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 عرض كتاب  

 ة السياسية للطرق الصوفية في مصرئالتنش
  

  عمار علي حسن . د: المؤلف 
  دار العين ـ القاهرة: الناشر

ولى : تاريخ النشر
ٔ
  ٢٠٠٩الطبعة اال

  طمن القطع فوق المتوس ) ٦٨٨ ( :عدد الصفحات

  عرض  
  

  
  
  
  
  

  

  توقع فشل إستراتيجية واشنطن المشجعة للتصوف
كتاب يتتبع تاريخ تبادل المنافع بين الطرق الصوفية والسلطة في مصر  

 
و الصــوفية الطــرق  تراجــع توقعــوا مــن هنــاك

ٔ
 المســتقبل فــي انــدثارها ا

ولهـا عوامل ثالثة إلى ذلك في ويستندون
ٔ
 تتسـرب التـي التحـديث موجـة ا

 مثـل تقليدية ظاهرة ستضع والتي المصري  المجتمع عقل إلى رويداً  رويداً 
شــكال وترعــرع  ظهــور  وثانيهــا حــرج، موقــف فــي الطرقيــة

ٔ
خــرى  ا

ٔ
 للتــدين ا

 تــــزاحم راحــــت مصــــر خريطــــة فــــوق تتســــطر شــــتى جماعــــات فــــي تتمثــــل
حيانــاً  تنتقــدها الصــوفية،

ٔ
حيانــاً  وتجلــدها ا

ٔ
 اعتقادهــا مقتــل فــي وتضــربها ا

وليــــاء بكرامــــات الخــــاص
ٔ
ضــــرحة، والتضــــرع  اال

ٔ
 الهــــدف غيــــاب وثالثهــــا لال

خــرى، اإلســالمية القــوى تمتلكــه بينمــا للصــوفية الواضــح السياســي
ٔ
 مــا اال

و المجتمــــع تغييــــر يهمهــــا ال جماعــــة المتصــــوفة جعــــل
ٔ
 التجــــاه االنتصــــار ا

فراد كــــــان وإن معــــــين سياســــــي
ٔ
خرين يعرفــــــون هــــــاا

ٓ
 الــــــوطن همــــــوم كــــــاال

ثرون
ٔ
ثبتــت مثلمــا بهــا ويتــا

ٔ
 قــد السياســة عــن االبتعــاد وهــذا. الدراســة هــذه ا

يــام مــع يــؤدي
ٔ
 انصــرافها بقــدر الصــوفية الطــرق  عــن النــاس انصــراف إلــى اال

  التــي السياســة، وهــي إنســان كــل حيــاة تمــس قضــية عــن
ٔ
 بالخــدمات تبــدا

 الحكومــة مســتوى إلــى لتصــل وتتصــاعد المحلــي، المجتمــع فــي البســيطة
ي علـى الصــعب مـن يجعـل مــا العـالمي، النظـام إلــى ومنهـا المركزيـة

ٔ
 فــرد ا

ن
ٔ
  .سدوداً  وال حدوداً  تعرف ال مقتحمة فهي يتجاهلها، ا

ن يبـــدو لكـــن
ٔ
 القـــرن  فطـــوال التوقعـــات هـــذه عكـــس تســـير الحقيقـــة ا

 الـذي البيـاني للرسـم مخـال اتجـاه فـي المصـرية الصوفية سارت العشرين
ن واستطاعت الباحثين بعض به بشر

ٔ
 الفـائت بعـض مريـديها بـين تضـم ا

ن المحدثـة،
ٔ
شــكال تــؤد ولــم. االجتمــاعي التحــديث عمليــة فــي تســاهم وا

ٔ
 ا

خــرى  التــدين
ٔ
 فالنظــام العكــس، حــدث بــل المتصــوفة نفــوذ تراجــع إلــى اال
ن دائمـــاً  مصــــلحته فـــي كــــان الحـــاكم

