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، ó�å aí¾a@ôÝÈ@óïi�Übi@@@فى إطار التعريف 

نجــد تنوعــا واســعًا فــى التعريفــات الــتى تطرحهــا البرامــج 
ــدأ مــن المفهــوم الواســع  ــة وتب ــة الحديث المختلفــة للتربي

يتـضمن تنميـة "  منهج حيـاة " األكثر عمومية باعتبارها 

إحساس الفرد بحقوقة ومسئوليته االجتماعية عن وطنه 

ومـــشكالته، وٕادراكـــة لكيفيـــة ممارســـة دوره فـــى تحمـــل 
المـسئولية االجتماعيـة، إلـى تـصور آخـر لمفهـوم ينظـر 

إليهــا مــن زاويــة حقــوق اإلنــسان وبتركــيز أكــبر علــى 

حقوق الفرد، ودفع النشء والـشباب والمـواطنين عمومـا 
 .إلى إدراك قيمة المشاركة فى العملية االنتخابية 

ـــاع الـــى  ـــم االجتم ـــى عل ـــاحثين ف ـــذهب الب وي

تعريف المواطنة في المجتمع الحـديث علـى أنهـا عالقـة 

اجتماعيـة تقـوم بيـن األفـراد والدولـة، حيـث تقـدم الدولـة 
الحماية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألفراد، عن 

طريـــق القـــانون والدســـتور الـــذي يـــساوي بيـــن األفـــراد 

ككيانات بشرية طبيعية، وفى المقابل يقدم األفـراد الـوالء 

. للدولة ويلجـؤون إلـى قانونهـا للحـصول علـى حقـوقهم
ومن مميزات هذا التعريف انه باإلضافة إلى كونه نمطيًا 

مـــن الناحيـــة النظريـــة فهـــو فـــي الوقـــت نفـــسه إجرائـــي 

منهجي يتيح دراسـة المواطنـة 
وقياســـها وتحديـــد مـــستوياتها 

والتنبــــــؤ بأبعادهــــــا وآفاقهــــــا 

وتقييــم وتقــويم أدائهــا فــي أي 
 .مجتمع

ـــي  فمـــن الواضـــح ف

هذا التعريف أنه يتضمن آلية 

فحيـــن يفـــترض أن تكـــون )  العقـــد االجتمـــاعي(التعاقـــد 
الدولــة هــي المــسؤولة عــن ترســيخ الــشعور بالمواطنــة، 

فإنها إذا أخلت بشروط العقد، أي إذا لـم تـؤمن الحمايـة 

االجتماعيــة واالقتــصادية والسياســية لألفــراد ولــم تــساو 

بينهم عمليا أمـام القـانون، كـان مـن الطبيعـي أن يخـف 
إحــــساس األفــــراد بــــشعور المواطنــــة والــــوالء لقــــانون 

المجتمـــع ــــ الدولـــة الـــتي يعيـــشون فيهـــا، وهنـــا مكمـــن 

الخطورة حيث يبحث األفراد عن مرجعية أخرى تحميهـم، 
ــا بهــذه الحمايــة،  ــان وهمي ــو ك ــدم لهــم شــعورا ول أو تق

ـــة  ـــة أو الطائفي ـــاط بالجـــذور الديني ـــى االرتب ـــالعودة إل ك

 .والعائلية والقبلية والعرقية واإلقليمية

ــشرية وظهــور  ــه الب ــذي عرفت ومــع التطــور ال
المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق اإلنـسان باتـت 

المجتمعات المتحضرة سواء متدينة كانت أو علمانية  
 –أو بـاألحرى تكـاد تختفـي   –مجتمعات تختفي فيهـا 

كل التمايز والتحـيزات واالنقـسامات الـتي تهـدد وحـدة 

المجتمع ، وهي وحدة تـسمح بـالتنوع واالختـالف فـي 

إطـــار مبـــادئ وغايـــات جامعـــة لطوائـــف األمـــة التـــى 
تتعــــايش علــــى أرض واحــــدة ، مــــن أجــــل مــــصير 

 ... واحد 

ويوجد فى المناهج المصرية التى تقرها وزارة 

التربيــة والتعليــم مــادة دراســية بعنــوان التربيــة الدينيــة 
وهى تدرس أبتدا مـن الـصف )  اإلسالمية والمسيحية (

األول األبتدائى وحتى الصف الثالـث الثـانوى وتحتـوى 

المـادة الدراسـية فـى المرحلـة االبتدائيـة الـتى خــضعت 
ــى ــسابقة عل ــر خــالل األعــوام ال ــع   -للتطوي ــا أرب تقريب

