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  مجلة الهالل
  1998مایو 

  الفرنسیة والحملة التاریخیة الجمعیة
  عباس رءوف. د:  بقلم

 العربي، الوطن في بالتاریخ المعنیة العلمیة الجمعیات أقدم تعد التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة
 لعلمیةا األوساط في طیبة بسمعة تتمتع سنویة علمیة دوریة عنها وتصدر .عاما الخمسین عمرها تجاوز
 مصطفى ومحمد غربال، شفیق محمد أمثال الرواد األساتذة من الجمعیة مؤسسو حرص وقد. الدولیة
 األكادیمي، الطابع الجمعیة تلتزم أن على التخصص، أباء جیل من وغیرهم الكریم عبد عزت وأحمد زیادة
 والعرب المصریین خینالمؤر  من البارزین منبرها على للمحاضرة الرصینة،وتدعو الدراسات بنشر فتهتم

 وعدم العامة الثقافیة الحیاة في المساهمة عن ابتعادها الجمعیة إلى وجه نقد أبرز كان لذلك..  واألجانب
  .المعاصر الواقع تمس ىالت التاریخیة بالقضایا اهتمامها

 ثرأك كانت السبعینات ومطلع الستینات أواخر في للجمعیة الكریم عبد عزت أحمد رئاسة فترة ولعل
 عبر مصر في والفالح األرض" ندوة أعمال ومازالت المصري، المجتمع قضایا بتأصیل اهتماما الفترات

 المؤرخ ندوة وكذلك ،إلیه الرجوع عن االجتماعي مصر تاریخ في باحث یستغنى ال مامه مرجعا "العصور
 إلى غربا المتحدة یاتالوال إلى شرقا الیابان من مؤرخون فیها شارك التي الجبرتي الرحمن عبد المصري

  .المجال هذا في العمدة یعد قیماً  كتابا الندوة ثمرة وجاءت المصریین، زمالئهم جانب

 عام كل ندوة تخصیص على التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة تحرص ، المتوارثة التقالید على وجریا
 في االجتماعي والتغیر قرن،ال نصف في مصر في ریخالتأ وحركة ،1919 كثورة بعینها قضیة لمعالجة
 بعض تعالج شهریة نصف محاضرات من یلقى ما إلى إضافة موضوعات من ذلك غیر إلى مصر،
 اقتراح العمومیة للجمعیة السنوي االجتماع في یطرح أن على العادة وجرت .المهمة التاریخیة المسائل
 ندوة عقد اقتراح طرح أن) 1997 سمار (  العمومیة الجمعیة اجتماع في وحدث ..السنویة الندوة موضوع

 الحضور غالبیة استحسان االقتراح یلق فلم ، وفاته على قرن مرور بمناسبة األفغاني جمال السید عن
 الجامعة فكرة عن أو عنه ندوات من عقد وما السیاسیة، وأرائه وفكره األفغاني عن كتب ما لكثرة

 عام ندوة تكون أن واقتراح ،)ىالطوخ نبیل( معیةالج أعضاء أحد نهض وهنا ا.له روج التي اإلسالمیة
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 ضوء في تقویمي أساس على المعالجة تكون أن الرأي واستقر "مصر على الفرنسیة الحملة" عن 1998
  .وفرنسیة مصریة وثائق من متاح هو ما

  الفرنسیة الحملة عن ندوة
 الجمعیة إدارة مجلس وأسند ،1998 مارس في لتعقد الماضي، العام إبریل من للندوة اإلعداد بدأ وهكذا

 إعداد الجمیعي المنعم عبد أبرزهم اإلدارة مجلس  أعضاء من الزمالء وبعض القلم هذا صاحب إلى
 الصحف صفحات على تهب أن قبل بالفعل تم ما وهو فیها، شاركةللم األعضاء ودعوة الندوة، محاور

