


حامدعباسرءوف

تحرير

كُحيلَةعُبَادة



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

1www.RaoufAbbas.org

أولكتابااهذنشريعيدأنطرفألىيحقوال. المؤلفلورثةمحفوظةالحقوقجميع
نشروسيلةأىأومطبوعةأوإلكترونيةأوبصريةأوسمعيةوسائلبأىمنهجزءأى

:لإلتصال. منهمكتابيةموافقةعلىالحصولبعدإالمستقبًالتستحدثأوحالًيامعروفة
info@RaoufAbbas.org

mailto:info@RaoufAbbas.org


كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

2www.RaoufAbbas.org

فهرس
5...............................................................................تقديم

13......................................................................وَمسيرٌةِسيرٌة

20...........................................................والوثائقالتاريخعلمفي- 1

20...............................................................القوميَّةوثائقَناحماَيُة

28..................................الشَّخصيَّةواألوَراقالوثاِئقحمايِةأجِلمنمشُروٌع

36.........................................للدَّولةوثائَقمنلديِهمابتْسِليمهيكلُأَطالُب

42.............................................؟األجنبيَّةالسَّــيطرِةمنالمصريَّةاَالثارعلُمَتحرَّركيف

57.......................اِإلْسالِميالتَّاريخَتْفِكيِكلمواَجهِةُأسلوٍبنحو - الذَّاِكرةَتْجريُف

62..................................................................والُمستقبلالتَّاريُخ

70......................................................والمعاصرالحديثالتاريخفي- 2

70...........................................التاريخيَّةالشَّخصيَّة - والسُّلَطةالِمصريُّون

99.................................................................الكَبيرباَشاإبراهيم

107............................................إسماِعيلعصرفياالجتماِعيالتطوُّر

115.........................................................المصريَّةالصَّحاَفةتاريُخ

131...............................................واألبعادالدَّوافع - الُعثمانىاِإلصالح

138...........................................................للتَّساُمحالذَّهبيالعصُر

145.....................؟ِمصرعرفتُههلاللِّيبراِليالنِّظام - وليبراليُّونوراديكاليُّونإسالميُّون

154..................االجتماعيوالوعيالطَّبقيالوعيبين - المصريَّةالُوسطىالطَّبَقة

162................................المصريَّةللِّيبراليَّةالرُّوحياألب - السَِّيدُلطِفيأحَمد

170............................................البريطانيواالحِتاللالسيِّدُلطِفيأحَمد

177..............................................................1919ثورةرُموزأحد - الدِّينِسراجفؤاد

185......................................... ؟!.الَفاعلمن) - 1952يناير26 (الَقاِهرةحريقلْغزحلُّ

196.....................................السِّياسيِمصرتطوُّر - الِعشرينالَقرنحَصاُد

205.............................................................المصرياليسارفي - 3



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

3www.RaoufAbbas.org

205...................................التَّاريخيوالواِقعاُألسُطورةبينُكورييلهنري

213.................................الِمصريةالشيوعيةوالحركةُمرسيالرَّفيقأوراق

221.................................................النَِّضالمنقرٍنونصُفَطهأحمد

229.............................)2006 -1924 (الِهالليَنبيلأحمدالوطنيَّةقدِّيس؛ النَّبيلوَداعفي

234.................................................................الجَماِهيرصوُت

236............................................................السياسياإلسالمفي - 4

243.................إسبوسيتوجون: لكتابعرض؟ حِقيقةأمُأسُطورةاِإلسالميالخَطر

251..................................................................يوليوثورةفي - 5

251........................................................»السِّريَّةالَقنوات: «هيكللكتابنقديعرض

259.........................................................ألَفاللُخطَّةالَكاِملةالوَثاِئُق

274.........................تصفيتهومحاولةالنَّاِصرعبدَضربوراءاألطلنطيِحلُف

280...................................الثورةرجالمذكراتفياألحرارالضُّبَّاطتنظيم

288.......................................................الدينُمحييخالدتكلَّمهكذا

297..............................................نادرلجيلنُموذٌج، ُحسينالدِّينكمال

302................................................................يتذكَّرغالبُمراد

311.....................................المصريَّةوالعسكريَّةفوزىمحمَّدأولالفريق

319.............................................................والعربأمريكافي - 6

319..................................الَهيمنةإلىالُعزلةمناألمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَيات

325...................................األمريكيَّةاإلمبراطوريَّةوبناءالَعْوَلَمةُثقبرتق

332.........................................................للعرباألمريكيَّةالحدود

340...............................................................الدِّيُمقراطيَّةسبُّوبة

342................................................................مباركمصرفي - 7

342...................................................................األحزابأزمُة

344...........................................................»تُسوناِمي «يُفوقانفجاٍرأعتاِبعلىِمصُر

353.................................................................................................. ...!األنــاَمــــاليّـــَة

358..................................................................مصــــــرخــــــراُب



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

4www.RaoufAbbas.org

365............................؟والنِّظامالصََّحافةبينبهتطالبونحوارأي - التُّوتورقُةسقَطت

368................................................................بينينيوئيلملف - 8

368..............................................األْمِريكيَّةللَجامعِةالمريبالدَّوُرهذا

373..........................................................................................»بينينجويل «حقيقُة

376............................................................................. !ُشجاعرجلعلىالهُجومهذا

383.................................................................ِمنهُبدَّالإيضاٌح

386..........................................................لديهقديمٌةأفكاٌرهيبل

391.........................أهلهامنَشاِهدٌة -  بالقاهرةاألمريكيَّةالجامعةتحوُّالتعن

395..................................................................الُكبرىالخديعة

399.......المصريِّينالمؤرِّخينعلىالنَّاريفتُح» المصريِّيناليُهودشتات «كتابصاحب

404.................................................مصرفيأزمًةُيفجُِّراليُهودشتات

413...................................بينينُجوئلِحوارعلىردٌّ - الحقيقِةإلىالطَّريُق

418.......................................................؟!للسَّاِميَّةعبَّاسرءوفُمَعاداِةعلىاألدلَُّةأيَن

420...................................................التَّاريخومكِرالُملتِبسةالمفاهيم

425.........................................المصرييناليُهودتاريخفيعنُهالمسُكوت

434..................................................المصريينالُمثقَّفينإرهاِبحملُة

441...............................................................الصُّهيوني .. البديُل

445......................................................أيًضااألمريكيَُّةوالجامعُة... 

،توضيٌح - الَباحثدورعلىَطغيالسِّياسيدورولكن؛ فريدةبحثيٍَّةبُقدراٍتيتمتَُّعبينين

448....................................................................عتابوشَهادة

463.....................................وكتابه» بينينجويل «قضيَّةفياألخيرةكلمُتنا

470................................مصريمؤرِّخمعأمريكي- الصهيواإلرَهابقصَّة
Joel Beinin - Biographical Statement ........................................................... 474
Stanford's Islamist Threat ............................................................................. 476
Mark A. Le Vine (UC Irvine History Professor) .......................................... 489
The Olga Document...................................................................................... 493
Memorandum to AUC Faculty and Staff...................................................... 498



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

5www.RaoufAbbas.org

تقديم

الكاتبعن
طالإليهُنغادرسوف، آخرعالمإلىهذاعالمناحاِمدعبَّاسرءوفغادرَسنواتثالثقبل

.قصرأمالُعمُر

نحسبهوالبينناُمقيًمانحسبه – وُمريديهوصَحابتهأصدقاءهنحُن - لكنَّنا، سنواتثالثمضت
.عنَّاغاب

.ماتأنهأتناسىربَّماأو، أنَسىأنأحاول – الُكْثرُمحبِّيهمنواحدوأنا – ألنَّني، ذلكأقول

 ...يتكلَّمإذالكالمعننصمتيجعلناالطَّاغيبحُضورهكانالذيوهو، ماتأنهُأصدِّقكيف

.قالهاواحدٌةكلمٌةمنَّاَتفِلتالحتىالسَّمعُنصيُخ

،الرِّحلةرفيقيظلَّأنأتمنَّىكنُت، صميًماوأًخا، حميًماصديًقاعبَّاسرءوفبموتافتقدُت

.هويرحلأنقبل، أناأرحلأنإلى

األحَياِءمنالمْوَتىُمنصفيارَثائيتُقولأنُأوثرُكنتقد

للصِّدقمثاالعبَّاسرءوفيظلُّ، والوُضوحوالصَّراحةالصِّدقنفتقُدحيث، الزَّمانهذافي
.والوُضوحوالصَّراحة

ماقالوإنحتَّى، يُقولماإلىفأرتاُح، أهمَّنيموُضوعفيمعهأتحدَّثعندما، إليهآنُسكنت
.ُأصدِّقهكنتدائًما، ُأصدِّقهُكنتأنَّنيهوبسيطلسبٍب، أتوقَّعهأكنلم

»الَكبيرةالنَّفُس «إنَّهافقلت، شخصيَّتهفيالمفتاحالصِّفةأتلمَّسأنأحاول، يومذاتعنهكتبت

هذهنازعتربما، ِمفتاًحاُأخرىِصفةهناكلكن، المفتاحالصِّفةهذهعلىُمصرًّاأزالوما
.كبيًراعبَّاسرءوفوكان، الكَبارِشيممنوالصِّدُق، الصِّدقهي، فاقتهاوربَّما، الصِّفة

والَكذُباللهعندالصِّدُقيستويالأنُفِسُكمذاتأبُدواالنَّاسأيهايا
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.قريبةأحسُبهانهايةإلىالُخطىأغذُّوأنا، العزيزالصَّديقأيهاأفتقُدككم

تتطلَّعأنتوكنت، إليهاأتطلعُكنت، ُأمنيةتحقَّقتوقد، بينناتُكونأنأتمنَّىوكنت، أفتقُدككم
.كَفايةجماعةوإلى، َمارس9جماعةإلىأنتوانتميتأناانتميتأنمنذ، إليها

تمَّتمسائهففي، الدَّهرجبينعلىأغرُّيوٌم ... مشُهوديوٌم2011فبرايرمنعشرالحادييوم
راسكارفع: «نهتفثم، ونغنِّينرُقصُكنَّاحقيقة ... ونغنِّينرُقصُكنَّا ... الطَّاُغوتإزاحة
».مصريإنتفوق

.خلتولياٍل، َخلتأيامذكرياتإليناأعادجميالهتاًفاكانكم

من، المصريينمنكبيرحشد، الصَّباححتىاستمرت ... رائعةمنأكثربل، رائعًةليلًةكانت
القاهرةميادينسائروفي، وحولهالتَّْحريرميدانفيبالماليينيقدَّر، المصريينُخالصة
.كلهاِمصرميادينوفي، وحولها

 ...اللهفرُجأتاناأخيًرا، صلَّينا ... وَسخائهوكرمهِنعماِئهعلىشكرناه ... تَعالىللهسجدنا

.أحَضانيفيبنفسهوُيلقي، أحَضانهفيبنفسيُألقي، أعرفالومنأعرفمنُأقبُِّلكنت

من، أتفكَّر – المفاَجأةأذَهلتنيوقد – جلست ... منِّيالَعْظموهنالذيأنا، الوُقوفمنتعبت
أربعينبل (سنًةثالثيناستغرقت، الَوطنتاريخمنكئيبةسوداءِحقبةتزولأنُيصدِّقكان
.فقطيوًماعشرثمانيةفي) السَّاداتحقبةفيهاأدخلَنانحنإذا

فيالدِّماءتدفََّقتوقدمصرقلبوُأالحُق، دقَّاتهتعالتوقدِمصرنبضُأالحقوأناتذكَّرُتك
 –سنواتمدىوعلى – َشارُكوا، ُنبَهاًءُعلماًءُفَضالًءُشرفاًءرجاالمعكوتذكَّرُت، شرايينه

الوَهابوعبدالِهاللينبيلأحمد: ِطرازمنرجاال، ُصنعهوفيالَحدثلهذااإلعدادفي
.وغيرهموغيرهم، َسعيدالسيِّدومحمَّدالمِسيري

:نهتُفثمونغنِّينرُقصونحن، معَناجميعكمتكوُنواوأن، معناتُكونأنأتمنَّىكنُتكم

».مصريإنتفوقراسكارفع«
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.القدرلكنَّه

!!.القدرهذاأمرَّما

إليهاعادتوِمصُرناِمصُرك ... مصرهيوها، حدثوتتمنَّاهرءوفياإليهتتطلعُكنتما
.ُمستقَبلهاُتجرِّفوكاَدت، حاِضرهاجرََّفتُمستبدَّةُمْفِسدةفاِسدةُطغمٌةعنهاوغابت، ُروحها

الكتابوعن
-1992 (عاًماعشرستةتمتدُّ، عبَّاسرءوفقلمدبََّجها، مَقاالتمنضميمٌةالكتابوهذا

َضخامةعلىوهي، واضحةأكاديميَّةبصبغٍةاصطبغتوإن، العامالشَّأنفيجميعها) 2008
،غيرهاُدونوحدهاانتخبَناها، كتبمابعضهيإنَّما، كتبماُكلليست، وفَخامتهالكتابهذا

بتعبيرُعضويًّامَثقًَّفاأو، َسارتربتعبيرُملتزًماشامالمثقًَّفاصاحبهابكونتشيوجميًعا
،الرَّاِصدموقفأو، الُمتفرِّجموقفمنهايقفال، عصرهوقَضايابعصرهمهُموًما، جرامشي

.مًعاُهماأو، الُمشاركموقفأو، النَّاقدموقفيقفهوإنما

وهو، التخصُّصصميمفيأخرىمقاالتهناك، العامالشَّأنفيالمقاالتهذهجانبإلى
علميَّةودوريَّاتمجالتفيعباسرءوفنشرها، والُمعاصرالحديثوالتاريخالتَّاريخ
أعني – عبَّاسرءوفوولُد – َولُدنابعضهانشرعلىنهض، وطنهوخارجوطنهفيُمحترمة
حولهودارت، عامينقبلصدرمفردكتابفيوضمَّنها، إبراهيمأحمدناصرالشَّابالمؤرِّخ

،ُمؤرِّخنالرحيلاُألولىبالذِّكرىاالحتفاللدىللثَّقافةاألعلىبالمجلسُعقدتنقاشيَّةحلقة

.ببعيدليس، الزِّمنمنقابلفيالنَّشرإلىطريقهاتجدسوفغيرهاُأخرىمقاالتوهناك

أحدثيتتبع، كبيًرامؤرًِّخاصاحبهاكونجميعهابينهايربط، محاورمجُموعةهذاكتابناتنتظُم
وهوالكيف، التَّاريخغيرُأخرىمجاالتوفي، التَّاريخمجالفيالمطابعُتصدرهكانتما

خزائنعلىالواحدالعامفيتتعدَّدالتيسفريَّاتهفيالتردُّددائمكانالذيالشَّاملالمثقَّف
ممابعًضايقتني، المعرفةساحةعلىاستجدَّمايرصُد، والمكتباتالمحُفوظاتودورالُكتب
هناومن ... بذلهجهٍدأوأنفقهلمالوزًناذلكسبيلفيُيقيمال، اآلخرالبعضوُيصوِّر، تحتويه
في ... يكتبفيماكانأنهوكيف، ُرؤيتهمدىواتَِّساعُمؤرِّخنااهتماماتتعدُّدنفسِّرأننستطيع

.كتبماكلفيبجديٍديأتيإنَّما، وكتبسبقماإنتاجيعيُدال، يكتبماُكلِّ
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الكتابةَمواردمناألهمالَموردباعتبارها، بالوثائقهذاكتابنافيعبَّاسرءوفيحتفُل
وعدم، السُّبلبُكلِّللَباحثينوإتاحتهاوِصيانتهاوتسجيلها، عليهاالحفاظينبغي، التَّاريخية
.بهاالَغربعنايةتوضِّحبنماذجلناويأتي، األمنبداعيةدائًماالتذرُّع

بالتَّاريخيعرفماإلىأنظاَرنافُيلفت، التَّاريخيةالكتابةبمنهجيَّاتكذلكعبَّاسرءوفيحتفُل
إريكالُمعاصراإلنجليزيالمؤرخإليهُينوِّهالذي» االْسِتشرافي «أو» االْسِتطالعي«

فيُندرةثمَّكانإذاسيما، االجتماعيَّةالعُلومبمعطياتيفيُدالتَّأريخمننمٌطوهو، ُهوبسباوم
 –المعاصراإلنجليزياُلمؤرِّخكتاباتخاللمنالمنهجلهذاتطبيقيبمثاٍلويأتي، الوثائق

من - يسيرةعُقودخاللاألمريكيَّةاإلمبراُطوريَّةبزوالفيهيتنبَّأوالذي، كينيديُبول – أيًضا
.آسياوصُعود - نعيُشهالذيَقرننا

مننحًواامتدَّوقد – نجعلهأو، الُعثمانيالَعصرعنصفًحانضربسابقةمرحلٍةفيُكنَّاوإذا
،اهتمامهمنفائًقاقدًراالعصرهذاُيعطيُمؤرِّخنافإنَّ، الحديثلتاريخنامقدِّمًة – قُرونثالثة

هذاسادماإلىُينوِّهأنهواألهمُّ، اإلصالحبدعاوىيتَِّصلفيماخُصوًصا، منهبطرٍفويأتي
جميعهاكانت، وثقافاتوأعراًقاوِنحالِملاليحتوي، وحدهنسيجكانتَساُمحمنالعصر
أوُروبيَّةأقطارفيمكانتهم – َشائعهومابخالف – تعدلهاالمكانةفيهلليُهودوكان، ُمتباينًة

.الُعثمانيةالدَّولةلتلكُمعاِصرة

 –الصَّهاينةمنلفَّهملفَّومن، الُمستشرقينبعضلمحاوالتيتصدَّى – ذلكبعد – الُمؤرِّخ

ومحاوالتهم، العالميةاإلمبرياليَّةلصالححَقائقهوتزويرتاريخنالتفكيك – ويُهوًدامسيحيين
 –المسيحيَّةالثَّقافةهامشعلىُطَفيليًّانبًتاواعتبارها، اإلسالميَّةالَعربيةللثقافةمزيَّةأيَّةحجب

أطُروحاتعلىالرَّدفيُمهمَّةكتاباتعبَّاسلرءوفأنذكرهيجدروممَّا، اليُهوديَّة
اإلدارةفيالُجددللُمحافظينعرَّاًبايعدالذي، لويسبرناردالصُّهيونياإلنجليزيالُمستشرق
فعلمانحوعلى، ُمفردبكتاٍبالُمستشرقهذايختصَّأنرءوفعلىألححُتوكم، األمريكيَّة

.ُيسعفهلمالَقدرلكن، ذلكإلىبسبيلهكانأنهظنِّيفيووقع، َسابقزمانفيَسعيدإدوارد

أجلمنالدَّءوبومَساعيها، الُمتَّحدةللوالياتيتصدَّىإنما، الحدهذاعندالُمؤرِّخيقُفال
السِّياسيةالضُّغوطأو، العسكريةاألْحالفخاللمن، الَعربيوطنناعلىالسَّيطرة
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كانتمثلما، وغزوهشئونهفيالمباشرالتدخُّلأو، الصُّهيونيالعدودولةدعمأو، واالقتصاديَّة
صناعًةحقيقتهافيكانتكيفلناويبيِّن، للعولمةكذلكيتصدَّىكما. للِعراقبالنسبةالحال

خاللهامنُتفتِّت، المتحدةللوالياتمفُتوحًةُسوًقاكلهالعالمجعلمنهاالهدف، أمريكيًَّة
السَّائدالنَّمطهوللحياةاألمريكيالنَّمطوتجعل، الثَّقافاتوتخترقالهويَّاتوُتشتِّت، األوطان
.والوحيد

لمبهاوإيمانهتلكناِصريتهفإنَّ، عليهاوُيؤكِّدبناِصريَّتهيعتز، ناِصريًّاعبَّاسرءوفكانوإذا
صاحبكانأنهصحيح، ديُموقراطيَّةمنالنَّاصرعبدإليهيفتقُركانماإلىالتَّْنويهمنتمنعه

بأن – لغيرهموال – لُهميسمحلملكنه، الُفقراءإلىُمنحاًزاكانكما، نهضويمشُروع
أفَضىالذياألمر، غيرهدونَوْحدهشأنهالقرارهذاكانفقد، القرارُصنعفييشارُكوه
عبدذهاببعدالناصرعبدبُتراثاِإلطاحةاليسيرمنكانثمومن، السَّلبيةإلىبهؤالء

.النَّاصر

فيويأتي، عليمحمَّدُأسرةمنلبعضإنصافهمنتمنعهلمعبَّاسرءوفناِصريةأنَّعلى
نهضتهافياألولالفضلوصاحب، الحديثةمصربانييعدُّهالذياألسرةهذهرأسمقدِّمتهم
،كبيًرافاتًحاَكونهإلىكانالذيباشاإبراهيمولدهقدرمنُيعليكما، إمبراُطوريتهاوقيام

تتخلَّلَسوءاتمنوبرغم – باشاإسماعيلعنأمَّا، الفالحينأي» الَعربأبناء «إلىُمنحاًزا
للطَّبقةصُعوًداشهدكما، زمانناإلىامتدَّحضريًّاُعمراًناشهدالعهدهذاأنَّإال - عهده

.النَّاصرعبدعهدفيصُعودهاسوىُيضاهيهال، الُوسطى

والتيالمصريينالمثقَّفينبعضلدىالحاِكمةاألساطيرمنمجُموعةإلىذلكبعدننتقُل
،اللِّيبراليَّةأسُطورةاألساطيرتلكُمقدِّمةوفي؛ تاريخنامراحلبعضخاللهامنيفسُِّرون

فقد، يولُيولثورةالسَّاِبقةالفترةخاللاللِّيبراليَّةتعرفلممصرأنُمؤرِّخناتحليِلمنفيتَّضح
التحوُّلتجربةفيتعثُّرمنجرىماإلىالتشوهذلكفيالسَّببويعود، ُمشوَّهةليبراليًَّةكانت
.الرَّأسماليَّةإلى

ُمجايليهمنوبعٌض - عبَّاسرءوفإلىعنهاالكشففيالفضليعودُأخرىأسُطورةلدينا
الذي» الشُّيوعياليُهوديالملُيونير «كورييلهنريأسُطورةوهي - الدُُّسوقيعاِصمأبرزهم
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القرنأربعينيَّاتفي» الشُّيوعيَّةالحركةُقْطب «المصريينالشُّيوعيِّينمنكاملجيلعندُيعدُّ
أنذلكيعنيوال، صهُيونيًّاكونهحقيقة – الوثائقِخاللومن – ُمؤرِّخنافيكشُف، الماضي

حواراتاتََّسمتوقدَصهاينةكانوا) شيريزيمارسيل: أمثال (اليُهودالشُّيوعيينمنغيره
)ُرومابمجُموعةيعرُفونومن (حزَّانُيوُسفومنهمُكورييلرفاقمععبَّاسرءوف

.والرُّقيوالموُضوعيَّةبالعقالنيَّة

بأنتقولالتياألسُطورةهي؛ عنهااللِّثامعباسرءوفيكشُفالتياألساطيرأهمأنَّعلى
أنإلىالطاغيةاُلمستبدعلىيصبرأمرهحقيقةفيفهو، الثَّورةعنَعصىٌّالمصريالشَّعب
بنماذجلناويأتي، والَيابسباألخضرتعصُفعاِرمةثورًةوتكوُن، فيُثورالَكْيلبهيطفح

جرىبمايتنبَّأهوثم، الفراعنةأْجَدادنازمنإلىببعضهايصعدالتي، الثَّوراتتلكمنلبعض
صحافيَّةُمقابلةفيوذلك) ينايرمنوالعشرينالخامسثورة (ُكبرىِمصريةثورةمنبالفعل

الخامسفيمهنَّامجديالرَّائعمعتليفزيونيةمقابلةوفي، 2006مايومنعشرالسَّابعفي
إعَصارمداهفييُفوقربَّماإعصاًراتكونسوفأنهاوأكَّد، 2007أغسُطسمنعشروالثاني

.تُسونامي

األخيرةالسَّنواتخاللجرىماشجاعةوبكلبالتَّحليلعبَّاسرءوفيتناولالسياقهذافي
مقارنةويعقد، كافًَّةعُصورهاعبرلهمثيالمصرتشهدلمفسادمنالمخُلوعالطَّاغيةُحكممن
الماضيالقرنمطالعفيبالدناإلىوفدُروسيُمناِضلعنهعبَّركما» مصرخراب «بين

أكثركاناألخيرالَخرابأنَّكيفوبيَّن، القرنهذامَطالعفيالواقع»  مصرخراب «وبين
.َسابقهمنفداَحًة

التياألخيرةالمعركةنفسهالوقتفيوهو» بينينُيوئيل «ملفهوالِكتابمناألخيرالمحور
بدأحين، 2008ينايرإلى2007ماُيومنامتدَّتالتيالمعركةتلك، عبَّاسرءوفخاَضها
.الشِّريرالمرضمعمعركتهرءوف

لمركزُمديًراصارثم، ستانُفوردجامعةفيأستاًذاكان، أمريكييُهوديهذابينينوُيوئيل
المصريينالمثقَّفينبعضبينواشتهر، بالقاهرةاألمريكيَّةبالجامعةاألوسطالشَّرقدراَسات

،العربيَّةالقَضاياتجاهواِإلسرائيليَّةاألمريكيَّةللسِّياساتالُمناهضةاليَساريةباتجاهاته
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ونظًرا» المصريِّيناليهودشتات «بعنوانكتابَسنواتقبللهوصدر، الَفلسطينيَّةوالقضية
كانمعركةذلكعلىوترتَّب، الَعربيةاللُّغةإلىلترجمتهاتِّجاهظهَرالكتابهذاألهميَّة

،أبعاًدالتتَِّخذالمعركةهذهنطاقواتََّسع، فيها) الرَّئيسالطَّرفأو (رئيًساطرًفاعباسرءوف

المحكَمةإلىبهتدفعأنبهاجديًراكانُتهمٌةوهي، السَّاميةبُمعاداةُمؤرِّخنااتِّهامإلىوصلت
.الدَّوليَّةالجنائيَّة

