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وصفه في الصدق من كبير قدر على المتنبي كان لقد
المصرية: للحالة

كالبكا ضحك ولكنهالمضحكات من بمصر ذآا وكم

فجسسأة المصسسرية الوقسساف وزارة ضسسمير اسأسستيقظ لقد
التي النشاز المآذآن لجاتياح كبرى حملة تجهيز في وشرعت

صسسوت فسسي المسسؤذآنين أصسسوات وضم المحروسأة سأماء تعلو
التوحيد شعيرة إلى العودة ثم ومن واحدة نغمة وعلى واحد

مسسساجاد (كسسل الشسسركاء هسسؤلء أقسدها الذآان) التي (توحيد
لكسسي المسسآذآن فيهسسا سأسستتوحد الذي المسجد عدا القاهرة) ما

البقة! ومنائرها مصر مساجاد سأائر به تقتدي أسأوة يكون

الرشسسيد هسسارون الخليفسسة أن ُزعم ما الصنيع هذا ذآكرنا
أمرهم ثم فاختاروها، صوت مائة له يختاروا أن المغنين أمر

منهسسا يختسساروا أن أمرهسسم ثسسم فاختاروها، منها عشرة باختيار
صسسوت علسسى أجامعسسوا المغنيسسن أن رواية ففعلوا.. وفي ثلثة
الغأاني كتابه في الصفهاني حكى كما الثلثة هذه من واحد
أدمغسة فسي دار يكسون قد عليه.. هكذا تحفظات لنا كان وإن

المسسؤذآنين أصسسوات يوحدوا أن الوقاف وزارة على القائمين
ثم الغأاني.. ومن صاحب مزاعم غأرار على واحد صوت في

صسسوت علسسى ينسسامون وهسسم والسسساهرات السسساهرون يرتسساح
وزارة علسسم البيسساتي!! رغأسسم أو بالنهاونسسد يسسؤذآن عنسسدليب
ل المسسؤذآنين أصسسوات مسسن المتضسسايقين هسسؤلء أن الوقسساف
ًا بيوتهم يدخلون بقسسي ومسسن الفجسسر صسسلة انتهسساء بعد إل غأالب

المآذآن أصوات تسمع أن من أثقل رأسأه فإن بيته في منهم
فسسي عشعشسست السستي والحمسسراء الزرقسساء للدخنسسة نتيجسسة

أمخاخهم!

؟!المقالة بعنوان ذآلك علقة ما قائل يقول قد
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التالية: النقاط عبر ستتضح العلقاة

الوقااف:     وزير     الفتوى     صاحب

عليهسسا سأسسأطلق السستي الفتسسوى هسسذه كسسبر تسسولى لقسسد
السسدكتور فضسسيلة مصسسر؛ تاريسسخ فسسي المسبوقة (الحملة) غأير

ًا تعيينه منذ كان زقزوق.. وقد حمدي محمود للوقسساف وزير
الزهسسر شسسيخ حلف في الحاضر وقتنا حتى م1996 عام في

إلسسى عهسسده فسسي الزهسسر تحسسول الذي طنطاوي سأيد الدكتور
حمسسدي ودب! والسسدكتور هسسب مسسن كسسل يطؤها صغيرة زاوية

وحاصسسل م1933 سأنة الدقهلية محافظة مواليد من زقزوق
بألمانيا ميونخ جاامعة من الفلسفة في الدكتوراه درجاة على

وفعاليسسات وأبحاث كتب عدة ألمانية. وله سأيدة من ومتزوج
يرضسسى ولسسن ل الذي الغرب عنا يرضى كي السألم لتسويق

ًا ويكون الغرب في السألم يذوب حتى ًا! نسي منسي

وزيسسر أثسسار لمسساذآا السسذهن إلسسى المتبسسادر التسسساؤل لكن
الحوالك اليام هذه الذآان) في (توحيد الحملة هذه الوقاف

لهسسا أليسسست مسسبرأة؟ دعسسوى هذه الضعف؟! هل بهذا والمة
وتغييسر التسسدين منسابع تجفيسف مسن المريكية بالجاندة علقة
بمحاربة يسمى ما على المسعورة التعليم.. والحملة مناهج

باطلسسة فتسسوى بحق أنها السألم؟! أم مكافحة أعني الرهاب
القهقسرى نرجاسع أن إلسسى يقودنسا ذآلسك باطسل؟! كسسل بها يراد

علسسى المنصسسرم الميلدي القسسرن بدايسسة مسسن الخيسسط لنلتقط
التالي: النحو

للوقااف:     وزارة     إنإشاء     وطلب     أول: كتشنر

أعملسسوا م1882 عسسام مصسسر النجليسسز احتسسل أن بعسسد
الذي الفقري العمود في التحكم كيفية في للتفكير عقولهم

