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 بأكملھا تاریخیة ومدرسة مثقفا 30و وطوغان عباس رءوف شملت

 المصریین المثقفین إرھاب حملة
  للتطبیع وكر إلى بالتحول مھددة األمریكیة والجامعة.. بینین الصھیونیة الحملة رأس

 
 المثقفین من عدد إلى" كاھانا مائیر" وزعیمھا االسرائیلیة" كاخ" حركة وجھتھا التي التھدید خطابات الذاكرة إلى تعید الجدیدة الحملة
  ..  الماضي القرن ثمانینیات في مصر، في العام الرأي وقادة

 
  الباقوري العال عبد

  2007نوفمبر  4
 

 أن" السامیة معاداة"ب الكبیر العربي المؤرخ عباس رءوف الدكتور األستاذ اتھام من معدودة أیام بعد انھ خالصة مصادفة ھي ھل
 الماضي، أكتوبر 26 الجمعة یوم في األول االتھام صدر المثقفین؟ كبار من 30و طوغان أحمد الكبیر الفنان ضد ماثلم اتھام یصدر

 ھو أمریكي مؤرخ االتھام ووجھ" البدیل" ھي یومیة صحیفة وفي" العربي األھرام" ھي أسبوعیة مجلة في نفسھ الیوم في نشر وقد
 للجدل مثیرة كتب عدة أصدر والذي حالیاً  بالقاھرة األمریكیة الجامعة في ألوسطا الشرق دراسات قسم رئیس" بینین جوئیل"

 المصریة القومیة المدرسة" إلى مده بل وحده، عباس رءوف الدكتور على اآلن بتوصیفھ أقوم لن الذي اتھامھ یقصر ولم. والخالف
 معادین بكونھم وصمھم الذین المصریین المؤرخین من بیرك عدد" والي" البدیل" إلى" بینین" حدیث في جاء كما ،"التاریخ قراءة في

 ". العربي األھرام" في لسانھ على ورد حسبما أیضا، للسامیة
" التشھیر مكافحة منظمة" ان مصریة صحف نشرت الماضي، أكتوبر 30 الثالثاء یوم في التحدید وجھ وعلي ھذا، من أیام بعد

 المنظمة ھذه أصدرتھا قائمة وشملت" السامیة معاداة" ـب طوغان أحمد المعروف ریكاتیرالكا رسام أیضا اتھمت األمریكیة الصھیونیة
 . السامیة بمعاداة جمیعا وصمتھم مصریا، وكاتبا صحفیا 30 األمریكیة الصھیونیة

 األبیض إال تري ال" أنھا زعم كاملة تاریخیة مدرسة وضد كبیر عربي مؤرخ وضد القاھرة، من اتھامھ مدفعیة" بینین" أطلق لقد
 أمر انھ أظن الذي االدعاء ھذا علیھ یبني واحداً  دلیال یملك ال انھ المؤكد ومن برھان، أو دلیل بأي ھذا اتھامھ یسند ولم" واألسود
 بعد" التشھیر مكافحة منظمة" قائمة جاءت أن حال بأیة مصادفة ولیست المصریین، المثقفین ضد جدیدة لحملة بدایة وانھ مقصود،

" المصریین الیھود شتات" كتابھ بشأن أثیر بما مرتبطا ھذا اتھامھ جاء وقد إصداره في الحق نفسھ" بینین" أعطي الذي الحكم من أیام
 ترجمة أیضا الحالي العام في أصدرت نفسھا، الدار أن ھنا والمثیر. الشروق دار ھي كبیرة، عربیة نشر دار مترجما أصدرتھ الذي
 أخرى كتب في" بینین" شریك" لقمان زخاري" كتبھ الذي" األوسط الشرق تفسیر على الصراع: اتھوسیاس ستشراقاإل تاریخ كتاب
 وشیمون غالي بطرس الدكتور األستاذ مع حواراً  فیھ تناول الشروق دار عن السیاسیة والحركة العمال" عن جزأین من كتاب منھا