ٔ
 فــــي ظـــاهرة قويــــة الصـــوفية  تكــــون ا

 إلهـاب علـى الوقـت طوال عمل ولذا له المناوئة اإلسالمية القوى مواجهة
مريكيــون دخــل ثــم مشــتعاًل، ليســتمر وقودهــا

ٔ
 هــذا فــزادوا الخــط علــى اال

عطوه عمقا، التوجه
ٔ
  .كبيرا واستراتيجيا دوليا بعدا وا

 فــي الصــوفية للطــرق  السياســية التنشــئة( كـتــاب تضــمنه التصــور  هــذا
) تقليــــدي دينــــي تيــــار لــــدى التحــــديث ومســــار الديمقراطيــــة ثقافــــة: مصــــر

 نحـــو فـــي مـــؤخرا العـــين دار عـــن صـــدر الـــذي حســـن، علـــي عمـــار للـــدكـتور 
 وميدانيـــة نظريـــة دراســـة وهـــو المتوســـط، فـــوق القطـــع مـــن صـــفحة ٦٨٨
ربعـة علـى موزعة

ٔ
بـواب، ا

ٔ
 العربيـة الدراسـات عـن ببليوجرافيـا جانـب إلـى ا

جنبيــــة
ٔ
 الطــــرق  عالقــــة ترصــــد ومالحــــق والتصــــوف، الصــــوفية حــــول واال

ن إلى علي محمد منذ المتعاقبة المصرية السياسية بالنظم الصوفية
ٓ
  . اال

ول البــــاب وينطــــوي
ٔ
 مفــــاهيم يعــــرض حيــــث النظــــري  اإلطــــار علــــى اال

 بالظـــــــاهرة الدينيـــــــة الظـــــــاهرة وعالقـــــــة والتصـــــــوف السياســـــــية التنشـــــــئة
 وهــي الدراســة تتناولهــا التــي السياســية القــيم إلــى يتطــرق  ثــم السياســية،

 إلــى وصــوال واالنخــراط، واالنتمــاء والتســامح والمســاواة والعدالــة الحريــة
يــديولوجيا إلــى التــدين تحــوالت

ٔ
ســاطير وفلكلــور  ا

ٔ
 ســائدة وثقافــة وتجــارة وا

ثير
ٔ
ــا فــراد السياســي الســلوك علــى ذلــك وت

ٔ
 إلــى البــاب هــذا يتطــرق  ثــم. لال

ثيره تتبــع خــالل مــن المصــرية، السياســية والثقافــة الــدين
ٔ
 التطــور  علــى تــا

 العصــر وحتــى الفرعــوني العصــر منــذ بــالمحكوم الحــاكم لعالقــة التــاريخي
  . الحديث

 السياســــــية التنشـــــئة مكونــــــات عـــــن مطــــــوال فصـــــال الباحــــــث ويفـــــرد
 والتنظيميــة الفكريــة الجوانــب علــى إياهــا موزعــا المصــريين، للمتصــوفين
فكـارهم المتصوفة لغة عن الناتجة السياسية القيم فيدرس التاريخية،

ٔ
 وا

 يبــين ثــم والمحبــة، والواليــة الحدســية والمعرفــة الزهــد حــول تــدور  التــي
خــالق الثيوقراطيــة، صــناعة فــي الصــوفية للطــرق  اإلداري  التنظــيم دور 

ٔ
 وا

. للمتصــوفة الروحــي التسلســل فــي الكامنــة الشــرعية ومســارات السياســية
 السياسية بالسلطة المتصوفة عالقة الباحث يتناول التاريخي البعد وفي
يـــوبي الـــدين صـــالح منـــذ مصـــر فـــي

ٔ
ن، وحتـــى اال

ٓ
 بالجمـــاهير وعالقـــتهم اال

خرى، اإلسالمية والتنظيمات والجماعات العريضة،
ٔ
 فـي يضـعهم وهنا اال

زهر السياسي المسار مع مقارنة
ٔ
  . الشريف لال

 الباحــث توســل حيــث الميــداني الجانــب علــى الثــاني البــاب وينطــوي
 الشـــاذلية الحامديــة الصــوفيتين، الطــريقتين مــن واتخــذ الحالــة بـــدراسة