ومقسساومتهم عليهسسم الخسسروج فسسي والثسسوار المجاهسسدين يمسسد
– 1805( مصسسر حسساكم باشسسا علسسي محمسسد أن فوجاسسدوا

ًا الوقاف على يقض ) لمم1848 بقيسسة هناك زالت ول تمام
علسسى يشسسرفون السسذين الفقهسساء لسسدى المادي السأتقلل من

للنفسساق وآبسساؤهم أجاسسدادهم حبسسها السستي المسلمين أوقاف
والمعسسوزين العلسسم طلبسسة ومنهسسا السسبر وجاسسوه كافسسة علسسى

والمجاهدين. 
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ًا تابعة الوقت ذآلك في مصر كانت ولما للدولسسة رسأسسمي
أنهسسم يعلنسسوا أن المسسر أول فسسي النجليسسز يشسسأ لسسم العثمانيسسة
مواتية الفرصة أن قرروا لكنهم رسأمية بصفة مصر محتلون
حسسزب وسأسسيطرة الحميسسد عبسسد السسسلطان عسسزل بعسسد خاصسسة
تعييسسن المسسور.. فتسسم مقادير على العلماني والترقي التحاد
ًا المتسسوفى كتشسنر (هربرت السير م) كسسان1916 فسسي غأرقس
الجيش سأردار وكان البريطانية الحربية وزير منصب يشغل

إذآ السسسودان فسسي المهسسدي جايسسش حارب الذي وهو المصري
يبقسسي أل رأى م1899 سأسسنة درمان أم على اسأتولى لما أنه

ًا المهدي لذكرى بهدم فأمر السودان، قبائل قلوب في تعلق
بجمجمتسسه وبعث النيل في عظامه وبعثرت قبره ونبش قبته
ًا البريطانيسسة التحسسف دار إلى الفرنسسسيون بعسسث مثلمسسا تمامسس

ًا متحف إلى الحلبي سأليمان البطل جامجمة باريس.. ونظسسر
المسسسلمين حسسق في وإجارامه السفاح الكتشنر هذا لدمويته
فمنحتسسه السسسودان دراويسسش علسسى بفوزه إنجلترا به أعجبت

بعسسد سأام كمندوب بعد فيما الخرطوم).. واختير (لورد لقب
بيرنج) للسير(أفرين خلفا كان جاورسأت) الذي (دون السير

إلسسى تقرب كتشنر اللورد أن كرومر.. المهم باللورد الشهير
أن واسأسستطاع السأسستانة فسسي العظسسم والصسسدر السألم شيخ

وزارة بمصسسر تكسسون أن علسسى الموافقسسة علسسى منهما يحصل
للوقاف. 

أن يعلسسم لنسسه العسسالي البسساب إلسسى كتشسسنر لجسسأ وقسسد
يحسسرض وقسسد الطلسسب هسسذا علسسى يوافسسق لن عباس الخديوي
مسسن المر اسأتصدر فقد لذلك النجليز ضد والساسأة العلماء
يعترضسسوا أن العلمسساء مقدور في يكون ل حتى العالي الباب

الوقسسائع نشسسرت إذآ أراد مسسا لكتشسسنر تحقق الشديد وللسأف
نص م1913 الموافق هس1331 الحجة  ذآي21 في المصري
ً للوقسساف نظارة بإنشاء العالي الباب مرسأوم (وزارة) بسسدل

فسسي المسسسلمين أوقسساف على يشرف كان الذي الديوان من
الوقت.  ذآلك

المنسسدوب مسسن بطلب وزارة إلى الديوان تحول وهكذا
الداري والتنظيسسم الصسسلح بزعسسم كتشسسنر لمصر البريطاني

نيتهسسا فسسي كان إنجلترا أن الحقيقة للبلد.. لكن والمؤسأسي
حسسدث ما وهذا النتداب تحت مصر وتوضع بمصر تستقل أن
ًا النجليسسزي النتسسداب تحسست مصسسر صسسارت إذآ فسسي رسأسسمي

تحسست خضسسعت قسسد الوقسساف وزارة تكسون ثسسم ومن م1914
علسسى والقضسساء عليهسسا السسسيطرة ويسسسهل الحتلل سأسسيطرة
كافسسة علسسى السسسيطرة إحكسسام وبالتسسالي الوقسساف اسأتقللية
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ومنهسسا الوقسساف تتبسسع كسسانت السستي والمرافسسق المؤسأسسسات
والمساجاد. والكتاتيب الزهري التعليم

