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 الصھیوني..  »البدیل«
 

 عبدالھادى محمد   :بقلم
٢٠٠٧/ ١١/ ٧  
 

 االعتراف برغم المصري والمجتمع اإلسرائیلي المجتمع بین التطبیع ضد مصر في عنیفة مقاومة المتحدة والوالیات إسرائیل تواجھ
 حكومیة رسمیة المقاومة إن قلت إذا قیقةالح علي أفتئت وال دبلوماسیة، عالقات وإقامة ١٩٧٩ معاھدة في إسرائیل بدولة الرسمي
ا،  الداخلیة وزارة وترفض أشكالھ، بجمیع التطبیع یرفض الثقافي القطاع فإن الزراعة، وزارة نھجتھ الذي التطبیع فبرغم أیضً

 زوار بعض ءقضا عن ناھیك اإلسرائیلیة، الجنسیة یحملن زوجات من المصریین ألبناء الجنسیة ومنح المختلطة بالزیجات االعتراف
 .»السودا العملة« ھذه إلي دفعھم ومن إسرائیل وراء ومن إسرائیل یكرھون تجعلھم الدولة أمن مباحث في -  لیلتین أو - لیلة إسرائیل

 
ا األشد المقاومة أما ً  من األرباح وجني بالمصالح تتعلق ألسباب األعمال رجال بعض باستثناء للتطبیع الشعبیة المقاومة فھي عنف

 .التجارة لھذه شرعي كغطاء »الكویز« اتفاق الحكومة لھم توفر أن حتي قبل تجاریة عالقة
 

ا »الوطني الحزب رموز ولیس بجد الرموز« الوطنیة والرموز والمالیة المھنیة والنقابات واألكادیمیون المثقفون ویلعب ً  رئیسیا دور
 للمجتمع الصھیوني االختراق خطورة وإظھار المنطقة في یةاألمریك والسیاسة إسرائیل مع التطبیع ضد العام الوعي تشكیل في

 .المرئیة وغیر المرئیة األشكال من شكل بأي المصري
 

 یستخدم الحكومي الرسمي المستوي فعلي التطبیع، ضد الوطنیة المقاومة إلجھاض عدة دروبًا المتحدة والوالیات إسرائیل وتسلك
 مثل معینة مناسبات في أو بالتطبیع األمریكیة المساعدات ربط عن الروتیني بالحدیث واحد آن في والتھدید الترغیب ورقة الطرفان
 علي وذلك الثقافي، التطبیع رفضھ بسبب الیونسكو منظمة عام مدیر لمنصب الثقافة وزیر حسني فاروق ترشیح دعم بعدم التصریح

 .المثال سبیل
 
 متوازیین رئیسیین طریقین یسلكان المتحدة والوالیات إسرائیل فإن للتطبیع دیةالمعا الوطنیة الفكریة والرموز المثقفین اتجاه في أما

 .واحد بحجر عصفورین ویضربان واحد ھدف في یصبان
 

 والجامعة الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة الھیئات ھذه ومن للتطبیع مباشرة غیر خلفیة كقنوات أمریكیة ھیئات استخدام: األول
 المشاریع ھذه وتركز مصریین، أكادیمیین تستقطب وأكادیمیة بحثیة مشروعات الوكالة تمویل طریق عن وذلك ة،بالقاھر األمریكیة
ا  غالبًا- یھود وأمریكیون إسرائیلیون أكادیمیون فیھا یشارك »مشتركة أكادیمیة مشاریع« مسمي تحت منھم الیساریین علي خصوصً

 طلبة علي بھا المحاضرات وإلقاء للتدریس إسرائیلیین أكادیمیین فتستقبل مریكیةاأل الجامعة أما إسرائیل، دولة مع متعاطفون -
 .مصریین وأكادیمیین

 
 ألراض احتاللھا واستمرار الفلسطیني الشعب ضد وجرائمھا وممارساتھا سیاستھا بسبب وإلسرائیل للصھیونیة العداء تخفیف: الثاني
 ارتباط لفكرة والترویج طیبة، صورة في المصریة الذھنیة في إنتاجھما وإعادة یلوإلسرائ للصھیونیة الكراھیة تخفیف ثم ومن عربیة

 الدراسیة المناھج لمراجعة الحكومات علي الضغط خالل من وذلك معاداتھما، وخطأ معھا بالتطبیع المصریة الوطنیة المصالح
ا  وإلبعاد السالم، ثقافة نشر دعاوي تحت اإلسرائیلي العربي والنزاع بالیھود منھا یتعلق ما كل لحذف والتاریخیة الدینیة خصوصً

 .العام الرأي توجیھ علي فیھا وجودھا خالل من تؤثر مواقع من والتطبیع وإسرائیل للصھیونیة المعادیة الشخصیات
 
 »رشیدت« ١٩٧٩ عام المعاھدة توقیع بعد السادات الرئیس من بیجین مناحم إسرائیل وزراء رئیس طلب یتذكر منا البعض ولعل 

 .الكریم القرآن في الیھود عن للتلیفزیون الشعراوي متولي محمد الشیخ فضیلة أحادیث
 

 الصھیونیة الدعایة آلة تلجأ للتطبیع المعادین والفكریة الوطنیة والرموز المثقفین مواقف تلیین في إسرائیل یواجھ فشل وإزاء
 »السامیة معاداة« تھمة ھي األیام ھذه األنجع والتھمة العقاب، وسائل إحدي السمعة تشویھ ویعد وعقابھم، مالحقتھم إلي األمریكیة

