
منطلقا لمحاربة تركيا ولنشر األفكار العلمانية  الى القاهرة لتكون القاهرة
والقومية لتحل تدريجيا محل االسالم ولتكون رابطة عربية بدل الرابطة 

  االسالمية ومن بين هذه األسماء التي هاجرت: 
ابراهيم اليازجي بن ناصيف اليازجي: ماسونيان، وإبراهيم هذا نعته المحافل 

  (الضياء).  الماسونية في القاهرة. وأسس جريدة
فارس نمر وصهره شاهين مكاريوس: صاحب جريدة (المقطم) اليومية، 

  ومجلة (المقتطف الشهرية) وهما نصرانيان ماسونيان. 
  سليم تقال: الذي اسس األهرام (جريدة يومية) تصدر حتى يومنا هذا. 

  جورجي زيدان: صاحب دارالهالل وله مؤلفات كثيرة. 
ر) وسليم نقاش (مدير إدارة صحيفة أديب اسحق: (مدير صحيفة (مص

التجارة) وهذان النصرانيان من الشام كانا يعمالن بارشاد جمال الدين 
  ). 16األفغاني وهو الذي أسس هاتين الصحيفتين (

روزاليوسف: جاءت من الشام نصرانية ثم تظاهرت باإلسالم وسمت نفسها 
  ز اليوسف). فاطمة اليوسف، ولكنها أصدرت المجلة باسمها القديم (رو

أحمد فارس الشدياق: ماروني اعتنق البروتستانتيه على يد البعثة 
األمريكية، ثم جاء مصر وأصدر صحيفة (الجوائب )، ثم أسلم على يد باي 

  تونس.

   

  

  اني وعبده والكواكبي األفغ

وال بد هنا أن نشير إلى ثالثة من الدعاة ممن كانوا يتزيون بزي العلماء وهم 
مشهورون في العالم كله كدعاة إلى الوحدة االسالمية مع أنهم في الوقت 

  نفسه يهاجمون تركيا ويسعون إلى هدم صرح الخالفة. وهم: 

د وكان طبيبه الخاص األفغاني: وكان يحتضن كثيرا من النصارى واليهو
اسمه هارون يهوديا، وقد حضر موته هو ونصراني آخر اسمه (جورجي 
كونجي) وكان ينزل في لندن ضيفا على مستر (بلنت) البريطاني صاحب 

كتاب (مستقبل االسالم)، وعندما حاول الخليفة منع األفغاني من الخروج من 
ني رئيسا لمحفل تركيا توسط له السفير البريطاني وخرج. وكان األفغا

  ). 17الشرق الماسوني (

أما محمد عبده: فكان صديقا حميما لكرومر، وصرح كرومر بأن الشيخ 
عبده سيبقى مفتيا لمصر مادامت بريطانيا فيها، وكان ماسونيا ومن رواد 

صالون األميرة نازلي فاضل، ومن تالميذه: أحمد لطفي السيد العلماني الذي 
فته (الجريدة) وسعد زغلول. وقاسم أمين أعلن كفره البواح في صحي



(صاحب كتاب تحرير المرأة) وهؤالء كان لهم أثر عميق في مجرى األحداث 
  ). 17في مصر (

وأصدقاؤه وتالميذه من المسلمين  1903 -0184وعبدالرحمن الكواكبي: 
واليهود والنصارى. كانت دروسه في مقهى (سبلنددبار)، نادى بمبايعة 

تابه (أم القرى) وله كتاب آخر اسمه (طبائع االستبداد)، خليفة عربي في ك
دعا إلى المساواة بين األديان لتحقيق التماسك القومي. ويقول: ( دعونا 

ندبر حياتنا الدنيا ونجعل األديان تحكم األخرى فقط، دعونا نجتمع على كلمة 
ذه أمم سواء، أآل وهي فلتحيا األمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء أعزاء)، (ه
اوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق االتحاد الوطني دون الديني، 
  ). 18والوفاق الجنسي دون المذهبي، واالرتباط السياسي دون اإلداري) (

هؤالء الثالثة كانت أفكارهم تمهيدا للعلمانية، فقد كانت اراؤهم قنطرة عبرت 
). وحطم 20لبرت حوراني (عليها العلمانية إلى العالم االسالمي كما يقول ا

الحاجز النفسي بين الكافرين والمسلمين، وأصبحت نفوس المسلمين قابلة 
لتقبل األفكار الواردة وعلى رأسها القومية، يقول البرت حوراني: (ومن 
الحق أن الذي يقرأ لمحمد عبده في مناظراته مع رينان ومع فرح انطون 

تجاه العلماني يحمي المجتمع يحس آنه كان يريد أن يقيم سدا في وجه اال
االسالمي من طوفانه ولكن الذي حدث هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة 

للعلمانية عبرت عليه إلى العالم االسالمي لتحتل المواقع الواحد تلو اآلخر) 
)21 .(  

  ثم جاء تالميذ محمد عبده ليعمقوا هذا التيار وليقودوا المجتمع بعلمانتيهم. 
يد: عمق الوطنية االقليمية وتزعم الدعوة الى التاريخ فمثال لطفي الس

  الفرعوني. 

وجاء سعد زغلول: وسلمه كرومر وزارة المعارف لينادي باالتجاه الوطني 
االقليمي الفرعوني على الصعيدين السياسي واالجتماعي، ويقول كرومر: 

  ). 22(بأني سلمته وزارة المعارف ألنه من تالميذ الشيخ عبده). (

قاسم أمين: ليوضح العموميات ويفصل مجمل ما كان يدعو إليه  وجاء
الشيخ عبده وينادي بخل الحجاب ونزع الحياء من حياة المرأة حتى أن كتاب 
(تحرير المرأة) نال إعجاب الشيخ عبده وقد اطلع على مسودته هو وتلميذه 

كما ذكر ذلك لطفي السيد وقاسم أمين  1897لطفي السيد في جنيف سنة 
كما - )، ولذا تعزا الفصول الفقهية في الكتاب إلى الشيخ محمد عبده 23(

  ألن قاسم أمين ال علم له بهذه القضايا. - يظن
ويذكر في هذا المجال اسماعيل مظهر صاحب (مجلة العصور) وهو صهر 

  لطفي السيد. 