إلىوقُفوامنكتاباتُمتضمًِّنا، أماَنةبكلننُشره، المعركةهذهبملفالكتابهذافيأتينا
الذيالموقفيتَّخذالَقارئوتركَنا، بينينُيوئيلجانبإلىوقُفواومن، عبَّاسرءوفجانب
.ُيريد

***

سبقوكما – ُمؤرِّخناأنَّإلىُننوِّه، الوطنبتاريخيتَّصللكتاٍبالتَّقديمهذامنننتهيأْنقبل
الحديثمصرتاريخفيشاِمالكتاًباُيؤلِّفألنبسبيلهكان – الذَّاتيةِسيرتهفيوأوضح

فيالحديثةالمفاهيمخاللمنوتطوُّرهالمصريالُمجتمعلطبيعةفهمهفيهُيسجِّل، والمعاصر
،الُفرصةيتحيَّنكانفإنه، لديهحاِضرًةُمعظمهافيكانتمادتهإنوحيث، التاريخيَّةالكتابة

للدِّراساتالمصريةالجمعيَّةإدارةفيمهامهعنيتخلَّىأنبعد، الكتابلهذايتفرَّغألن
.ُيسعفهلم - نعَلمكما» - الوغد «الزَّمانلكن، التَّاريخية

بعضبتصويبُقمناأنَّنافيويتلخَّص، الكتابهذافيعملناُنحدِّدأنالنِّهايةفييبقى
،أهميَّةبذاتليستأو، األحداثتجاَوزتهاعباراتبعضوحذفنا، واللُّغويةالطِّباعيةاألخطاء

الموُضوعيالتَّرتيبفيهاراعيَنا، محاورثمانيةفيالمقاالتوصنَّفنا، بالسِّياقحذفهايخلُّوال
.آٍنفيالزََّمانيوالتَّرتيب

***

لهذاإنجازنافيلناعوٍنخيركاُنواالذيناألعزَّاءاألصدَقاءمنكتيبةإلىُننوِّهأنكذلكيبقى
تجميععلىنهضالذيعبَّاسرءوفحاتم/الُمهندسالعزيزاالبنطليعتهمفييأتي، الكتاب
،العنكُبوتيَّةالشَّبكةعلىموقًعاالتُّراثلهذاوأنَشأ، الكتابهذامقاالتُجملتهوفي، أبيهُتراث
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كذلكمعهويأتي. الحاسوبعُلومفيالثَّرَّةمَهاراتهوبينبأبيهاالبنبرِّبينجمعبذلكوهو
الكتابهذاَتْنِسيقعلىنهضالذيالعدويالمنعمعبدأحمد - الواِعدوالُمؤرِّخ - الَعزيزاالبن

.شُكوًراوالأْجًراذلكفييبتغيال، للطِّباعةِإْعدادهثموإخراجه

عبد: ُهماعبَّاسولرءوفلَناعزيزينَصديقينذاِتهالوقتفيونشُكراالبنينهذيننشُكر
لهذاكانماوتشِجيعهماإيَّاهوحفزهماللُمحرِّردعَمُهمافلوال، يحَيىوإيمانالَباُقوريالَعال

.النُّوريرىأنالكَتاب

الهيئةرئيسَعربَصابرمحمَّدالفاِضلوالُمؤرِّخالعزيزللصَّديقالشُّكريُكوناألخيرفي
.الَجزاءخيرعنَّااللُهجزاه، األَداءواجبحقًّاالَقوميةوالوثائقالُكتبلَدارالعامَّة

للهوالحمد

هـ1432الَفردرجبمنعشرالحادياالثنينيومفيالقاهرة

2011) حزيران (ُيونيومنعشرالثالث

أْدَهمأُبو

ُكحيلةرَضاالرَّحمنعبدبنُعَبادة



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

13www.RaoufAbbas.org

حامِدعبَّاسرءوف
)1939 – 2008(

ومَسيرةٌسِيرةٌ
:المُؤهّالت
معاُألولىالشَّرفمرتبُة، 1971يناير، َشمسعينجامعُة، الَحديثالتَّاريخُدكتوَراه

.الَجامعةنفقِةعلىاُألخرىالجامَعاتمعوالتَّباُدلوالنَّْشربالطَّبعالتَّوِصية

التَّوِصيةمعُممتازبتقدير1966نوفمبر، شمسعينجامعة، الحديثالتَّاريخفيَماجستير
.الَجامعةنفقةعلىاُألخرىالجاِمَعاتمعوالتَّباُدلوالنَّشربالطَّبع

.جيدبتقدير1961ماُيو، شمسعينجامعة، التَّاريخفياللِّيساْنسدرجة

:الوظيفيالتدرج
.1999أُغسُطسُمنذالقاهرةجامعة - اآلداببُكليَّةُمتفرِّغأستاذ

إلى1996سبتمبرمنوالبُحوثالُعلَياللدِّراساتالقاهرةجامعة – اآلدابُكليةوكيل
.1999أغسُطس

.1988-1982القاهرةجامعة – اآلداببكليةالتاريخِقسمرئيس

.1981سبتمبر30منالقاهرةجامعة - اآلداببكليةالحديثالتَّاريخُأستاذ

ديسمبرإلى1971ينايرمنالقاهرةجامعة - اآلداببكليةالحديثالتاريخُمَساعدُأستاذ
1981.

.1976ديسمبرإلى1971ُيونيومنالَقاهرةجامعة - اآلداببكليةالَحديثالتَّاريخُمدرِّس

.1971ُيونيوإلى1967ُنوفمبرمنالقاهرةجامعة - اآلداببكليةالحديثالتَّاريخُمعيد

األكاديميالنشاط
َجامعة. العربيَّةاإلماراتجامعة. قطرجامعة). الَيابان (ُطوكيوبجامعةزائرُأستاذ

جامعات). ألمانيا (فرايُبورج، هامُبورج، إسن، كييلجامعات). َفرنسا (السُّورُبون
.بالقاهرةاألمريكيةالجامعة). المتحدةالواليات (ُجورجَيا، ستانُفورد، كاليُفورنيا

.القاهرة – للثِّقافةاألعلىبالمجِلسالتَّاريخلجنةُعضو
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.القاهرة – القوميَّةالوثائقلدارالِعلميَّةاللَّجنةرئيس

ُمنذباألهرامواإلستراتيجيَّةالسِّياسيَّةالدِّراساتبمركزالتَّاريخيةالدِّراَساتوحدةرئيس
.1980فبراير

.1999مارسمنذالتاريخيةللدِّراَساتالمصريَّةالجمعيَّةإَدارةمجلسرئيس

الَعربيةالمنظَّمة، العربيَّةاُألمَّةتاريخفيالمرجعالكتابلمشُروعالعلميةاللِّجنةُعضو
.2001منذوالعُلوموالثَّقافةللتَّربية

.2003منذالَقوميَّةالوثائقدارُتصدُرهاَسنويةدوريَّة، الرُّوزَنامةمجلَّةتحريررئيس

:الدوليَّةالمؤتمرات
.1973ينايرُطوكيو، لالستشراقالدوليالُمؤتمر

.1980فبراير4باريس، السُّوربونجامعة، التاريخفيالبحثمنهجيَّاتُمؤتمر

.1982أبريل، ألمانيا - ُبون، أديناورُكونرادمؤسَّسة، األوُروبِّي-الَعربيالحوارُمؤتمر

.1986برلين، األْوَسطالشَّرقفيوالتَّقاليدالتَّاريخُمؤتمر

.1989أكُتوبر، اليابان- ُطوكيوجامعة، اِإلسالمفيالتَّحضُّرُمؤتمر

الرئيسيالضَّيف، (الشَّماليةبأمريكااألوسطالشَّرقدراَساتلجمعيَّةالسَّنويالُمؤتمر
.1990نوفمبر، األمريكيةالُمتحدةالواليات-تكَساس، أنُطونيوسان) للُمؤتمر

.1996يوليو، َلْندنجامعة، الُكبرىللَعواِصمالتَّاريخيةاألرشيَفاتُمؤتمر

،فرنَسا- بُروَفانسإنإكس، واِإلْسالميالَعربيالَعالمتاريخفيللَبحثالَعاشرالُمؤتمر

.1996ُيوليو

.1996نوفمبر، إيطالَيا-ُروماأكاديمية، المتوسِّطالبحرحواِضرُمؤتمر

.2002فبرايرإيطاليا- ُروماأكاديميَّة، وحَضارتهاتاريخها، قيرأبيندوُة

مارس، الُمتَِّحدةالعربيَّةاإلَمارات – ظبيأبو، العربيللتَّاريخالوثائقيةالمَصادرُمؤتمر
2002.

،باريس، الَعربيالعالممعهد، الُمعاِصرالعربلتاريخمصدًراالشَّخصيةاألوراقُمؤتمر

.2004مارس

.2005يناير، اُألردن-عمَّان، والُمستقبلوالحاضرالماضي–الِعراقُمؤتمر



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

15www.RaoufAbbas.org

،أوُروبَّاوسطجامعة، الشَّخصيَّةلألوراقالتَّوثيقوُأصولالبحثمْنهجيَّاتمؤتمر

.2006مارس – المَجر- ُبوداِبست

.2006أكُتوبر، كندا- ُتورنُتوجامعة، السُّويسوقناةالمَجر) 1956- (األزَماتعامُمؤتمر

:العامالنشاط
.اِإلفريقياآلسيويللتَّضاُمنالمصريةاللَّجنةُعضو

الوطنيَّةللوحدةالَقوميَّةالجمعيةُعضو
الدَّوليالَقلمناديُعضو
.باريس – التَّاريخيةلألرِشيَفاتالدَّوليالمجلسُعضو

:التقديرمظاهر
.1983فبرايرِمصر، الُجمهوريةرئاسةمنُمنح، اُألولىالطَّبقةمنوالفُنونالعُلوموَسام

.1990ُنوفمبر، الشَّماليةبأمِريكااألوسطالشَّرقدراَساتجمعية، الشَّرفُعضو

.2000عاممصر، االجتماعيةالعُلومفيالتَّقديريَّةالدَّولةجائزة

:العربيةباللغةالمؤلفاتأهم
.1968القاهرة. مصرفيالُعمَّاليةالحركة

.1973القاهرة. الَكبيرةالملكيَّاتظلِّفيِمصرفياالجتماعيالنِّظام

.1975القاهرة. وتحقيقدراسة، األوَّلالمجلَّد، فريدمحمَّدمذكِّرات

.1977القاهرة. 1937 – 1924، البريطانيَّةالوَثائقَضوِءفيمصرفيالُعمَّاليةالحركة

.1980القاهرة. َمايجيعصرفيالَيابانيالُمجتمع

).ُمشتركتأليٌف (1982بيروت. والَعرباألمريكيَّةالسِّياسة

.1985الَقاهرة. الَقوميَّةالنَّهضةجماعة

.1988القاهرة. المصريَّةالشُّيوعيةوالَحركة، ُكورييلهنري

.1989القاهرة. وحاِضُرهاماِضيها: الَقاهرةَجامعُة

عاِصمالدُّكتوراألستاذمعُمشتركتأليف (1952-1837، ِمصرفيوالفالحينالمالككبار
.1998القاهرة). الدُِّسوقي

.2000الَقاهرة. وُفوُكوزاواالطَّهطاويلفكرُمقارنةدراسة؛ واليابانِمصرفيالتَّنويُر
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.2001القاهرة. أمريكيَّةعُيوٍنفيمصريةَشخصيَّات

.2003القاهرة. َقرننصفبعدوَسلبيَّاُتهاإيجابيَّاُتها: ُيولُيوثورة

.2004القاهرة). ذاتيَّةِسيرة (ُخطىَمشيناَها

بعدصَدر. (2009القاهرة. نقديَّةوُرؤىالمْنَهجأزَمة؟؛ أينإلى .... مصرتاريُخكتابُة
).إبراِهيمناِصر. دبإعداد، وَفاته

:بالعَربيَّةكتُبتحرير
.1981الَقاهرة. الُعرابيَّةالثَّورةعلىعاٍممائُة: للِمصريِّينِمصُر

.1986الَقاهرة. مجلَّدان. الُمتوسِّطالبحروعالمِمصُر

.1992القاهرة. الُمعاِصروالواِقع، التَّاريخيَّةالجُذور- إفريقَيافيالَعرُب

.1992القاهرة. تاريخيَّةدراسة؛ ُيوليوثورةعلىعاًماأربُعون

 -اآلدابكليَّةمجلَّةمنخاصعدٌد. الُعثمانيالَعصرفياالقتصاديِمصرتاريخندوُة

.1993الَقاهرة. القاهرةجامعة

.1995الَقاهرة. 1954 -1951البريطانيَّةالمصريَّةالَعالقات

.1995الَقاهرة. 1953-1922المصريَّةاألحزاُب

.1997القاهرة. عاًماأْرَبعينبعدالسُّويسحرُب

.2000القاهرة. عليمحمَّدعصرفيمصُر؟؛ تحديثأمِإصالٌح

.2002القاهرة. مجلَّدان. الِعشرينالقرنفيمصروثائُق

.2003القاهرة. الدَّوليَّةالنَّدوةأبحاُث؛ ُيولُيوثورةعلىعاًماخمُسون

.2004-2002الَقاهرة. مجلَّداتخمسة. ُحسينلَطهالسِّياسيةالصَّحفيةالمقاالت

.2008القاهرة. 2008-1908الجامعيالنِّضالمنعام100؛ والُمجتمعالمصريَّةالجامعُة

اُألمَّةتاريخفيالمرِجعالِكتاُبمنالسَّادسالمجلَّد، واألخطارالتَّحديُث: الَعربيَّةاُألمَّة
.2008ُتوُنس. العربية

):العربيةباللغةكتُب (وإشرافومراجعةتقديم
محُروسترجمة، جرانبيترتأليف،  1840-1760ِمصر: للرَّأسماليَّةاإلسالميَّةالجُذور

)وِإشرافُمراجعة. (1992القاهرة. ُسليمان
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.ُمغيثَحامدكمالتأليف،  والتَّعليمالُمجتمع: 1798-1517الُعثمانيالَعصرفيِمصر

)تقديم. (1997القاهرة

،جرانبيترتأليف.  الحديثالَعالمتاريخفيَجديدةنظرة: اُألوُروبيَّةالمركزيَّةبعدما

)وتحريرإشراف. (1998القاهرة. ماِجدمحُمود، فتحيإبراهيم، أحمدعاطفترجمة

)تقديم. (1999القاهرة. الجرجاويأحمدعليتأليف، الَيابانيَّةالرِّحلة

عماد؛ إبراهيمَناصرتحرير. الُعثمانيالَعْصرفيِمصرفيوالواقعالشَّريعةبينالَعدالة
)إشراف. (2002القاهرة. ِهالل

.إبراهيمناِصرتحرير. الُعثمانيالَعصرفيِمصرفيواالجتماعيةالمهنيَّةالطَّوائف

)إشراف. (2003القاهرة

ترجمة، ُلويسبرَناردتأليف،  ُمقدَّسغيروإرهاٌب؛ مقدَّسةحرٌب: الَعصروأزمُةاِإلسالم
)وِدراَسةتْقِديم. (2004القاهرة. هيكلأحمد

.إبراهيمناصرتحرير، الُعثمانيالَعصرفياِلمصريالُمجتمعفيواالْحِتجاجالرَّفض

)ِإْشراف. (2004القاهرة

ناصرترجمة، ريُمونأندريهتأليف. َعشرالثَّامنالَقرنفيِمصرفيوالتُّجَّارالحرفيُّون
)وإشرافُمراجعة. (2005القاهرة. عباسالدِّينجمالوباتسي، إبراهيمأحمد

،ُلوسنفردتأليف. عليمحمَّدعصرفيلمصرالتَّوُسعيَّةللسِّياَسةاالجتماعيَّةاُألُصول

)وتقديمُمراجعة. (2005القاهرة. الشَّهاويعَنانترجمة

القاهرة. عامرُأمنَيةتحقيق، َعليُمحمَّدِمصرعزيِزمنالصَّادرةوالُمكاتَباتاَألواِمر
)إشراف. (2005

أحمدتأليف، 1923-1805، والسِّياسيةواالقِتَصاديَّةاالجتماِعيَّةوآَثارهِمصرفيالرَّي
)إشراف. (2005القاهرة. ُسليمانالسَّيِّدِحلمي

الحملةنهايةُمنذالِمصريالُعمرانمنُظومةعلىواالقتصاديَّةالسِّياسيَّةالتطوُّراتأثُر
.2007القاهرة. أحمدسيدمحمَّدُحسنيإعداد، الِعشرينالَقرننهايةوحتَّى؛ الَفرنسيَّة

)إشراف(

تقديم. (2007القاهرة. ُمحسنمحمدصبريترجمة، بلنتآنتأليف، ُجزآن ، نجدإلىالحجُّ
)وُمراجعة
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.2008القاهرة. إبراِهيمأحمدناصرتحرير، ِمصريةُرؤية، الفرنسيَّةالَحملةعلىعاممائَتا

)ِإشراف(

القاهرة. زيدأبوحكَمتتأليف، عشرالتَّاسعالقرننهايةحتَّىوتعلُُّمهتعليُمهالتاريُخ
)تقديم. (2008

تأليف، الَعلويَّةالُمحمَّديةوالمآِثر، الُمصطفويَّةبالمَناِقباُلمسمَّى: باَشاعليمحمَّدتاريخ
.2009القاهرة، الَعدويالمنعمعبدأحمدتحقيق، أبَكارُيوسأَغايعُقوببنِإْسَكْندر

)وُمراجعةَتْقديم(

:اإلنجليزيةمنكتبترجمة
.1977الَقاهرة. هيُروشيمايوميَّات: هاتشَيا. م

.1978القاهرة. الرَّأسماليَّةتطوُّرفيدراَسات: ُدوبُموريس

.1983القاهرة. للمصريِّينِمصُر: ُشولشأِلْكسنَدر

.1989بيروت. وَثائقياقتصاديتاريخ- الَخصيبالِهالل: ِعيَسويَشارل

القاهرة. التجارشاهبندر، طاقيةأبوسيرة: العثمانيالعصرفيالقاهرةتجار: حنَّانلِّلي
1997.

.الُعْثمانيالَعصرفيالقاهريَّةالُوْسَطىللطَّبقةالثَّقافيالتَّاريخ؛ الُكتبمدحفي: حنَّانلِّلي

.2003القاهرة

األعَلىالمجِلس، للتَّرجمةالَقوميالمشُروع. شرقيَّةبريطانيةتوجُّهات: سُتورسُرونالد
.2005القاِهرة. للثِّقافة

.1914-1978منالِمصريَّةالوطنيَّةالشَّخصيَّةواآلثارالمتاحُف؟، منفراعنُة: ريدُدونالد

.2005القاِهرة. للثِّقافةاألعَلىالمجِلس، للتَّرجمةالَقوميالمشُروع

القاِهرة. للثِّقافةاألعَلىالمجِلس، للتَّرجمةالَقوميالمشُروع، كُرومراللُّورد: أوينُروجر
2006.

.2008القاهرة. اُلمستقَبلالحاِضرالماضي: المتحدةاألمم، اإلنَسانبرلماُن: ِكينديُبول

:والبحوثالدراسات
بينفيماوبيُروتوِدمشقبمصرالِعلميَّةوالدَّوريَّاتبالمجالتالعربيَّةباللُّغةبحًثا32نشر

1977-2004.
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الجرائدمنوغيرهاوالَكرامةوالَعربيباألَهاليالعامالشَّأنفيالمَقاالتَعشراتنشَر
.والَعربيَّةالمصريَّةوالمجالت

:اإلنجليزيةباللُّغةالمؤلَّفات
The Japanese and Egyptian Enlightenment: بعنوان1990عامبُطوكُيوَصدركتاٌب

Society and: بعنواناألمريكيَّةبالجامعةالنَّشردارعنصدرلكتابُمَشاركُمحرِّر
Economy in Egypt and Eastern Mediterranean 1600-1900, Essays in

Honor of Andre Raymond.
بالواليات» Syracuse «سيراكُيوزجامعةنشردارعنصدرلكَتاٍبُمشاركُمؤلِّف

Landlords and peasants, A study of social: بعنوان2010فيالُمتَِّحدة
Development in modern Egypt, 1837-1952.

فيماوَفرْنَساوبريطانَياوِمْصروألمانَيابالَياَبانالِعلميَّةبالدِّوريَّاتاألبَحاثعَشراتنشَر
.2002-1973بين

:التخصُّصفيالمُساهمة
فيالباحثينمنجيٍلتكوينخاللهامنتولَّى، االجِتماعيالتَّاريخفيمدرسةصاحُب

فيَساَهمكذلك. ِإشرافهتحتأطُروحاتهمأعدُّوا، مصرفياالجتماِعيِمصَرتاريخ
المتَّحَدةوالوالَياتوَفرْنَساوألمانَياالَيابانفيالمَجالهذافيالَباحِثينبعضتكوين

.األمريكيَّة
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والوثائقالتاريخعلمفي- 1
القوميَّةوثائقنَاحمايَةُ

*

حملًةالبرلمانإلىالحُكومةبهتقدَّمتالذيالوثائقعلىالمحافظةقانونمشُروعأثاَر
بتجِميدانتهت, السَّواءعلى» القومية«والحزبيَّةالصُّحففيهاشاركتواسعةصحفيَّة

هوو, الدِّراسةمنللمزيداالختصاصأهلأمامالُفرصةإلتاحةالحُكومةجانبمنالمشروع
.بالفعلاآلنيحدثما

 -حجازيفهميمحمودالدكتورالزميلشكَّلعندما1994عامإلىالمشُروعهذاقصَّةوتُعود

والدِّراساتالوثائقفيالُخبراءمنمجموعًةضمَّتلجنًة - عندئذالوثائقوالُكتبداِررئيُس
وظلَّت، لهاُيرثيَحاٍلفيكانتالتيالقوميةالوثائقدارتطويرفيللنَّظر؛ والقاُنونالتاريخيَّة

،بهاللنُّهوضعملهُيمكنوما، الدَّارواقعخاللهافحصت، عامينلمدةبجدٍّتعملاللجنة

التيالملحَّةالمسائلُيعالجالمديقصيُرأحُدهما: ِشقَّينمنللتطويرخطٍَّةاقتراِحإليوانتهت
،سنواٍتخمستحقيقهيستغرُق، المَديطويُل: وثانيهما، كبيرةماليَّةاعتماداٍتإليتحتاجال

االعتماداتوتواَفرت، الِهممصَدقتلو، العالميَّةالقوميَّةالوثائقُدورمَصافِّفيالدَّاريضُع
الوثائقبدارالنُّهوضبأهميَّةالدَّولةلدىالوعيتوافر – شئتإن- ُقلأو، لهاالالِزمةالماليَّة

.تجاربهاُخالَصةيضمُّالذياُألمَّةذاكرةُمستوَدعباعتبارهاالَقوميَّة

الوثائقعلىالحفاظُ
رغم - فذلك، الخطةلتلكالُمهمَّةالخُطوطالكريمالَقارئيديبينلنضعُهناالمقاميتَِّسعوال

تطويرلجنة «أنَّهناإليهاإلشارةنودُّماولكن. المقالهذاموضوعإطاِرعنيخرُج- أهميَّته
الدارُمقتنياتأنَّلهاتبيَّنبعدماكبيًرااهِتماًماالقوميةوثائقناعليالحفاظأْوَلت» الوثائقدار
السِّياديةالجهاتأنَّأوَّلهما: لسببينمعُدومةتُكونتكادالِعشرينبالقرنالخاصَّةالوَثائقمن
بتنفيِذتهتمُّال) الداخليةوزارة، الدِّفاعوزارة، الخارجيَّةوزارة، الجمهوريةرئاسة (الدولةفي

إليللدولةالَعامَّةالوثائقانتقالبضرورةتقِضيالتيالحكوميةالمحُفوظاتالئحةنُصوص

.2001مايو. الهاللمجلة*
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عشرخمسةعلييزيدالبماالالئحةتحدُِّدهاالتيحفظهاُمدَّةانقضاءبعدالقوميَّةالوَثائقدار
إنتاجلجهِةوُممثِّلينالَقوميَّةالوثائقدارُخبراءمنلجنةإتاحتهاأمِرفيتنظرثم، عاًما

للخطرالَقوميأمنهاأوالدَّولةمصالحُيعرِّضعليهااالطِّالعإتاحةأنَّللجنةتبيَّنفإذا، الوثيقة
يجريالذيالنحوعلي، لالطِّالعمتاحًةبعدهاُتصبُحثم، ُأخرىعاًماعشرينُمغلقًةتظلُّ

القرارفيالُمشرِّعبهأخذماوهو، الَعالمدولُمختلففيالَقوميةاَألرِشيفاتفيبهالعمل
.1979عامفيالصَّادربقانونهالجمُهوري

بالقرنالخاصَّةالوثائقُندرةالقوميةالوثائقدارعنلوثائقهاالسِّياديةالجهاتحجبعنونتج
منُيوجدفال، عشرالتاسعالقرنوخاصَّة، عليهالسابقِةالقرونوثائقنقيِضعلي، العشرين

مثل، الدَّارالىالمحضةالُمصادفةَجلبتهامحدودةمجموعاتإالبالدَّارالعشرينالقرنوثائق
»عاِمرالَحكيمعبدالُمشيرمكتبمجُموعة «باسمالمعرفةالدِّفاعوزارةوثائقمجُموعة

،1952يوليوثورةقبل ) السِّياسيالُبوليس (األمنتقاريروبعضالخارجيَّةوثائقوبعض

أنتجتَهاالتيالجَهاتفيالحفظأماكنضيقبسببالدَّارإلىجاءتالمجُموعاتتلكوبعض
كانتالتي، اَألمنلتقاريربالنسبةالحالكانتمثلما. الضَّياعمنالمْحَضةالُمصادفةأنقذتهاأو

مكتبأوراقِضمنوكانت، الملكيالقصِرإليالسياسيالُبوليسيرفعهاالتيالنُّسخةأْصال
وعندما، تدويرهاِإلعادةالورقإلنتاجراكتالشركِةتسليُمهاتقرَّرثمالملكيالدِّيوانرئيس
استقرَّتثمالُمعاِصرِمصرتاريخلمركزضمَّهاأنيسمحمَّدالدُّكُتورُأستاذناِعلمإلىذلكنمى
.الَقوميةالوثائقبدار