 –المصریة  أو بالعالقات الثقافیة رنسیة،الف بالحملة الرسمي االحتفال على االحتجاج عاصفة المصریة
 فصاحب أحد، من إیعاز دون وحدها التاریخیة الجمعیة من نابع ذاتي أكادیمي منطلق ومن الفرنسیة،
 الجمعیة وأعضاء "الفرنسیة للحملة الصعید مقاومة " عن للماجستیر أطروحته أعد باحث االقتراح
 بالبحث المشتغلین وشباب وكهول شیوخ تضم الماضي العام مارس في االقتراح تنتب التي العمومیة
 صاحبة العمومیة الجمعیة سوى أحد بأوامر تأتمر ال مستقلة علمیة هیئة والجمعیة البلد، هذا في التاریخي

 یكون أن على األخیر اجتماعها في وافقت قد العمومیة الجمعیة أن بالذكر وجدیر. قانونا الحق هذا
 مرور بمناسبة وذلك "تقویمیة نظرات على، محمد عصر في مصر ") 1999( القادم العام ندوة موضوع

 ، القرار هذا اتخذت عندما العمومیة الجمعیة أن أظن وال الحدیثة، مصر مؤسس وفاة على سنه مائة
نما له، التشیع أو على محمد أسرة حكم علىكانت تضع فى إعتبارها التحسر  ٕ  إلقاء األوحد باعثها كان وا

 لتاریخ خدمة تقویمها تعید أن واجبها من ترى ، المصري المجتمع حیاة في مهمة تحول فترة على الضوء
  .الوطن

 ندوة استضافت التي الكبرى القاهرة بمكتبة دار الذي الجدل خلفیة لتفسیر منها البد طویلة مقدمة هذه
 فرغم. 1998 رسما 19-17 من المدة في "تقویمیة دراسة -مصر على الفرنسیة حملة"ال عن الجمعیة
 اإلهتمام بعقد ندوةوكذلك الدكتور إبراهیم نصحى رئیس الجمعیة على تأكید أن  الندوة، عام مقرر حرص

 المصریة الجمعیة وأن ، بالمناسبة االحتفال الجهات بعض نیة عن یشاع عما البعد تمام بعید الحملة عن
 األحداث على األضواء إلقاء هدفه دیميأكا إطار في الموضوعات هذه مثل تتناول التاریخیة للدراسات

عادة عامة، العربیة واألمة خاصة مصر تاریخ في المهمة ٕ  فقد موضوعیة، بصورة األحداث تلك تقویم وا
 - وجدوا الذین الحضور بعض مداخالت على ردا ذلك بتكرار للندوة الثالثة األیام خالل المنصة شغلت
 بالحملة االحتفال نیة على احتجاجهم إلعالن مناسبة بالذات المكان هذا في الندوة عقد في -یبدو ما على

دانتهم الفرنسیة، ٕ  في الكلمة یطلب أن زهیرى كامل األستاذ واضطر .الصدد هذا في الثقافة وزارة لدور وا
 بین الثقافیة بالعالقات االحتفال في للنظر اجتمعت التي الفرنسیة المصریة اللجنة قصة لیروى مرة كل

 الفرنسیة الحملة تناول ومعارضي أنصار بین الحسابات تصفیة من نوع وكأنه األمر داوب ،البلدین
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 التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة على غضبهم جام البعض وصب ،بالذات الوقت هذا في بالدراسة
   .محضا استعماریا عمال كانت التي الفرنسیة الحملة ذكرى إحیاء في ضالعة وعدوها

 للجمعیة االتهامات كالت التي المداخالت أصحاب غالبیة أن) والتاریخ للحقیقة(سجیلبالت الجدیر ومن
 یطرح ما مناقشة بهدف واحدة،ال جلسة لحضور منهمكانوا من عابرى السبیل الذین جاء كل  التاریخیة،

نما أفكار، من المنصة على ٕ  التي ةالفرنسی بالحملة) االحتفال( فكرة من "السیاسي" موقفه إعالن بهدف وا
 نقل "األدب أخبار" أساءت األخیرة الجلسة ختام في ذلك الندوة عام مقرر أكد وعندما أصال، واردة تكن لم
 فاضلة عالمة وهى حنا نیلي. د األخیرة الجلسة رئیس شخص إلى "واضحة بصورة " وأساءت بل دار، ما