ًا: ديفيد الذآان:     توحيد     وقارار     وولش     ثانإي

أكسسثر وولسسش) مسسن (ديفيسسد المريكسسي السسسفير يعتسسبر
ً المريكسسان السسسفراء بطريقسسة الدولسسة شسسئون فسسي تسسدخل

ًا بهذه ليس لكن يتدخلون كانوا قبل من كلهم سأافرة.. طبع
مصسسر فسسي المؤسأسسسات كسسل يراقسسب فنراه الفجة؛ الطريقة

الصحفية المقالت وكبيرة! حتى صغيرة كل في أنفه ويضع
مسسن فيهسسا مرغأسسوب غأيسسر شسسخص أنسسه ورغأسسم عليهسسا يعسسترض
كمندوب عنجهية بكل يتصرف أنه إل فقط المصري الشعب
ًا وليس احتلل تعيينسسه نفسسسر كيسسف يفسسترض! وإل كما سأفير
علسسى تشسسرف السستي العليسسا الهيئسسة فسسي مستشسسارين خمسسس
حيسسث الصسسلح مسسسمى التعليسسم؟! تحسست وزارة في المناهج

وزارات عسسدة فسسي أكسسثر أو (وولسسش) مستشسسار الس لهذا صار
وصغرى..  كبرى

دعسسوتهم أن الفاضسسل مشسسايخنا يزعسسم ذآلسسك كسسل وبعد
ًا القاهرة في الذآان بتوحيد التوحيسسد! ول دعسسوة مسسن انطلقسس
لمسسذاهب آراء إلى اسأتندوا وأنهم أمريكية بضغوط لها علقة
بسسن + أحمسسد +الشسسافعي + مالك حنيفة (أبو الربعة الئمة

أن السأسسلم أئمسسة كسسل و الربعسسة بالئمسسة نربأ حنبل).. ونحن
فتسسوى أصسسحاب الجدد؛ الربعة الئمة مراد هو مرادهم يكون

مفسستي جامعسسة علسسى + شسسيخ زقسسزوق الذآان: (شسسيخ توحيسسد
+ ورابعهسسم السأبق المفتي واصل فريد نصر + شيخ الديار

ً الزهر شيخ شيخهم يسسراد باطلة فتوى إنها طنطاوي).. فعل
باطل!  بها

وكتشنر:     ديفيد     إلى     عودة

السسوقت ذآلسك فسسي مصسر أن العجيبسة الموافقسسات ومن
هسسذا بتسسأميم قسسام السسذي وأن النجليسسزي النتداب تحت كانت

السسسامي المنسسدوب هسسو الصسسلح بزعسسم الحيسسوي الشسسريان
تغيرت قد والشخوص عجلته في الزمان يسير كتشنر!.. ثم

المريكسسي المنسسدوب إلسسى وصسسلنا حسستى ذآاته هو المكان لكن
ًا بطلسسب يتقسسدم لسسم وولش! الذي ديفيد السامي مثسسل طبعسس
أن يعلسسم وهسسو إشسسارة مجسسرد بسسل كتشسسنر البريطسساني سأسسلفه
بهسسا يعرفسسون اسأتشسسعار قرون لديهم المصري النظام سأدنة

فيسبقونها!! المريكية البوصلة تتجه أين
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أول كسسان السسذي باشسسا حشسمت أحمسسد أن الفسسارق لكن
ًا كان م1913 عام منذ للوقاف وزير ولسسم أمره على مغلوب
ً الشرعية مصر محكمة عينته عندما خلده في يدور يكن بدل
يكسسن الوقاف.. لم لديوان مدير آخر باشا نجيب إبرهيم من

الهسوان هسسذا إلسسى سأتصسسل الوقاف وزارة أن خلده في يدور
الفضيلة! وأصحاب زقزوق الدكتور يد على

الوقااف:     بوزير     أولى     كان

إلسسى الميمونسسة بحملته الوقاف وزير يتوجاه أن نود كنا
المخالفسسة القسسوانين كسسل بإلغسساء يطسسالبهم الدولسسة مجلسسس

ببطلن الدولسسة يطسسالب أن نسسود السأسسلمية.. كنسسا للشسسريعة
الهلي. الوقف ألغى الذي م1952  لسنة180 قانون

أوقسساف تسسساوى بسسأن الدولسسة يطسسالب أن نسسود كنسسا
ًا هسسذا أليسسس مصسسر نصسسارى أوقسساف مسسع المسسسلمين تمييسسز