 من كثیر على تعقیبا كلمة أیة دون الترجمة صدرت وقد. الحالي ةالدول ورئیس األسبق، اإلسرائیلي الوزراء ورئیس الوزیر بیریز
 نفسھ" بینین" وان خاصة! بالذات؟ الوقت ھذا وفي الكتب ھذه ولماذا الدار ھذه فلماذا.. بیریز لسان على وردت التي االفتراءات

 الترجمة على للموافقة محددة شروطا ووضع" المصریین الیھود شتات" كتاب بترجمة للترجمة القومي المشروع من عرضا رفض
 ". الشروق دار" نشرتھا التي الترجمة في بالفعل تحقق ما وھو فیھ، ورد ما بعض حول تعلیق أي كتابة عدم منھا

 لم آخرین ومؤرخین عباس رءوف الدكتور ضد مصریة، صحف صفحات وعلي" بینین" وجھھ الذي االتھام تھافت من الرغم وعلي
" التشھیر مكافحة منظمة" عن صدر بما ربطناھا إذا خاصة ھذا، من وأخطر أكبر ظني في الغضبة ان إال باالسم، یذكرھم

 مائیر" وزعیمھا اإلسرائیلیة" كاخ" حركة وجھتھا التي التھدید خطابات الذاكرة إلى تعید جدیدة حملة أمام إننا. األمریكیة الصھیونیة
 من إال تختلف ال الجدیدة االتھامات وحملة.. الماضي القرن ثمانینیات في مصر، يف العام الرأي وقادة المثقفین من عدد إلى" كاھانا
 منھم القلب وفي المصریین المثقفین تھاجم ألنھا أخطر، الجدیدة الحملة إن بل السابقة، والتخویف اإلرھاب حملة مع الشكل حیث

 منذ بدأت صھیونیة إسرائیلیة سیاسة وھذه. دفاعال موضع في یكونوا كي دارھم، عقر وفي أرضھم، وعلي بلدھم في المؤرخون
 مصریین مثقفین ضد معركتھم إدارة على واضح ھو كما یحرصون مختلفة، وصھیونیة إسرائیلیة شخصیات فیھا ویشارك سنوات،

 مھم،نعل ال آخرون وھناك ومكشوفون، بل معروفون المشاركین وبعض مختلفة، ووسائل بأسالیب ذلك ویتم ذاتھا، مصر داخل من
 وفي جاھداً  یحاول الذي" الصھیوني الیسار" خزائن من غالبیتھا في مستعارة مختلفة، أقنعة وارتداء وجوھھم تغطیة بعضھم ویحاول
 حقوق" عن والدفاع" السالم" عن بالحدیث ھؤالء یستمیلھا قوي وھي المصري، الیسار من قوي والء كسب إعادة الحالي الوقت
" اإلسرائیلي العربي والنزاع الماركسیة السیاسات عن كتابھ في نفسھ" بینین" تناولھا كثیرة خلفیات لھا ةقص وھذه" الفلسطیني الشعب

 النقب، في جوریون بن جامعة في األستاذ" امیتاي یوسي" كتبھ آخر نظیر لھ كتاب وھو 1996 في العربیة ترجمتھ صدرت الذي
 بقصة الصلة مقطوعة وال بعیدة لیست المصري الیسار مع وقصتھ" امتاي"و.. فلسطین قضیة من المصري الیسار موقف عن

 ،"السالم" عن وحدیثھ الیساریة برطانتھ استمالھم انھ یبدو الذین الیساریین بعض من ویتقرب القاھرة، على یتردد األول كان". بینین"
 تقریر حق ومنھا فلسطین، شعب حقوق عن الحدیث من مانع وال الفلسطیني، الشعب ضد اإلسرائیلیة الحكومات لسیاسات ونقده
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 للمركز مدیرا یأتي حكومتھ لسیاسات والرافض الناقد الیساري" امیتاي" ـب فإذا تساقطت، أن لبثت ما األقنعة ولكن.. المصیر
 وبعد. یةیمین الصھیوني الكیان حكومات أكثر من وھي نتنیاھو، بنیامین" حكومة ظل في ھذا وكان. بالقاھرة ،اإلسرائیلي األكادیمي