 الباحـث اختـار وقـد. للمقارنـة حالـة البرهانيـة الطريقـة مـن ثم والخليلية،
 شــملها التــي التســاؤالت علــى لإلجابــة الطــريقتين هــاتين مــن ممثلــة عينــة

 واالتجاهــــــات والقــــــيم المعــــــارف اختبــــــار إلــــــى تســــــعى والتــــــي االســــــتبيان
  . للمتصوفة السياسية
 فـي الصـوفية للطـرق  السياسـة التنشـئة كـتـاب مـن الثالث الباب وفي

رقـام وراء ما قراءة إلى الباحث سعى مصر
ٔ
 االسـتبيان، عـن نتجـت التـي اال

 المالحظــة مــنهج عبــر قــرب عــن المتصــوفة معايشــة مــن حصــله مــا وفهــم

  عزبخــالد . د
  ومدير الخطوط مدير إدارة اإلعالم 

  مكـتبة اإلسكندرية
  جمهورية مصر العربية –اإلسكندرية 

Khaledazab66@hotmail.com 
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 عرض كتاب  

 مـن طرحـه مـا جانـب إلـى المتصـوفة لواقـع كيفيـا تحلـيال ليقـدم بالمشاركة
 مـن الصـوفية للطـرق  واالجتماعي السياسي الموقف يشمل كمي، تحليل

 ثقافــــــة لدراســــــة مجــــــاال الباحــــــث يفســــــح وبعــــــدها. المطروحــــــة القضــــــايا
صــحاب إدمــاج وشــروط الدعويــة، الدينيــة المؤسســات لــدى الديمقراطيــة

ٔ
 ا

 فــــي يحصــــرها والتــــي ديمقراطيــــة، سياســــية حيــــاة فــــي اإلســــالمية الــــرؤى
 وتوحـــــد الجماعـــــة، علـــــى المشـــــروعية وقيـــــام الـــــديني، اإلصـــــالح ضـــــرورة
 والتماثـل الدين، تسييس ال السياسية وتديين والتمكن، لصبرا مرحلتي

 جانبهــا فــي الســيما الديمقراطيــة إلــى االستشــارة مــن واالنتقــال التمــايز، ال
 الــنص علــى القطعيــة المصــلحة وتقــديم البيعــة، ال واالنتخــاب اإلجرائــي،
 القوة إلى االلتفات وضرورة الديني، بعده في الجهاد حصر وعدم الظني،

وهام عن والتخلي السلسة،
ٔ
  . التاريخية الحتميات ا

 التقليديـة والثقافـة التحـديث بـين الصـوفية الطرق  لوضع تناوله وفي
 مســـارا وكونـــه وتفاعالتـــه للتحـــديث محـــدد تعريـــف مـــن الباحـــث ينطلـــق
ــــم المحليــــة، الخصوصــــيات تنازعــــه عالميــــا  االجتماعيــــة البنــــى يتنــــاول ث

شــباههما، الصــوفية والطريقــة القبيلــة مثــل التقليديــة
ٔ
 التحــديث وخــط وا

 لــدى التحــديث بمســار هــذا ومقارنــة وممارســاتهم، المتصــوفة خطــاب فــي
زهر

ٔ
  . الشريف اال

 العربي العالم في الصوفية للطرق  الباحث يتعرض الرابع الباب وفي
 دور  تنـــاول عبـــر المصـــرية الصـــوفية مـــع مقارنـــة فـــي ليضـــعها واإلســـالمي،

ــــــــة ــــــــي وحركـتــــــــه التصــــــــوف ثقاف  السياســــــــي اإلنجــــــــاز شــــــــروط تحقيــــــــق ف
  . االستعمار ضد والجهاد التنمية مجالي في السيما واالقتصادي،