/ اإلســـالمية (  منهـــم مـــا يتنـــاول العقائـــد   -وحـــدات 

وأخــرى تتنــاول الــسلوكيات اإليمانيــة فــى )  المــسيحية 

 .العبادات وقليال من السلوكيات الحياتية مع المجتمع

فمادة التربية الدينيـة هـى فـى األسـاس مـادة 
ويــرى ).  أكــثر منهــا مــادة للمواطنــة(  عقائديــة تعبديــة 

البــاحثين أن االنتمــاءات الدينيــة الــتى يفرزهــا التعليــم 

تقــف حائــل عــثرة أمــا االنتمــاءات 
الوطنيــــة والمواطنــــة وذلــــك ألنهــــا 

 .تقسم المجتمع إلى أجزاء

أما التربية علـى المواطنـة مـن 

أولوياتها بناء ثقافة اسـتقاللية فـى 
ـــــشر الثقافـــــة  ـــــة ون ـــــل التبعي مقاب

الحقوقيــة فــى الحيــاة العامــة التــى 

 .تجمع المواطنين جميعا 
@paŠbjÉÜa@ë‰è@Þàdnä@bäíÈ†Z@

 cccc@õ‹—à@æ aíà@bäعندما أقول 

ــــشمل (    ــــل مــــصرى وت ــــا ك ــــارة يقوله ــــذه العب وه
المصرين بكل فئاتهم ومعتقداتهم وهذه العبارة ال تلغى 

االنتمــاءات الدينيــة أو الهويــة اإلســالمية للدولــة كمــا 

ـــدم  ـــصدرها بخطـــاب إعالمـــي يه ـــترض البعـــض وي يف
 )أواصل المواطنة

 :أما إذا قلنا

 )@@@@@@@âÝ��à@õ‹—�à@æ aíà@@O@@@ôzï��à@õ‹—�à  (

)@@@@õ‹—�à@âÝ��à@æ aíà@@@O@@@õ‹—�à@ôzï��à   (

 والعبارة الثانية هى األشد خطرًا على المواطنة  

وفــى كلتــا العبــارتين يحــدث االنقــسام فــى المجتمــع 

ـــوا االنتمـــاءات  ـــى جـــزأين مـــسلم ومـــسيحي وتعل إل
الدينيــة علـــى االنتمـــاءات الوطنيـــة ،هـــذا االنقـــسام 

يعنى استبعاد اآلخر فى األنشطة اليوميـة والحياتيـة 

ـــط  ـــسلمين ووظـــائف فق ـــط للم وظهـــور وظـــائف فق

للمـــسحين ومـــدارس إســـالمية ومـــدارس مـــسيحية 
ــى المجتمــع  ــصنيف والتمــيز ف ــسام والت ــزداد اإلنق وي

وتظهـــر وتعلـــوا الخطابـــات الدينيـــة بكـــل أشـــكالها 

ـــسطحية  ـــضا شـــكل مـــن ....  التعبويـــة وال وهـــى أي
واالنقـسام األكـثر خطـورة هـو .  أشكال هدم المواطنة

 االنقسام الديني على أساس االنتماءات المذهبية 

 :فمثال عندما نقول 

 .أنا مواطن مسلم سنى مصرى 

 .أنا مواطن مسلم سلفى مصرى 

 .أنا مواطن مسلم اخوانى مصرى

 .أنا مواطن مسيحى ارثوذكسى مصرى

 .أنا مواطن مسيحى بروتستانتى مصرى

 .مسيحى كاثوليكى مصرى مواطنأنا 

وهـــــذا يمثـــــل الخطـــــورة الحقيقيـــــة علـــــى 

المواطنــة الن أصــحاب االنتمــاءات المذهبيــة يــرون 

أن الحقيقة المطلقة لديهم هم فقط دون غـيرهم مـن 
المذاهب سواء فى نفس العقيدة الدينيـة الواحـدة أو 

وهنــا ال وجــود لعيــش مــشترك أو .  العقائــد األخــرى 

احــترام لالختــالف الن االنتمــاءات الدينيــة المذهبيــة 
تسبق بمسافات كبيرة االنتماءات الوطنيـة المـشترك  

