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  م١٩٥٢ – ١٩١٧مسرية موسى    
ولدت مسرية موسى يف قرية سنبو الكربى ، مركز زفىت          

 ، وهي أول عاملة ذرة      ١٩١٧ مارس   ٣مبحافظة الغربية ىف    
مصرية ولقبت باسم ميس كوري الـشرق ، و هـي أول            
معيدة يف كلية العلوم جبامعة فؤاد األول ، جامعة القـاهرة           

  . حاليا 

  : طفولتها 
منذ الصغر القراءة و الكتابة ، و حفظت        تعلمت مسرية   

أجزاء من القرآن الكرمي و كانت مولعة بقراءة الصحف ،          
و كانت تتمتع بذاكرة فوتوغرافية تؤهلها حلفـظ الـشيء          

  . مبجرد قراءته 
انتقل والدها مع ابنته إىل القاهرة من أجـل تعليمهـا           
واشترى ببعض أمواله فندقا باحلسني حىت يستثمر أمواله يف         

" قـصر الـشوق  "احلياة القاهرية ، والتحقت مسرية مبدرسة    
الثانوية اخلاصـة   " مدرسة بنات األشراف   "ـاالبتدائية مث ب  
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الناشطة " نبوية موسى "واليت قامت على تأسيسها و إدارا       
  .النسائية السياسية املعروفة 

  : تفوقها الدراسي 
حصدت مسرية اجلوائز األوىل يف مجيع مراحل تعليمها ،         

 ، و مل    ١٩٣٥فقد كانت األوىل على شهادة التوجيهية عام        
يكن فوز الفتيات ذا املركز مألوفا يف ذلك الوقت حيث مل           
يكن يسمح هلن بدخول امتحانات التوجيهية إال من املنازل         

 بإنشاء مدرسـة األمـرية   ١٩٢٥حىت تغري هذا القرار عام  
  . فايزة ، أول مدرسة ثانوية للبنات يف مصر 

لتفوقها املستمر أثر كبري على مدرسـتها حيـث         كان  
كانت احلكومة تقدم معونة مالية للمدرسة اليت خيرج منـها          
األول، دفع ذلك ناظرة املدرسة نبوية موسـى إىل شـراء           
معمل خاص حينما مسعت يوما أن مسرية تنوي االنتقـال إىل           
مدرسة حكومية يتوفر ا معمل ، ويذكر عن نبوغها أـا           

دة صياغة كتاب اجلرب احلكومي يف الـسنة األوىل    قامت بإعا 
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الثانوية ، وطبعته على نفقة أبيها اخلاصة، ووزعتـه باـان      
   .١٩٣٣على زميالا عام 

  : حياا اجلامعية 
اختارت مسرية موسى كلية العلوم جبامعـة القـاهرة ،          
رغم أن جمموعها كان يؤهلها لدخول كلية اهلندسة ، حينما          

 فتاة يف ذلك الوقت هي االلتحـاق بكليـة      كانت أمنية أي  
اآلداب وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور مصطفى مشرفة        
، أول مصري يتوىل عمادة كلية العلوم ، تأثرت به تـأثرا            
مباشرا ، ليس فقط من الناحية العلمية بل أيضا باجلوانـب           

  .   االجتماعية يف شخصيته 

  :خترجها 
وس العلوم وكانت    حصلت مسرية موسى على بكالوري    

األوىل على دفعتها وعينت كمعيدة بكلية العلـوم وذلـك          
مصطفى مشرفة الذي دافع عن تعيينـها       / بفضل جهود د    

  ) . اإلجنليز(بشدة وجتاهل احتجاجات األساتذة األجانب 
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  : اهتماماا النووية 
حصلت على شهادة املاجستري يف موضوع التواصـل        

  . احلراري للغازات 
بعثة إىل بريطانيا درست فيهـا اإلشـعاع        سافرت يف   

النووي، وحصلت على الدكتوراه  يف األشـعة الـسينية          
  . وتأثريها على املواد املختلفة 