ن الباحث ويرى 
ٔ
ضحت الصوفية الطرق  ا

ٔ
 يمكـن ال اجتماعية ظاهرة ا

هميتهـــا، عـــن ففضـــالً  إهمالهـــا،
ٔ
مـــام بكـــراً  حقـــالً  تـــزال ال فهـــي ا

ٔ
 الدراســـات ا

 محـددة نتائج إلى دراسته من وينتهي خاصة والسياسية عامة االجتماعية
ولهـــا

ٔ
ن ا

ٔ
 سياســـية قيمـــاً  ينـــتج والروحـــي اإلداري  بشـــقيه الصـــوفي التنظـــيم ا
 وبعضـها واالسـتمرارية والتعـاون والتماسـك التسـامح مثـل إيجابي بعضها
 والطاعـــة الخضـــوع مثـــل الديمقراطيـــة ثقافـــة نشـــوء علـــى يشـــجع ال ســـلبي

. التســــلط قيمــــة الشــــيخ كاريزمــــا تعــــزز  فيمــــا واإلكــــراه، والجمــــود العميــــاء
ل إلـــى االنتســـاب مـــن مســـتمدة شـــرعية علـــى يتكـــئ مطـــاع قائـــد فالشـــيخ

ٓ
 ا

و البيت
ٔ
ولياء ا

ٔ
 مـن المشـيخة يـرث وهـو المتصـوفة، يعتقد مثلما الكبار اال

ساً  ويمثل ذويه،
ٔ
 حيث من مختلفة جماعات من تام خليط هو لتنظيم را

و والتجــــــانس واالختيـــــار التعامـــــل
ٔ
 الرمــــــز هـــــو والشــــــيخ. والســـــن النـــــوع ا

ساسي
ٔ
 علـى يقـوم تنظيمـاً  باعتباره الصوفي التنظيم حوله يتمحور  الذي اال

و إقطاعياً  تنظيما وليس الملهمة الزعامة
ٔ
 المنـافع ازدواج علـى يقـوم نفعياً  ا

فـراده بــين المشـتركة
ٔ
 بــه الخاصـة القــرارات اتخـاذ فــي جميعـاً  ومســاهمتهم ا

نــــه كمــــا ورشــــيد، منطقــــي بشــــكل
ٔ
 علــــى يركــــز اختصاصــــياً  تنظيمــــاً  لــــيس ا

و المهنــــي التخصــــص
ٔ
ــــذي التنظيمــــي الشــــكل وهــــذا. العلمــــي ا  اتخذتــــه ال

دى قـــد كـــان وإن الصـــوفية الطـــرق 
ٔ
 فإنـــه ســـلبية سياســـية قـــيم خلـــق إلـــى ا

ساســي العامــل يعتبــر
ٔ
دى الــذي اال

ٔ
 الحيــاة قيــد علــى وجودهــا اســتمرار إلــى ا

  .القرون هذه كل
مــا
ٔ
ن مــن رغــم علــى فهــي الثانيــة النتيجــة ا

ٔ
 يقــوم الــذي الصــوفي الفكــر ا

ركان على
ٔ
ربعة ا

ٔ
 قيمـاً  ينـتج والمحبـة والواليـة والزهـد اللدنيـة المعرفـة هي ا
 واالســـتقرار واالنخـــراط االنتمـــاء مثـــل إيجـــابي بعضـــها متعارضـــة سياســـية

 والصــــراع اإلكــــراه مثــــل ســــلبية وقيمــــا والتماســــك، والتعــــاون والتســــامح
ن إال واالنعــزال والتســلط والخضــوع

ٔ
 اتجــاه فــي تســير الحياتيــة الممارســة ا

ن من يرفع
ٔ
 عالقـة فتـاريخ اإليجابيـة، القـيم حساب على السلبية القيم شا
نهـم إلى يشير السياسية بالسلطة المتصوفة

ٔ
كـثـر لهـا وخضـعوا داهنوهـا ا

ٔ
 ا

و عارضــوها ممــا
ٔ
 كــان وإذا. وطغيانهــا فســادها ضــد حاســماً  موقفــاً  اتخــذوا ا