التى تشمل الجميع بال تمـيز أو تفريـق بـسبب لـون 

 .الخ....أو دين أو مذهب أو 

@@ان كلمــة  õ‹—���à هـــى الكلمـــة الوحيـــدة

المكـررة لـدى الجميـع مهمـا اختلفـوا فـى االنتمـاءات 

ـــة أو المذهبيـــة  ـــذلك فمـــن “    õ‹—���à“  الديني ل

@õ‹—���à@@“  الـــضرورى أن يقـــول الجميـــع  b���äc ”

 ”®çíî‹—à@æ“ واألفضل 

óå aí¾a@ôÝÈ@óïi�Übi@bénÔþÈì@óåî‡Üa@óïi�Üa@

)' &�� %$��# "! ا	 ��ر 
�م �01 أن أط,+# ��*"��ل �	�� 
 
    3$�ان 4,�' 3$�ان

 �75   ا 	�565�5 ر 
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لهذا على القائمين بتأليف وتـدريس مـادة التربيـة 

 :الدينة أن يراعى األتى 

@óïåî‡Üa@paŠ‹Õ¾a@ÒïÜdm@˜²@báïÐ@Z@
عـــــدم تكـــــرس االنتمـــــاءات الدينيـــــة علـــــى حـــــساب     ••••

االنتمـاءات الوطنيــة فــأن هــذا التكــريس مــن شــانه أن 
يهدم المواطنة وقيـم العيـش المـشترك وال يقـود الوطـن 

 . إلى التقدم واالزدهار

أن تتنــاول مقــررات التربيــة الدينيــة التعريــف الــصحيح     ••••

تكـــسب   -ال أكـــثر  -للعقائــد األخـــرى بـــصورة معرفيـــة 

 .الفرد احترام اآلخر واحترام االختالف معه

عــدم تنــاول مقــررات التربيــة الدينيــة لمعتقــدات أخــرى      ••••
بـصورة أثبــات صـحة المعتقــد فيــؤدى هـذا إلــى تــشويه 

 . هذه المعتقدات

@ò†bà@÷îŠ‡m@ôÝÈ@µá÷bÕÜa@˜²@báïÐ
óïåî‡Üa@óïi�ÜaZ 

عليهـــم احـــترام العقائـــد أو المـــذاهب المختلفـــة وعـــدم     ••••

ــة مــن شــأنها  ــة أو الهوتي ــات ديني الخــوض فــى مقارن

 .تقود الطالب إلى الصراعات الطائفية أو المذهبية

ــد ولديــة     •••• ــى دراســة العقائ ــد أن يكــون متخــصص ف الب

ــدم  ــان وهــذا مــن شــانه أن يق ــه األدي ثقافــة فــى مقارن
معارف حقيقية للمعتقدات الدينية لطالب طائفته سواء 

 مسلمين أو مسيحين 

يـــستبعد انتماءاتـــه المذهبيـــة ومرجعياتـــه الدينيـــة فـــى     ••••

تدريــسه لمــادة التربيــة الدينيــة ويكتفــى بمــا هــو مقــرر 
 .فى الكتب المدرسية

البد أن تصل المناهج إلى مرحلة تنمية الذهن     ••••
النقدي لدى الطالب وتمكنه مـن آليـات الحـوار 

 .فى مناقشة مختلف القضايا

البــــد أن يتــــضمن المنــــاهج مفــــاهيم الحريــــة     ••••

والعدل والمساواة والعدالة االجتماعية والكرامـة 

اإلنــسانية الــتى نــادت بهــم ثــورة الــشباب ثــورة 
 .من يناير 25

ــة     •••• ) إســالمية ومــسيحية (  تقــديم نمــاذج وطني

ساهمت فى بناء الحـضارة المـصرية علـى مـر 

مــن 25العــصور،وهذا ظهــر واضــحا فــى ثــورة 
ينـاير عنــدما استحــضر الجميــع تعــانق الهــالل 

 19مع الصليب الذى كان رمزا لثورة 

تطبيق االمركزيـة فـى التعليـم وٕاعطـاء الفرصـة     ••••

لكافــة المؤســسات التعليميــة الحكوميــة والغيــر 
حكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمـساهمة 

ولكـن )  الريف والحضر (  فى بناء مجتمعاتهم 

بـــشرط وجـــود مـــشروع وطـــنى تحميـــه الدولـــة 

وتــسعى إلــى تحقيقــه لبنــاء دولــة المواطنــة ، 
ـــة  ـــة ديمقراطي ـــة مدني ـــانون ، دول وســـيادة الق