الوثائقنُدرةُ
وثائقأهمإهداِرإليُيؤديألنَّهاألْخَطرفهوالِعشرينالقرنوثائقلُندرةاآلَخرالسببأمَّا

كبارقَيامبذلكونعني. البالدخارجالتَّسرُّبحتَّىأو، التَّلفأوللضياعوتعرُّضها، الدولة
السِّياديةالجَهاتفيالُكبرىالمناصبمنغيرهاأووزاريةمناِصبيتولونالذينالمسُئولين

في - وهي» خاصَّةأوراًقا «باعتبارهامناصبهمتركعندمعُهممكاِتبهمأوراقبحمِل، الُمهمَّة
عمَّاوفضال. الوثيقةمناليتيمةالنُّسخةيمثِّلبعُضهاكانُربَّما، رسميَّةوَثائق-  األمرحقيقة
توليهأثناءفعلعمَّاُمحاسبتهتعذُّرإلىالمسئولاْطِمئناِنمنالظاهرةهذهاستفحالُيتيحه

حُدوثإلىويؤدي، ُمحيِّروضٍعفيَخلَفُهيترُكمعهالُمهمَّةاألوراقلهذهحملهفإنَّ، المْنِصب
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فيالوثائقبقيتإذاإالتتواَفرالالتيالخبرةتراُكمالنعدامالَقرارُصنععمليِةفياضطراب
فيُمهمَّةوزاراتعنهابحثتلوَثائقكثيرةأمثلًةوُهناك، الجهةبأرشيِفالطَّبيعيمَكانها

ُمغادرتهعندمعُهحملهاالسَّابقينالمسُئولينبعضألنَّ، جدوىُدونالحاَجِةعندأرشيفها
.تقدًُّماعنَّاتقلُّالتيالِبالدمنغيرهافيوُربَّمابالدنافيإاليحُدثالاألمروهذا، لمنِصبه

مآلهاأنالمؤكداألمرولكن، ُعمرمنلهبقيمااألوراقهذهعليالسَّابقالمسئوليحافُظوقد
قدوبذلك، بالبيعفيهاالتَّصرُّفأو، باِإلتالفمنهاالتخلُّصيتمُّفقد، لورثتهتنتقلعندماالضَّياع

بأمِنهاوُربما، بالدنابمَصالحالضَّررإلحاُقيهمهاأطراٍفأيديإليالسِّريةوثائقناتِصل
.الَقومي

علىللُمحافظِةقانونمشروعوْضِععلى» الوثائقدارتطويرلجنة «تعملأنالُبدَّكانلذلك
عليالمحافظةقوانيناللجنةخبراُءِخاللهدرَس، كامٍلعاٍمنحوإعدادهاستغرَق، الوثائق
الِعراق (الَعربيةالدولوبعض) فرنَسا- الُمتَّحدةالواليات -  بريطانَيا (الُكبرىالدِّولفيالوثاق

لألرشيِفالدَّولياالتحادوضعَهاالتيوالقواعدوالمعايير) الَجزائر- ُتوُنس – اُألرُدن-  لبَنان– 
وضِعإلىاللجنةوانتهت. عندناالَقوميةالوَثائقواقعأبعاددراسِةعنفضالهذا. القومي

.1996َعامذلكوكان، مادة28ضمَّالذي، الوثائقعلىالمحافظةقاُنونمشروع

اشتماِلحيثمنالعالمفىالقوميَّةالوثائقدورفىبهمعُموٌلهوبمااألخذاللَّجنةراعتوقد
أى، السَّواءعلىوالخاصَّةالعامَّةالوثائقعليالقوميَّةالوثائقدارفىُتوَدعالتىالوثائق
الجَهاتإلزامعليحرصتكما، التَّاريخيةالقيمةذاتالخاصَّةالهيَئاتووثائق، الدولةوثائق
بعدوثائِقهاعناالستغناءقبلالَقوميَّةالوثائقدارإليالرُجوعبضُرورةوالخاصَّةالعامَّة

،ُمقتنياتهاإليمنهاتاريخيَّةقيمةلهماضمِّفيالوثائقدارتنُظرحتىحفظهاُمدَّةانقضاء

ذاِتوثائَقمنلديهميُكونقدمابإيداِعاألفرادقيامبضُرورةالخاصَّةالضَّوابطوضَعتكذلك
.ذلكعنيمتنُعمنتجريمعليونصَّت، مادِّيَتْعويضلقاءتاريخيَّةقيمة

مجلسُيقرَّهأنقبلَسنواتأربعُطولهارحلًةاللجنةوَضعتهالذيالقانونمشروُعوقطَع
12سوييضمُّالنِحيالفأصبح، وزنهمنالَكثيرالقانونِخاللهافقد، للبرلمانوُيقدِّمهالوزراء

منهسقطتفقد، اللَّجنةوضعتهالذيالقاُنونمشروِعَمالمحعنكثيًرامالمحهواختلفت، مادة
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علىالحفاظقضيَّةجوهرتمثُِّلالتيالمواد - المعاييربمختلف - العجيبةالرِّحلةتلكخالل
اُألمَّةذاكرَةيضمُّالذي» المركزيالَقومياألرشيف «الوَثائقدارمنتجعُلوالتي، الوثائق

،ألْحَكامهالخُضوعمن) الدفاعوزارة (الجهاتبعضاستثناُءذلكومن، تجاربهاومحصِّلة

أيِّاستثناَءولكنَّ، اُألخرىالسِّياديةالوزاراتأوالُجمهوريةرئاسةاالستثناءيتضمَّنلمحقًّا
فيفجواٍتُيوِجدحفظهاُمدَّةانقضاِءبعدالقوميَّةالوثائقداروثاِئقهابإيداعااللتزاممنجهٍة

وثائقأنَّعملناإذاوخاصَّة، مصرتطوُّردراسةعليالطَّريقويقطُع، الَقومياألرشيف
داِرُمقتنياتضمنموُجودةعشرالتَّاسعالقرننهايةحتىعليمحمَّدمنذالِمصريالجيش
الَيومماوزارًةاستثنيَتفإذا. الوزاراتُمختلفلوثائقبالنِّسبِةالحالوكذِلك، القوميَّةالوثائق
أنُدونوثائقمنتنتجهمابكلِّالوزاراتتحتفَظأنُيمكنوال، غًداغيرهااستثناءُيمكن

تبديدخطُريكُمنوُهنا، وثائقمنإليهالرُجوعإلىحاجٍةفينفسهاتجُدالممَّاتتخلَّص
الجهاتبعضاستثناِءبسببمْغُلولًةالَقوميةالوثائقداريُددامتما، المهمَّةالتَّاريخيةالوثائق
ُمهمَّةمَساحاٍتمحوويتم، أجلهمنُوِضعالذيالَغرضالقانونَمْشُروعبذلكويفقد، السِّيادية

 .األمةذاِكرةمن

وضعهاعند» الوثائقدارتطويرلجنُة «بهأخذتُمهمًّامبدأالحُكومةمشُروُعوأْسَقط
لالطِّالعالُمتاحةالوثائِقعلياالطِّالعفيالمواطنحقُّوهو، للَقاُنوناألصليالمشُروع

ُيْسألفال، المتقدِّمةالعالمبالدفيبهمعُموٌلمبدٌأوُهو: لذلكالُمنظِّمةاللَّواِئححُدودفيبالدار
،َهويتهثم، خاصٍَّةاستمارٍةفييكُتبهاالتي، الشَّخصيَّةبياناتهعنإالاالطِّالعفيالرَّاغُب

ُيْسألوال، تلقائيًّاتجدَّدعامينُمدةاالطِّالعببطاقِةالعملويسري، فوًراباالطِّالعلهوُيسمُح
.الدارُروَّادخدمةعليالَقائميناُألمناءجانبمنإالعليهاالطِّالعُيريدعمَّااالطِّالعطالُب

بإحدىِعلميَّةدرجٍةعلىللحُصولُمسجَّالباحًثااالطِّالعراغبيُكونأنفالُبدَّعندناأمَّا
االطِّالعطلبفييحدِّدأنمنوالُبدَّ، ذلكعلىتدلُّبشهادٍةطلَبُهيشفَعوأْن، الَجامعات
بحثهموضوعإطاِرخارجتبُدووثائقعلىيطلعأنلهيحقُّفال، فيهيبحثالذيالموُضوَع

الصُّورمنبعددمشفوعًةُيقدِّمها، اإلطالعطلباستمارَةيمألأْنوبعد، مكاًناأوزماًنا
،أكثرأوشُهورثالثةعليهاالحُصوليستغرُققدالتياألمنموافقةوينتظُر، الفوُتوغرافيَّة

.السواءعلىواألجنبيالمصرياالطِّالعطالِبعلىذلكيسري
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األْوَساطفيُأْضُحوكًةيجعلنا، ُمبرِّردونوالطَّاقةللوقتتبديٍدمنذلكُيمثِّلهعمَّاوفضال
،ِسرًّايُعدلمالَعالميةالوَثائقبدوروثائقمنعليهاالطِّالعُيتاحماألنَّ، الدَّوليةالِعلمية

القوميأْمِنهأوالوطنمصالحتمسُّالاإلتاحةأنَّفيهاُيراعىلالطِّالعإتاحتهوإجراءات
قدعمَّاناهيك. قيمٍةذاأمًراباالطِّالعللَباحثالقومياألمنتصريحُيصبُحالوبذلك، بُسوء
جديدبطلٍبيتقدَّمأنعليهإذ، والمكانيَّةالزمنيَّةبحثهحُدودخارجعليةاالطِّالعالباحثيحتاُج

.ُأخرىشُهوًراوعمرهوقتهمنويضيُع، جديدةأمٍنوإجراءات

علىوالحُصولالبحثفترةانتهاِءبعدالوثائقعلىاالطِّالعطالًباالدَّاربابيطرُقمنأمَّا
بمراحليمرُّثم، ماعلميَّةلهيئٍةبحٍثبإعدادقيامهُيفيُدمايقدِّمأنفالبدَّالِعلميةدرجته

الخارجيَّةوزارةملفَّاتبعضُمراجعةإلىاحتاَجفإذا .. إلخاألمنترخيصعليالحُصول
،الوزراءمجِلسوثائقإلىالرُُّجوعأو، الُمشيرَمكتِبأوراقإليالرُّجوعأو، بالدَّارالُمودعة

بطاقةيحِملكانلوحتى، باالطِّالعلهُيسَمحأنقبلالمعنيَّةالِجهةُموافقةعليالحُصولفعليه
علييطَِّلعأْنالدُّكتوراهعليحاِصٌلشابٌّباحٌثاحتاَجلقد. الَقوميَّةالوثائقداِرمناطِّالع
الموظَُّفرفضبالمجلسالُمختصَّةالجهةإليبالطَّلبتقدَّموعندما، الُوزراءمجلسوثائق

!!البحِثإلىَحاجتهفما» ُدكُتوًرا «َأصبَحقددامماألنَّهباالطِّالعالترخيصمنحُهالمسئول

معيتفُق، ُمهمًّاأمًراالُمتاحةالوثاقعلياالطِّالعفيالمواطنينحقعليالنَّصكانلهذا
دونالحُكومةمشُروعمنُأْسِقطولكنَّه، عالميًّاالقوميةاألرشيفاتفيبهاالمعُمولالمبادئ
.ُمبرِّر

هيللوثيقةالمنتجةالِجهةجعُلوهو، خطيربمبدٍإالحُكومةمنالُمقدَّمالقاُنونمشُروعوأخذ
فما، درَجتينالوثاِئقلسريةفجعَل، عليهااالطِّالعبعدهُيتاحالذيالزَّمنيالمدىُتحدِّدالتي

بعدإال - القوميَّةالوثائقدارإلىانتقاِلهبعد - عليهباالطِّالعُيسمحال» جدًّاِسري «ُصنِّف
غيرمبدٌأوهو، عاًماثالثينبعدإالعليهباالطِّالعُيسَمحال» ِسرِّي «ُصنِّفوما، عاًماخمسين
،الوثيقةإنتاِججهةتحدُِّدهاالتيالسِّريَّةدرجةبينفشتَّان، العالمفيمكاٍنأيِّفيبهمعُمول

«كانوما، يُمروالزَّمَن، تتغيَّرالظُروفألنَّ، الحظرمدةانقَضاءبعدعليهاواالطِّالع

ُيصِبحالقدالوثيَقةإنَتاجوقتعند» خاص «أو» ِسرِّي«أو» للَغايةِسرِّي «أو» محُظوًرا
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انقَضاءبعدبذلكالخاصَّةاللَّجنةتراهلمامتروٌكأمرهفذلك، االطِّالععنلحجِبهاُمبرًِّرا
.الوثيقةإنتاِجمنعاًماثالثين

بأعلىُمصنَّفةوثائَقالِبريطانيواألرشيف، األمريكيالَقومياألرشيففينرىفنحُن
الالسِّريةدرجاتبأقلُِّمصنَّفةوُأخرى، عاًماثالثينبعدلالطِّالعُمتاحًةالسِّريةدرَجات
إتاَحةُيسبِّبُهقدمامدىهوهنافالمعياُر، عاًماخمسينمُروربعدإالعليهاباالطِّالعُيسمُح

.عليهاباالطِّالعُسِمحإذاالِبالدبمصالحِإضراٍرأو، للُحكومةَحرٍجمنالوثيقة

الخاصَّةالوثائقمنالكثيرظلَّإذ؛ البريطانيَّةالوثائقفيذلكعليَطريفمثاٌلولدينا
ألنَّ، ِسريتهدرجةتواُضعرغم، عاًماخمسينلمدةمغلًقاُحسينالملكمنوالصَّادرةباُألردن

لرئيسأرسلهخطاٍبعلىاالطِّالعُفرصةوإتاحة، الزَّمانمنطويالردًحايحُكمظلالملك
التَّقليديَّةالبريطانيَّة- اُألردنيَّةبالَعالقاتويضرُّ، الملكُيحِرُجقدماشأٍنفيالبريطانيالُوزراء

.

السِّريةدرجاتِأعْلَى
حقٍّعلىالحُكومةبهتقدَّمتالذيالقانونلمشروعوجِّهتالتياالنتقاداتأصحاُبكانلقد

السِّريةدرَجاِتبأعلىأموٍرمنإخفاَءهُيريدمامسئوٍلكلُيصنِّفأْنمنتخوفهمأبُدواعندما
عنالنظروبغضِّ، ُمحتملةفَساٍدوقائعمنذلكوراءيُكونقدماكشفأحٌديستطيعالحتى
السِّريةدرجِةتحديدفيللوثيقةالُمنتجةالجهةحقَّفإنَّ -  وَجاهتهعلى - االعتراضذلك

الجهةحقِّمنليسولكن، الِجهاتبتلكبهاالمعُمولالخاصَّةاللَّوائحتنظِّمهدامتمامْكُفوٌل
الوثائقداُرانقَضائهبعدتستطيعالذيللسِّريةالزَّمنيالمدىُمقدًَّماُتحدِّدأْنالوثيقةأنَتجتالتى

 .عليهااالطِّالِعإتاحةالقوميَّة

َموادَّعلييحتويأْنمنالوثائقعلىللُمحافظِةِصيَغقاُنونمشُروعفيالطبيعيمنوكان
الوثائقداُروهو؛ الطَّبيعيمَكانهاالوثائقإيداعمنعشأنهمنعمٍلعلىُيقِدُممنُكلُتجرِّم

ُكلُمحتوىُيفِشيمنُكلتجريُموكذلك، فيهاالتَّصرُّفأوِإتالفهاأو، الوَثائقتْبديدأو، القوميَّة
الِجهةفىعملهبُحكِمالوَثائقعلىيطَّلعممنِسريَّةأنَّهاعلىالُمصنَّفة - الوثائقبعضأو- 

ِنطاِقفيالزالتالتيللوثائقبالنِّسبِة، القوميَّةالوَثائقبدارالَعاملينمنأو، لهاالُمنتجِة
.علْيَهاباالطِّالعُيْسَمحوال، السِّرية
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العقُوباتتَغْليظُ
،العُقوباتتْغِليِظفيبالَغالحُكومةبهتقدَّمتالذيالقاُنونمشُروَعأنَّالمالحظمنولكنَّ

رغمُمتالزمتينوالَغرامةالسَّجنعُقوبَةجعلبأْنالتَّْشريعيالُعرفعليهاْستقرَّماوتجاوز
مًعابالعُقوبتينللُحكِمالمجالالقاضيُيعطيالذي، العُقوباتقاُنونلنُصوِصذلكُمخالفة

أنَّهالمعُروفمن. ينُظرهاالتيالقضيَّةظُروفَحْسبالعُقوبتينبإحدىأو)، والَغرامةالسَّجُن(
ضميرهيرَتاُحالالتيالحاالتفيالقاِضيأماماالختيارمجاُلوَضاقالعُقوبةغُلَظتُكلَّما
فتغليُظ، بالبراءِةالُحكمإلىالقاضييتِِّجهماغالًبا، تشدُِّدهافيُمَبالغعُقوبةَتْوقيعإلىفيها

 -النَّحوهذاعليإَجازتهَحالةفي - الَقاُنونُيعرِّضكما، نْفِعهمنأكثرَضررهيُكونقدالعُقوبة

.العُقوَباتبقاُنونالُمَشابهةالموادِّمعوتناُقضه، التَّْشريعيللُعرفلمجاَفاتهالُبطالنإلى

،ذلكمنأكثرِإْصدارهيتعطَّلأْنيجبوال، الوَثائقعليالُمحافظةقاُنونإلىماسَّةالحاجةإنَّ

الوثائقداروحاُل، الوثائقمنالَكثيرإصدارهتأخُّربسبِبوضاع، الكَفايةفيهبماتأخَّرفقد
يُحولولكن، فيهاالنَّقصواستكمال، بهاللنُّهوضُمخِلصةجُهوٌدفهناك، للرِّثاءتدُعومازالت

الجَهاتوثائقعليالحُصولعنالدَّارعجُز - أهداٍفمنتنشدهلما - الجُهودتلكتحقيِقدون
الملكىالدِّيوانوثائقيتَضمَُّنالُقبَّةَقْصرأرشيَفأنَّالكريمالَقارئيعلمأْنويكفي. السيادية

النَّاصرعبدجمالالرَّئيسُحكمفترةاألقلِّوعلى، َفاُروقبالمِلكمُروًرا، ُفؤادالملكأيَّامُمنذ
الوثائقتلكعليالحُصولالقوميةالوثائقدارتستطيُعالذلكورغم، الجمُهوريالَعْهدفي

الوثائقإليالرُّجوعإلىالباحُثونويْضَطرُّ، الحديثِمْصرتاريخكَتابةُيمكنالبُدونهاالتي
منالدُّولتلكتلقَّتهاوُمراَسالتُمذاكِّرات - أحياًنا – تتضمَُّنالتيواألمريكيَّةالبريطانية

الوَثائقتلكُأصوَليجَدأنالباحثَيستطيُعالبينما، المصريةالحُكومةفيالسِّياديةالجهات
الرَّاِكدةالَوثائقهذهعناالستغناُءتمَّقديُكونأْنأخَشاهماوأْخَشى، الَقوميَّةالوثائقبداِر

يصبحعندئٍذ، الُقبَّةَقصِرأْرِشيفمساحةضيِقبسبب» النَّاِشطة «الوثائقمنغيرهالَصالح
.المَعاييربُكلَِّقوميَّةكارَثًةالوثائقهذهُفقدان

َمْصلحُة (الماليَّةوَزارةمنبالَقلعةالعُموميَّةالمحُفوظاتدارتبعيَّةروابطفكِّمنالُبدَّكذلك
ُمنذاألهميَّةمنباِلغةدرجٍةعلىوثائقتضمُّفهي، الوثائقلداِروتبعيَّتها) الُمقرَّرةاألمواِل
االْزدواجيَّةلهذهحلٍّعنالبحثُمحاوالتباءتوقد. اآلنحتَّىعليُمحمَّدعهدفيإنَشائها
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عليالعُموميةالمحفوظاتداردرَجتفقد، جدوىدونللضَّياعالَقوميَّةوثائقَناُتعرِّضالتي
باعتبارها) مربعمتر200إلىمساحتهتِصُلبعضها (بأكمِلهامَخازنمحتوياتمنالتخلُّص
.للتُّجارببيُعهايتمُّوبذلك، عُقودمنذإليهاالرُجوعيتمُّال) دشت (أْوَراق

الوثائقمنمجُموعةلبيعاإلْسَكندريةُتجَّارأحدمنبعرٍضالقوميَّةالوثائقداُرُفوِجَئتوقد
َمْصلحِةمنوتقاريرأْطَيانمَساحةوِسجالتأوراقعنعَبارةأنهااتََّضحالفحصوبعد، لها

األهميَّةبالغةوثائَقمنذلكغيرإلىرْسميَّةأختاًماتحِمُلقضائيةأحَكاٍمونُصوص، الرَّي
،العُموميَّةالمحُفوظاتداراَألْصليَمقرُّهاكانواالجتماعياالقتصاديِمصرتاريخلدراسِة

القاُنونبُموجبأحٍدُمعاقبُةُيمكُنوال، عْنَهاُمستغنًىَدْشتكأْوراِقولغيرهللرَُّجلبيعت
بَتجريِمكِفيٌل؛ الوَثائقعلىللُمحافظِةالصِّياغةُمْحَكمقاُنونصُدورولكن، حاليًّابهالمعُمول

.الَقوميَّةوثاِئقنالتبديِدُمحاولٍةُكلِّ

الوثائقدارُيحوِّلآخرقاُنوٌنيصُدَرأْنمنفالُبدَّ، والدِّقةاِإلحَكاممنالقاُنونبلغومْهَما
ُسلطَةيتبُع، للوثائقَقوميٍّجَهاٍزإلىوالوثائقالُكتبداِرلهيئةتابعةمْصلحٍةمنالَقومية
المرَكزىالجَهازأو، واِإلْحَصاءللتَّعبئِةالمركزيالجهازلوْضِعُمماِثٌلوْضٌعله، السِّيادة
 -الدَّولةوَثائقجميعفيهاُتوَدعمركزيًّاقوميًّاأرشيًفاالجَهازذلكمنويجعل، واِإلدارةللتَّنظيم

ُمددانتهاِءبعدوثاِئقهاعنتستغِنيأْنجهٍةأليِّيُجوزوالالتَّاريخيةالقيمةذاِت - اْستثَناءبال
قيمةلهماَضمَّلُتقرِّر» الَقوميَّةللوَثائقالمركزيالجَهاز «إلىالرُّجوعُدونلديهاِحْفظها

.الِقيمةهذهفيهتتواَفُرالعمَّاباالْسِتغناءوالتَّوِصية، منهاتاريخيَّة

***

العُموميَّةالمحُفوَظاتلدارإنَشائهبينهاومن، بأْعمالهالتَّاريخفياسَمُهباَشاعليُمحمَّدَخلَّدلقد
جاءواآلن، 1927عام» المَلكيَّةالوثاِئقداَر «أنشأعندماُفؤادالملكفعلوكذلك)، 1829(

عليوحَفاًظا، الَقوميَّةلوثائقَناِصيانًة» الَقوميَّةللوَثائقالمركزيالجَهاز«إْنَشاءعلىالدوُر
التَّطوُّروُتواِكب، والِعْشرينالحاِديالَقرنتعيُشَعريقٍةُأمٍَّةمعيتناسُببما، الَقوميتاريخَنا
.والمعُلوَماتالوَثائقمَجالفيالَعالمي
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الشَّخصيَّةواألورَاقالوثائِقحمايةِأجلِمنمشرُوعٌ
*

ُأمةأليِّالمعاصرالتاريخلكتابةعنهغنًىالمصدًرا) الخاصةأو (الشخصيةاألوراقتعدُّ
الحياةفيدوًراتلعبالتي، العامَّةالشخصيَّاتلدىتتجمعالتياألوراقبهاونعني، متمدنة

»الخاصَّةالُمراسالت «طابعاألوراقتلكتتخذوقد. السياسيةأواالجتماعيةأواالقتصادية

روابطبهاتربطهممنأو، نشاطهادائرةفييدخلونممنالعامةالشخصيةتتلقَّاهاالتي
َطبيعةتمنعهوما، نفسهمكُنوَنصاحُبهايبثُّهاالتي» اليوميات «ُصورةتتخذوقد. الصداقة

.لآلخرينبهالَبوحعناإلنسانيةعالقاتهأو، االجتماعيوضعهأو، عمله

َسعدُمذكِّرات «بُعنوانالُكتبداُرنشرتهاالتي، زغلولسعديوميَّاتلذلكمثالأبرزولعلَّ
طابعالشخصيةاألوراقتتخذوقد، رمضانالعظيمعبدبهقام، التَّواُضعباِلغبتحقيٍق» زغُلول

،حياتهفيينُشُرهاالوقد، يوميَّاتهعلىاعتماًداعادًةصاحبهايكتُبهاالتي» المذكِّرات«

.السنينمنمعيٍَّنبعدٍدوفاتهبعدبنشرهاوُيوصي

،الرَّسميةالدَّولةوثائق، عامةمناصبيتولونلمن» الشَّخصيةاألوراُق «تتضمَّنبالدناوفي

تركهعند» الوزراءرئاسةأووَزارةأوهيئةرئاسة «العامالمنصبشاِغُليجمعهاالتي
ُمهمَّةُمذكِّرةمنفريدًةُنسخًةيُكونقدمابينهاأنرغم، الشَّخصيةأوراقهباعتبارهاللمنصِب

منُيلبِّيعندماوضياعتلفمن» الخِطيرة «األوراقهذهلهتتعرَّضماورغم، ِسريةأو
تضُعالتي، الُمتقدمةالِبالدفيأثًرالهانجدالالظَّاهرةوهذه. األبناءفيبدُِّدها، ربهنداءجمعها

الحربعنمذكِّراتهتِشرِشلونسُتونكتبفعندما، الدَّولةوثائقعلىللحفاظقانونيَّةضوابَط
كانتالتيالوثائقعلىباالطِّالعالوزراءمْجِلسمنخاصإذٍنعلىحَصل، الثانيةالَعالمية