غضـــبهم قـــد الصـــوفية مشـــايخ بعـــض
ٔ
 وســـعوا للرعيـــة، الســـالطين ظلـــم ا

 نادرة، مرات سوى يحدث لم هذا فإن للجماهير وانتصروا الجور  لمقاومة
بداً  يكن ولم ومتقطع، فردي بشكل يتم وكان

ٔ
 متواصـلة، سياسـة يمثـل ا

 علـى ثـورة بوصفه الدين مع والتعامل الحقوق، انتزاع على إصرار عن تنم
  . والفساد والتجبر الظلم

ن لدراســته، الثالثــة النتيجــة فــي الباحــث، ويــرى 
ٔ
ســاليب ا

ٔ
 التنشــئة ا

ة ظـــــروف اخـــــتالف رغـــــم مصـــــر فـــــي الصـــــوفية للطـــــرق  السياســـــية
ٔ
 النشـــــا

 التنظيميــــة والدقــــة االقتصــــادية والقــــدرة للشــــيخ الشخصــــية والمــــؤهالت
 تتشــابه ثـم ومـن الطريقــة، لمريـدي العدديـة والقــوى الجغرافـي واالنتشـار

فرادهــا السياســية الثقافــة حيــث مــن الطــرق  هــذه
ٔ
 ينهــل الــذي فــالمعين. ال

وراد وهـــو واحـــد الجميـــع منـــه
ٔ
ذكـــار اال

ٔ
 فـــي اختلـــف إن وهـــو والطقـــوس واال

ن إال العام شكله
ٔ
ن كما متطابق، جوهره ا

ٔ
 فـي الشـيخ يلعبـه الـذي الـدور  ا

ـــى طريقـــة مـــن يختلـــف ال مريديـــه تربيـــة خـــرى  إل
ٔ
 وانخـــراط تمـــاهي ومـــع. ا

 بــين السياســية الثقافــة فــي اخــتالف وجــد فــإن المجتمــع فــي المتصــوفين
 فيــه تعــيش الــذي االجتمــاعي المحــيط نوعيــة إلــى يعــود ذلــك فــإن الطــرق 
  .الصوفية والتنظيمات والطقوس الفكر لطبيعة وليس الطريقة

ن الباحــــث ويؤكــــد
ٔ
 يتطلــــب العربــــي العــــالم فــــي السياســــي اإلصــــالح ا

 والتنظيمــات الجماعــات اســتقوت فطالمــا الــديني، اإلصــالح إلــى االلتفــات
 نفسـه اإلسـالمي الدين في وتبحث السياسية، بالسلطة الدين تربط التي
 ديمقراطيــة سياســية ثقافــة إيجــاد فــرص فــإن الكهنــوت تشــبه ســلطة عــن

  .الضعف في غاية ستصبح
 االعتقــاد خـارج الصـوفية الطـرق  فـي النظـر إعـادة إلـى الباحـث ويـدعو
ن بمعنى والتقديس

ٔ
  تعد لم الطرقية ا

ً
 اجتماعيـة ظـاهرة وإنمـا مقدسـاً  شيائ

طلـــق ولـــو حتـــى شـــعبية
ٔ
و الحـــرافيش ديـــن عليهـــا ا

ٔ
 مثلمـــا الشـــعبي الـــدين ا

ن للبعض يحلو
ٔ
ن البـد للطرقيـة الجديـد التقييم وهذا. يصفها ا

ٔ
 علـى يقـوم ا

ول: رئيسيين شيئين من انطالقاً  الجاد والبحث المتعمقة الدراسة
ٔ
 هـو اال

 االجتماعيـة التربـة وكـون المصـري  الـديني بالمزاج الصوفية الطرق  ارتباط
ة المصرية