 من" الیساریین قدامي" من یجد أسف بكل یزال وال علیھا، یتردد یزال ال القاھرة، في والحلفیة الرسمیة" امیتاي" مھمة انتھت أن
ً، یشیر انھ بل مھمتھ، على لھ امتیاي" یتستر وال. إلیھ ویصغي معھ یجتمع  السعودیة،" الحیاة" صحیفة في یكتبھا مقاالت في رمزا

 من تلقیت الوحدوي التقدمي الوطني التجمع حزب لسان" األھالي" صحیفة لتحریر رئیسا كنت وحین.. معھم یجتمع من بعض إلى
 أرسل الذي الزمیل على یلح ھو وكان. نشره في كثیرا وترددت وإمعان بدقة قرأتھ مقاال المحررین، أحد طریق عن ھذا،" امیتاي"

 مطوالً  تعلیقا كتبت أن بعد الصحیفة، في الصف قسم إلى وأرسلتھ واثنتین، مرة ھقراءت وأعدت. المقال نشر في طریقھ عن المقال
 مجلس إرادة عند النزول إال أملك ولم. النشر ورفض إلیھ، ذھبت فیما عارضني الذي التحریر مجلس على األمر وعرضت. علیھ

 فإن وھنا، صھیوني أو إسرائیلي أي مع" عتطبی" انھ على یؤخذ ان یمكن مظھر أي ضد وحسم بقوة أقف وأنني خاصة.. التحریر
 .. علیھ ویتفوق یفوقھ إنھ بل الیمین، عن خطرا یقل ال" الصھیوني الیسار"

 ذلك على نموذج خیر ولعل خارجھ وفي الصھیوني الكیان في معروفة ظاھرة والیمین الیسار بین ما والصھاینة اإلسرائیلیین وتقلب
 صدرت وقد" الالجئین مشكلة ووالدة الفلسطینیین طرد" عن بابھا في إسرائیلیة اسةدر أول صاحب" موریس بني" المؤرخ ھو

 من وزمالئھ" موریس" صیت ذاع أن بعد ،1993 في العربیة إلى ترجمتھا وتمت ،1988 في الدراسة لھذه االنجلیزیة الترجمة
 ولكن" اإلسرائیلیین التنقیحیین المؤرخین" وسماھم" ..الماركسیة السیاسات" كتابھ في" بینین" إلیھم أشار الذین" الجدد المؤرخین"
 وعدوانیة عنصریة ینضح خطیر صحفي بحدیث وأدلي الفلسطینیین الالجئین مشكلة عن كتب عما تراجع أن لبث ما ھذا" موریس"

 أرض" یطھر لم ألنھ الصھیوني الكیان في وزراء رئیس أول" جوریون بن دیفید" موقف فیھ وانتقد والفلسطینیین، العرب ضد
 .. العرب جمیع من" إسرائیل

 عن یتخلى أن" 1970 عام صیف منذ قرر انھ الیوم ویعلن الصھیوني، بماضیھ یعترف فھو ھؤالء، من آخر نموذجا یكون قد" بینین"
 ألنھ بھ أشاد وقد ،"المصریین الیھود شتات" للكتاب فھمي خالد الدكتور تقدیم في جاء حسبما ،"بھ لیھتدي فكري كمرجع الصھیونیة

 األمریكیة التلیفزیون ومحطات اإلذاعات في الحدیث كثیر" ھو بل العاجیة، أبراجھا یسكن وال الجامعة، أسوار خلف یتوارى ال
 دولة بأنھا إیاھا متھما إلسرائیل، االنتقادات أشد توجیھ في یتردد ال األحادیث تلك في وھو المصریة، الفضائیات في كما المستقلة

 في" بینین" جوئیل یتردد ال كما. مستقلة دولة في حقھم ذلك في بما مصیرھم، تقریر في الفلسطینیین حق عن ومدافعاً  ة،استعماری
ً، والعرب الفلسطینیین تجاه ینتھجونھا التي العنصریة السیاسة عن اإلسرائیلیین للقادة اتھاماتھ توجیھ  بمحاكمة طالب وقد عموما