 .  حديثة

توفـير البيئـة المدرسـية المواتيـة لبنـاء وتنميــة     ••••

ـــــة  ـــــة السياســـــية واالجتماعي اتجاهـــــات الطلب
والتربية األخالقية والدينية من شـأنها أن تقيـم 

 .  نظام مجتمعي ديمقراطي مستقر 

 :أما فيما يخص مناهج التربية الدينية 
ـــاء     •••• ـــاهج الدراســـية مـــشكلة االنتم ـــالج المن يجـــب أن تع

المغلـــق بطريقـــة عمليـــة تنطلـــق مـــن منطـــق المواطنـــة 

الحقيقيـة القائمــة علــى العــدل والمــساواة وحقــوق اآلخــر 

وتعمل على تغير القيم المجتمعية والسياسية للمواطنيـن 
الـتى مـن شـأنها تمزيـق الـوطن إلـى فئـات علـى أســاس 

 .مذهبى أو عقائدي

البد أن تنمـى المهـارات الحياتيـة فـى التواصـل والتفاعـل     ••••

والتــسامح وحريــة أبــداء الــرأي واحترامــه وقبولــه وغيرهــا 
من المهارات التى من شأنها تثرى العيش المشترك بيـن 

 .أبناء الوطن دون النظر إلى االنتماءات الخاصة

البد أن تبتعد المقررات الدينيـة عـن تنـاول الموضـوعات     ••••

ــاول المعتقــدات األخــرى مــن خــالل المقارنــات  ــتى تتن ال
العقائدية والالهوتية، التى تجعلنا نقع فـى معـارك فكريـة 

وٕايمانية مع اآلخر وتصرفنا عن بناءنا الفكرى والعقيـدى 

 . النتمائنا الديني أو المذهبي

ضرورة تقديم المعتقد األخر فى صـورة معرفيـة للتعـرف      ••••

 .على اآلخر فقط واحترام االختالف معه

ــة مــن     •••• ــدة الحقيقي ــاتق األساســى لتحقيــق الفائ ويقــع الع
العمليــة التعليميــة  علــى عــاتق المعلــم فعليــة ان يكــون 

حامال للقيم المشتركة التى تحملها األديان الـسماوية وال 

تجعل هنـاك مجـال لتغذيـة روح االسـتبعاد او نبـذ اآلخـر 
المختلف أو االستهزاء بمعتقداتة الدينية أو المذهبية او 

 الخ ...الفكرية أو السياسية 

هل يـؤمن القـائمين علـى التعليـم إنـه ال يمكـن أن تتحقـق المواطنـة، بـدون     ••••
مواطن يشعر بحقوقة ويقوم بمسؤلياته فى وطنة، فال مواطنة بدون مواطن 

 . وال مواطن إال بمشاركة حقيقية فى شئون الوطن على كافة المستويات

 : لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى المصادر التالية 

: المواطنـة حقـوق وواجبـات ، مـشروع الـسالم المجتمعـى :  عصام عبداهللا     ••••

 مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية، تحرير سعيد عبد الحافظ

تصور لإلطار المفاهيمى للتربيـة المدنيـة ، ورشـة ): 2003( وحيد جبران     ••••

 .، مركز إبداع المعلم  21/3/2003العمل التى عقدت فى محافظة جنين 

التعليم والمواطنة ؛ وثائق المؤتمر الوطنى ) :  2009( محمد منير مجاهد     ••••
 2009؛25-24الثانى لمناهضة التميز الدينى ؛ القاهرة 

التعليــم والمواطنــة، واقــع التربيــة المدنيــة فــى ) :  2008(  مــصطفى قاســم     ••••

 .المدرسة المصرية

 

وفى ظل التحـول الـديمقراطى الحـادث فـى 

العالم العربى عامـة وفـى مـصر خاصـة بعـد ثـورة الخـامس والعـشرين مـن ينـاير يبقـى 
اإلجابــة علــى هــذه األســئلة أمــر فــى غايــة األهميــة وعلــى المــسئولين أن يجيبــوا بكــل 

 . إقتدار وصدق 

ــة     •••• ــة لبنــاء دول ــشاملة والحقيقي ــة ال ــى تحقيــق المواطن ــا إل ــة حقيقي هــل تــسعى الدول

 ديمقراطية حديثة؟ 

هل تسعى الدولة إلى إحداث تغـير جـذرى فـى كافـة الموسـسات وخاصـة المؤسـسة     ••••

 التعليمية بأعتبار أن التعليم هو البوابة األساسية لبناء دولة الحداثة ؟

هــل نــستطيع األســتفادة مــن التجــارب الــسابقة فــى مــشروع التربيــة علــى المواطنــة     ••••