ٔ
ربـاب المـادي االنتفـاع هـو والثـاني لتقبلها، كبير حد إلى مهيا

ٔ
 ال

ســر مــن التصــوف
ٔ
ضــرحة، علــى والقــائمين المشــايخ ا

ٔ
مــر وهــو اال

ٔ
 الــذي اال

وليـاء مقـابر بوجـود الـبعض ادعـاء حد إلى وصل
ٔ
مـاكن فـي لال

ٔ
 مـن معينـة ا

جـــل
ٔ
 النـــذور  دفـــع علـــى حـــثهم فـــي النـــاس لـــدى الـــديني الميـــل اســـتغالل ا

  .والصدقات
 بـين ورد فيمـا النظـر إمعـان إن فيهـا يقـول مهمـة نتيجـة إلى ينتهي ثم
مريكيـــة االســــتراتيجية إن القــــول إلـــى الكـتــــاب هــــذا دفتـــي

ٔ
 إلــــى الراميــــة اال

 اإلسـناد ذات السياسـية والتنظيمـات الجماعـات وجـه فـي التصـوف تعزيز
مريكـان يغيـر وربمـا. بالفشـل عليها محكوم اإلسالمي،

ٔ
 نظـرهم، وجهـة اال

 مـــن سياســـية ثقافـــة مـــن الصـــوفي الفكـــر ينتجـــه لمـــا متعمقـــة قـــراءة حـــال
سـيا فـي الصـوفية الطـرق  تـاريخ على واإلطالع ناحية،

ٓ
فريقيـا ا

ٔ
 جهـة مـن وا

حــوال كــل فــي الثابــت لكــن اســتراتيجيتهم، فــي يمضــون وربمــا ثانيــة،
ٔ
 اال

ن
ٔ
حــد التــاريخ مــدار علــى شــكلت الصــوفية ا

ٔ
بعــاده فــي اإلســالم تجليــات ا

ٔ
 ا

ـــــزاول وســـــتظل واالجتماعيـــــة، والسياســـــية الدينيـــــة ـــــي هـــــذا ت ـــــي التجل  ف
  .المنظور  المستقبل
رفــق وقــد
ٔ
 البــاحثين مــن لعــدد شــهادات كـتابــه غــالف علــى الباحــث ا
جانـــب، العـــرب والمفكــرين

ٔ
ســـتاذ براونللـــي، جاســـون وصـــف حيـــث واال

ٔ
 ا

مريكيـة تكسـاس بجامعة السياسية العلوم
ٔ
نـه الكـتـاب اال

ٔ
 متميـزة إضـافة با

نـه عامـة، السياسـة علـم في
ٔ
دوار نسـبي تجاهـل عـن نجـم نقصـا يسـد ال

ٔ
 لـال
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 عرض كتاب  

نـه. والروحيـة الدعويـة اإلسالمية والحركات للتنظيمات السياسية
ٔ
 عمـل وا

ضـــاء رائـــد
ٔ
 الطــــرق  بـــين والقويـــة العميقـــة الـــروابط عــــن مظلمـــة جوانـــب ا

 نظــــري  بنــــاء عبــــر واســــتطاع المتعاقبــــة، المصــــرية والســــلطات الصــــوفية
ن دقيــــق ميــــداني ومســــح

ٔ
دبيــــات فــــي حيويــــا إســــهاما يقــــدم ا

ٔ
 السياســــية اال

يديولوجيات تهتم التي تلك والسيما عموما،
ٔ
  . اإلسالمية الحركات با

كـــــد
ٔ
ـــــي وا ن براونلل

ٔ
ـــــراءة ا  للدارســـــين ضـــــرورية تبقـــــى الكـتـــــاب هـــــذا ق

  .  المصري  للمجتمع الديمقراطي وبالتطور  الدينية، بالحركات المعنيين
مــا
ٔ
 فــي بــارزا إســهاما الكـتــاب اعتبــر فقــد يــس الســيد المصــري  المفكــر ا
 اإلســالمية، للحركــات معرفيــة خريطــة رســم إلــى الراميــة المحــاوالت إطــار

ــــدوائر اهتمــــام ظــــل فــــي وذلــــك نمــــاط بمختلــــف والثقافيــــة السياســــية ال
ٔ
 ا