ًا حسسق سأسسلب السسذي م1953  لسنة547 قانون أعني عنصري
علسسى اسأسستولى السسذي القسسانون هسسذا وقفسسه إدارة في الواقف
264 القسسانون اسأسستثنى حيسسن بالباطسسل.. فسسي النسساس أمسسوال
النصارى. أوقاف م1960 لسنة

الموقرة العمائم كل واسأتجمعتم خيولكم امتطيتم هل
المسسسلمين أراضسسي لتسسسردوا العروبسسة قصسسر نحسسو وتوجاهتم

إلسسى تسسسليمها وتسسم م1957  لسنة152 بالقانون نهبت التي
زراعتكسسم وزيسسر أفسسسده السسذي الزراعسسي بالصلح يسمى ما

حسسوالي وإصسسابة الخبيثسسة المسسراض بتفشسسى فتسسسبب الهمام
مسسن خفسسي ومسسا الكبسسدي بالوباء المصري الشعب % من40

وأمر. أدهى أمراض

كلمته قال عندما إسأماعيل أبو صلح الشيخ صدق لقد
19 بتاريسسخ الشعب مجلس مضبطة في ثابتة وهي الشهيرة

عبسسد السأسسبق الوقسساف وزير اسأتجواب أثناء م1980فبراير
تدويسخ (بسأنه للوقساف حصسل مسا وصف عندما النمر المنعم

وقسسع لعسسدو أوقسساف المسسساجاد أوقاف  (كأن:وقال ،وبلطجة)
المعينسسون الفضيلة أصحاب يتصرف هكذا أيدينا).. نعم تحت
ذآمة.  ول إل فينا ترقب ل أنظمة قبل من

:  القول     صفوة

القسسسديم الحتلل انتهجهسسسا منظمسسسة سأياسأسسسة هنسسساك
وولسسش (ديفيسسد الجديسسد للحتلل (كتشنرالنجليزي) وأورثهسسا
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أوصسسالها وتقطيسسع المسسة هويسسة على القضاء المريكي) بغية
الحيوية.

إلسى التابعسسة وحسستى الهليسة المسساجاد تسأميم صار لقد
سأياسأة خيرية دعوية جامعيات من وغأيرها الشرعية الجمعية
السسدعاة أفسسواه تكميسسم ورائهسسا مسسن الوقسساف وزارة تهسسدف

حسسسن صسسك ولديهم أمنيا مبرمجين دعاة وتعيين الحقيقيين
احث رئيس السألم شيخ من وسألوك سأير الدولسة! أمسن مب
علسسى السأتيلء في الوقاف وزراة اسأتمرار نفسر كيف وإل

ًا ضسسم قسسد أنسسه الوقسساف وزير وافتخار الهلية المساد أعسسداد
شسسن المحروسأسسة! ليتسسه أرض إلسسى المساجاد من إلى جاديدة

المنزوعة وسأيناء الرشراش أم مدينة لسأترداد الحملة هذه
السأسسلم!! لمسسة الحقيقسسي العود من مصر أرض إلى السلح
السسدكتور أصدر م2004 يوليو يفعلون! ففي ل بالطبع لكنهم

ًا زقزوق مختلسسف في وزاوية أهلي  مسجد2500 بضم قرار
ًا أنحاء كسسان م1996 السسوزارة تسسولى عنسسدما أنسسه مصر.. علم
30 علسسى وتشسسرف مسسسجد  ألسسف24 يتبعهسسا الوقاف وزارة
ًا حكسسومي غأيسسر مسسسجد ألسسف تسسأميم وازداد كرهسسا أو طوعسس

تلبية م2001 سأبتمبر أحداث بعد عليها والسأتيلء المساجاد
وولش! ديفيد القاهرة في المريكي المندوب لرغأبة

التعريسة لعوامسل تعرضست المصسطلحات بعسض هنساك
كلمسسة مثسسل والنفسسور القبسسح إلسسى مسسدلولها فتغيسسر السياسأسسة

ًا البديهسسة علسسى (سأسسلم) تعنسسي العلمسسي للقسساموس طبقسس
= = انبطاح (سألم العالم مقاليد على المهيمن والسياسأي

= منحسسرف).. = انهزامي (معتدل ،بالدنية) = الرضا هوان
أمسسوال = أكل المساجاد = خراب حال = وقف (أوقاف أما

بالباطل).. الناس

المنكسسر لتغييسسر الجالء علمائنسسا ضسسمائر اسأتيقظت هل
مؤسأسسسات كافة في بجذوره الضارب الفساد على والقضاء
الدولة.