 وعالج نقاط القصورة بصورة حقيقية وصادقة ؟

هل تستطيع المؤسسة التعليمية تحرير عقول المواطنين من قيود الخطـوط الحمـراء     ••••
 وتقديم تعليم يسمح بقراءة واعية لألحداث والتاثير اإليجابى فيها 
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@ò†bîŒ@ôà)1886 - 1941 ( كانت شاعرة وأديبة ومتـرجـمـة لـبـنـانـيـة- 

ñŠb�à@@، اسـمـهـا األصـلـي كـان 1886فلسطينية، ولـدت فـي الـنـاصـرة عـام 
@Lò†bîŒ@‘bïÜg واختارت لنفسها اسمðà كانت تـتـقـن سـت لـغـات . فيما بعد

ومنها الفرنسية و األلمانية و اإلنجليزية وااليطالية ، وكان لـهـا ديـوان بـالـلـغـة 
 .الفرنسية

, وهـنــاك.  انـتــقـلـت مـّي مـع أســرتـهـا لـإلقـامـة فـي الـقـاهـرة,  1907وفـي الـعـام 
وتـابـعـت دراسـتـهـا لـأللـمـانـيـة ,  عملت بتدريـس الـلـغـتـيـن الـفـرنسـيـة واإلنـكـلـيـزيـة

عـكـفـت عـلـى إتـقـان الـلـغـة الـعـربـيـة ,  وفـي الـوقـت ذاتـه. واإلسبانية واإليطالية
تـابـعـت مـّي دراسـات فـي ,  وفـيـمـا بـعـد.  وتجويد التعبـيـر بـهـا

األدب الــعــربــي والــتــاريــخ اإلســالمــي والــفــلــســفــة فــي جــامــعــة 
 . القاهرة

نشرت مّي مقاالت وأبحاثا في كبريات الصحف والـمـجـالت 
 -الـزهـور  -األهـرام  -المقـطـم:  المصرية فى ذلك الوقت مثل

المقتطف أما الكتب، فقد كـان بـاكـورة   -الهالل  -المحروسة
ديوان شعر كتبتـه بـالـلـغـة الـفـرنسـيـة و  1911إنتاجها العام 

ظـهـرت عـام )  أزاهـيـر حـلـم( أول أعمالها بـالـفـرنسـيـة اسـمـهـا 
وكانت توقع باسم ايزس كوبيا ثم صدرت لها ثـالث  1911

روايات نقلتها إلى العربية مـن الـلـغـات األلـمـانـيـة والـفـرنسـيـة 
)1920) ( باحثة البـاديـة: ( وفيما بعد صدر لها. واإلنكليزية

ظلـمـات ( ،) 1923) (المساواة(، )1922)(كلمات وٕاشارات(،
،و) 1924) ( بــيــن الــجــزر والــمــد (  ، ) 1923) ( وأشــعــة

  ).1924) (الصحائف(
@ò†bîŒ@ôà@‹ÙÐ@õ‡Ü@óÜa‡ÉÜaì@òaìb�¾a@

@òaìb�¾a@òaìb�¾a@òaìb�¾a@òaìb�¾a@ôà@‡åÈ كما جاءت فى وثيقة حقوق اإلنسان التى أعلنتهـا الـثـورة

هى المساواة بين البشـر فـى الـحـقـوق الـعـامـة وفـى فـرص )  1789(الفرنسية 
الترقى إلى كافة المراتب دون إلغاء للتفاوت االجتماعـى، أو لـتـعـدد الـمـرادف 

 .لدى مى لظواهر الطبيعة الثابتة
@ôà@‡åÈ@óÜa‡ÉÜa ال يختلف عن مفـهـوم أفـالطـون فـى كـتـابـه  الـجـمـهـوريـة

حيث تبقى الطبقات على حالها الذى ورثته من الماضى، وتقوم بـتـوريـثـة فـى 
وهذا المفهوم ينبع من رؤية لحكومة الـحـكـمـاء او الـعـارفـيـن، وهـى . المستقبل

 .بالطبع حكومة غير ديمقراطية بالمعنى أو المفهوم الحديث 
المساواة أن تغـيـيـر هـذه “ ومع ذلك فإن مى تذكر فى موضع آخر فى كتابها 

األوضاع الثابته يكون بالمعرفة والتعليم وٕانـمـاء الـمـواهـب الـمـنـبـهـة لـألطـمـاع 
وهذا الراى نفسـه الـذى يـرى ان . العامة، وٕاثارة النفوس على التقاليد الموروثة