 الطـــرق  لجـــذور  دقيقـــا تحلـــيال يقـــدم المؤلـــف إن وقـــال الدينيـــة، الهويـــات
 ثقافــــة اســــتيعابها ومــــدى السياســــية، وممارســــاتها وتنظيماتهــــا الصــــوفية

ن مبينا والتحديث، الديمقراطية
ٔ
 هـو نظـره فـي الكـتـاب قيمة من يزيد ما ا

 للمكـتبـة مهمـة معرفيـة إضـافة يشـكل فهـو ولهـذا ميدانيـة، دراسة تضمنه
  .العربية

كــد
ٔ
الن الفرنســي االجتمــاع عــالم وا

ٓ
نــه روســيون ا

ٔ
 مــا الكـتــاب فــي وجــد ا

فــاده
ٔ
كـثــر قربنــي الكـتــاب وقــال المصــري  للمجتمــع دراســته فــي ا

ٔ
 فهــم مــن ا

ــــار ــــم دينــــي تي ــــدرس ل  السياســــة علمــــي فــــي البــــاحثين مــــن ينبغــــي كمــــا ي
ن اقتناعـــا ازداد وجعلنـــي الصـــوفية، الطـــرق  وهـــو واالجتمـــاع

ٔ
 اإلصـــالح بـــا

ن يجب برمته العربي العالم في السياسي
ٔ
  . الديني اإلصالح مع يترافق ا

 دراســات  فــي خبــرة مــع فهمــي علــي المصــري  االجتمــاع عــالم ويقــول  
نتهي، قرن  نصف تناهز تكاد الشعبي الدين

ٔ
 الموضـوعية مـن فرض بقدر ا

ن المنهجيـــة، والدقـــة
ٔ
كـثـــر هـــي الدراســـة هـــذه ا

ٔ
 فـــي مثيالتهـــا بـــين تميـــزا اال

ن مصر،
ٔ
وضح التميز هذا وا

ٔ
  . الثراء بالغة النظرية الجوانب في ا

مـــا
ٔ
تاكـــان، فوليـــا ا

ٔ
ســـتاذ ا

ٔ
 تركيـــا فـــي يلـــدز بجامعـــة السياســـية العلـــوم ا

 ويقـــدم لمصـــر، بالنســـبة حيويـــة قضـــية مـــع الكـتـــاب هـــذا يتعامـــل فتقـــول
 نافــذ كـتــاب وهــو والسياســة، الصــوفية الطــرق  بــين للعالقــة مهمــا تحلــيال
  . وملهم  البصيرة

 ------------------------------------------------ 

  عمار علي حسن .د
  رئيس قسم األبحاث بوكالة أنباء الشرق األوسط

  
أكــاديمي متعــدد االهتمامــات باحــث 

ــم االجتمــاع والسياســة  مــا بــين عل
والتصـــــــوف والكتابـــــــة اإلبداعيـــــــة 
والنقـــد األدبـــي ورغـــم أنـــه تجـــاوز 
األربعين بعامين إال أنه فاز بجائزة 
الشــــيخ زايــــد فــــي التنميــــة وبنــــاء 

ــــــه  ــــــة عــــــن كتاب التنشــــــئة ”الدول
السياســـية للطـــرق الصـــوفية فــــي 
مصر، ثقافة الديمقراطية ومسارات 

“ لتحديث لدى تيـار دينـي تقليـديا
 .ويعتبر أصغر باحث حصل عليه

  

 

 

 

 

 

  

  مهرجان النور لإلبداع
  " دورة المفكر عبد اإلله الصائغ"
  ٢٠٠٩ كانون ١٣ -١٠ خالل الفترة، العراق

  

  جائزة البحوث والدراسات
  

  الثالث الفائز
  أشرف صاحل

  كان التاريخيةرئيس تحرير دورية 

  
      عن بحثه الموسوم

الرتاث احلضاري يف الوطن العربي :
ـــــــف ـــــــدمار والتل   أســـــــباب ال

  طـــــــــــــــرق احلفـــــــــــــــاظو
  

  
  
  