دار «الَقوميباألرشيفخاصٍّترتيٍبوفقعليهاواطَّلع، السِّريَّةَمرحلِةفيتزالال
ُصنِعهافيَشاركأو، لهُقدِّمتأو، منهصدرتالوثائقتلكأنَّرغم» العامَّةالمحُفوظات

يفعلكماالمنصبتركهعندمعهيحِمُلهالمولكنه، الحربخاللللوزراءرئيًساكانعندما
مناُألولىصفحتهَصدرفي» األهرام «نشرهمانذكروُكلُّنا. عندناالرَّفيعةالمناصبأْصَحاُب

وَداعفيخرُجواالُوزراءرئاسةموظَِّفيأنَّمن، لمنصبهأْسَبقُوزَراءَرئيسلتركتغطية

.2004مايو. الهاللمجلة*
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،مكتبهفيبهايحتفُظكانالتيالرَّسميَّةالمالبسوبعض» الخاصَّةأوراقه «حملتنْقٍلسيَّارة

الرَُّجلقَضىفقد، نقلسيَّارةُشحنَةمعهحملَهاالتيالرَّسميةالوثائقنزيفيبلغأنُيدهُشناوال
.َسنواتالثَّمانيعلىيزيدماالمنِصبفي

***

لكتابةكمصدٍر» الشَّخصيَّةاألوراق «أهميَّةعلىنقَفلكي- منهاالُبدَّ - َطويلةُمقدِّمةهذه
لذلك، التَّاريخذلكأحداثصياغةفيأساسيًَّةأدواًرالعُبواُأناًساتخصُّألنها، الُمعاِصرالتاريخ
يجمُع» خاص «عربيمركزإلقامةمْشُروعفيالعرباُلمؤرِّخينمنمجموعةفكَّرت

،وترتيبها،  العامَّةوالشَّخصياتالسَّاسةمنرَحُلوامنعائالتمنالشَّخصيَّةاألوراق

بعِضهامنبصورٍةُنسٍخعلىالحُصولأولالطِّالعللباحثينوإتاحتها، وفهرستَها، وتصنيفَها
.الُمتمدنالَعالمبالدُمختلففياألرشيِفُدوُربهالعملعلىدرَجتماوفق

كثرةمنالمشروعأصحاُبسمعُهما –  عِلمتفيما –  المشروعفيللتَّفكيرالدافعوكان
ببريطانَيا – ودَرامُأوْكُسفوردبجاِمعتياألْوَسطالشَّرقدراَساتمرَكزايتَلقَّاهاالتيالُعروض

بأَحِدالشَّخصيةأْوَراقهمإليداع-  الخُصوصوجهعلى – الَعربالسَّاسةعائالتمن- 
وقيل، يتلقََّيانهاالتيالطَّلباتتلبيِةعنعاِجزًةلُهمااالْسِتيعابيَّةالطَّاقةأْصَبحتحتىالمْرَكزين

معاهدأرشيفاِتفي - لُمورِِّثهم - الخاصَّةاألوراقإيداععلىالعائالتتلكِحرصتبريرفي
يخشونأنَُّهم ، بالدهمفيالرسميَّةالوثائقُدورإيداعهامنبدال، العربيالوطنخارجأجنبيَّة

أَساسعلى، الَباحثينعنحجبهايتمأو، وحفظهاتخزيُنهاُيَساءأوللتلِف-  عمًدا – تتعرَّضأْن
علىالحَفاظَقوانينوأنَّ، السُّلطةُكرسيعلىالُمتربِّعإَرادةحسبَتسيُربالدنافياألُمورأنَّ

ُمنقذنفسهفييرىنظامكلأنَّوَخاصًة.  باالحترامتحظىقلَّما، للباحثينوإتاحتهاالوثائق
لذلك، باِطالقبلهكانماوأن، بعينهالحقهوبهجاءماأنَّويعتبُر، الضَّياعمنوالِعبادالِبالد
الَقوِمياَألْرشيِفوبأهميَّة، بالتَّاريخالوعيإلىالعربيالوَطنفيالحاكمةالنُّظمتفتقُر

فيفتقع،  التَّاريخدُروَسالنُّظمتلكتعيماونادًرا. لتَجاِربهاوِسجلٍّاُألمَّةلذاِكرةكُمْستودٍع
األوراقأْصحاُبيخشىأْنعجبفال، َأْسالفهافيهاوَقعالتينفسهاالفادحةاألخَطاء

.لِبالدهمالَوطِنياألرشيفاألوراقتلكإيداعَعواِقبمنالشَّخصية
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فَريدمُحمَّدمُراسَالت
ألنَّها؛ بِعيدمنوالقريبمنالِبالدتاريخيخُدمالالعائالتتلكبيِداألوراقتلكبقاءولكنَّ
كانالتيالشَّخصيةالُمراسالت - السِّياقهذافي- وأذُكرالَباحثينُمتناولعنبَمْعزٍلتظل

،بِمصَرَعائلتهإلى - بأوُروبَّا – االْخِتياريمْنَفاهفيوُجودهأثناء - َفريدمحمَّدالزَّعيمبهايبعُث

المائةعلىَتزيُدأنهاوَعِلمُت، َفريدالَخاِلقعبدالُمستشاروَلِدهعندمنهانماِذَجرأيُتوالتي
.خَطاًباوِستِّين

ُنوبارخَطاباتوكذلك. اآلنالخطاَباتتلكتوجُدأيننعلُموال، َفريدالَخالقعبدُتوفِّيوقد
أثناءأو، ِإسماِعيلالِخديوبهاكلَّفُهمَهامٍّفيبأوُروبَّاوُجودهأثناءلَعائلتهُيرسلهاكانالتيباَشا

،َغالىِمريتحِفيدهعند-  أيًضا – بعَضهاَشاهدتوقد، ِإْسماعيلعْهِدأواِخرفىُهناكوُجوده

الالَعاِئلةلدىالشَّخصيَّةاألوراقفوُجود.  اآلنمَكانهانعرُفوال، سنواتُمنذرَحلالذي
ُيقدُِّرالمنيِدفي – المَطافنهايةفي – تقُعوقد، التَّاريخلكَتابةكَمْصدٍرمنهااالْسِتفادةيْضَمُن
.ضَياعهاأوِإهَدارهافَيتمُّ،  الَورثةمنقيمَتها

نادية. د»  الشَّخصيةلألوَراقَعربيَمركز «إَقامةمْشُروعفيفكَّرتالتيالمجُموعةوضمَّت
.ود). المجر (بُبوداِبْستُأوروبَّاوَسِطبَجاِمعةوتعمُل، ِعراقيَأْصٍلمنألمانيَّةوهي، الَبغَدادي

.بالَقاهرةفرانِكلينبُمؤسَّسِةوتعمُل، اَألصلُسوريَّة - أْعلُمفيما- وهي،  َقْضَمانيَبْسَمة

جِميلواُألستاذ، بَباريسالَعربيالَعالمبمعهديْعمُلُسورىوهو، بكَمْردمفاُروقواُألستاذ
.بالَقاهرةللتَّنمَيةالَعربيالمركزُمدير، المْرُموقالِمْصريوالَكاتبالَباِحثمَطر

التيالَعامَّةاُألسسلوضعتحضيرياجتماٍععْقدضرورةعنالمشُروعأصحاِبذهُنوتفتَّق
الشَّخصيَّاتبعضإليهاُيدعى، ُمستديرةمائدٍةشكَليتخُذ، المشروعأساسهاعلىُيصاغ
بدراسةوالُمشتغلين،  بالوَثائقالخبرةأصحابومن، االختصاصأْهِلمنواألجنبيةالَعربية
 (االجتماعالستضافِةمكاًنابباريسالعربيالعالممعهدواْخِتير. المعاصرالعربيالتَّاريخ

وتولَّت)، اهتماَماتهدائرةضمنالمشروعيدُخلفال، بالموُضوعرسميَّةصلةلهتُكونأْندون
،لالجتماعللَمدعوِّينباريسفياإلقامةنفقاتتحمُّلمسئوليةبالَقاهرةفرانكلينُمؤسَّسة

.الَخارجمنللَمدعوينالسَّفرنفقاتُأوروبَّاوَسطجامعةوتحمَّلت
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،َقْضَمانىوَبْسمةالَبغداديناديةمنكلقدَّمته، المشروعلفكرةعاٍمبعرٍضاالجتماعوبدأ

الشَّخصيةاألوراقتجميعبأهميَّةالجميُعوَسلَّم، بكَمردمفاُروقالعرضوَشاركُهما
الشَّكل:  هي، األهميةباِلغةأراها، رئيَسةنقاٍطحولالنقاشتركَّزولكن، الحيويَّةوضرورتها

العالقة، لمَهامِّهأدائهكيفيَّةتمويلهمَصادر، إَقامتهمكان، الُمقترحللَمركزوالتنظيميالَقانوني
ومدى، ووَسائلهاللَباحثينالوثائقهذهإتاحةُطرق، الشَّخصيةاألوراقوَأْصَحابالمركزبين

.محقًَّقاعلميًّانشًرابْعِضهانشرِإمكانيَّة

البحثيةالمراكِزمُواصفَات
لتحقيِقتهُدفال، ُمستقلًَّةخاصًَّةُمؤسَّسًةالمركزيُكونأنفاقُترَح،  القانونىالشَّكلعنأمَّا

هذافيالباعبطوِللهمالمشُهودالُخبراءبينمنأعَضاؤهُيخَتار» ُأمَناءمْجِلس «ُيديُرها، ِربح
،وَصالحيَّاتهاُألمناءمجلسأعضاءاختياركيفيةُتحدِّد، أساِسيَّةالِئحةللمركزوتُكون، المَجال

القاُنونيَّةبالحُقوقالُمتَِّصلةوالجوانب، عملهوطريقِة، للمركزواِإلداريالفنيوالجهاز
الضَّماناتوَنْوع، أوراقهممنالمركزأرشيَفُيودُعونهفيماالشَّخصيَّةاألوراقألصحاب

الُمتعارفاألُصولوفق، اَألوراقتلكمعالتَّعاملحّقالمركزتْفويضُمقابللُهمُتقدَّمالتي
.النََّشاطمنالنَّوعهذالمثِلدوليًّاعليها

بيرُوتفيمُرونةٌ
القانونأنَّذلكفيوُحجَّتهم، الُمقترحللمركزمقرًّابيروتمدينةالمشُروعأْصحابواقترح
منواِسعةمَساحةإتاَحِةفي،  اُألْخرىالَعربيةالَقوانينمنغيرهمنمرونًةأكثراللبناني
بُمطاردةُتعنىالتيالحكوميةاألجهزةمن»  تْقريًبا «لبنانولُخلوِّ،  للَعملالمرَكزلهذاالُحرية

».األمنيَّةالدَّواعي «بحجَِّةالمراِكزمنالنوعهذامثل

األوراقأْصَحابنُفوسفيالطُّمأِنينةيبعُثبيروتفيالمرَكزوُجوَدأنَّأيًضاوقيل
أْيَسركانتُربَّمابيروتإنَّكما، المقترحالمركزمعالتَّعاملعلىوُيشجِّعهم، الشَّخصية
.المركزعلىيتردَُّدونالذينالَباحثينمنلبَنانَخارجمنللَقادميندُخوالالَعربيَّةالَعواِصم

إلىيحتاجالذيالطَُّموحالمشُروعهذامثُلعليهايعتمُدالتيالتَّمويلمَصادرعنأمَّا
»األوراقأرشيُف «المادِّيالحفِظوسائلبُكلِّمجهَّز،  ُمالئمخاصمقرٍّتخِصيِص
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والرَّواِتباُألجورتكلفةعنفْضالهذا،  ُمتطوِّرةُمعدَّاٍتمنإليهيحتاُجبما، وااللْكُتروني
المشُروعأْصحابرأىفقد؛ َضُروريَّةنفقاٍتمنوغيرها» اإلدارةنفَقات«بالمركزللَعاملين

،الثَّريَّةالَعربيةالشَّخصيَّاتبعضُتقدُِّمهاالتيالماليَّةالهَباتعلىُمعتِمًداالتَّْمويليكونأن

الجهاِتمنعليهاالحصوُليتمُّالتياألجنبيَّةوالمنح، األفراُدبهايُجودالتيوالتَّبرَُّعات
.الِعلميالنََّشاطمنالنوعهذامثلبتشجيِعالمعنيَّة، والمؤسَّسات

التي» الثقة «علىفترتكُزالشخصيةاألوراقوأْصَحاِبالُمقترحالمركزبينالعالقةعنأما
ِإيداعيُكونوأْن.  بيروتفيوموِقعه، للَمركزاألَساسيوالنِّظام، القاُنونيالوْضُعُيوفُِّرها

للَمْركزالسَّماححتىأو، َرْمزيَّةِقيمٍةُمقابلأو، مادِّيُمقاِبٍلُدونالمركزبأرشيفاَألوراق
باتِّباعالمركزويلتزم. بهاأصحابهااحتفاِظمع،  األوراقلِتلكرقميَّةُصورٍةعلىبالحُصول
.باِإلتاحةيتَعلَّقفيمااألْوَراقأْصَحابتعليماِت

طويٌلحديٌثدارفقد، المركزعليهايحصُلالتيالشخصيةاألوراقِحفظطرقعنأمَّا
اُألوروبيَّةاألرشيفاتتَجارباْستعراضفيهاتمَّ، الغرضلهذاُخصَِّصتكاملًةَجلسًةاستغرق

الشَّخصيةلألوراقالرزينيمركزوُمديرةُمؤسِّسة (الرزينيناديةوقدََّمت. الصَّددهذافي
بعاِئلتهاالخاصَّةواألوراِقللوثائِقمركزإقامةفيالخاصَّةتجربتها) بالمغربَفاسبمدينة
ِتلكبَتْجميعفقامت، الزمانمنقرنينإلىتاريُخهايرجُعوالتي، األنَدُلسياألْصِلذات

،بالَعائلةخاصٍّومتحفأرشيٍفإلىحوَّلتهالذيَفاسبمدينِةالَعائلةبيتفيوالُحَججاألوراق

بمركزأْوراٍقمنلديهامافأْوَدعت، فاسعاِئالتانِتباهَجذبتالتجربةأنَّكيفوبيََّنت
.الرزينى

؟المراكزتلكتقامأين
اإللكُترونيَّةالوَسائطباْسِتخدامالرَّقميالحفِظعلىالتركيزضرورِةإلىالحديُثوتحوَّل
اآلراُءوتعدَّدت، المَجالهذافيإليهالتَّوصُّلتمَّماآِخرعنعرًضاتمارىَسليموقدَّم، الحديثة

َغريًباالتَّفاصيلتلكفيالحديُثوبدا، استخدامَهاُيمكنالتيوالوَساِئطالبرامجأْفَضلحول
باِئعةوبِقصَّة!!» الَجاُموَسةقبلالَوتَدَيْشَترى «الِمْصريالَفالحىبالمَثِلذكَّرني، ألَوانهَساِبًقا
.الَقرنِنْصفعلىيزيُدماقبل، االبتدائيالتَّعليمبدايةفيالُمطالعةبكتاِبقرأناَهاالتياللَّبن

المركزفيُتْستخدُمالتيااللكُترونيَّةوالوَساِئطوالبرامجالنُُّظمأفضلحولنتجادُلنحُنفها
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قدماوأنَّ، اإليَقاعُسرعِةمنالمَجالهذافىالتطوربهيتَِّسمماِإْدراِكمع، بعديْنَشألمالذي
.التَّطبيقمرحلةإلىنصُلعندما» َقديَمةَدقًَّة «ُيصبُحاليومُنفضِّله

ُمقتنَياِتمنالمركزلدىماعلىاالطِّالعفيللرَّاغبينُمطلقًةاإلتاحةتُكونأنعلىواتُّفق
َرقميَّةأووَرقيَّةِصوٍرعلىالحُصولِإمكانيَّةمع، الِعْلميالَبحِثألْغراِضالشَّخصيةاألوراق

.اُألمَناءمْجِلُسيَضُعهاخاصَّةَضواِبطوفقاألْوَراقتلكمن

هذامثلإلقامةالعربيالوطنفيالحاليَّةاألوَضاعُمالَءمةمدىحولطويٌلحواٌرداَروقد
واقترح،  للَمركزمقرًّابيروتاختياِرجدوىفيالبعُضوشكََّك، الرَّاِهنالوقِتفيالمركز
فيالكافيةالثِّقةلَتوفيرُقبرصفيحتىأو، أوُروبيبلٍدفيالمركزُيقامأناآلخرالبعض

،أوراقهممعالتَّعاُملسالمةعلىالشَّخصيَّةاألْوَراقأْصحابوَطمأنة، وجدِّيتهالمْشُروع

بأنَّالرَّأيهذاأصحاُبوتعلَّل، استخدامهاإَساءةعدمأو، استخداِمهاوُحْسنعلْيهاوالحرِص
أوَلْندنأوَباريسإلىالسَّفرُيمكنهُمعيَّنةأْوراٍقعلىلالطِّالعبيروتإلىالسَّفرَيستطيُعمن

الكافيةالضَّماناتتوافربعدمُكلَّهذلكوبرَّر.  السفرإمَكاناتلديهتواَفرتطالما، ليماُسول
كانلو؛ المركزمعالتعاُملفييثُقونتجَعلُهمالتيالخاصَّةاألوراِقأصحاُبيحتاُجهاالتي

.الَعربيةالَعواِصمبإحدىَمقرُّه

فُيقبُلون، الشَّخصيةاَألوراقأْصَحابِثقةالْجتذاِب» الَمْهَجر «فيالمركِزإقامةفكرَةُنحبِّذولم
بالدهمتاريخدراَسِةفيالَعربالَباحثينُيفيَدلن - تّملو - ذلكألنَّ، معهالتَّعاُملعلى

إلىالسَّفرمنالَباحثُتمكِّندراسيَّة» ِمنٍح «علىالحُصولوُصعوبة، الّشقَّةلُبعِد،  الُمعاِصر
ِصيغٍة «عننبحَثأْناألْفَضلمنإنَّهوُقلَنا.  الَغرببالدفييْحُدُثمانحوعلىالَخارج
الَقوميَّةالوَثائقعلىللِحفاظنُموَذجيَقاُنوٍنإعداِدمثل؛ الهدفهذالِخدمةُمناِسبة» َقاُنونيَّة
قوانيُنَضوئهعلىوتوَضُع)»،  اَألليْسُكو (والُعلوموالثَّقافةللتَّربيةالَعربيةالُمنظمُة «تتبنَّاه

.الشَّخصيَّةباألْوَراِقاالْهِتمامبينهاومن،  الَعربيةالَجامعةدولفيالوَثائقعلىالحفاظ

الألنَّه،  أْولويَّاتهبينالنَُّموذجالَقانونهذامثلِصياغَةالُمقترحالمركزيَضعأْنالُمْمِكنومن
وألنَّه، العربىالوَطنفيالشَّخصيَّةاألْوَراق» جميِع «علىيدُهيَضعأن - هكذا - لمركٍزُيمكن

باألْوَراقاالهِتمامعلىالَعربيَّةالِبالدفيالوطنيَّةاألْرِشيَفاتُتشجِّعأْنواألْفَضلالمْنِطقيِّمن
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ُمناسبةبُطرقوحفظها،  ألْصَحابهاالضَّماناتوَتوفيرجمِعهاعلىوالِحرصالخاصَّة
.للَباحثينوإتاَحتها

نقاٍطمنتَناولناهأنَسبقماإلىالمناقشاتواتََّجهت، واٍدفيصرَخًةكانهذااقتراَحناأنَّغير
ِحْفظووَساِئط،  الخاصَّةاألْوَراقَأْصَحابمعتعاُمِلهوَطريقة، للمركزالَهْيَكليبالبناءتتَِّصل

.للَباحثينلديهماوإَتاحة

لم - اقتراَحاتمنفيهُطرحولما، لهواِفيٍةبَمْضبطٍةِعلًماُنحاطأْنعلىاالْجِتماُعوانفضَّ
عندئٍذ – ُيَحدَّدانوزَماٍنمَكاٍنفيآخراجتماٍعبعقِدوعٍدوعلى -  المَقالهذاكَتابةحتَّىتِصلنا

.للَمْشُروعالتَّنفيذيَّةالُخطواِتفيللنََّظر- 

إَقامةَمْشروعحول»  الُخبراء «لَرأىاْسِتطالٍعُمجرَّدلْيَستالمسألةأنَّبانطباٍعوخرجُت
الصَّددهذافياتُِّخَذتقدتُكونُربَّماُخطواتُهناكوأنَّ،  الشَّخصيَّةلَألوراِق»  ِإقليمي «َمركٍز
للَمشُروعالُمموِّلةالجَهاتُمتطلََّباتبعضالْسِتيفاءاالْجِتماعهذاكانوُربَّما،  بالِفعِل

قِضيَّةتَفاِصيلعنالحديِثباُبتماًماُأْغِلقفقد، األْجنبيَّة» الَماِنَحة «أو، الَعربيَّة» الَواِهبة«
مْجِلسَتْشِكيلبكْيفيَِّةالخاصَّةاَألسِئلةعنُقدِّمتالتياِإلجاباتالغُموُضلفَّكما،  التَّْمويل
رْغَمالصَّددهذافيالَفْصلوالَكِلمة ، الطُّوليالَيدلُهمومن، أْعَضائهاْختياِروَطريقة، اُألمَناء

اْسَتغرقالتياِإلتاحةووَسائلالِحْفظوَساِئطقِضيَّةعناَألولويَّة -  َرأييفي - لهاَمْسألةأنها
.َطويالوقًتاحولهاالنِّقاُش

،دَوافعهمحولنتساَءلوال، المْشُروعأْصَحابنيَّاتُحْسنفينُشكُّأنَّناذلكيعنيال، ُكلٍّعلى

التيالشَّخصيَّةاَألوراقمنكبيرةمجُموعاتإلنقاِذَسريٍعتحرُّكإلىوَنحتاُج، ُمهمَّةفالمْسألُة
وُهناك، والتَّلفاِإلهماِلرياُحتذُروهاأنقبل، غْيَبتهافيلبالِدنادقيٌقتاريٌخُيكتَبأْنُيمِكُنال

ليُأتيح - المَثالَسبيلعلى - الحْزبيَّةوالحياةمصرفيالُعمَّاليةالحركةبتاريختتَّصلأوراٌق
أحٌدعليهايطَِّلعولم، اآلنُمستَقرَّهاأعرُفال، أْصَحابهالدىالسِّتينيَّاتفيعليهااالطِّالع

باَشاالنحَّاسُمصطفىبأوَراِقبدًءاالمْخِفيَّةالخاصَّةاألوَراقمنالكثيرذلكعلىوِقْس، بْعِدى
مناصَبتولَّتالتيالشَّخصيَّاتمنالعديدبأوراقوانتهاًء، الدِّينسراجُفؤادلدىكانتالتي
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بالُمَناسبة – يتكرَُّرنُموذٌجوهو ،  الدَّولةوثائقمنالمَكاتبضمَّتهمامعهاونزَحت، وزارية
.العربيةالبالِدُكلِّفي–  

األْرِشيفات «الَقوميَّةالوَثائقدورُتمكِّنالتيالَقانونيةالضَّوابطلوضِع –  حقًّا – األوانآَنلقد
وإتاَحتهاعليهابالحَفاظالكِفيلةالضَّوابطوْضِعمع، الوثائقهذهعلىالحُصوِلمن» الوَطنية
أحٌدَيْدرىال، خاصَّةُمؤسَّساٍتأيدىفىتَقُعالوثائقهذهترِكمنكثيًراأفضُلفذِلك، للَباحِثين

الَباحثينعنالوَثائقتلكَحْجُبَمْصلحِتهامنيُكونقدبجهاٍتتِصلهاالتىالَقنواِتعنَشيًئا
.الَعرب
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للدَّولةوثائقَمنلديهِمابتسْلِيمهيكلأُطَالبُ
*

،ُيوليوثورةعنالحديثمناسبةفيخاصًَّةأهميًةعبَّاسرُءوفالدكتورمعالحواريكتسُب

فيُعضوإنَّهكما، والموُضوعيَّةبالنزاهةلهمالمشهوِدالمصريينالمؤرخينمنواحدألنَّه
إلىهذا، والُمعاِصرالحديثوالَعربِمصرتاريخكتابةإليهاُيوَكلالتيالِعلميَّةالهيئاتُمعظم
لكتابِةالُفرصةلُهمسُتتاحالذينالَباحثينمنجديدةأجياٍلِإعدادعلىالِعلميإشرافهجانب
.الَغائبةوثائَقهاتْظَهُرعندماالثَّورةتاريخ

ُيمكنالتيالكيفيَّةوعن» المذكِّراتُحمَّى «وعنالغائبةُيولُيوثورةوثائقعنمعهحواٌرُهنا
.َصحيحِعلميٍّبشكٍلالثَّورةتاريخكتابةخاللهامن

:عبَّاسرءوفالدكتورسألتُ
الكتاباِتمنالزِّحامهذاوسطُيولُيوثورِةعنكتاٍبإلىيطمئنَّأنللَقارئُيمكنكيف- 

؟.وَمواِقفهاُرؤاَهافيالمتناِقَضة

عمليَّةكاتٍبأليِّبالنسبةالحوادثضبطعمليةفإنَُّمتاحةغيرالثَّورةوثائقداَمتما-  
،الرَّسميةالبياناتعلىويقتِصُر، جدًّاقليٌلالثَّورةعنأوَّليةموادَّمنمنُشورُهوماألنَّ، صعبة

يكتبهماينتظُركانُكلهِجيلي، الرقابةبسبِبجدًّامحدودًةكانتالتي، الصَّحفيةوالتغطَيات
بلَسانالناطقالرَُّجلبوصفه، كلهاُألسُبوعأحداِثلمعرفِةالُجمعةيومهيكلحسنينمحمَّد
الوَثائقعنهيكلكالملكن، كبيرًةقيمًةتكتسُبهيكلكتاباتفإنَّلذلك، النَّاصرعبد