 الصھاینة فإن ذلك، صحة في التشكیك ودون". 1982 عام بیروت في وشاتیال صابرا رةمجز في دوره عن" شارون ارییل"
 جدید ال انھ یعرف یومیا اإلسرائیلیة الصحف تنشره ما یتابع ومن منھ، وأكثر ھذا یقولون الصھیوني الكیان داخل في واإلسرائیلیین

 ! إلیھ؟ یعود لن فھل.. صھیونيال الكیان غادر یقول كما وانھ خاصة".. بینین" ویكتبھ یقولھ فیما
 للبنان" شارون" غزو ضد الصھیوني الكیان تاریخ في مظاھرة أكبر قادت التي اإلسرائیلي" العمل حزب" قیادات ان نذكر ولعلنا

 الذي الحالي، الدولة رئیس" بیریز شیمون" مثل حكمھ، أركان من وأصبحت المرض، صریع یسقط أن قبل" شارون" مع تحالفت
 فإن ذلك ومع.. أحد على تنطلي بضاعة الصھیوني الكیان حكومات" شتم" حتى أو نقد یعد ولم الحمائم، من بأنھ عادة صفیو كان

 یثیر ،"بھ یھتدي فكري كمرجع الصھیونیة" عن تخلي انھ ملتبسة عبارة في وقولھ" صھیونیا" یعد لم بأنھ الیوم" بینین" اعتراف
 من نكتشفھ أن یمكن ذلك بتحدید أنھ ظني وفي. فقط الفكرة ولیس والسیاسة الممارسة یونیةللصھ تعریفھ حول ھنا األساسي السؤال
 : التالیة األسئلة عن إجابتھ في تكمن محددة، معاییر خالل
 التاریخ؟ عبر واحد شعب الیھود أن ویعتقد" بینین" السید یؤمن ھل ! 
 ؟" إسرائیل أرض" الموعودة أرضھ إلى العودة في الحق الشعب لھذا بأن یؤمن أوال یؤمن ھل ! 
 ؟"الوجود في إسرائیل حق" ب باالعتراف مطالبون العرب أن یري ھل ! 
 ؟..وأرضھم وطنھم إلى العودة في الفلسطینیین الالجئین حق من موقفھ ما ! 

 یشكلون الیھود ان" على تقوم التي الصھیونیة جوھر إلى" المصریین الیھود شتات" لكتاب تقدیمھ في فھمي خالد الدكتور أشار وقد
 أن المعروف فمن.. الحرام هللا بیت إلى وحج وصام صلي لو حتى صھیوني، فھو ھذا یعتقد من أن تقدیري وفي" موحداً  شعبا

ً، جمیعا لیسوا الصھاینة  ان الیوم الواضح من أصبح وقد. صھاینة غیر یھود وبالتأكید أیضا وھناك یھود، غیر صھاینة فھناك یھودا
 العربي العداء ان علیھ المتفق ومن. والیھودي والصھیوني اإلسرائیلي بین یفرقان أیضا بعامة العربي والفكر بعامة عربیةال السیاسة

 العرب تجاه وأعمالھم وسیاساتھم مواقفھم في یؤیدھم من كل وضد والصھاینة، اإلسرائیلیین ضد ولكنھ الیھود، ضد یكن ولم لیس
 .. والفلسطینیین

 المصریة التاریخیة المدرسة في وزمالئھ عباس رءوف الدكتور ضد" بینین جوئیل" ادعاه الذي االتھام بطالن ثبتی ھذا، ضوء وفي
 فیما نفعاً  وأمثالھ تجدیھ ال" السامیة معاداة" تھمة بأن تذكیره ھنا یكفي ولكن.. نفسھ" بینین" كتبھ بما البطالن ھذا أسند أن وأستطیع
 موقف إلى خاصة، والمصریین العرب، المثقفین تنقل أن ترید قوي ھناك أن إلى وبقوة ینبھنا التھاما ھذا ولكن. ویریدونھ یدبرونھ
 یقف الذي الثقافي الحصن وھو التطبیع، مقاومة حصون آخر یضربوا أن یریدون وھؤالء.. والصھاینة اإلسرائیلیین تجاه الدفاع