الشعوب الجاهلة ال تصلح للمارسة الديمقراطية قال بـه جـون سـتـيـورات مـيـل 
، وقـال فـولـتـيـر فـى سـيـاق مشـابـه إن تـنـازل الـمـرء عـن حـريـتـه يـتـنـافـى مـع 

 .طبيعته اإلنسانية

 قيم التربية المدنية فى فكر رواد النضهة المصرية 

ولو اقتربـنـا أكـثـر إلـى كـتـابـاتـهـا سـتـجـد انـهـا تصـف 
الفقر بـأنـه مـرض وخـمـول وعـبـوديـة، وبـأن الـثـورات 
ضرورية لجرف الـنـظـم الـبـائـدة، وتـجـديـد الـقـوى وقـد 

تمنت لألمة العربية من المحيط إلى الخليج أن تـتـحـرر مـن االسـتـعـمـار وتـتـمـتـع 
 باالستقالل والسيادة الكاملة وتستعيد مجدها العربى القديم

وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن مى فى حياتها وبعد رحيلها فـلـم يـرد فـى هـذه 
الـتـى تـعـرضـت “  المحنة األليـمـة “  عن ―إال فى إشارات خاطفة―الكتابات شئ

لها فى السنوات األخيرة من عمرها بعد ان زارت باب روما وهاجـمـت فـى غـرفـة 
” اإلنتزار الملحقة بمكتب الفاتيكان ديكتاتوريـة مـوسـيـلـيـنـى قـائـلـة

إن الفاشية الجديدة فى الدولة اإليطالية التى وعد الـدوتشـى بـأن 
يعيد لها مجد الدولة الرومانية الـقـديـمـة ، إنـمـا تـطـلـب الـمـسـيـح 

 “ لصلبه من جديد 
أى مسيح تقصدين سيعاد صـلـبـه؟ أجـابـت :  وعندما سئلت مى 

الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة واالرتــبــاط بــيــن :  عـلــى الــفــور بــال تــردد 
 الحرية والديمقراطية ال يحتاج إلى بيان ، ألنه ال حرية 

بدون ديمقراطية ، وال ديمقراطية بدون حرية ، وٕان كنا نستـطـيـع 
أن نضــيــف ضــى ضــوء مـعــارفــنــا الــمــعــاصـرة أنــه ال حــريــة وال 

 .ديمقراطية بال أمن أقتصادى
صــالــونــهــا األدبــي الــذي يــعــد "  مــي زيــادة" عـقــدت  1914سـنــة 

أشـهـر صـالـون أدبـي فـي مصـر، وأسـسـت مــّي نـدوة أسـبـوعـيــة 
 -لـعـشـريـن عـاًمـا-جـمـعـت فـيـهـا ,  ) نـدوة الـثـالثـاء( عرفت بـاسـم 

أحــمــد :  كــان مــن أبـرزهــم,  صـفــوة مــن كـتــاب الـعــصـر وشــعـرائــه
, طـه حسـيـن,  عـبـاس الـعـقـاد,  مصطفى عبـدالـرازق, لطفي السيد

خـلـيـل ,  مصطفى صادق الـرافـعـي,  أنطون الجميل,  يعقوب صروف, شبلي شميل
 . وأحمد شوقي, إسماعيل صبري, مطران

كـان الـذيـن :" يقول عميد األدب العربي طه حسين عن ذكريـاتـه فـي صـالـون مـي
يختلفون إلى الصالون متفاوتين تفاوتًا شديدًا فكان منهم المصريون عـلـى تـفـاوت 
طبقاتهم ومنزلتهـم االجـتـمـاعـيـة وعـلـى تـفـاوت أعـمـارهـم، وكـان مـنـهـم السـوريـون 
ومنهم األوروبيون علـى اخـتـالف شـعـوبـهـم وكـان مـنـهـم الـرجـال والـنـسـاء وكـانـوا 
يتحدثون في كل شيء ويتحدثون بلغات مختلفة وبالعربية والفرنسيـة واالنـجـلـيـزيـة 

 .خاصة 
وبـكـاهـا األدبـاء  1941مـن أكـتـوبـر  19توفيـت مـي زيـادة بـالـقـاهـرة فـي  

 .والشعراء بكاًء مريرًا
 2007نبيل فرج ―مركز االهرام لدرسات حقوق اإلنسان―الديمقراطية فى فكر رواد النهضة المصرية