ِتلكَمصيرحولأيًضاالَفزَعيثيُركما، استفهامَعالمةمنأكثريثيُر، يدهتحتالموجودة
هيكلألوراقُيعطيوممَّا، للضَّياعُعرضًةتظلُّ، بهاوعيهدرجةكانتمهماألنَّه، الوثائق
نفسهوهيكل، النَّاصرعبدالرئيسبيدخطيَّةوثائقمنمْنُسوخبعَضهاأنَّكبيرًةأهميًةووثائقه

دارإلىالوثائقهذهبتسليميُقوماللماذا: االقتصادكليَّةفيندوةفيُسئلوعندما، هذاُينِكرال
أيَّةإلىلتْسِليمهااستعدادعلىلكنه، ُحكوميَّةجهةأيهفييثُقالإنه : قال؟ القوميَّةالوثائق

فيُهومصرفيوعلميبحثيمركزأَيألنَّ، فضفاضةنظٍروجهةوهذه، علِميَّةبحثيَّةجهة

.1999يوليُومن24بتاريخالعربياألهرامبجريدةنُشِر، عبَّاسرءوفمعحسنمحمُودسيِّدأجراهحوارٌ*
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يبرِّرأنالَكالمبهذاُيريدهيكلأنَّوالواضح، الدولةلُسلطةخاِضعةجهةاألخيرالتَّحليل
.للباحثينالمهمَأْرِشيفهإتاحةَعدمفيمنطقهلنفسه

وتركَماتالناصرعبدعهدفيالدَّولةفيالمناِصبأرفعإلىوَصلكبيٌرشْخٌصوُهناك
عرَض، الفيالهذهالورثةباعوعندما، الخاصَّة» فيلَّته «داخل» سحَّارة «فيالخاصَّةأوراقه
بأهميَّةالوعيعدميعكُسوهذا، منهاالتَّخلُّصأو» السَّحَّارة «هذهتسليمُهمإمَّاالمالكعليهم

.الوثائق

ُهناكأنالصحفنشرت، الوزارةمنِصدقيعاطفالدكُتورخروجعند: آَخرمثاٌل
الموُجودةاألوراقهل: والسُّؤال، الخاصَّةأوراقهيحمُلالوزراءمجلسمنخرج» ُلوري«

غايةفيوثائقهناك، المثالهذاإلىوبالقَياس، خاصَّةأوراًقاتعتبُرالوزراءرئيسمكتبفي
كبيرًةعربيًةدولًةُهناكأنعلمتإنَّنيبل، مصيرهايعرُفأحدوال، بالثورةخاصَّة، األهميَّة

فيُمعيَّنةفترٍةإلىُتسئألنَّها، الَباحثينعنوحجبها، الُمهمَّةواألوراقالوَثائقهذهجمعبدأت
».أسودتاريًخا «تعتبرهمانشرفيترغُبوال، تاريخها

؟.وثائقبُدونتاريخالأنَّهترىالتيالمُقولةبِصحَّةُتؤمُنالمعنىبهذاأنت- 

التيالموادمنمادَّةالوثيقةأنَّبمعنى، ِإطالِقهاعلىالمُقولةهذهبِصحَّةالتَّسليمُيمكنال- 
نظروجهةعناألحوالُكلِّفيتَعبِّروهى، التَّاريخيبالَحدثاإللماممنالمؤرختمكُِّن
للُمؤرِّخُتتاحوعندما، الُمؤرِّخعملمنأَساسيُجزٌءوهذا، للنَّقدُعرَضةفهيوبالتَّالي، كاتبها

وجهاِتأقربإلىالتوصُّلالرِّواياتوُمقارنةالنَّقدعمليَّاتِخاللمنيستطيُع، الوثائقكل
حَدثلماُمشابهٍةُصورةإلىوالتوصل، التَّاريخىالحدثتركيِبعندالحقيقةإلىالنظر

.بالفعل

ُمقارنتهاعندتبدوالتي» الُمذكِّراتكتابةُحمَّى «تسميتُهُيمكنمااألخيرةالفترِةفيانتشر- 
عنيكفونالأصحابهاأنَّرغم، النَّاصرعبدوللزَّعيم، لَألْحداثُرؤيتهافيجدًّاُمتناقضة
!.القرارُصنعمَصادرمنقريبينكاُنوابأنهماالدِّعاء

:األوَّلالنَّوع»: ُمذكرات «الصَّحافةُتسمِّيهاالتيالِكتاباتمنأنواعثالثةُهناكِعلميًّا- 

الُكتَّابيكتبهاالتيالُمذكِّرات: الثَّانيالنَّوع، لألحداثالمعاصُرونيكُتبهاالتيالَيوميَّات
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،حالًياالشَّائُعفهو: الثَّالثالنَّوعأمَّا، األحداثعنالُمدوَّنةيوميَّاتهمعلىاعتماًداوالمعاِصُرون

صاحبألنَّ، َضروريالثالثةاألنواعبينوالَفارق، الُمذكِّراتالالذِّكرياتكتابةوهو
بطابٍعتتَِّسموبالتَّالي، التَّأثيرمراكزعنابتعاِدهأوتَقاُعدهبعديكتبهاماعادًةالذِّْكَريات
اليومياتأنَّالمتخصُِّصونالمؤرُِّخونويعلم، األموركاِتبهاعلىتختلُطماوغالًبا، تبريري
ِمْصداِقيَّتهافإنَّبالتالى، األحداثتسجيلبغرضوإنَّما، النَّشربغرضال، أصحابهايكُتبها
.أكبر

المذكراِتإلىيمتُّال»، زغُلولسعدُمذكِّرات «اسمتحتُنِشرمافإنَّالمثالسبيِلوعلى
،الِقمارللعِبِإدمانهعنفيهايتحدَُّثفإنَّهلذلك، زغلولسعدكتبهايوميَّاتهىوإنَّما، بصلة

ولو، اليوميَّاتتميزالَجْرأةوهذه، السِّياسةالحياةفيفاعلينأشخاٍصعلىاللَّعناتفيهاوُيطلق
كزعيٍمُصورتهعلىسَيْخشىألنهتَحفًُّظاأكثرلكان، النَّشربغرِضكتبهازغلولسعدأنَّ

فيأقلَّدرجًةيكتسُب، ُيوليوعنذكرياتمننشرماُكلَّفإنَّ: نظريوجهةومن، سياسي
.واِضحالتبريريوطابعها، أقلفيهاالمصداقيَّةألنَّ، األهمية

التياألحداثأهميةرغم»، َباهتًة «البغدادياللطيفعبدُمذكِّراتتبُدوالمثالسبيلوعلى
بصَناعةوانفرادهالنَّاصرعبدبانتقاِدَصفحاتهاطوالمْشُغوالظلَّألنَّهوذلك، صاحبهاعاَشها
،ِسريلتنظيٍمرئيًساباعتباِرهنفسهإلىينظُركانالناصرعبدأنَّجيًِّدايعلُمأنَّهرغم، القرار

الخُيوطكلَناصرجمَعفقدولذلك، األحرارالضُّبَّاطتنظيمِخاللمنالثورةبدايةبُحكموذلك
.النَّاصربعبدالخاصَّةاألوراقعلىباالطِّالعإالُيدرسلنالثورةتاريخأنَّوأعتقد، يدهفي

؟!!.الناصربعبدخاصَّةأوراٌقُهناكوهل- 

وهي، الثَّورةِقيادةمجِلسأوراقاُألولى: مجموعتينإلىتنقسُماألوراقوهذه، ذلكأعتقُد- 
قيادةمجلسبمتحِفالخاصَّةالِعلميةالمادةجمعاآلنتتولَّىالتياللَّجنةأمامحتىُمتاحةغير

اللكنها» الذِّكريات «إلىأقرَبشَهاداٍتعنعباَرةجمعهاللجنةلهذهتيسَّرماوكل، الثورة
؟.ُيوليوثورةأوراقأينوُهو: الرَّئيسالسُّؤالعنواضحًةإجابًةُتقدِّم

كانتوالتي، بَناصرالخاصةاألوراقفهي، للثورةالُمهمَّةاألوراقمنالثانيةالمجموعةأمَّا
ُنسخةهيكللدىكانتوربما، شيءأيعنهايعرُفالوالتي، شرفَساميالسَّيِّدبحوَزِة
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الوثائقداِرإلىاآلنحتىُيسلِّمهالمألنَّه، ُمندهٌش –  ُقلتكما – وأنا، األوراقهذهمنخاصَّة
وهي، للثَّورةبالنسبةمهمًةأوراًقاتتضمَّنالتي، الُمهمَّةاألرشيفاتُمستوىعلىأمَّا، القومية

»الُقبَّةَسراي «أرشيفوأهمُّها، الرِّئاسةأرشيفاتفهي، والُمؤرِّخينللباحثينحتَّىُمتاحةغير

إيداعاآلنحتَّىيتموال، عليهاالطِّالع - إطالًقا - للَباحثينمْسُموحوغير، ُمْغلًقايزالالالذي
ُنسخٍةبإيداِعالجهاتهذهُيلزمالقاُنونأنَّرغم، القوميةالوثائقدارفيالوثائقهذهمنُنسخٍة
.القوميةالوثائقدارفيوثائقهامن

تخرج، الناصرعبدمكتبمنتحرُجكانترسميَّةوثيقةُكلَّأنيعرُفُمبتدئباحٍثوأيُّ
وِسريتهاالوثيقةدرجةتختلُفالحالوبطبيعة، ُمعيَّنةوهيئاتجهاتإلىتوجَّهُنسٌخمنها

األْجهزةأرشيُف «الثورةلتاريخبالنِّْسبة - أيًضا – الُمهمَّةاألرشيَفاتومن. أهميتهابحسب
األمنجَهازأرشيُف - أيًضا - ومعها، النَّاصرعبدفترةفيأساِسيًّادوًرالعبتألنها»، اَألمنيَّة
خاصًَّة، الوَثائقهذهعلىباالطِّالعللسَّماحاألوانآنقدأنهوأعتقُد، فُروعهبمختلفالَقومي

تجاوزناأننايعنيماوهو، الثَّورةقيامعلىعاًماخمسينبمُرورنحتفلسوفعامينبعدأننا
بإيداع - شخصيًّا - ُمباركالرئيسيأُمرأنوالمطُلوب، الوثائقِسريَّةقاُنونمناألقصىالحدَّ
.ِعلميبشكٍلتاريخنالُيكَتب، الَقوميَّةالوثائقدارفيالوثائقهذهمنُنسخ

،الُمعاصرِمصروتاريخوَثائقمركزعلىالِعلمياإلشرافمسُئوليةطويلةلفترٍةتولَّيت- 

ُمهمةوثائقأيَّةالمركزبَحوزِةتكنألم، الَقوميةوالوثائقالُكتبلدارتابٌعِعلميمركٌزوُهو
؟.الثَّورةعن

.ُأخرىكارثٌةوهذه. الثَّورةعنمصداقيًَّةتكتسُبأوراقأيَّةالمركزفيُتوجدال- 

بالثَّورِةيتعلَّقفيماالصِّحةإلىالمذكِّراتأقرُبما، النحوهذاعلىالصُّورةداَمتما- 
؟.وأحداثها

النَّاحيةمنُكتبماأفضلمن» أتكلَّماآلن «فيالدينُمحيىخالدكتبةماأنَّأعتقُد: ناحيتيمن
أهميَّةرغمُمذكِّراتيكتبلمالذيالوحيدأمَّا، ُمبكِّرةفترةفيالسُّلطةعنُبعدهرغم، الِعلمية
اتضحوقد، بعدُتْنشرلملكنها، فعالمذكراتكتبأنَّهوالواضح، حسينالدِّينكماُلفهو، دوره
يولُيوَثورة «كتابفيوُنشرت، حمُروشأحمدلهوجََّههاالتياألسئلةعنإَجاباتهمنذلك
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الدِّينكمالأنَّخاصة، األحداثبتفاِصيلشديًداوعًياتعِكُسإجاباتألنَّها»  ِمصروعقُل
ُنِشرتلومذكراتهأنَّوأظنُّ، الثورةقَيادةمجلسعامأمينموقِعفيطويلةلفترةظلحسين

الذينالباحثينبعضأَماموجودهاقاِطعبَشكٍلنَفىأنهرغم، الثورةمنُمهمًةجوانبستضئ
.الخاصَّةأوراقهعلىاالطِّالعطلُبوا

إلى، الُمهمَّةالوثائقعلىاالطِّالععمليةينظِّمخاصٍّقاُنوٍنبوُجودُيطالُبونالُكتَّاببعُض- 
؟.الَعمليَّةِخبرتكِخاللمنضروريًّاذلكيبدومدًىأيِّ

ُمحاوالتعدةظهرت، القوميَّةالوثائقدارإنشاءقانونظُهورمنذفإنَّه، األمرحقيقةفي- 
ينظُِّمالذي، 1954لسنة356رقمالقديمالَقانونثغراتسدَّحاولتجمهوريةوقراَراتوقوانين
عنبعيًدا - المؤسفاألمرلكنَّ، عامبشكٍلالدَّاروعمَل، الوثائقعلىاالطِّالععملية

لديهاماتسليمعدمفيالحقَّالسِّياديَّةالجَهاتبعضمنحالقديمالقانونأنَّ - القانونيَّةالنُّصوص
الوثائقبعدهاتنتقل» محُدودةلمدَّة «تكونالسِّريةتلكلكنَّ»، سرية «باعتبارهاالوثاِئقمن
.بهااالنتفاعالباحثينحقِّمنألنَّ، للدولةالقومياَألرشيِفإلى

تشكَّلت،  القوميَّةوالوثائقالُكتبلداِرحجازيفهميمحُمودالدكُتوررئاسةفترةوخالل
ينتظُرأنهومعُلوماتي، القوميَّةالوثائقعلىللُمحافظِةجديدقانونمشروعإلعدادلجنٌة

الالزمةالسُّلطةالقوميةالوثائقدارالمشُروعهذاَمنحوقد، الشَّعبمجلسعلىالعرَض
ِصلةلهاوُمذكراتأوراقلديهمنكلإلزامعلىركَّزألنَّه، الُمهمَّةالوثائقعلىللسيطرة
ُسلطةللدَّارُتمنحأنعمليةكلجنٍة - أيًضا - وطلبَنا، الوثائقدارإلىبتسِليمها، مصربتاريخ

.الُحكوميَّةوالجهاتالشَّخصيَّةاألوراقذلكفيبما، القَضائيةالضَّبطيَّة

،الكافيبالقدِرتستجيُبال - والدِّفاعكالخارجيَّة - السِّياديةالوزاراتأنَّحالًياوالحاِصُل

إلىالوثائقبعضبتسليمالخارجيَّةوزارةقامتوأخيًرا، للدَّارووثائقهاأوراقهابتسليموتلتزُم
االطِّالعحَظرتكما، الوزارةمنرسميبإذٍنإالمحُظوًراعليهااالطِّالعجعلتلكنها، الدَّار
دونتحول» أمنيَّة «اعتباراٌتهناككانتوإذا، نهائيًّابالدَّارأودعتهاالتيالملفَّاتبعضعلى

.باستمرارتتغيَّرفاالعتبارات، الوثائقهذهعلىاالطِّالع
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إلىالقوميةالوثائقداربتبعيةوالوثائقبالتَّاريخالمهتمينبعضطالَباألخيرةالفترِةفي- 
؟.الوَثائقعلىالِحفاظالتبعيةهذهمثلتتضمَّنهل، الجمهوريةرئاسةولتُكن، سياديَّةجهٍة

أو - الوثائقدارتبعيةألنَّ، الرِّئاسيَّةاألنظمةذاتالدولكلفيبهمعُموٌلالنظامهذا- 
،المهمةالوثائقعلىاالستحواذفيُسلطًةُيعطيهاالجمُهوريةلرئاسة - القومياألرشيف

ِحفظطريقةهو، حالًيااألهملكن، بالدَّاروَثائقمنلديهامابإيداعالجهاتبعضوُيلزم
هذهمنكثيًراإنَّلكُقلتإذاسرًّاُأذيعالإننيبل، عمليًّاُمتخلِّفةطريقةتزالالألنَّها، الوثائق
هذهتصنيُف - الِحفظَجانبإلىأيًضا - والمطلوُب. الرُّطوبةبسبب، للتلفتعرَّضقدالوثائق
.الباحثينُمهمَّةلَتْسهيلِعلميَّاوفهرسِتهاالوثائق

!.الحقيقةقيمتهايُفوقكبيٍربتقديٍرالثورِةعناألجنبيَّةالوثائقإلىينظُرالناسبعُض- 

1952عامحتَّىاإلنجليزيةالوثائقفإنَّعاموبشكٍل، كاتبهانظِروجهةعنُتعبِّرأيًضاهي - 

لصاِلحأهميَّتهاتقل1952وبعد، النواحيجميعمنِمصرعنُمتكاِملةشبهصورًةُتعِطي
أثناءفيعمليَّةبصورٍةبمصَرتهتمُّاألمريكيةالخارجيَّةبدأتحيث، اَألمريكياألرشيف

فيدورهابسبب، األهميةنفسلهاُتولى - طبًعا - تزاُلوال، وبعدها، الثانَيةالعالميةالحرِب
ُمتاحوثائقمناألمريكياألرشيففيماُكلَّأنَّتؤكِّدومعُلوماتي. األوسطالشَّرقسياَسات

.الَحاليةاألمريكيةالسِّياَساتعلىُتؤثِّرالتىالوثائقعَداما، 1969عامحتَّى

؟.الوَثائقعلىاعتماًداالنَّاصرعبدعنكتاٍببإعداِدتُقومأنكصحيٌحوهل- 

األجنبيَّةالوثائقبفحِصأُقومحالًياألنَّني2002عاممنهانتِهيأْنوآُمل، ِفعًالصحيٌحهذا- 
ُيكتَبأْنينبغيالتيالثَّورةعنُأخرىوَشهاداٍتبوثائقومقارنتها، عليهاحَصلُتالتي

.ِمصَرَتاريِخفيبأهمِّيتهاالوعيزاويِةمنتاريُخها
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؟األجنبيَّةالسَّــيطرةِمنالمصريَّةاالَثارعلمُتَحرَّركيف
*

بالتُّراثالمعنىالعامالرَّأِىاهتماموتثيُر، العالمُلبَّتخلُبالَقديمةالمصريةاآلثارالزالت
التىاألخيرةللجُهوِدعالميةُمتابعةمنالعامهذاَصيُفشهدهممَّاذلكعلىأدلوال، اإلنسانى

،التقنيَّةاألَساليبأحدثفيهااْسُتخِدمت، األكبرالهرمُحجراتِإحدىعنللكشفُبذَلت

ُمشاهدةنسبةبأعلىحظَيقدالحدثهذاأنَّنسمعأنعجبوال. دوليَّةعلميٍَّةهيئةأهمُّورَعْتها
األيامغُضونفىتمَّالبثأنَّورغم. ُمثيرجديدعنيْكِشفلمأنهرغم، التليفزيونىللبثِّ

عمافضالهذا. الدَّولىاإلعالمآلةعليهاركَّزتالتى» سبتمبر11«كارثةِذكرىعلىالسابقة
ُمـؤيٍِّدبينالعلمىالصعيدعلىَجدٍلمنفيهاالمستخدمةوالوسائل، ذاتهاالتَّجربُةأثارته

.بعدأسراِرهابكلتُبحلمالتىالمصريةباآلَثاِر» الولع «مدىيعكُسممـا، وُمعارٍض

،الَقديمةالمصريةالحَضارةعناللغاتبمختلفُكتٍبمنالمطابعُتخرجهما، ذلكإلىأضف

مؤلفهيرجُعالذى» السَّوداءأثيَنا: «بعنوانُمجلدينفىوقَعالذىالمهمالعملنذكرولعلَّنا
علىباهرةأضواًءُملقًيا، القديمةالمصريةالحَضارِةإلىاإلغريقيَّةالحَضارةُأصول» برنال«

والفلسفةالعُلومبلورةفى) اِإلسكندريةَمكتبةباسمنعرفهاالتى» (اِإلسكندريةأكاديمية «دور
فىتغوُصالتىالعصرذلكُعلماءعندالمعرفيَّةوالجذور، وإثرائهاالهلِّلينستىالعصرفى

بينالجدلمنالكثيَرـوالزالتـالنَّظريةهذهأثارتوقد. الَقديمةمصرحَضارةأعماق
.العالمأرَجاءمختلففىالُمتخصِّصين

التمَس، الزمانمنعْقٍدعلىيزيدبماالكتابصدوروقبلبل»، السَّوداءأثينا «عنوبمعزٍل
َأصٍلمناألمريكيُّون«أوالسُّوداألمريكيُّونوكذلك»، Africanismاِإلفريقيَّةالنَّزعة «ُدعاة

تأِصيالالقديمةالمصريةالحَضارِةفىالتمُسوا. أنفسهمعلىُهميطلُقونكما» إفريقي
،الهويةإفريقيَّةـالحَضاراتُأمُّـالقديمةالمصريةالحضارِةباعتباِر، السياسيةلتوجهاتهم

.العَطاءعالميَّة

تركتهمابناءفىالفضللليهودبأنَّالصهيونيةادِّعاءمنالقديمةالمصريةالحضارةتنُجولم
اليهودأنَّيزعُمونوهم، ُصنَّاِعَهاعبقريَّةعلىشاهًداتقُفآثاٍرمنالعظيمةالحضارةتلك

.2002ديسمبر. نظروجهاتمجلة*
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مناِحم «وزايَد». لتحريرهم  «ُموسىُيبعثأْنقبلالمصريُّوناستْعَبدهمعندماُبناتهاكانوا
عند»، أجدادهعمل «لَيْشهداألهرامفوقيطيرأْنعلىحرصعندماالِفريةبتلك» بيجن

ُبنيتاألهرامأنَّرغم، باإلسماعيليةالسَّاداتالرئيسلمقابلةـمرةألوَّلـمصرإلىحُضوره
.عاماأللِفعلىيزيدبماالتاريخفىالَعبرانيِّينظُهورقبل

عبقريةعلىودليال، الَعالماهتمامبؤرةيحتلُّـوسيظلـالقديممصرُتراثأصبحوهكذا
ويرجُع، عديدةقروًناأحَفادهممناإلهماللقىأنَّهغير، اإلبداععلىوقدرته، القديمالمصرى

فىأداًةواتخاذها، المسيحيَّةالمصريينباعتناقيتَّصُل، محدَّدتاريخىظرٍفإلىاإلهمالذلك
نبِذإلى، الجديدةوالعقيدةالجديدللدِّينالتحمسأدَّىفقد، الرُّومانُحكِمضدالوطنىالنضال

فيهنبذت، الَجديدةوالعقيدةالَقديمالتُّراثذلكبينانقطاٌعحدثوبذلك. وثنيًّااعتبرماكل
التىالمعابدفىوخاصًَّة، تماثيلهابعضوكذلك، للتَّشويهنُقوُشهاوتعرَّضت، القديمةالمَعابد
قطيعٍةإلىفتحول، مَساحًةاالنقطاعوزاد. المسيحيةصدرفىكَنائسإلىمنهاجوانبتحولت
.الَقديمةالمعابدعنوبُعدت، وأديرتهابكناِئسهاالمصريةالمسيحيَّةاستقلَّتعندما

الذىالقديمالمصرىالثَّقافىالتُّراثمعقطيعًةتكنلم، الَقديمةاآلثارمع» القطيعة «تلكولكن
ذلكوتجلَّى. اإلنَسانذلكإبداععنتعبيًرا، اُلمشيدةاآلثارفىوليس، ذاتهاإلنَسانفىيْكُمن

أوكانِقبطيًّا، للِمصرىاِإليمانىواِإلطاربل، والتَّقاليدالَعاداتمنالثقافىالموروِثفى
الِقبطيةاللغةكانتكما»، الشَّعبيالدِّيَن «االجتماعُعلماُءُيسمِّيهمابذلكوأعنى (ُمْسلًما

منالعاميَّةالمْصريَّةاللَّهجةفىـبعدفيماـلَتفيض، القديمةالمصريةاللغةمْنَهلمنتغترف
.الَعربيةاللغة

ولم، بسوٍءيمسُّوهافلمـِمصرفتِحبعدـالقديمةاِلمصريةاآلثارعلىأبقواقدالَعرُبكانوإذا
كلمايرونهاكانوافكم، عليهمَغريبًةتكنلمأنهاإلىذلكفيرجع، منهاُمَعاٍدموقٌفلهميكن

تجَّاًرا - اْرتاُدوهاعندماوفارسوالِعراقالشَّامفىأخرىآثاًرارأواوكم، تجَّاًرامصَرَجاُءوا
بالِكتابجاءماُتخالفنوعأيِّمنعباداٌتبهاُتقامال» َخرائب «كونهاعنفضالهذا - أيًضا

القديمةالمصريةالكتابةطالسمفكَّتمَّحتَّىاِإلهماَلَتْنِعياآلثارتلكبقيتوهكذا، والسُّنة
المصريات (الِمْصريةاآلثارعلمومولِد، َشامبليونالَفرنسىالعالمجهودبفضِل) 1822عام(

Egyptology.(
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المصريةلآلثارإهمالمنعليهاترتَّبوما»، الِفرعونى «ِمصرماضىمعالقطيعَةولعلَّ
لهاروَّجالتىالُمتغطرسةاآلراءوراءكان، الزَّمانمنقرًناعشرتسعةمنيقُربلماالَقديمة

اإلهمالهذافأرجُعوا، باالْسِتشراقواُلمشتغِلين، اُألوروبييِّنالرحالةمنمصَرزاُروامن
شعوبلتخلُّفالرَّئيسىالسبَبعدُّوهاالتى، اإلسالميةالثقافِةفىُمتوارٍثقُصوٍرإلىلآلثار

،خاصَّةمعالجٍةإلىيحتاُجالذىالموُضوعهذافىللخوِضـُهناـالمجاليتسعوال. الشَّرق

بكتاِبجاءماإلىباإلشارِة - ُهنا - واكتفى، ُسرِّىبحبٍل» الحَضاراتِصراع «بمُقولِةويرتبط
سُتورسُرونالدبمذكراتَجاءوما)، 1907سنةُنِشر» (الحديثةِمصر «كُرومراللُّورد