 عن بعیدا لیس بالقاھرة، األمریكیة الجامعة في الحالي مركزه لىإ" بینین" مجیئ ولعل. منھ القلب مركز في بعامة المؤرخون
.. حالیا لھ اإلعداد ىیجر الذي" أنابولیس" مؤتمر في ذروتھا تبلغ أن إلى األمریكان وحماتھم الصھاینة یھدف التي التطبیع" ھوجة"

 الصھاینة أمام مفتوحة لألسف فیھا مصر كانت فترة إلى بنا یعودوا أن یریدون ،اإلسرائیلیون منھم القلب وفي الصھاینة، أن
 الصھیونیة عن لتدافع مصر في تصدر صحف فیھا كانت التي الفترة والي وغیرھما، وایزمان حاییم إلى ھیرتزل من وزعمائھم
 انطلقت التي ةالسامی بمعاداة االتھام سھام أن تقدیري وفي.. منھا طردوا التي بالدھم إلى العود في" الیھود حق" سمتھ وعما وأھدافھا

 ألد ھي مصر بأن رؤیتھم اإلسرائیلیون یخفي وال. سنوات منذ تخطیطھا یجري عملیة في أولي طلقة مجرد ھي ذاك أو الوكر ھذا من
. أرضھ فوق ضده المعركة وإلدارة الختراقھ المصري الجسد في الحالي الوھن ظل في سنحت فرصة ھناك أن ویرون أعدائھم،
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 فضح أي وراءھا، تتخفي التي الوجوه عن األقنعة ونزع لھا، التنبیھ یجب بل الجدیدة، الھجمة بھذه تھانةاالس عدم یجب ثم، ومن
 السید كان وإذا وممارسة فعال ومساندتھا وقوال، لفظاً  الصھیونیة معاداة یعني الذي ،"الالصھیونیة" قناع رأسھا وعلي حقیقتھا،

 یعتذر أن ثانیا وعلیھ علیھ، نطرحھا التي الكاشفة األسئلة عن یجیب أن أوال فعلیھ الدائرة، ھذه في منخرطا نفسھ یري ال" بینین"
 التاریخیة المدرسة والي عباس رءوف الدكتور إلى وجھھ الذي الباطل واالتھام منھ صدرت التي اإلساءة عن عالنیة ویتراجع
 . المصریة القومیة

 كتابھ خاصة الصھیونیة،" قضایاھا" وكشف أعمالھ دراسة في نبدأ ان فعلینا فعلی لن انھ الظن وأغلب ھذا" بینین" السید یفعل لم فإن
 الكتب عشرات صدرت" الشمس تحت مكان" بعنوان" نتنیاھو" كتاب صدر وحین قبل، من". المصریین الیھود شتات" عن األخیر
 عن تھحإلزا علنیة وسیلة بكل السعي مع ھذا یتكامل أن على الكاذبة، الدعاءاتھ ودحضاً  ومعارضة ونقدا تصویبا: ضده العربیة

 أربعة عبر بناھا والتي مختبئة تزال ال والتي المختلفة عالقاتھ كشف مع بلدنا، من ولطرده بل أرضنا، فوق مقامة جارتھ في ھموقف
 إلى بھ جيء ،1983 عام منذ بھا عمل والتي الشھیرة األمریكیة" فوردنستا" جامعة من بھ جيء والتي تقریبا، السنین من عقود

 المواقع تكشف التي االستطالع وحدة بدور یقوم المجال ھذا في وھو. الجامعة أسوار وأمام وراء فیما محددة، مھام إلنجاز القاھرة،
 المؤرخین وعن المصري، التاریخ وعن القومیة الثقافة عن الدفاع قوي وتتالقي تستند أن یجب الھجمة ھذه مواجھة وفي. قصفھ قبل

 قادرة مذكراتھ في ذكر كما سیناء في لھ مقبرة بناء حلم من الصھیونیة الحركة مؤسس" ھیرتزل" حرمت التي مصر إن. نالمصریی
 خطورة من التقلیل حال بأیة یعني ال التفاؤل وھذا. ضدھا تحاك التي الصھیونیة المخططات جمیع ضرب على المدى طال نوإ

 . وفاصلة عنیفة الثقافیة الجبھة على المعركة یشنون ذینال والخصوم باألعداء االستھانة وال المعركة
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