وكان خيتلف معه يف شأن هذه البعثة وحاجة جملس . توىل مدير آخر مكان الشاذيل باشا 
ًوهو األستاذ حممود غزايل وقد كان مديرا لألمن العام ومعروفا بصلته . املديرية إليها  ً

كام عنى املرحوم الشيخ املراغي بأمر بعثتي عناية كبرية وسمح يل بالتقدم إىل . باإلنجليز 
 الدكتوراة , فعدت مرة أخرى إىل أملانيا إىل أن ظهرت  احلصول عىل درجة األستاذية بعد

عالمات احلرب العاملية الثانية يف سامء العامل إذ ذاك فعدت وبارشت التدريس يف كلية 
  . »أصول الدين , إىل وقت آخر

ESND 
ن عنا به هذه املذكرات أن نشري إىل بعض ما تنبئيف هناية هذا البهي وربام كان من املهم 
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حماولة رصحية منه لرفع مستوى وعىل سبيل املثال فإننا نرى الدكتور حممد البهي يتحدث 
لكن ,  البهي  الدكتوراالت برضورة حضور عبد النارص له وهذا من حقفحتالال من افاحت

 حسن صربي اخلويل فات من ترصبمرارة عن ترصفوكأنه يتحدث البهي يصور املسألة 
قريبا من األزهريني واألزهر كام هو معروف املمثل الشخيص للرئيس عبد النارص , وكان (

 عالقته بحسن الشافعي توترمن الترصف  وما تسبب عنه  ,بسبب تسجيله للدكتوراه يف األزهر
هي نفسه نائب رئيس اجلمهورية ووزير األوقاف وشئون األزهر , وكأنام مل يكن يف ترصف الب

ًوال , ونائبا لرئيس اجلمهورية ؤما يسوء حسني الشافعي باعتباره رجل دولة مس  لعبد زميالوً
 : النارص عىل كل حال 

وقد حاولت أن . احتفل بوضع حجر األساس يف بناء جامعة األزهر , بمدينة نرص «
الحظ وقد . حيرض رئيس اجلمهورية نفسه مجال عبد النارص االحتفال هبذه املناسبة 

ًوكان جمتمعا , ّفأشار عيل بأن أبرق إليه يف الغردقة , حماولتي هذه اليوزبايش صربي اخلويل 
 وكان يعلم أن الرئيس ,م عامر يهناك مع امللك حسني ملك األردن , واملشري عبد احلك

 فلام وقعتها ,أناب بالفعل عنه السيد حسني الشافعي , وقدم إىل الربقية ألوقعها 
واعتربها . اسة اجلمهورية أخرب السيد حسني الشافعي بنص الربقية ئ روانرصفت من

 .» عدم تقدير له) الشافعي(السيد 
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