:بعنوان) األوليالعالميَّةالحربزمنالَعْسكرىالُقدسوَحاكم، بمصَرالشَّرقىالسِّكرتير(

»المتحضِّراُألوروبى «بفضِلإشادٍةمن) 1937عامُنِشرت»،  (Orientationsتوجُّهات«

»جهِل «منلهاإنقاًذا، إنَسانىكُتراٍثعليهاالحَفاظعلىويحرص، اآلثارهذهِقيمةيعىالذى

حدِّإلىالغربُكتَّابببعضالشَّططيبُلغبل، قيمتهاُتدركالالتىالشعوبتلك» تخلُّف«و
منتعدُّالتى، الخالدةالصُّروحتلكببناء» المتخلِّفة «الشُّعوبهذهمثلقيامِإمكانيَّةإنكار

األهرامُبَناَةأنَّمنالعشرينالقرنستينيَّاتفىاألقالِمبعضردَّدتهماذلكمن. الدنياعَجائب
!آخركوكٍبمنجاُءوا

إلىنظرواالَغربأهلجميعوأنَّ»، القلبيُسرُّالَغرِبمنيأتىشيءال «أنَّيعنىالذلكلكن
تراثناوضُعوامنفهناك، السَّلبيةالنَّظرةِتلك - رَعايتهفىتقصيرناعننتَجوما - ُتراثنا

عند - اهتمَّمنوُهناك، الدَّقيقةالِعلميةالدِّراسةِخاللمنالصَّحيحموِضعهفىالحَضارى
.العُصورمختلففىبآثارناالعنايةفىجهٍدمنروَّاُدناَبذلبما - المصريةاآلثارلِعلمتأريخه

بالوالياتكاليُفورنياجامعةنْشٍرداِرعنَأْشُهرثالثةمنذَصدرجديدكتابأهميَّةتأتىُهنامن
نابلُيونمنالمصريةالوطنيَّةوالهويَّةوالمتاحفاآلثاُر؟: منفراِعنُة: «ُعنوانحملالمتحدة
،العُلومبتاريخالخاصَّةالتَّاريخيَّةالدِّراَساتفىفراًغاليسدَّ»، اُألوليالعالميةالحربحتى

وغاب، عُموًمافيهالتَّأليفندرمجاٌلوهو، الخُصوصوجهعلىالِمصريَّاتِعلموتاريخ
.عندَنافيهالتأليُف

التاريخُأستاذDonald Malcolm Riedريدمالُكولمُدونالدالصَّديقهوالكتابومؤلف
القرنربِععلىيزيدمامنذوتخصَّص، األمريكيةالُمتحدةبالوالياتُجورجياواليةبجامعة
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عامُنشر (للَعلمانيَّةوريادتهأنُطونَفرحعنبكتاببدأه، الَحديثةالعربيةالثَّقافةتاريخفى
عامُنِشر» (1960ـ1880العربىالعالمفىوالسياسةالُمَحامين «عنبكتاٍبوثنَّى)، 1975
)1990عامُنِشر» (الحديثةِمصروصناعةالَقاهرةجامعة «عنالثَّالثكتابهوكان)، 1981

،2001عام) للتَّرجمةالقومىالمشُروع (للثَّقافةاألعلىالمْجِلسعنالعربيةترجمتهوَصدرت

السَّنواتفىـأعلمفيماـبإعدادهُشِغلالذىالمهمالرَّابععملهُهوأيدينابينالذىوالكتاب
جمِععلىخاللهماعكف1999و1988فىُمتفرِّقينعامينبالَقاهرِةوقضى، األِخيرةالعشر
فىبهينفرُدالذىالُمهمالكتابهذاالِعلميَّةلألوساطُيقدِّمأْناستطاعحتى، الِعلميةمادَّته

الغربيينالمؤرِّخينبينتميُّزهـالكتاببهذاـريدُدونالديثبتولم. المصريَّاتلعلمالتَّأريخ
،الُمحترفيناُلمصوِّرينينافسكمصوٍِّرتميُّزهأثبتبل، فَحسبمصرتاريخفىالمتخصِّصين

منعاليةدرجةعلىوهى، َعمِلهمنكانتالكتابفىوردتالتىالصُّورمنفالكثير
.الِحرفىالُمْستوى

منفهناك، بيٍديًداالَغربيةوالهيمنةاالمبرياليةمعـالمؤلفُيالحظكماـاآلثارعلمَسارلقد
للدَّولةتخضُعكانتالتىالبالدمنوغيرهامصَرفىوقناصله، ورحَّالته، الغربُعلماء

الفهم، عليهاالعثوريتمُّالتىاآلثارتلكفىلُهمحقَّالالبالدأهلأنَّيرونكانوامن، العثمانية
بهاواَألْولى، مالمنبيُعهاعليهمُيدرُّهقدماإالَأْمرهامنيعنيهموال، قيمتهايقدُِّرون

فال، اإلنسانيةُتراثباعتباِرهامتاحفهمفىبهاالالئقةاألماكنلهايفردونالذيناُألوروبيُّون
فىآثارمنعليهالعثوريتمبما) الُمتخلِّفين (الَفلسطينيينأوالِعراقيينأوللِمصريينَعالقة

.بِصلة) الَهمُج (ُأولئكإليهايمتُّال، أرقىحضاراٍتتخصُّفهى، ِبالدهم

لَتأليفانطالقهكان، الَقيِّمكتابهفُصولفى - مرَّةغير - المؤلفردَّدهاالتىالمُقولةهذهمن
للوهلةـفيبدأ، للدِّراسةَمدخًالالمصرياتِعلمومنمصَرحالةمنُمتَِّخًذا، لَدحِضهاالكتاب
 -كذلككانتبل، الغربيةالثقافةفىُمَسلَّمةحقيقةتصبحأنكادتالتىالِفريةبتلكـاألولى

ذكُرواالذينالخططُكتَّابريدمالُكولمدونالدفيعدِّد. عشرالتاسعالَقرنفى - تقديرأقلِّعلى
بعدَّةَعشرالتاسعالَقرنقبلفيهكتُبواالذىالعصرفىلهاوصًفاوقدَُّموا، المصريةاآلثار
رافعورفاعة، الجبرتىعبدالرحمنالشَّيخاهتمامعلىالضَّوءمنالمزيدُيلقىولكنه، ُقرون

تدلُّماوبيَّن، القديممصربتاريِخولكن، وحدهاباآلثاِرال، ُمباركباشاوعلى، الطهطاوى
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علىتدلأثريةشواهدمنمصَرأرضعلىيقعلماالتاريخيةبالقيمةوعٍيمنكتاباتهمعليه
.العريقالحضارىُتراثها

التاريخيةالقيمةإدراكبعدمعموًماوالعرب، خُصوًصاالمصرييناتهاميصبحثمومن
الستالِبـالمؤلفنظروجهِةمنـمبررُمجردبالدهمفىَقامتالتىالقديمةللحضارات
.المصريةبالمسالتمَيادينهاوتزدان، ُأوروبامتاحفبهالتعُمرالثَّمينةآثارهمالمصريين

،ُأوروبافىالصناعيةالثورةنضجعصرُيمثِّلعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفكانوإذا

فائضواستثماِربَضائعهالتصريفالعالميةاألسواِقعلىأوُروباغربهيمنَةشهدالذى
فهو، األثمانبأبخِسللصناعةالالزمةالَخامالموادعلىالحصولوضمان، أموالهاُرؤوس
وفى» المصرياتِعلم «ُأسسوضِعفىالرَّئيسالدوراُألوروبيُّونفيهلعبالذىالَعصر
1858عامىبينففيما. مصرفىالمتاِحفوإقامة، بهاوالعنايةاآلثارعلمدَعائمإرساء

األربعةالتاريخيَّةالمتاحفوعلى، باآلثارُعِنيتالتىاإلدارةعلىاألوروبيُّونسيطَر1908و
فىِمصربتاريخالخاص) األنِتيكَخانة (المصرىالمتحف: الفترةتلكخاللُأقيمتالتى

بِمصرالقبطىوالمتحف، باإلسكندريَّةالرُّومانى - اليونانىوالمتحُف، الِفرعونىالَعصر
ســيطَروهكـذا). بعدفيمااإلسالمىالفنِّبمتحفُعِرَفالذى (الَعربىالفنومتحف، الَقديمة

علىالسيطرةفيهُيْحِكُمونكانواالذىنفِسهالوقتفىالمصريةاآلثاِرعلىاُألوروبيُّون
.احتاللهاثموماليَّتهااقتصادهاعلىالهيمنِةخالِلمنذاتهامصَر

علىعِملواأنلبُثواماولكنهم، اُألوروبيينطريقعناآلثارعلمالمصريُّونَعرفلقد
متحًفاأنشأمنأوَّلهوباشاَسعيدكانوإذا، الوطنيَّةأَمانيهملخدمةوتوظيفه، ناصيتهامتالِك
أسَّسفقد، الَفرنسىبكَمارييتمًعارأَسُهمالآلثاروإدارة، 1858عامالِفرَعونيَّةلآلَثار

باسمُعرفتالمصريَّاتلدراسةُعلَياِمصريةمدرسةأوَّل1869عامِإْسماعيلالخديوى
،بُروجشهنريشاأللمانىاآلثارعالُم» نَظارتها «تولى» الَقديمالمصرىاللَِّسانمدرسة«

اللُّغِةفىالمتفوقينبينمناختيُرواالذينالمصريينالطُّالبمنَعشرةبالمدرسةوالتحق
الَقديمةالمصريةالكتابةالتَّالميذأولئكدرسوقد، بالمدرَسةالتدريسُلغةباعتبارها، الَفرنسية
.اآلثارِعلموُأصول، الَقديممصروَتاريخ، واِإلنجليزيةاأللمانيةإلىإَضافة، القبطيةواللُّغة

بإلقاءبُروجشهنريشقام، المصريينللطُّالبوتكوينه، المدَرسةلهذهإدارتهإلىوإَضافًة
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أوتالميذهأحُدويترجمها، بالفرنسيةُيلقيهاكان، الُعلومبداِرالقديمِمصَرتاريخفىُمحاضرات
رَفاعةرأسالتى» المصريةالمداِرسَروضِة «بمجلةبعَضهاونشر، الَعربيةإلىُمعاونيه

أُصولفىومقاالت، الُقدامىِمصربملوكَجدوالبُروجشنشركذلك. تحريرهاالطَّهطاوى
وتاريخبالِمصرياتالمعرفةنشرفرصًةأتاحمما، نفسهابالمجلَّةالقديمةالمصريةالكتابة
على» الَقديمالمصرىاللِّسان «بمدرسةالطُّالبوتدرَّب. العربيةباللُّغةمرَّةألوَّلالقديمِمصَر

.الصَّعيدفىاألثريَّةالحْفريَّات

أحمدرأِسهمعلىكانطالٍبسبعُةالمصريةلآلثارمدرسةأوَّلفىتخرَّج1872عاموفى
اآلثارمديرباشاَمارييتولكن). بعدفيماِمصرىمصرياٍتعالمأوَّلأصبحالذى (كمال

 -اُألوروبىالوُجودإنهاءإلىفيهاوجودهميؤدِّىأنِخشيةاآلثاربإَدارةللعملقُبولهمرفَض

أوامَرُهفأصدر، المدَرسةافتتاحمنذالطُّالبُيضايقَبدأقدوكان. باِإلدارة - الَفرنسيخاصَّة
ُأولئكيجدلمولمَّا. القديمةاِلمصريةالنُّصوصنْسِخمنالطُّالببمنِعالمتحفلموظفى

.واأللمانيةالَفرنسيةللُّغتينوُمترجمينُمدرِّسينُعيُِّنوااآلثارمجالفىلهممكاًناالخرِّيُجون

أوَّلإلعدادِإْسماعيلبذلهاالتىالجُهوداآلَثارإدارةعلىاُألوروبيةالسيطرةبدَّدتوهكذا
ُأولئكفيهاتخرَّجالتىالسَّنةفى» القديمالمصرىاللِّسان «مدرسةُأْغِلقتفقد، ِمصريينأثريين

.نفسهاالسَّبعةالطُّالب

»المصريةالمداِرسَرْوضُة «مجلَّةنَشرتهوما - وناِظُرهاالمدرسةجُهودأثمرتذلكورغم

ُنشرتالتىوالدِّراساتالمَقاالتمنوغيرها، الُعلومدارفىبُروجشالدكتورُمحاضراتمن
بينالقديمِمصربتاريخالوعىنشِرفى - المدرسةُطالببعضكتبهاأو، العربيةإلىُمترجمًة

مصربمجِدتغنَّىالذىوالثَّقافىالسياسىالخطابفىذلكوتجلَّى، السِّياسةورجالالُمتعلِّمين
أو، السيِّدعبدوميخائيل، ُمباركوعلى، الطَّهطاوىرفاعةكَتاباتفىذلككانَسواء، القديم

الجَناحتصميمفىأو، النَّديموعبدالله، ُعرابيوأحمد، األفَغانىالدينجَمالالسيدأحاديثفى
اتخاذفىأو، الفرعونىالنَّسِقعلىالمتحدةوالوالياتوباريسلندنمَعارضفىالمصرى
ألبرزاسًما» األهرام «واتخاذ، وغيرهاالبريدَطوابععلىلمصررمًزاالَهولوأبىاألهرام

المصرىبالتراثالوعىهذا. عشرالتاسعالَقرنمناألخيرالرُّبعفىَصدرتالتىالصحف
مدرسة «للِمصرياتمدرسةأوَُّللعبتهالذىالبارزالدَّورذلكلوالليتحقَّقَكانماالقديم
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ِمصريةثقافيةمجلةأهمُّنشرهفىوَساهمتـَعْهدهاِقصررغمـ» القديمالِمصرىاللسان
».المداِرسَرْوضُة«

ففى، الَقديمالمصرىبالتُّراثاالهتمامذيوِعفىـأيًضاـمصرفىالمقيُموناألجانُبوساهَم
»الِمصريالمْجَمع «مصرفىاألجنبيةالجالياتُنخبِةمنمجُموعٌةَأسََّست1859عام

ُمَصاحًبا» المصريالمْجمع «إنشاءوجاء. كثيًفابهااألجنبيالوُجودكانحيث، باإلسكندرية
أقامهالذى» المصريالِعلمىالمْجمِع «ذكرياتكانتوقد، السُّويسقناةحفِرأعمالفىللبدء

المجمعمؤسِّسيأذهاِنفىحاضرًة، الَفرنسيةالحملةأياممصَرفىُبونابرتنابلُيون
ُمركًَّزااهتمامهلُيصبحولكن، باشاَسعيدمحمَّدالوالىرعايةتحتإحياَءهفأرادوا، الِمصرى

)1917ـ1861بعدفيما (رئاستهعلىوتعاَقب. القديمالمصرىوالتُّراثالمصريَّةاآلثارعلى

فىالمجمُعوضمَّ، المَعاِرفِنَظارةوكيلَأْرتينباشايعُقوبخلفهمثم، َفرنسيِّينأربعُة
ُلغاتاألربعاللُّغاتوكانت، وألمانوإيطاليِّين، انِجليز - الَفرنسيِّينإلىباإلَضافة - ُعضويَّته
وحدد، اإلدارةمجلسلغةالفرنسيةكانتبينما، وُمحاضراتهالَمْجَمعلمنُشوراتُمعتمدًة
تعودالتىالمعارفتلك، النيلضفافعلىالقديمةالمعارفإحياء «علىبالعملهدفهالمجمع

إلى» المصريالمجمع «انتقلوقد». والفنونوالعلوماآلدابمهدالقديمةمصرعظمةإليها
.1880عامالقاهرة

العلماءنخبةوجدتفقد» المصريالمجمع «أعضاءأغلبيةيمثلونكانوااألجانبأنورغم
وإلى، الطهطاوىرفاعةالنخبةتلكرأسعلىوكان، األعضاءبينمكاًنالنفسهاالمصريين

).اإلدارةبمجلسالوحيدالمصرىالعضوكانالذى (الفلكىومحمودمباركباشاعلىجانبه

وغلبة، للرئيسنائًبامارييتاختيارمنالمصريةباآلثار» المصريالمجمع «اهتماموتجلى
الفلكىومحمودمارييتفألقى، ومنشوراتهالمجمعمحاضراتعلىاألثريةالموضوعات
يصلكانالذىالكانوبىالنيللفرعدراسًةالفلكىوقدم، القديممصرتاريخحولمحاضرات

العلميةالدورياتمنعددفىبالفرنسيةالفلكىدراساتُنشرتوقد. باإلسكندريةرشيدفرع
.1904عامالمجمعإلى) مصريآثارعالمأول (كمالأحمدوانضم، عندئذالشهيرةاألوروبية
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اهتماًما، 1875عامإسماعيلالخديوأسسهاالتى» الخديويةالجغرافيةالجمعية «اهتمتكذلك
األجانبمنأغلبيةعضويتهافىتضمالجمعيةتلكوكانت. القديمةالمصريةباآلثارجزئيًّا

ولكن» المصريالمجمع «فىرأينامانحوعلى، بمصرـعندئذـالموجودةللجالياتالممثلين
فىعملواالذينالضباطمنأمريكيينأعضاءبوجود» الخديويةالجغرافيةالجمعية «تميزت
.إسماعيلالخديوعهدفىالمصرىالجيشقيادة

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىالدوليةالمعارضفىمصراشتراكبينالمؤلفويربط
اآلثارلمشاهدةمصرإلىالمتجهةواألمريكيةاألوروبيةالسياحةحركةورواجعشر

السياحةحركةبدءمعمصربزيارةاالهتماممواكبةإلىاألنظارالمؤلفويلفت، المصرية
مرحلةنضجتحيث، عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالخارجيةاألوروبية
إلىميلهاوزاد، الكبيرةالدخولذاتالوسطىالطبقةنطاقواتسع، الصناعيةالرأسمالية
،وفلسطينمصرزيارةوخاصًَّة، الخارجيةالسياحةفىمدخراتهافائضمنبجانٍباالستمتاع

.المقدسالكتابسجلهاالتىاألحداثومسرح، القديمةالحضارةمهدحيث

1851عامبلندنأقيمالذى» الكبيرالدولىالصناعىالمعرض «فىمصراشتراكجاءفقد

جاءواالذينواألمريكييناألوروبيينالهتماممثيًرا، الفرعونىالطرازعلىصممبجناح
التىالقديمةالمصريةالحضارةمظاهروبهرتهم، العالمفىيقامدولىمعرضأوللزيارة

المعرض «فىمصراشتركتعندمانفسهاألثروحدث»، المصريالجناح «عنهاعبر
شهداألخيرالمعرضأنخاصة، 1867عاموكذلك، 1855عامباريسفىأقيمالذى» الدولي
.واإلسالمىالفرعونىببعديهالقديمالمصرىالتراثعنعبرمتميًزامصريًّاجناًحا

التىالبعثاتوأعضاء، والمغامرينالرحالةعلىَقْصًرامصرإلىاألجانبقدومكانأنوبعد
،األوروبيةالمتاحفلحسابأو، أوروبافىبهالإلتجاراآلثارجمعبقصدمصرإلىجاءت

بيتنظمهاالتىالسياحيةاألفواجقدومعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرشهدت
،المجالهذافىالعالميعرفهمشروعكأولعالميةشهرةاكتسبأنلبثمابريطانيسياحي

منبالقطارداخليةرحالتبتنظيم1841عامنشاطهبدأالذى» وولدهكوكتوماس «بهونعنى
،1851عام» الكبيرالصناعىالمعرض «إقامةمعنشاطهواتسع، لندنإلىانجلتراوسط
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ـمرةألولـخارجيةرحالتنظمثم، المعرضلمشاهدةلندنإلىالداخليةرحالتهفزادت
.وإيطاليااأللبجباللزيارةرحالتوكذلك، 1855باريسمعرضلزيارة

مشروعإلىالسياحىالبيتهذاليحولمصرإلىالسياحيةللرحالتكوكتوماستنظيموجاء
بتنظيمهاقامالتىالسياحيةالرحالتخاللمنبمصروأمريكاأوروباربطكبيردولي

الفنادقإقامةفىومشارًكاومشجًِّعا، النيليةالبواخرخطوطومبتدًعا، البخاريةالسفنُمستخدًما
قبيلأسوانإلىالحديديةالخطوطامتدادجاءثم، والقاهرةوأسوانباألقصرالسياحإلقامة
أعدادوزيادة، الماديَّةالُكلفةتخفيضثمومن، الرحلةزمناختزالعلىليساعدالقرننهاية

إمبراطورية» وولدهُكوكُتوماس «صنعوهكذا. مصرإلىالمتجهةالسياحيةالرحالت
النَّومعربات «لشركةبيعهاتمحتىعائلىكبيتالمجالهذاعلىتسيطرظلتكبرىسياحية
.1926عامعالميةمساهمةشركةإلىبذلكلتتحول» الدولية

،وتطورهاقيامهاوراءالمصريةباآلثاراالهتمامكانالتىالخارجيةالسياحةبظاهرةويرتبط

حملالذى» السائحدليل «وهو، قبلمنمعروًفايكنلمالمطبوعاتمننوعظهور
»،Livre de Poche «الجيبكتاباسموبالفرنسية» Hand Bookاليدكتاب «اسمباإلنجليزية

وآخر، اإلنجليزيةباللغةلمصرسائحدليلأولُطبع؛ عشرالتاسعالقرنثالثينيَّاتففى
وثمانيةباإلنجليزيةأربعةليصبحنفسهالقرنمنالستينياتفىالعددوازداد، بالفرنسية
نهايةوعند، السبعينياتفىوباأللمانية، الستينياتفىباإليطاليةدليلأولوظهر، بالفرنسية

،دليًال15وبالفرنسية، دليًال31باإلنجليزيةالمنشورةالسائحأدلةعددبلغ، عشرالتاسعالقرن

.واحددليلوبالروسية، أدلةتسعةوباأللمانية

صناعةظهور - مصراستقطبتهاالتى - الخارجيةبالسياحةاالهتمامظاهرةصاحبوهكذا
معتتنافسعشرالتاسعالقرننهايةعندأصبحتوالتى، وتطورهاالمطبوعةالسياحيةاألدلة

وإنَّما، وحدهاالمهمةاآلثارعنالالسائحتهمالتىالمعلوماتتنوعحيثمنبعًضابعضها
للسائحتقدمهبماوكذلك، معلوماتمنذلكغيرإلى، ومجتمًعاوُمناًخاتاريًخاذاتهامصرعن
اللوحاترواجالخارجيةالسياحةبظاهرةارتبطكذلك، إيضاحيةوصورورسومخرائطمن

يطبعونهاثم، اُألوروبيينالسياحبعضيرسمهاكانمصرمنلمناظرباليدالمرسومة
التصويرظهورومع. للسَّائحينلتباعمصرإلىيصدِّرونهاأوبالدهمفىويبيعونها
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تعبرالتىالصورطبعصناعةتظهربدأت، عشرالتاسعالقرنمنتصفعندالفوتوغرافى
- Postالبريديةالبطاقات «ظهــورذلكوأتاح، مصرفىالحياةومظاهرالمصـريةاآلثارعن

Card «وكان، بالبريدمصرمنأصدقائهإلىالسَّائحويرسلها، مصرمنصوًراتحملالتى
.عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىذلك

األوروبيةالسياحيةاألفواجزياراتجدولعلىوحدهااألثريةالمواقعزيارةتكنولم
المتحفزيارةكانتبل، مصرإلى» وولدهكوكتوماس «يجلبهاكانالتىواألمريكية

علىـأقيمقدالمتحفوكان، السائحينأفواجإليهاتتجهالتىالمواقعأهممنبالقاهرةالمصرى
الذىالموقعوهو (بوالقعندالنيلشاطئعلىباشاسعيدعهدفى1858عامـرأينامانحو
اختياروكان). النيلكورنيشعلىالخارجيةوزارةومبنىالتليفزيونمبنىبيناآلنيقع

المبنىواشتمل، النيليةالمراكبعلىالصعيدمنتردالتىاآلثارنقلتيسيرإلىيهدفالموقع
عرضوصاالت)، العُموميةاألشغاللنظارةتابعةكانتالتى» (األنتيكخانةمصلحة «على

.اآلثارمديرإقامةومقر، األثريةالتحف

الخديوىعهدأواخرفىالمتحفنقلفتم، وزوارهبمقتنياتهضاقأنالمكانلبثماولكن
واستمر)، اُألورمانحديقةمشارفعلىيقعوكان (بالجيزةالحَرْمِلكقصرإلىإسماعيل

الحالىوهوالمبنى). اآلنالتحرير (إسماعيلالخديوىبميدانخاصمبنىلهأقيمحتىهناك
آثارمنيحتويهبمااآلنوينوء، 1902عامالثانىحلمىعباسالخديوىعهدفىافتتحالذى
إالآخرمتحفإقامةفىالتفكيرإلىالمتعاقبةالحكوماتتسعىأندونالزمانمنقرنبعد
!!بعدالتفكيرحدوداألمريتجاوزولم، األخيرةالسنواتفى

،عشرالتاسعالقرنمناألخيرةالعقودحتىاالهتمامموضعوحدهاالفرعونيةاآلثاروظلت

بذلكلتضاف) اإلسالمية (العربيةاآلثاروكذلكالرومانيةـاليونانيةباآلثاراالهتمامبدأعندما
القرنأوائلفى (متأخًِّراالقبطىبالعصراالهتماموجاء، العصرينلهذينآخرينلمتحفيننواة

المتحفىالعرضدوربذلكلتكتمل، القبطىالمتحفإقامةعناالهتمامذلكوأسفر)، العشرين
.العصورمرعلىالمصريةلآلثار
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،اإلسكندريةمدينةتاريخفىالبحثخاللمنالرومانىـاليونانىبالعصراالهتمامجاء

عام (باإلسكندريةاألثريةالحفائرريادةفضلالفلكىمحمودالمصرىالعالمإلىويعود
اإلسكندريةخريطةونشر، القديمةاإلسكندريةمواقعبعضمنالتحققبهدف) 1866ـ1865
وقد، الحفائربنتائجتقريرمع) 1869ـ1868 (المصرىالعلمىالمجمعمجلةفىمحقَّقًةالقديمة

الحفرمواقعتحديدفىكمهندسخبرتهمنالفلكىمحموداستفادوقد، بكوبنهاجنأيًضاُنِشر
،األثريةالحفائرلتنفيذوالفنيةالعلميةاألصولـبعدـفيهُعرفتقديكنلموقتفىوتنفيذه