 !إسرائیل مع بلدھم لمصالح منھ معادون وكأنھم موقع في ووضعھم األكادیمي محیطھم داخل عزلھم ومحاولة شوكتھم لكسر
 
ا المتحدة لألمم العامة الجمعیة أصدرت ٢٠٠٥ نوفمبر في ً  القرار ھذا ووفر ،»السامیة معاداة«و الیھودیة المحرقة إنكار بتجریم قرار
ا المصریین األكادیمیین من االتھام ھذا إلیھ یوجھ من تجعل الصھیونیة الدعایة آلة ید في بھا بأس ال آداة  من لعقوبات معرضً
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 أو قاعاتھا في محاضرات إلقاء أو فیھا العمل من ممنوع قلوبھا مؤلفة دول في عربیة جامعات ومن واألمریكیة األوروبیة الجامعات
 الدعایة آلة وعمل االتھام ذاك توجیھ أھداف من رئیسي ھدف وھذا.. دخولھا حتي أو تستضیفھا علمیة مؤتمرات في المشاركة

 .االتجاه ھذا في الصھیونیة
 

ا األشد والجرح وطأة األشد العقاب لكن  ھذا لتوجیھ التوجھ ساریةی وطنیة مصریة إعالم وسائل تلك الدعایة آلة تستخدم أن ھو إیالمً
 .بالقاھرة األمریكیة بالجامعة یعمل صھیوني إسرائیلي أكادیمي قبل من االتھام

 
 وھو »بنین بن یوئیل« للمدعو تصریحات الصحیفة نشرت الماضي أكتوبر ٢٦ الجمعة صباح الصادر »البدیل« صحیفة عدد في

 بالجامعة - وإسرائیل مصر بین للتطبیع األمامیة المنظمات يإحد - األوسط الشرق بمركز یعمل صھیوني إسرائیل أكادیمي
ا وھو األمریكیة،  .. المحتلة الفلسطینیة األراضي علي صھیوني »كیبوتس« في وعمل تربي إسرائیلي جیل أبناء أحد أیضً

 
 فیھ روج الذي للحدیث المصاحب العنوان وفق.. »للسامیة معاد قومي متطرف« بأنھ عباس رؤوف الدكتور حدیثھ في یوئیل واتھم
ا »البدیل« وإستخدم لمزاعمھ، یوئیل ً ا إلطالقھا منبر ً  ترجمة الشروق دار لھ أصدرت الذي الوقت في الدعایة، آلة ألھداف تحقیق
 ».المصریین الیھود شتات« لكتابھ

 
 عالیة وفكریة وطنیة وقامة التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة ورئیس التاریخ في مرموق مصري أستاذ عباس رؤوف والدكتور

 .للتطبیع العربیة المنطقة في األمریكیة الصھیونیة للمشروعات المعادین ومن التقدیریة الدولة جائزة علي وحاصل البالد في
 
ا وطني منبر من صھیوني إسرائیلي من االتھام ھذا جاء لذا ا، الصحیفة استخدام منھا عدة ألسباب صادمً ً  ادرك في االتھام ونشر منبر

 علي رده علي للحصول عباس رؤوف بالدكتور االتصال وعدم صاحبھ، إلي نسبتھ دون عنوان في االتھام وإطالق إلبرازه، خاص
 .بالرد بنفسھ یقوم لكي - كقارئ - االتھام ھذا بنفسھ رؤوف الدكتور قراءة وانتظار المھنة، بقواعد عمالً  االتھام ھذا
 

 فیھ قررت الذي الوقت في وطنیة لشخصیة الخطورة بھذه اتھام لتوجیھ لیوئیل الفرصة مصریة صحیفة إتاحة باألسي الشعور ویزید
 ضد العنصري التمییز سیاسات بسبب یوئیل مثل اإلسرائیلیین واألكادیمیین اإلسرائیلیة الجامعات مقاطعة البریطانیة الجامعات

 وھل.. مصر؟ في والثوریة الیساریة التیارات من عروبة أكثر بریطانیا جامعات فھل.. اإلسرائیلیة الجامعات داخل الفلسطینیین
 الیساریة؟ صحفنا تعرفھ مما أكثر للسامیة الحقیقیون المعادون ھم من بریطانیا جامعات تعرف

 
ا مطروحة لیست فھي وطنیتھم أما.. »البدیل« في الزمالء مھنیة في مطلقة ثقة أثق  سید محمد الدكتور أقدر ذلك وفوق للنقاش، أساسً

ا تقل ال فقامتھ تحریرھا، رئیس سعید  السیاسیة واجتھاداتھ آراءه أحترم مصري مفكر فھو ،عباس رؤوف الدكتور قامة عن ارتفاعً
 ألحقھ ما بفداحة البدیل في الزمالء إشعار سوي المقال لھذا الصادم العنوان من قصدت وما. عزیز صدیق أنھ علي عالوة والفكریة
ا المرء یواجھ عندما.. رؤوف للدكتور أذي من بھا المنشور ً  .مشابھاً  موقف

 
ا ً  تداركھ یكفي ال مقصود غیر خطأ علیھا نشره تم التي الصورة وعلي نشره تم ما أن وأعتبر العنوان ھذا عن للزمالء أعتذر وسلف
 عبر أو خلفیة أبواب نم التطبیع فرض األمریكي الصھیوني اللوبي محاوالت فضح بل منھ االعتذار أو رؤوف الدكتور رد نشر

 قصة وتلك.. المصري الیسار الختراق اللوبي ھذا ومساعي الوطنیة رموزنا سمعة تشویھ محاوالت فضح وكذلك أمامیة، منظمات
 .المجال ھذا في تروي كثیرة قصص من أخري
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