  : معادلة هامة توصلت إليها 
أجنزت الرسالة يف سنتني وقضت السنة الثالثة يف أحباث         

مل تلق قبـوالً يف     (متصلة وصلت من خالهلا إىل معادلة هامة        
متكن من تفتيت املعادن الرخيصة مثـل       ) لغريب آنذاك العامل ا 

النحاس ومن مث صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون يف           
متناول اجلميع ، ولكن مل تدون الكتب العلميـة العربيـة           

  .مسرية موسى . األحباث اليت توصلت إليها د

كانت تأمل أن يكـون     :  السياسية   ااهتماما
 وسط هذا التقدم العلمي الكبري،      ملصر والوطن العريب مكان   
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حيث كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السالح النووي يـسهم   
يف حتقيق السالم، فإن أي دولة تتبىن فكرة السالم ال بـد و        
أن تتحدث من موقف قوة فقد عاصرت ويـالت احلـرب           
وجتارب القنبلة الذرية اليت دكت هريوشيما وناجازاكي يف        

هتمام املبكر مـن إسـرائيل       ولفت انتباهها اال   ١٩٤٥عام  
بامتالك أسلحة الدمار الشامل وسعيها لالنفراد بالتـسلح        

  . النووي يف املنطقة 
قامت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية بعد ثالثة أشهر فقط         

   ١٩٤٨من إعالن الدولة اإلسرائيلية عام 
حرصت على إيفاد البعثات للتخصص يف علوم الذرة        

 أمهية التسلح النووي، وجمـاراة      فكانت دعواا املتكررة إىل   
  هذا املد العلمي املتنامي 

نظمت مؤمتر الذرة من أجل السالم الذي استـضافته         
  كلية العلوم وشارك فيه عدد كبري من علماء العامل 

توصلت يف إطار حبثها إىل معادلة مل تكن تلقى قبـوالً           
  . عند العامل الغريب 
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    :الطيب اال يف اهتماماا الذرية 
كانت تأمل أن تسخر الذرة خلري اإلنسان وتقتحم جمال      

أمنييت أن يكون عالج    «: العالج الطيب حيث كانت تقول      
، كما كانـت عـضوا يف       » السرطان بالذرة مثل األسربين   

جلنة الطاقة  "كثري من اللجان العلمية املتخصصة على رأسها        
و الوقاية من القنبلة الذرية اليت شـكلتها وزارة الـصحة           

  .املصرية 

  : هوايتها الشخصية 
كانت  مسرية موسى مولعة بالقراءة ، وحرصت علـى          
تكوين مكتبة كبرية متنوعة مت التربع ا إىل املركز القـومي           
للبحوث حيث األدب والتاريخ و خاصة كتب السري الذاتية       

قيادية املتميزة ، كما أجادت استخدام النوتة       للشخصيات ال 
واملوسيقى وفن العزف على العود ، كما منـت موهبتـها           
األخرى يف فن التصوير بتخصيص جزء من بيتها للتحميض         
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الطبع وكانت حتب التريكو واحلياكـة وتقـوم بتـصميم          
  .وحياكة مالبسها بنفسها 

   : واإلنسانيةنشاطاا االجتماعية 
موسى يف مجيع األنشطة احليوية حينمـا       شاركت مسرية   

كانت طالبة بكلية العلوم انضمت إىل ثـورة الطـالب يف           
 واليت قامت احتجاجا على تـصرحيات       ١٩٣٢نوفمرب عام 

  " . صمويل"اللورد الربيطاين 
شاركت يف مشروع القرش إلقامـة مـصنع حملـي          

علي مشرفة من املشرفني على هـذا       / للطرابيش و كان د     
  . املشروع 

شاركت يف مجعية الطلبة للثقافة العامة واليت هدفت إىل         
  . حمو األمية يف الريف املصري 

مجاعة النهضة االجتماعية واليت هـدفت إىل جتميـع         
  . التربعات ، ملساعدة األسر الفقرية 
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كما انضمت أيضا إىل مجاعة إنقاذ الطفولة املشردة ، و          
  . إنقاذ األسر الفقرية 