 الساحة على بارز حضور وألعمالها ، العثماني العصر في مصر في المتخصصین عمد من تعد
 فطلب الكبرى القاهرة مكتبة أمام تمر كانت أنها األدب أخبار تحقیق كتب من فزعم الدولیة، األكادیمیة

 ما بقدر األسف إلى یدعو أمر وهو) !كذا( بالموضوع لها عالقة ال وأنها الجلسة، لرئاسة الدخول منها
  شمئزاز. اال یثیر

  مغالطات غریبة!
 وجدوا جمعیتهم، مقر في الوطن تاریخ في النظر یمعنوا أن اعتادوا الذین المؤرخین أن القول وجملة
 المثقفون یؤمه عام مكان إلى بندوتهم خرجوا عندما حسابهم، في تدخل لم معركة في طرفا أنفسهم

 على غریبا ذلك بدا فقد المغالطة على كثیرا ویعتمد سیاسیا، مضمونا یحمل الجدل كان ولما وأشباههم،
 متقی قدمت التي واألوراق الندوة محاور أن وخاصة والبیانات، األدلة على مواقفهم یبنون الذین المؤرخین

 الشعب نظمها التي للحملة الفرنسیة، والمقاومة الشعبیة  االستعماري الطابع على تام بوضوح الدلیل
 احتفاال یعنى ال التناول هذا ومثل. مصر وصف لكتاب نقدیة دراسات قدمت ثم ضدها، المصري
نما بالمناسبة ٕ   .مصر تاریخ في فارقة عالمة كان لحدث تقویم هو وا

حقاقا ٕ  األول المحور في سواء الباحثون طرحها التي األفكار ناقشت جادة مداخالت هناك كانت ،للحق وا
 التي الهمجیة والوسائل ، عامة األوربي االستعمار بحركة وعالقته للحملة االستعماري الوجه عالج الذي
 وما ،المصریة الشعبیة المقاومة وضد ،حاربهم الذین والعثمانیین الممالیك الجنود ضد بونابرت اتبعها
 ود كسب محاولته رغم بونابرت أن إلى المحور هذا وخلص بطش، من اإلسكندریة بأهل الحملة فعلته

  .المصریین إلخضاع سبل من عرف ما أحط بعیت استعماریا غازیا كان المصریین

 وثورة ،الفرنسي االحتالل ضد القاهرة ثورتى خالل من للحملة المصریین مقاومة الثاني المحور وعالج
 من الحملة مقاومة في للمشاركة مصر إلى جاءت التي العربیة والقوى فیها، المقاومة ومظاهر الصعید
   ".فرنسیسال دولة بزوال التقدیس مظهر " الجبرتي لكتاب نقدیة دراسة ثم والمغرب، الحجاز
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 بنظرة ولكن الفرنسیة، للحملة البارز االیجابي األثر باعتبار "مصر وصف " األخیر المحور وتناول
 كتاب من وغیره المقریزي بأعمال تأثرها ومدى القاهرة لخطط الفرنسیین دراسة المحور هذا وشمل نقدیة،

إلسالمیة وعدم دقة علماء القاهرة ا أثار بعض تخریب في الفرنسیین دور عن بحث وكذلك ، الخطط
 لم التي القدیمة مصر أثار من الحملة علماء سجله ما ثم ،الحملة فى وصف وتسجیل بعض تلك اآلثار

  . القدیم مصر تاریخ دراسة في التسجیل ذلك وأهمیة ، اآلن وجود لها یعد

 أعضاء من هاكل الندوة أعمال متابعة على حرصوا ممن جادة مهمة بمداخالت المحاور تلك حظیت فقد
 المداخالت تلك إلى یلتفت لم أحدا ولكن التاریخ، بدراسة والمهتمین التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة
 باعتبارها الندوة إلى نظروا من أصوات وغطت الندوة، رصدت التي اإلعالم بوسائل جاء فیما المهمة
 تعقیبا تملك لم األصوات تلك صحابأ من واحدة إن حتى األصوات، من غیرها على "احتفالیا"  عمال
 بالحملة فعال تحتفلون الندوة هذه بإقامة فأنتم قلتم مهما ": القول إال المنصة من نقلته الذي اإلیضاح على