الحفربعدهأحٌديتابعولم، المجالهذافىُمبتكًراالفلكىمحمودعملكانثمومن
.القرنذلكنهايةحتىمنظمعلمىبشكلباإلسكندرية

ونجحت»، األثينيةالجمعية «باإلسكندريةواإلنجليزاإليطاليينبعضأسَّس1891وفى
ـاليونانىالمتحفبإنشاءقرارباتخاذباإلسكندريةالبلدىالمجلسإقناعفىالجمعية

أنعلى، الوقتلبعضتردُّدبعدالقرارعلىالحكومةووافقت، البلديةومكتبة، الرومانى
وتأسست» إقامتهنفقاتالبلديةوتتحمل، المصريةاآلثارمصلحةإلشرافالمتحفيخضع

أعضائهابينيكونأندونالمتحفإقامةلترعى1893عام» اإلسكندريةآثارجمعية«
،األعمالورجالالمثقفينمنبالمدينةاألجنبيةالجالياتنخبةضمتبل، واحدمصريٌّ

المتحفإدارةوظلت. 1897عامالروماني - اليونانيالمتحفإقامةفىالجمعيةونجحت
إدارةظلتحينعلى، العشرينالقرنمنالثانىالنصفمطلعحتىاإليطاليينبأيدي

.أيًضاالتاريخذلكحتىالفرنسيينبأيدي» المصريالمتحف«

االكتشافاتصندوق «كونتأمواالتجمعأن» اإلسكندريةآثارجمعية «واستطاعت
وشراء، الرومانيـاليونانيبالعصرالمتعلقةاألثريةالحفائرعلىمنهاإلنفاقتم» المصرية
.الحفائرخاللمنجمعهاتمالتىاليونانيةالبردىأوراقوكذلك، بالمتحفلعرضهاالتُّحف

شكلهاالتى» العربيةاآلثارحفظلجنة «إلىبهااالهتمامفيعود، اإلسالميةاآلثارعنأما
لترميم) سالزمانأوجست (نمساوىمهندسمناقتراحعلىبناء1869عامإسماعيلالخديوى

يتمولم، اللجنةبتشكيلالقرارصدورحديتجاوزلماألمرولكن، بيبرسالظاهرمسجد
تشكيلتوفيقالخديوىأعاد1881ديسمبروفى، إسماعيلعهدنهايةحتىلالنعقاددعوتها
فىالمستخدمةاللغةوكانت، وألمانوإيطاليينوفرنسيينإنجليز: أجنبيةشخصياتمناللجنة
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ثم، 1882فبرايرفىاجتماعاتهاأولاللجنةعقدتوقد، الفرنسيةاللغةهىاللجنةأعمال
فاجتمعت، لمصرالبريطانىاالحتاللووقوع، المصريةالثورةحوادثبسببأعمالهاتعطلت

.وزارتهتتبعاللجنةأصبحتوالذى، باشازكىمحمداألوقافناظربرئاسة1882ديسمبرفى

الميزانيةحدودفىالتاريخيةالقديمةالمساجدترميمفىالنظرعلىَقْصًرااللجنةعملوظل
عندما1896عامحتى، سنويًّاجنيهآالفأربعةعنقلياليقلماحدودفىظلتالتىالفقيرة
علىإنفاقهتممايتجاوزولم. الجنيهاتمنألًفاعشرينإلىلهاالمخصصةالميزانيةقفزت
منآالف205) اللجنةإنشاءمنقرنربعبعدأى (1906عامحتىاإلسالميةاآلثارترميم

.الجنيهات

مسجدفناءفى1884عام» العربيالفنمتحف «إقامة» العربيةاآلثارحفظ «لجنةوتولت
العرضألساليباتباعدونوهناكهنامنالمجموعةالتحفتكدستحيث، اللهبأمرالحاكم

كتبتهتمولم، المتحفبذلك) اإلسالمي (العربىبالفنخبراءهناكيكونأنودون، المتحفى
رصدتم1898عاموفى، نادًراإالالمتحفذلكبذكربمصرالخاصة» السياحيالدليل«

تمحيث. مًعاالعربىالفنومتحفالخديويةالكتبداريضمالخلقببابمبنىلبناءاعتماد
.اإلسالميالفنبمتحفاآلنويعرف، 1903عامالمتحفافتتاح

أعيانأحدـسميكةُمرقصمنشخصيةبمبادرة» القبطيالمتحف «بإقامةاالهتماموجاء
،جمعهامهمةعاتقهعلىفأخذ، ضياعمنالقبطيةالتحفلهتتعرضماراعهالذىـاألقباط

لمدسعىقدسميكةمرقصوكان، عليهاللحفاظالقبطىللفنمتحفإلقامةوالدعوة
كانماوهو، التاريخيةواألديرةالكنائسترميمليشمل» العربيةاآلثارحفظلجنة «اختصاص

.الخامسكيرلسالبابااعتراضمحل

لترميماعتمادرصدوتم، األقباطمنعضوانإليهالينضماللجنةتشكيلتعديلتم1896وفى
ترميمأعمالفىاللجنةتدخلعلىمعترًضاظلالخامسكيرلسولكن. المعلقةالكنيسة
المعلقةالكنيسةترميمعلىالباباوافقوأخيًرا، وحدهاالكنيسةيخصأمًراباعتبارهالكنائس

إقامةعلىوافقكما)، باللجنةعضًواسميكةمرقصفيهأصبحالذىالعاموهو (1906عام
التىاإلصالحدعاوىُمواجهةفىلهسميكةمرقصمساندةمقابل1908عام» قبطيمتحف«
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،للكنيسةتابًعا» القبطيالمتحف «يكونأنواشترط. األرُثوُذكسلألقباطالملِّىالمجلستبنَّاها

.1914عامالقبطىالمتحفافتتاحوتم

اآلثارعلملرواديؤرخأنعلى؟» منفراعنة «الكتابهذافىريدمالكولمدونالدحرصوقد
ألهلشأنالغربىعلماآلثارعلمأنمقولةليدحضاألثرىالعملمارسواممنالمصريين

الضوءويلقى، باآلثارالمصريينالُكتَّاباهتمامتسجيلعلىيحرصرأيناهوهكذا. بهالشرق
محمودفضلسجلكما، المصريينعندالحضارىوتراثهاالقديممصربتاريخالوعىعلى

مساحةأفردولكنه - رأينامانحوعلى - اإلسكندريةفىاألثريةالحفائرريادةفىالفلكى
،بهجتوعلى، كمالأحمد: المصرييناألثرىالعملروادمنلثالثةدراستهمنأوسع

).القبطيالمتحففكرةصاحبباعتباره (سميكةوُمرقص

مارييتحالالذين» القديمالمصرىاللسان «لمدرسةالسبعةالخريجينأبرزكمالأحمدكان
يضرمما، باآلثارالعملتمصيرإلىوجودهميؤدىالحتىاآلثاربمصلحةتعيينهمدونبك

حتىمنصبهفىمارييتظلوقد، المصلحةبتلكعامًَّةواألوروبىخاصًَّةالفرنسىبالوجود
.منهتعصًُّباوأقلمرونًةأكثركانالذى» Maspero «ماسبيرووخلفه، 1881عاممات

الذى، 1883عاماآلثارقانونصدورفضللهكان، األثريةوأعمالهكشوفهإلىوإضافًة
لوزارةاآلثارتبعيةاستمرتولكن، عليهاالحفاظَضوابطووضع، للدولةملًكااآلثاراعتبر

.المعارفوزارةإلىتبعيتهاانتقلتعندما1929عامحتىالعموميةاألشغال

بعدبالمدارسواأللمانيةالفرنسيةللغتينكمدرسالعملإلىكمالأحمداضطرارورغم
يستطعولم، باآلثارالعملإلىيتطلعظل» القديمالمصرىاللسانمدرسة «منتخرجه

رئيسباشارياضمصطفىبوساطةإالالمصرىبالمتحفمترجموظيفةعلىالحصول
ماسبيُروإليهوأسند، كأثرىللعملكفاءتهكمالأحمدأثبتماوسرعان)، 1881 (الوزراء

،المصرياتعلمالمصريينمنخمسةلتعليمبالمتحفأقيمتصغيرةمدرسةإدارةمهمة

براتبوالتاريخالفرنسيةواللغة، القديمةالمصريةالكتابةتدريسيتولىكمالأحمدوكان
العربيةاللغةلتدريسالمصريينالمدرسينمنثالثةوعاونه، شهرياجنيهاتثمانيةقدره

.والجغرافياوالرياضيات
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أبناءمنالمدرسةإلىآخرينطالبعشرةالعموميةاألشغالناظرأضاف1882أبريلوفى
المصريةالمدرسةطالبتخريجتم1885عاموفى. األقباطمنأربعةبينهممنكاناألعيان
،المدرسةبإلغاءإاللآلثاركُمفتِّشينلتعيينهمسبيالماسبيُرويجدولم، المصرياتلعلمالثانية

.الخريجونعليهاعينالتىالوظائفلتمويلالماليةاعتماداتهاوتحويل

يراقبكمالأحمدوظل، المصرىللمتحفمساعدًاأِميًناكمالأحمدأصبح1891وفى
أحديستجبولم، 1914عامحتىالمتحفأمينمنصبإلىيتخطُّونهكفاءًةاألقلاألجانب
كمالأحمدكانذلكورغم. المصريينحسابعلىلألجانبالتحيُّزمنالمتكررةلشكواه

للمشاركةأوروبافىاآلثارعلماءمنلجنةضمنمعهفأشركه)، األدبي (ماسبيُروتقديرمحل
أحمدأصبحكما. والعربيةواإلنجليزيةبالفرنسيةنشرالذىالمصريةاآلثاركتالوجإعدادفى

بالجامعةالقديممصرتاريخبتدريسوقام. 1903عامالمصرىبالمجمععضًواكمال
بمدرسةالمصرياتلعلمقسمبإنشاءالمعارفوزارةوأقنع، 1908عامتأسيسهاعندالمصرية
أحمدوساهم، 1912عام) طالبعشرة (منهدفعةأولتخرجت، 1910عامالُعلَياالمعلِّمين

،الكتبمنعدًداوكتب. األولىالعالميةالحربقيامحتىتمتالتىالحفائرفىوتالميذهكمال

الجغرافيةالجمعيةومجلةالعلمىالمجمعمجلةفىبالفرنسيةالحفائرعنتقريًرا21ونشر
.الخديوية

عامونقل، المعارفوزارةبديوانموظًَّفاكانفقد) اإلسالميةاآلثارعلمرائد (بهجتعلىأما
يعقوببوساطة) الوزارةمستشار (دانلوبمنإلنقاذه» العربيةاآلثارحفظلجنة «إلى1900
وظل، العربىالفنبمتحفمساعًداأميًناعين1902عاموفى). الوزارةوكيل (باشاأرتين

المصريينعلىاألجانبتفضيلبسبب1914عامحتىترقيةدون) كمالأحمدكصاحبه(
رائًداجعلتهكبيرةبكفاءةالفسطاطحفائريديرأن1912عاموقداستطاع، كفاءتهمقلَّةرغم

أمانةولكن، 1914عاماإلسالمىللمتحفمصرىأمينأولوأصبح، اإلسالميةلآلثار
).1924عام (وفاتهبعدأخرىمرةاألوُروبيينإلىانتقلتالمتحف

عامحتىبونابرتنابليونحملةمنوالمتاحفالمصريةاآلثارعلملتاريختتبعهوخالل
التاسعالقرنمصرفىوالثقافىوالمعرفىالعلمىالتطوراعتبارهمنالمؤلفيسقطلم، 1914
النهضةمعالمللقارئفرسم، األساسىموضوعهلدراسةعاًماإطاًرامنهاتخذبل، عشر
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حركةإلىالحديثالتعليمنظامإقامةمنعلىمحمَّدمشروعصاحبتالتىوالثقافيةالعلمية
القارئيدىبينوضعكذلك، الحديثةاألوروبيةبالحضارةالمعرفىاالتصالإلىالترجمة
الثقافىومشروعه، إسماعيلالخديوىعهدفىمصرشهدتهاالتىالتطوراتبينالعالقة
بينالمؤلفيفصللمكما. الطهطاوىرفاعةبمساعدةمباركعلىصياغتهتولىالذىالشامل

التاسعالقرنمنالثانىالنصففىاإلمبرياليةوالموجةاألجانبجانبمنباآلثاراالهتمام
وسعت، اإلنتاجوتصريفاألموالُرؤوسفائضالستثماراألسواقفتحاستهدفتالتىعشر
.مصرعلىالسياسيةالهيمنةخاللمنمصالحهاحمايةإلى

القارئأماميضع، اآلثارميدانعنالمصريينإبعاداألجانبمحاوالتعنيتحدثإذوهو
الهيمنةمنبالدهمتحريرأجلمنواألجانبالمصريينبيندارالذىالصراعصورة

العملسياقفىواألجانببهجتوعلىكمالأحمد: مثلالروادبينالعالقةويعالج، األجنبية
أنعلىالكتابخاتمةفىويحرص، المصريةالهويةعلىالحفاظإلىيهدفالذىالوطنى

تركتهوما، بيدهاأمرهامصرملكتبعدماتطوراتمناآلثارلعلمحدثماعلىالضوءيلقى
الحركةعلىإيجابيةآثارمن) آمونعنختوتمقبرةاكتشافمثل (المهمةاألثريةالكشوف
.المصريةالوطنية

لجامعةدراستهخاللمنالعشرينالقرنفىلمصرثقافيًّاتاريًخاقدمأنللمؤلفسبقلقد
خاللمنعشرالتاسعالقرنفىلمصرثقافيًّاتاريًخايقدماليومأيدينابينالذىوكتابه، القاهرة
،خاصًَّةأهميًَّةالعملعلىيضفىماوهو، مصرفىوالمتاحفاآلثارعلملتاريخدراسته

شهدالذىالقرنفىالثقافىمصرتطورعلىالوقوفيريدلمنأصيالمرِجًعاويجعله
.الحديثمصرتاريخفىالكبرىالتحوَُّلات
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اإلِسْالمِيالتَّاريختَفْكِيكِلمواجَهةِأُسلوبٍنحو - الذَّاكِرةتَجْريفُ
*

خبراتخالصةيقدمفهو، والمستقبلالحاضرفياألمممسارتحديدفيحيويدوٌرللتَّاريخ
التيوالتجاربالخبراتتلك، وتجاربهااإلنسانيالتراثصاغتالتيالحضاراتذاتاألمم
فيالباحثونتعمقكلماتتكشفوالتي، منهاالمستفادةالدروسمنينضبالمعيًناتقدم

وألن، المنهجيةالوسائلبمختلفداللتهعلىالضوءويسلِّطونغوامضهيجُلون، التاريخ
االجتماعيةانتماءاتهمحيثمنالمؤرخينباختالفطرحهيختلف» أوجهحمَّال «التاريخ

الذيالحدثأوللظاهرةوتفسيرهالمؤرخرؤيةعلىينعكسمما، وأيديولوجياتهموثقافاتهم
أواستراتيجيةأوسياسية: معينةأهدافلخدمةالتاريخيوظفمافكثيًرا، بالدراسةلهيتصدى

 –الغالبفي – يستخدُمون، الغايةهذهلخدمةالمؤرخينمنفريقيتصدىعندئذ، ثقافيةحتى

»توظيف «أغراضيخدمبمايفسرونهاالتيالتاريخيةالمادةمعالتعاملفيانتقائيًّاأسلوًبا

.أخرىُمعيَّنةُأمَّةلصالحالتَّاريخ

القرنينمدىعلىللتوظيفهدًفاكانتالتيالتاريخمجاالتأبرزمنُأمَِّتناتاريخولعلَّ
الحضارةفيمساهمتناشأنمنوللتهوين، تحديًداالغربيةللهيمنةإخضاعنالتبريراألخيرين
كلضدناصراعهفياستخدم، فلسطينأرضعلىالصهيونيالكيانقاموعندما. اإلنسانية
حقلتؤكدالصهيونيةيدفيمهمًَّةأداًةكانالذي» التاريخ «سالحذلكفيبماالممكنةاألسلحة
منللَعبرانيينإنسانيحضاريدورصناعةعلىوتعملبل، فلسطينفي» التاريخي «اليهود
ظُهورسبقاألهراماتبناءأنَّرغم، مصرفيلألهراماتبنائهمألكذوبةالترويجخالل

.عاماأللفعلىيزيدبماالتاريخفيالعبرانيين

الثقافةتاريخوبيندعواهابينالربطفيكبيًرادوًراالمجالهذافيالصهيونيةلعبتوقد
للثقافةاألساسيةالبنيةتعدالتي» المسيحية-اليهوديةالثقافة «مفهومصياغةخاللمنالغربية
األمريكيالمسيحياليمينالستقطاببمهارةسياسيًّااستخدممفهوموهو، المعاصرةالغربية

التيالدراساتتبنيطريقعنثقافيًّاواستخدم، الصهيونيللكيانتأييدهوحشد، واألوربي
دراسةُتعيدوالتي- المنصرمالقرنمناألخيرينالعقدينفي – التفكيكيالمنهجتستخدم

.2001يونيو. سطُورمجلة*
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مفهوممنجذورهيستمدتفكيكيوأنثروُبولوجيأركُيولوجيمنظورمناإلسالميالتاريخ
.المسيحيةاليهوديةالثقافة

العُنصريةتجليَّات
لهأصبحالذيالمسيحياألصوليالمدتصاُعدالصهيونيةاستخدمت؛ السياسيالصعيدفعلى
أنلتؤكد، اليمينصفوفبينوأوروبَّاالمتحدةالوالياتفيالسياسيةالساحةعلىمؤثردور

،المقدسالكتابفيذكرهمغياببدليل، التاريخفيلهموجودالأدعياءوالمسلمينالعرب

قومإالإسالميةثقافةمنيدعونوماالعربوما، والمسيحييناليهودسوىأحًدايقرُّالالذي
الكيان «هامشعلىبالعيش – الفروضأحسنعلى – لهميسمحأنيكفيمتطفِّلون

 –اليهوديةللثقافة» التاريخي «الوجودعنللدفاعأماميةقاعدةيمثلالذي» الصهيوني

اليمينمنعناصراألفكارلهذهالترويجيتولىماوغالًبا، األوسطالشرقفيالمسيحية
لتلكالناقلةالوسائطومختلف، واإلعالمالدعايةفنونمختلفذلكفيمستخدمين، المسيحي
الخاصةالمواقعإلى، والمرئيةالمسموعةاإلذاعيةالبرامجإلى، والكتبالصحافةمناألفكار

.اإلنترنتعلى

المنطلقمناإلسالميالتاريخكتابةتعيدالتياألعمالبعضنشرت، الثقافيالصعيدوعلى
أنبتتالتيوالتفوقالسيادةصاحبة» المسيحية-اليهودية «الثقافةمفهومإطاروفي، نفسه

فيالتفكيكيالمنهجاألعمالتلكأصحابواستخدم» العظيمة «الغربيةالحضارة» لإلنسانية«
،لهاصياغةإعادةومجرد، المسيحية-اليهوديةالثقافةعلىعالًةكاناإلسالمأنَّإلثباتمحاولة

الثقافة (المزعوم» األصل «لصالحوالتاريخيالحضارياإلسالمدورمنالتهوينثمومن
علىالمعاصرةالحضاريةمكانتهترتكزالذيالغربلصالحأي) المسيحية- اليهودية

،الغربيالمسيحيلليمينوندًّاأِصيالشريًكا- المفهومبهذا -يعدالذي» الصهيونيالكيان«

.المشتركالتراثلهذاحامًيانفسهيعتبروالذي

راعيًةباعتبارهاالصهيونيةإلىاالتهامبإصبعاإلشارةحولالُقرَّاءبعضيتساءلوربما
بصيحةشبيًهاأمًرايعدونهاوقد، تفكيكيمنظورمناإلسالميالتاريخكتابةإعادةالتجاه

التصديعنوعجزناقصورنالتبريرالتقليديالعربيللسلوكاستمرارأو» الذِّئب ... الذِّئب«
»!!.الصهيونية «رقبةفياالتهامبتعليقيستهدفنالمناإليجابي



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

59www.RaoufAbbas.org

أنهمأو، ذاتيًةدوافعهمكانتالدراساتتلكأصحابأنَّنفترضاللماذايتساءلالقارئولعل
التاريخ» ُمصادفًة «كانالذيالدراسةموضوععلىالتفكيكيالمنهجيطبقواأنرأوا

!!.اإلسالمي

الصهيونيةأنمنإليهنذهبمايبررالغربيواألكاديميالثقافيالمجالعننعرفهماإن
المستفيدة- ببساطة -ألنها، لهوالمحركالمنسِّقدوروتلعببل، االتجاهذلكعنبعيدًةليست

األعمالهذهفمثل. العالميالصعيدوعلىبل، فحسباإلقليميالصعيدعلىليس، سياسيًّامنه
للنشاطالداعمةالمؤسساتطريقعنالسَّخيةالدراسيةالمنحلهاتخصص» األكاديمية«

يعطيفذلك، المرموقةالسمعةذاتالكبرىالنشردوربهاترحبكما، والعلميالثقافي
الثقافيللنشاطالمانحةالغربيةالمؤسساتفيالقراروصناعة. األعماللتلكمصداقية

واألهدافاألغراضخدمةعنبعيدةليست، الكبرىالعالميةالنشردوروفي، واألكاديمي
.السياسية

لهااالستجابةتحقِّقالتيالتوجهاتالباحثينبعضعند) االستشعارقرون (تلتقطماوغالبا
قدوما، النشرُفرصةوضمان، لهوالتفرغالبحثمتطلباتلتمويلالدراسيةبالمنحةالفوز
تحتلباإلسالمالخاصةالموضوعاتأنالمعروفومن، أخرىشخصيةمغانممنبذلكيلحق

،اإلنسانحقوقثم، بالنوعالخاصةالموضوعاتتليها، المانحةالمؤسساتاهتمامفياألولوية

.الغربيةالسياسة» أجندة «فيخاصًَّةأهميًَّةتحتلمجاالتوكلها

والثقافةلإلسالمالتفكيكيةالدراساتتلكبعضعلىنقديةنظراتلنلقيهناالمجاليتسعوال
العربيللتاريختزييفمنالدراساتتلكتسوقهماتفنيدمجردمنأخطرفالمسألة، اإلسالمية
اللغاتمنالعديدإلىوتترجم، باإلنجليزيةتكتباألعمالتلكأنَّالخطورةووجه، اإلسالمي
يؤثرمما، أجمعيناألرضأهللتشملمتلقيهادائرةتتسعوبذلك، اُألوروبيَّةوغيراألوروبيَّة

 –حقبغير – والسياسيوالثقافيالتاريخيرصيدنامنويسحب، لثقافتناالناسرؤيةعلى

.تستهدفناالتيالقوىلصالح

تاريخنالتفكيكوالظاهرةالخفيةاألهدافمواجهةعلىجاهديننعملأنيجبهناومن
،التزييفحركةضداإلعالميةوسائلنافيحملةنشنَّأنذلكيعنيوال، وتزييفهوتشويهه
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خطابألنَّ، لناالحركةتلكتسببهاالتياألضرارحجممنيقلصوال، نفًعايجديالفذلك
ثمومن، عامًَّةالعالميالعاموالرأي، خاصًَّةالغربيالعامالرأيإلىأساًساموجهالتفكيك
أولئكإلىالحضاريودورناتاريخناعلىاالفتراءلدحضبخطابنانتوجهأنعليناوجب
الرَِّصينةالتاريخيةالدراساتخاللمنأي، نفسهاوبالطريقة، الحملةتلكاستهدفتهمالذين
أوالبياناتإصدارخاللمنوليس، علميةُأسٍسعلىنتائجهاوتبنَّي، البحثبمناهجتلتزمالتي

.األحيانمنالكثيرفينفعلمانحوعلىواالستنكارالشجبإعالن

الرسميةالعلميةالمؤسساتأم، كأفرادالعربالمؤرُِّخون: المهمةهذهيتولىمنولكن
؟.والخاصة

الثقافيتاريخنالكتابةعربيمشروعتبنِّيبمهمةالعربالمؤرخونيضطلعأنالبديهيمن
المنهجلناصيةالمؤرخينامتالكيتطلبذلكولكن، عصريمنهجيبأسلوبوالسياسي

التيعندناالتاريخيةالدراساتتعانيهالتيالقصورمظاهرأحدوهو، فيهجديدكلومتابعة
ومحدوديةالتحليلندرةمع، أداتهالسردمنيتخذالذيالتاريخيالقّصأسُلوُبعليهايغلب
أقسامفيالمنهجيالتكوينضعفإلىمردهالقصوروهذا. النتائجاستخالصعلىالقدرة

العالميالتطورمواكبةعنتخلفمنفيهاالدراسةبرامجبهتتسموما، جامعاتنافيالتاريخ
الذينالمؤرخينمنمعُدودينأفراًداإاللديناوليس، شرحهايطولألسبابالمجالهذافي

القوميالثقافيالمشروعهذامثلتبنِّيباستطاعتهم، السلبيةالظاهرةهذهعناستثناًءيمثلون
الرسميةالعربيةوالعلميةالثقافيةالمؤسساتجانبمنالكافيةالرعايةوجدوالو، المهم

.والخاصة

الدوللجامعةالتابعة» والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة «تلعبأنالممكنمنوكان
منالدوليةالثقافيةالساحةعلىيجريمابخطورةالوعيلديهاتوافرلوالدورهذاالعربية
الدولجامعةفيالحالواقععليهاينعكسإذ، آخرواٍدفيتهيمولكنها، لتاريخناتشويه

.العربية

تدعمهأنيمكنالذيالمشروعهذامثللتبنِّياألنسبهيالخاصةالمؤسساتأنذلكمعنى
المنحهذهكانتطالمااألفرادومن، والخاصةالحكوميةالجهاتمختلفمنمقدمةماليةمنح
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المؤسسةتستطيععندئذ، المنشودالهدفلغيرتوجههأو، البحثحريةتقيُِّدبشروطتقترنال
إلىفيهالعملوإسنادللمشروعللتخطيطالمؤرخينثقاِةإلىتلجأأنالمشروعتتبنىالتي