في تكونوا أن إلى الحاجاة أمس في المصري الشعب
الحسسدود علسسى وضسسعت السستي الحسسواجاز تحطسسم حملسسة طليعة

يذبسح السذي فلسسطين شسعب لنجسدة الفلسسطينية المصرية
وعصابته. لشارون المشؤومة وزياراتهم زعمائكم ببركة

وتسسدينوا الفضيلة أصحاب يا كلمتكم توحدوا أن نود كنا
للقيسسام المة وتستنهضوا الرشيد لعاصمة المريكي الحتلل
والجامسساع والسسسنة بسسالقرآن ثسسابت هسسو السسذي الجهسساد بواجاب
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حيسساض عن الربعة! للدفاع المذاهب أصحاب بفتاوى وثابت
ً المنتهبة المسلمين مسسا السستي الخائبسسة الحملسسة هسسذه من بدل

البيض! البيت في وأسأياده وولش ديفيد وجاه إل بها أريد

القنسسوات بترشسسيد السنية حكومتكم تطالبوا أن نود كنا
ل الستي القنسوات تلكسم أواثنستين واحسدة إلى المحلية العشر

الشسسيطان عبسسادة ثمرتهسسا من وكان والخلعة الفساد إل تبث
مهسسابته ضسسيعتم الذي الزهر أرض في علنية الشواذآ وظهور

الناس. قلوب من

لتقتحمسسوا فيهسسا تتوحسسدون بحملة توجاهتم قد حسبناكم
أقبيتها من تخرج التي الدولة أمن ومقار العمومية السجون

التعسسذيب جاسسراء مسسن يموتسسون السسذي الشسسهداء قوافسسل أرواح
25 علسسى مسسوزعين مظلسسوم  ألسسف60 مسسن المنظسسم.. أكسسثر

ًا لطلق حملتكسسم وجاهتم الكنانة!.. هل أرض أرجااء في سأجن
وذآويهسسم. أطفسسالهم شسسفاه علسسى البسسسمة وإدخسسال سأراحهم

مثلكم؟! موحدين هؤلء أليس

البلد!  ملح يا الفضيلة أصحاب يا

وكيسسف البطالسسة علسسى القضسساء بكفيفسسة لنسسا أفسستيتم هل
لهسسذا قلسسوبكم تسسرق ألسسم الضسسنك؟ هسسذا مسسن النسساس يخسسرج

لولده يسسوفر أن يسسستطيع ل لنسسه أولده قتل الذي الموظف
مشسسكلة لحسسل بحملسسة تسسوجاهتم المسسدارس؟! هل مصسسارف

مسسن أكسسثر إلسسى إلسسى وصل الذي العمل عن العاطل الشباب
40.%

للقضسساء بحملسسة التوحيسسد دعسساة يسسا جاهودكم وحدتم هل
فيهسسا ترتكسسب السستي والعوامسسات القمار وأندية المواخير على

مصر. نيل عباب تمخر وهي المنكرات

أس علسسى للقضسساء المسسة لسأسستنهاض بحملسسة قمتم هل
المسسة وعلسسى شسسعبه علسسى متسسآمر نظام في المتمثل الفساد
ذآي هسسي وهسسا وأفغانسسستان والعسسراق فلسسسطين فسسي بأسأرها

مشسسايخنا سأسسكوت ببركسسة التقسسسيم وشسسك علسسى السسسودان
ًا الجالء ًا.. الرض في يعيثون الحكام تركوا الذين جاد فسسساد

ل داعيسسة فيسسه يخطسسب مسسسجد علسسى للسأتيلء فقط وانتبهوا
شسسغلتم التي الذآان توحيد حكاية حقير! أو مخبر عنه يرضى

ًا..  الناس بها مؤخر
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أن القادمسسة حملتكسسم في المصلين تطالبوا أن نخشى
سأيكون البث لن أذآنيه على يضعها سأماعة مصل كل يحضر

ًا الشسسيخ المصسسلين سأسسيؤم السسذي المعيسسن والمسسام مباشسسر
فتسسوى تصسسدروا أن نخشسسى الثيسسر!! كمسسا عسسبر المتسسوفى

الصلة لداء المصلين من جاماعة أي تصطف أن بمشروعية
المسسساجاد!! ومسسن إلسسى الذهاب من مانع (الراديو) ول خلف
كسسواتيم وضسسع فيجسسب المسسسجد فسسي الصسسلة أداء علسسى أصر

حتى ونوافذه وشرفاته المساجاد أبواب على زجااجاية صوت
وخلقسسه مصسسر فسسي وبطسسانته! وللسسه ديفيسسد الخواجاسسة نزعج ل

شؤون!
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