  : مؤلفاا 
مسرية موسى بإسهامات املسلمني األوائل كمـا       تأثرت  

علي مشرفة و هلـا مقالـة عـن        / تأثرت بأستاذها أيضا د     
اخلوارزمي ودوره يف إنشاء علوم اجلرب ، هلا عدة مقـاالت           
أخرى من بينها مقالة مبسطة عن الطاقة الذرية أثرها وطرق          
الوقاية منها شرحت فيها ماهية الذرة من حيـث تارخيهـا           

 وحتدثت عن االنشطار النووي وآثـاره املـدمرة         وبنائها ، 
  .وخواص األشعة وتأثريها البيولوجي 

  : سفرها للخارج 
سافرت مسرية موسى إىل بريطانيا مث إىل أمريكا لتدرس         

 األمريكيـة و مل تنبـهر       تينسيبوالية  " أوكردج"يف جامعة   
: بربيقها أو تنخدع مبغرياا ففي خطاب إىل والدها قالـت           

اك يف أمريكا عادات وتقاليد كتلك اليت نعرفهـا         ليست هن "
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فاألمريكان خلـيط   .. يف مصر ، يبدءون كل شيء ارجتاليا        
من خمتلف الشعوب ، كثريون منـهم جـاءوا إىل هنـا ال             
حيملون شيئاً على اإلطالق فكانت تـصرفام يف الغالـب          
كتصرف زائر غريب يسافر إىل بلد يعتقد أنه ليس هناك من           

  .نه غريب سوف ينتقده أل

  :مصرعها 
استجابت الدكتورة مسرية إىل دعوة للسفر إىل أمريكا        

 ، أتيحت هلا فرصة إجراء حبوث يف معامـل          ١٩٥٢يف عام   
جامعة سان لويس بوالية ميـسوري األمريكيـة ، تلقـت           
عروضاً لكي تبقى يف أمريكا لكنها رفضت وقبـل عودـا     

ـ       واحي بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامـل نوويـة يف ض
 أغسطس ، ويف طريق كاليفورنيا الـوعر        ١٥كاليفورنيا يف   

املرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة ، لتصطدم بسيارا بقـوة          
وتلقي ا يف وادي عميق ، قفز سائق السيارة وهو زميلـها            
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 والـذي   للدكتوراه يف اجلامعة الذي يقوم بالتحضري       اهلندي
  . اختفى إىل األبد

  : ا  حقيقة مصرعهيفبداية الشك 
أوضحت التحريات أن السائق كان حيمل امسا مستعارا        
وأن إدارة املفاعل مل تبعث بأحد الصطحاا كانت تقـول          

لو كان يف مصر معمل مثل املعامل       « : لوالدها يف رسائلها    
. » املوجودة هنا كنت أستطيع أن أعمل حاجات كـثرية          

 علق حممد الزيات مستشار مصر الثقايف يف واشنطن وقتـها         
كانت تعين ـا أن يف قـدرا        ) حاجات كثرية (أن كلمة   

اختراع جهاز لتفتيت املعادن الرخيصة إىل ذرات عن طريق         
التوصيل احلراري للغازات و من مث تـصنيع قنبلـة ذريـة       

  . رخيصة التكاليف 
لقد اسـتطعت أن    « : يف آخر رسالة هلا كانت تقول       

 إىل مـصر  أزور املعامل الذرية يف أمريكا و عنـدما أعـود      
سأقدم لبالدي خدمات جليلة يف هذا امليدان و سأستطيع أن          

، حيث كانت تنوي إنـشاء معمـل        » أخدم قضية السالم    
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خاص هلا يف منطقة اهلرم مبحافظة اجليزة ، ال زالت الصحف           
تتناول قصتها وملفها الذي مل يغلق ، وأن كانت الـدالئل           

 اإلسرائيلية هي   تشري طبقا للمراقبني أن املوساد ، املخابرات      
اليت اغتالتها ، جزاء حملاولتها نقل العلم النووي إىل مـصر           

  .والعامل العريب يف تلك الفترة املبكرة 
مسرية موسى بقرية سنبو مركز زفىت      /  مكتبة الدكتورة   

   حمافظة الغربية -
  : درا املص
etn.faroukmisr.www://http    

com.alyoum-almasry.www://http 
/eg.gov.sis.www://http    
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