 بأن الندوة عن توصیات صدور عدم یفسر أن "األدب أخبار" تحقیق بصاحب األمر وبلغ ."!!الفرنسیة
 الصحیحة اإلجابة ألجبناه سألنا ولو ،التوصیات إصدار دون االجتماع فض إلى اضطروا الندوة منظمي

 نهایة في تصدر توصیات إعداد تقالیدها من یوما یكن لم التاریخیة للدراسات المصریة فالجمعیة: 
وألنها ترى فى  التاریخي، بالبحث والمهتمین ألعضائها خطابها توجه أكادیمیة جمعیة ألنها ،الندوات

 التوصیات هذه لمتابعة أكادیمیة أو ثقافیة مؤسسة هناك لیست ألنه ،له ىمعن ال التوصیات طقسا
  .الوطن هذا في للندوات دودیة زوائد مجرد التوصیات تصبح وبذلك التنفیذ، موضع ووضعها

  المصریون یكتشفون أنفسھم
 بي،العر  والوطن مصر تاریخ خدمة األساسي دورها أن ترى التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة إن

 والحملة ، الوطن هذا عاشها التي الخاصة التجارب ومن عامة منه المستفادة الدروس واستخالص
 یكتشفون المصریین جعلت ألنها ، مصر أصابت التي النوازل أهم من كانت مصر على الفرنسیة
 في وحدهم كوهمتر  وقد العثمانیین واألتراك الممالیك وجدوا عندما فیهم الكامنة الطاقات  ویوظفون ،أنفسهم
ٕ و  توجس سنوات الثالث الحملة سنوات وجعلوا قناتهم، تلن فلم االستعماریة الفرنسیة الحملة مواجهة  ستنفارا

 – المملوكیة السلطة ممارسات قبول باستطاعتهم یعد فلم الحملة، خروج بعد التجربة هذه من واستفادوا ،
 المصریین بإرادة مصر على والیا على لمحمد اختیارهم وكان قبل، من معها تعایشوا التي العثمانیة

 جانب من اعترافا لطلبهم السلطان رضوخ وكان ،قبل من العثمانیة الدول تعرفه لم جدیداً  حدثا وشروطهم
  .السیاسیة الساحة على فعال كعنصر الشعبیة وقیادتهم بالمصریین الدولة

  !لفرنسا على محمد بعثات
 مصر، من الحملة خروج بعد الزمان من عقدین على یزید ما إلى تأخر فقد الفرنسیة بالثقافة التأثر أما

. الحدیث التعلیم إقامة من به ارتبط وما الحدیث الجیش وبناء التنمویة على محمد سیاسة خالل من وجاء
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 ، السیاسي نظره بعد على یدل والعسكریة الفنیة للخبرة رئیسى كمصدر لفرنسا على محمد اختیار وكان
 والثقافیة والعسكریة الفنیة الخبرة عناصر وكانت جراحها، تلعق مهزومة إمبراطوریة كانت عندئذ فرنسا ألن
 المنشودة ضالته على محمد فیهم فوجد یطلبها، لمن السوق في خدماتها تعرض العمل عن عاطلة فیها

  . فرنسا إلى األساسیة التعلیمیة بعثاته ووجه

 تجربة لنجاح التام باالرتیاح أحس التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة إدارة سمجل أن بالتسجیل وجدیر
 أن للجمعیة أتیح فقد الثقافیة، للحیاة المتابعین جمهور یؤمها التي المنابر إلى الجمعیة بندوات الخروج

 الرامیة الجمعیة سیاسة مع تمشیا وموضوعي وطني منطلق من مهم تاریخي حدث لمعالجة نموذجا تقدم
  .المصریین بین بالتاریخ وعيال نشر إلى

 نفس في القادم للعام ندوتها التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة تعقد سوف أیضا المنطلق هذا ومن
 بمن نواجه ال ولعلنا ".تقویمیة دراسة – علي محمد عصر في مصر "عن) الكبرى القاهرة مكتبة(  المكان
  . على محمد سرةأ حكم ذكري إحیاء إلى والدعوة بالرجعیة یتهمنا