إصداراتنشرذلكيتضمنأنعلى، للنشرمحددزمنيجدولووضع، األكفاءالباحثين
.والفرنسيةاإلنجليزيةباللغتين

اآلنالعربيالوطنوفي، الكبرىالنشردورإحدىالخاصةالمؤسساتبينمنيكونوقد
وجهةتوصيليستطيعوبذلك، لهامقرًّاوباريسلندنمنبعضهايتخذبل، منهابهبأسالعدد

الهندتجربةولدينا. األقلعلىذلكتحقيقفييساعدأو، الغربفيالمتلقِّيإلىالعربيةالنظر
»Asian Publishersاآلسيويينالنَّاشرينداُر «تلعبحيث) الكثيرمنهانتعلَّمأنعليناالتي(

بينمنوجدنافإذا، الغربيةوالثقافةالهنديةالوطنيةالثقافةبينالجسوربناءفيُمهمًّادوًرا
منأو، مباشرةإمَّا، تبنِّيهويتولىالمشروعهذامثلخطورةيدركمنالكبرىالنشردور

،المعنيةالعلميةالجمعياتبعضأو، االعتبارذاتالمستقلةالعربيةالبحثمراكزبعضخالل

.ومناسبةإيجابيًةالخياراتأكثرذلككان

الجمعياتإحدىتتولىأنتاريخناتشويهظاهرةلمواجهة – أيًضا – المناسبمنيكونوقد
دوريةإصدارالمستقلةالعربيةالبحوثمراكزبعضأوالتاريخيةبالدراساتالمعنيةالعلمية
فيالعربيةالنظروجهةخاللهامنتطلالتيالنافذةدورتلعب) إنجليزية/فرنسية (اللغةثنائية
الدوريةهذهمثلُأْعِطيتلووحبذا، الغربيالمتلقِّىعلىوالسياسيالثقافيتاريخناتفسير

األفكارتناقشأنالدوريةهذهمثلفيويمكن، جيًِّداالتحريرمنحظهاوكان، األولوية
القصورأوجهوتكشف، وتْدَحُضهاُتفنُِّدهاعلميًةمناقشًةالتفكيكيةالدراساتفيالمطروحة

.فيها

السياسيةمعركتنافيحيويةضرورةتاريخنالتفكيكوالظاهرةالخفيةاألهدافمواجهةإن
العالميالعامالرَّأيعندالحضاريةُصورتناوتصحيح، وُعنصريتهاالصُّهيونيَّةمواجهةفي

المواجهةجبهاتعنأهميًَّةتقلُّالوهي، منهاالنَّيلالُعنصريالتيارهذايستهدُفالتي
اليهودزعمهمامواجهةفيفعلنامانحوعلىشأنهامنوالتهوينبهاواالستخفاف، األخرى

شديًداتقصيًرايعد، القديمةالمصريةالحضارةوصناعةاألهراماتبناءفيألنفسهمفضلمن
.التاريخلنايغفرهلن، عليناالعدوانردِّفيلحقِّناوإهداًراواجبنافي
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والمُستقبلالتَّاريخُ
*

الُعلومُتعانيهماتُفوُق، ُمتفاقمًةمنهجيًةأزمًةالَعربيالوطنفيالتَّاريخدراسةُتعاني
ذلكويرجُع، عندناالتَّأريخحركةعلىوالتأثيرالخُطورةدرجةحيُثمناُألخرىاالجِتماعيَّة

بالتقليدواتِّسامها، الَعربيةالجامعاتفيالتَّاريخدراسةبرامجتخلُّف؛ أوَّلهما: أمرينإلى
اإلنَسانيةالُعلوِمفيالمنهجيةالمؤلَفاتإلىالعربيةالمكتبِةافتقاُر: وثانيهما، والجُمود

علىالمنهجيالتَّطورُتواكبالتيالمؤلَّفاتتلك، خاصًَّةالتاريخوعلم، عامًةواالجتماعيَّة
دقيقةغير - ترجماٍتمجرَّد – ُمعظِمهفي - عربيةكتاباتمنُمتاٌحهوفما، الدوليالصَّعيد
والَفرنسيةاإلنجليزيةباللغتينُنِشرتوالتي، المنهجأُصولفيالدِّراسيةالُكتبلبعِض - أحَياًنا
.الِعشرينالَقرِنُمنتَصفقبل

،االثنينبينيجمُعأم، فنًّاأمِعلًمايعدُّوهل، التَّاريختصنيفعندَطويالتقُفتزالالوُكلها

،التَّاريخيةللكَتابةضُروريَّينَشرطينباعتباِرهمااُلمؤرِّخوِحيادالموُضوِعيَّةعنوتتحدَُّث

المعنيُّونإليهتوصَّلولما، للنِّسبيةاعتباًراتضعالالتي» الَقداسِة «منقدًراعليهماوُتْضِفي
القرنعنالموُروثِةللعبارةويِقيُمون، عنُهماالَقداسةَهالةأسقطتُمراجعاٍتمنبالمنهِج
وْضِعمنذلكعلىيترتَُّببما، بسَدانتهيشتغُلونمعبًدا» وَثائقبغيرَتاريَخال «عشرالتَّاسع
القرننصفحدِّعندتقُفموُضوعاتدراسةفيمحصوًراتبقيهالمؤرخلعملحدوٍد

تلكعنالمنهجيَّةالمدارستراُجِعرغم، األحوالأْحَسنفيالثالثةالعُقودأو، الماضي
.مْنَهالمواِقفهاوُمراجعتها، المُقوالت

متخلِّفةأفكارٌ
زمنيَّةحدوًداهناكأنَّأَساِتذتهممنيتعلَُّمونالَعربيَّةبالَجامعاِتالتاريخُطالبيزاُلالوبينما

قبلكثيًراالتَّاريخأقساموتتردَّد، مالموُضوعمعالجتهعندالمؤرِّخيتجاوزهاأاليجبصارمة
،الَقرنُربعالزَّمنيحدهايتجاوزوالدكُتوراهالماجستيرألطروحاتموُضوعاٍتتسجيل

،السِّياسيةالُعلومميدانفيوُزَمالئهمالتاريخفيالَباحثينبينالعمللتقسيمبنظاٍمالقولويشيُع

.البدهيَّةالُمسلَّماتمعتعاُملهمالعرباألكاِديميُّونمعهايتعاملُمتخلِّفةأفكاروهي

.2002يناير. الهِاللمجلة*
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الذيالكتابفيُيورد» ُهوبسَباومإريك «اإلنجليزيالمؤرِّخنجُد؛ عندناالتَّأريخحالتلكبينما
تضمَّنولكنَّه، 1997عاموُنِشر، المنهجيَّةخبرتهُخالصةوأودعُه» التَّاريخفي: «ُعنوانحمل

ُتكِمُلدَراستينيوردنجده، عاًماالِعشرينبنحوالكَتابنشرقبلالمؤلفكتبهادراَسات
التَّاريُخ «بعنوانواُألخرى»، الُمعاِصروالمجتمعالتَّاريخ «بعنوان: اُألولى، اُألخرىإحداهما

،الُمعاصرالمجتمعفيالتَّاريخمنهاُيعانياستخدامإَساءةثمََّةأنإلىفيهمايذهُب»، واُلمستقبل

التَّاريختدريسبرامجتستهدُفحيُث، العامالتعليممراحلفيلهالمتَِّصلالتَّشويهإلىتعود
التركيزيتموال، وْحَدهاالتاريخيةاألمَجادعلىالتركيزفيتمُّ، بقوميَّتهالمعتزِّالمواِطنتكوين

َفْهِمعلىقادًراالطالبيجعُلإطاٍرفي، ُمتغيًِّراعْضويًّاكائًناباعتبارهذاتهالمجتمعتطوُّرعلى
.المَعاصرالُمجتمعبنيِةُأسس

أصوِلعنالبحِثعلىُتساعدهمالتيالتَّاريخدروسالناسيستوِعبأْنيندُرلذلك
الصَّمَّاءاألرقامتحليلإلىيتوجَُّهونثمومن. لهاُحلوٍلعنالبحِثوكيفيةالرَّاهنةالمشكالت

،المجتمعبتطوُّرِخبرةمنلهبما - المؤرِّخيستطيُعبينما، اآلليَّةالحواِسُبمعهاتتعاملالتي

بينالمشتركةالَقسماِتإلىيتعرفأنَتاريخيمنُظوٍرمن - التطورذلكآلليَّاتوُرؤيته
خبرتهفيالمجتمععاناهماَضوءعلىالحاِضرأمراضُيشخِّصوأن، والحاِضرالماضي

.الرَّاهنةالُمشكالِتحلِّعلىالُمساعدِةفي – فعالةبصورة – ُيساِهموبذلك، التَّاريخية

التَّنبُّؤعلىالمؤرِّخقدرةُ
الحالعليهتكونقدبماالتنبُّؤعلىالُقدرَةيمُلُكالمؤرخبأنَّ: القولذلكعلىهوبسباوموَيزيُد

ودوافعآلليَّاتوإدراكه، للماِضيدراستهمنذلكفيُمستفيًدا، الُمستقبلفيللُمجتمعبالنِّسبة
ولكن. الملُموسةالمادِّيةاألدلَِّةإلىتفتقُرألنَّها، إدراكهااآلليَّةالحواِسُبتملُكالالتيالتَّغيير
،فيهااألكبرالدَّوَرالشخصيواستعداُدهالمؤرخُقدراتتلعُب، عقليٍَّةعمليٍةعلىيُقومالتنبُّؤ

التنبُّؤ: ببعضبعضهمايتَِّصالنمنهجين – الُمْستقبلاْسِتْشرافهعند – المؤرخيستخدُموُهنا
عننتائجهاأوالُمستقبليَّةبالَحواِدثوالتَّنبؤ»، النَّموذج «صياغةخاللمنالعامَّةباالتجاهات

التنبؤأنَُّهوِبْسَباومويرى. الُمستقبليمسارهواستشراِف، الرَّاهنالواقعتحليلَطريِق
التَّنبُّؤمنأْيَسر - االجتماعيةالُقوىحركةاتجاَهاتذلكفيبما - االجتماعيةباالتجاهات
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المؤرخُيحسنالتياُألخرىاالجتماعيةالُعلومُمعطياِتعلىيرتكُزألنَّه، السياسيةباألحداث
.المنهجيةأدواتهااستخداَم

بهويتقاَدُمالزَّمنيْطِويهحتىحولهيُدورمايتجاهلأْنالمؤرخبوْسِعيعدلم، ذلكضوِءوعلى
القرنفيالتَّطورإيقاعُسرعةنتيجة» الحاِضر «منقريًبا» الماضي «أصبحبعدما، العهد

استفادًة، التَّاريخيةللدِّراسةإخضاعهيمكن» ماِضًيا «الَقريباألمسأصبححتى، العشرين
الوَثائقكانتفإذا، الُمتاحةالمَصادرمنيتوافرماضوِءوعلى، االجتماعيةالعُلومبُمعطيات

وفَّرهاالتيالمصادرمنزاِخٌرفيٌضفهناك، السِّريةفترةالنقضاِءانتظاًرامحُبوسةتزالال
،كالبَيانات) المعُلوماتبثورِةأحياًناُيعرُفَماأو (واإلْعَلاماالتِّصالأَساليبتطوُّر

الصَّْفَراء – الزَّْرقاء – البيَضاء (الملوَّنةوالُكتب، الُمْعلنةالرَّْسميةوالتَّقارير، والتَّصريحات
.واألَزَماتالقَضايامختلفإزاءالُفرقاءمواقفلتحِديِدالحُكومةُتصدرهاالتي) إلخ...

يدخُلال، واالجتماعيةاالْقِتصاديَّةباألْنِشطةتتعلَّقمَصاِدرالرسميةاألرشيفاتخارُجوُهناَك
وتقارير، الرسميَّةوغيرالرَّسميةالدوليةالهيئاِتتقارير: مثل، السريةنطاقفيُمعظمها
الخاصَّةوالمَضابط، المالوأْسَواقالبُنوكوتَقارير، والدوليةالمحليَّةالمَدنيالمجتمِعُمنظمات
لوَمْيُسورةممكنًةالَقريبالماِضيدراسةتجعلالُمهمَّةالمَصادرهذهفمثل، النِّيابيةبالمجالس
تقليديَّةغيرمَصادرمعللتَّعاُمليؤهلهُمناسًباتكويًناالتَّاريخفيالباحثنكوِّنأناستطعنا
.َعْصريةمنهجيٍَّةبأدواٍت

التقليدعلىالتمرُّدُ
.الغربفياُألولىالَعالميةالَحربنهايةمنذبدأالُمعاِصرالتَّاريخبدراَسِةاالهتمامأنَّورغم

والمدرَسة، األلمانيةالتَّاريخيةالمدرسةبتقاليدتتمسَُّك – إنَشائهامنذ – المصريةالجامعةظلَّت
،األْحَوالأغلبفيوعٍيوبدون – أحَياًنا – ِبوعٍيبينهاوتمزج، الوْضِعيَّةوالمدرَسة، المثالية

عندالماْرِكسيالمادِّيالمْنَهجاستخدامفيوالَعربالمصريينالمؤرخينبعُضبدأثم
الفْضُلُيْعزىوإليهم، والتَّوفيقالفهممنُمتفاوتٍةبدرجاٍتالِعشرينالقرنستِّينيَّاتُمنتصِف

يتمسَُّككانالذي، العربيةالجامعاِتفي – عندئذ – راِسًخاكانالذيالتَّقليِدعلىالتمردفي
،العظيمالصِّينُسوروكأنَّه. التَّاريخلدراسةتخطِّيهيجبالزمنيكحدٍّعاًماالخمسينبحاجِز
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واحٍدعقٍدإلىالدِّراَساتبعضبهوصلتحتىالحاِجزهذافتجاوُزوا، الشَّهيربرلينحائطأو
.الزَّمانمن

الجامعيةالمَجالسوأبدت، دراستهنحوتالميذهمووجَُّهوا، الُمعاِصرالتَّاريخعالُجواوهكذا
فيالُمعاصرالتاريخفيأطروحاٍتتْسِجيلفقِبَلت؛ الجديدة» الِبدعة «هذهمعالتَّساُمحمنقدًرا

.الَغربفيالُمعاِصرالتاريخدراَسةبدايةمنعقوٍدأربعةعلىيزيدمابعدالسِّتينيَّات

 -االستطالعيالتَّاريخمجالارتياِدعلى - الَعربأوالمصريين - المؤرِّخينمنأحٌديجرؤلم

المجتمِعلواقِعُمتعمِّقةقراءةِخاللمناُلمستقبِلآفاقبدراسةيهتمُّالذي - االْسِتْشرافيأو
عامنشرالذي» كينيديُبول «فَعلمانحوعلى، الماِضيتجاربمحصِّلةضوِءفي، المَعاِصر

الُقوىوُسقوطقيام «ُعنوانوحملالباحثينبينكبيًراجدال – عندئٍذ – أثارالذيكتابه1998
والذي» 2002عاموحتَّى1500عاممنالَعْسَكريوالصِّراع، االقتَصاديالتَّغير: الكبرى
.اُألولىإْصدارتهعلىعامانقضاِءقبلِإْصدراتثالثةمنهصَدرت

جامعة (األمريكيةالُمتَِّحدةالوالياتفيويعمليعيُش، اَألْصلانجليزيُّمؤرِّخِكينيديوُبول
جامعةمنالدُّكتوراهعلىوحصل، ُهناكتعليمهوتلقَّى، إنجلتراَشماليفي1945عامولد) بيل

كتابهصدورقبلكتاًباعشرأحدلهُنِشر، ناشٍطكُمؤرٍِّخولمعأمريكاإلىهاجرثم، ُأكسفورد
»الُكبرىالُقوىوسُقوطقياُم «للَجدلالمثير

وال، حالهاعلىتْبَقىالالكبرىللدولالنسبيةالُقوةأنَّإلىالكَتابهذافيكينيديذهبوقد
إلىيرجُعمابقدر، بعضعنبعضها، المجتمعاِتفيالنُّموُمعدَّالتاختالِفإلىذلكيرجُع

بشكٍل، آلخرمجتمٍعمنكبيًرااختالًفابدورهاتختلفالتيوالتنظيميَّةالتُّكنولوجيةالتغيرات
.اُألخرىالُمجتمعاتأو، اآلَخرالمجتمُعيحقُِّقهاالمادِّيةمزايالمجتمٍعُيعطي

،غيرهاعنتميزهااالقتصاديالنُّمومنعاليةدرجةتحقِّقأْنكبرىُقوٌةاستطاعتوكلَّما

ثروتهامنلتزيَدوتوسيعهامَصالحهانطاقتأمينإلىالرَّاميةإستراتيجيتهاعلىذلكاْنعكس
،الهدفلهذاتحقيًقاَطاقاتهاأقصىإلىالَعسكريَّةقدراتهاتنمِّيثمومن، اُألخرىحساِبعلى

معتتوازنالبصورٍةالَعْسكريةُقدراتهازَيادةإلىيدفعهاغيرهامعِصراٍعفييدخلهامما
.لهاالبديلةأوالمَنافسةالقوىمنغيرهاوصُعود، ُأفولهاإلىيؤدِّيمما، االقتصاديُنموها
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***

الدَّوليةالسَّاحةعلىظهرتالتيالُكبرىالُقوىعلىالَفرضيَّةهذهيطبَِّقأنِكينيديوحاول
دراستِهمنوانتهى، الباردةالحربأواِخرحتَّى، عشرالسَّادسالَقرنمطلعمنذوغرًباَشرًقا
كانتعما – عندئٍذ – الُقطبيةثنائيَعالمفيالقوىصراعيتغيَّرلمماأنه: ُمؤدَّاهانتائَجإلى

والعشرونالحاديالقرنيشهُدفسوف، العشرينالقرنمنوالثمانينيَّاتالسَّبعينيَّاتفيعليه
العسكريواإلنفاق، الَعالمياالقتصادياإلنتاجمنالُكبرىالُقوىنصيبفيمهمَّةتحوُّالٍت
الصِّينمثل، السُّوڤيتيواالتحادالمتحدةالواليات: العمالقينالُقطبينغيرأخرىدوللصاِلح
منكبيربنصيٍبتحظىالثَّالثاألخيرةالقوىأصبحتحيث، اُألوربيواالتِّحادواليابان
.مجتمعينالسُّوڤيتيواالتحادالمتحدةالوالياتنصيبيُفوق، الَعالمياالقتصادياإلنتاج

ومصالحها، االقتصادينُموِّهاعلىحفاظهاألنَّ، صعًبااختياًراتواجهالثَّالثالُقوىهذهوأنَّ
،المنُشودةالحمايةلمصالحهالتحقِّقالِعسكريةقوتهافينسبيانُموًّايقتضيالدَّوليةاالقتصادية

تبعاِتتحمُّلمنالمتحدةوالوالياتالسُّوڤيتيباالتحادلحقمابهاُيلِحق – بدوره – ذلكولكن
الذيالشَّيخشأنذلكفيشأنها، االقتَصاديواقعهاعلىَسلًباُيؤثِّرالذيالعسكرياإلنفاق
.اإلجهادبهُيوقعماُسرعانثمَّومن، الَبدنيةُقدراتهيُفوقعمٍلفيكبيًراجهًدايبذُل

أنَّحتىجدًّاعالَيةالحروبتكلفةفيهأصبحتزمٍنفيالعسكرياإلنفاِقفيفالتوسع
عامواحدةحربيةطائرةتكلفةبالَكادتكفي1988عاماألمريكيةالجويةالُقواتميزانية

إلىتؤدِّيبصورةاالقتصادعلىسلبيًّاالتأثيرإلىالتسلُّحصراعيؤدِّيوبذلك، 2020
.االضمحالل

مجرىفي «باإلبَحارُيلِزمهاالذيواِقُعهاعليهايفرضهمماالفرارتملُكالالقوىتلكأنَّغير
مجرىفياإلبحارنهايةتشهُدسوفاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنَّإلىوانتهى»، الزمن
االتحادكانولما. االقتَصاديةُقدرتهامعيتناسبالَعْسكريةلقوتهاحدًّاتضعلمماالزَّمن

.نفسهالمصيرُيواجهفهو ، المتحدةالوالياتمعالُقوىِصراعفيُمقابالطرًفاالسُّوڤيتي
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للجَدلمُثيرٌكتابٌ
األوساطفيواسًعاجدال» الكبرىالقوىوُسقوطقيام «ِكينيديبولكتابظهورأثاَرلقد

ولعلَّ، واحدبعاٍمالكتابُصدوِرعقبتفكَّكالسُّوڤيتياالتحادأنَّوخاصَّة، الدَّوليةاألكاديمية
فيالمؤرخهذاقدَّمهاالتيالمستقبليةالرُّؤيةمناستفاُدوااألمريكيةاإلستراتيجيةُمخطِّطي

لحلِّوالسَّعي، اآلسيويلالقتصادالُمتصاِعدالنموإجهاِضعلىبالعمل، للَجدلالمثيُركتابه
ذلكولكن، الَعالمفيالحيويةالمراكِزعلىالهيمنةطريقعناألمريكياالقتصادأزمة

االقتصادطاقةيستنزُفممَّا، التَّقليديةغيراألسلحةوتطويرالعسكريةالُقوةمنالمزيديتطلب
العقُدشهدكماأمريكاتفسُّخوالعشرينالحاديالَقرنمناألولىالعقودتشهُدفهل، األمريكي

؟.السُّوڤيتياالتحادتفسُّخالعشرينالَقرنمناألخيرقبل

وحمل1993عامللجدلالمثيِركتابهمنسنواتخمسبعدصدَرالذيكينيديبولكتابلعلَّ
بتأكيِدبدأهفقد. السُّؤالهذاعلىإجاَبًةُيقدِّم» والِعشرينالحاديللَقرناالستعداد: «ُعنوان
،غيرهعنمختلًفاتاريخهمجرىتجعلالتيوالبيئيَّةالموُضوعيةظروفهقرٍنلكلِّأنَّمقولة

؛العشرينالَقرنمناألخيرينالعقدينفيالعالمشهدهالذيالسَّريعالتغيرإيقاعفإنَّثمومن

،االقتصاديفالنمو»، الدوليةاألحداثعلىُتؤثِّرالتيالتَّْغييرُقوى «أمامنقفأنيقتضي

الذينفيهيحقِّق، التَّحديمنجديًدانوًعايخلُقالعشرينالقرنفيالتُّكنولوجيوالتطور
وركَّز، ذلكُيدرُكونالالذينأولئكخسائرحَسابعلىمكاسبهمالنَّجاحتحقيِقأهميةُيدرُكون
،والِعشرينالحاديالقرنفيالعالمُتواجهالتيالدَّوليَّةالظُّروفعلىالكَتابهذافيدراسته

.الثقافيةوالِقيمالتُّكنولوجيوالتقدم، السُّكانيواالنفجارالبيئةُمشكالتمثل

دراَساتيتناولواآلخر، عامبشكٍلالمشكالتهذهيبسُطأحُدهما: بابينإلىالكتابوقسَّم
أخيًراثم، وأوروبَّا، السَّابقالسوڤيتياالتحادوِبالد، الناميةوالدُّولاليابان: منُكلٍّحاالت

الواقعناقش»، األمريكيالمأزق «ُعنوانبهاالخاصالفصلحملوالذي، المتحدةالواليات
والصِّيناليابانحققتهمابينالكبيرالفارقموضًِّحا، وثقافيًّاواجتماعيًّااقتصاديًّااألمريكي

فيأحديجاريهاالالتيالمتحدةالوالياِتفياألحوالتدهوروبين، وأوروبَّاالجنوبيةوُكوريا
هناكيجعلمما، الشَّاملالدَّماروأسلحة، المتطوَرةاألسلحةوخاصة، الَعسكريةُقوتها

اْنِحطاط «لحالةيعرضهامما، والعشرينالحاديللَقرنتتأهبوهيأمريكاتعيشه» َمأزًقا«
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منالنتيجةهذهإلىكينيديتوصَّلوقد». آسياَقرن «والعشرينالحاديالقرنويجعل» ِنْسبي
،السكانيالتطوُّروتوقَُّعات، البيئةوُظروف، المعيشةوُمستوى، االقتصاديللوضعتحليِل

.الَعْسكرياإلنَفاقيتكلَّفهبماُمقارنًةالتَّعليموأحوال

والتنبُّؤالمُستقبلُ
فيهُيَقدِّمالذياالستطالعيأواالستشرافيالتَّاريخلدراسةنُموذًجانقدِّمأنتقدَّمفيماحاولنالقد

التاريخيةالتَّجربةواقعمنمنهجيَّةُأسٍسعلىالَقائمالتنبُّؤعلىتُقومللمستقبِلُرؤيًةالمؤرخ
مناألمريكياالقتصادأَصابماولعلَّ، والتَّخمينالحْدِسقبيلمنوليس، منُظورهاومن
دراَستيأنَُّيبيُِّن» سبتمبر11 «أحداثبعدالعالميةالماليةاألسواقفيأصداؤهاتردَّدتأزمٍة

فيقدَّمهالذيالتحليلوأنَّ، الدقةمنيخُلوالمنهجيٍّأساٍسعلىقاَمتااالستشراِفيَّتينكينيدي
.راِسخةأقداٍمعلىيقُفالكَتابين

إلىالتعرفلمجرَّدليسماسٍَّةحاجٍةفيالعربيالعالمفيالتَّاريخيةالدراساتأنَّشكَّوال
تلكاستيعابإلىحاجةفينحُنولكن، لهاإغفالناأمُدطالالتاريخيالبحِثفيجديدٍةمناهَج

منالمطابعتخرجهماإلىونظرٌة، جاِمعاتنافيتجريالتيالدِّراساتعلىوتطبيقهاالمَناهج
عنلناتكِشُف، والدُّكتوراهللماجستيرُأطروَحاٍتمنالجامَعاتُتجيزهوما، التَّاريخُكتب

الكتاباتمنكثيٍرعلىيغلُبإذ، للباحثينالمْنَهجيواِإلعدادالتَّدريبفيعندناشديٍدقُصوٍر
يقُفالدِّراساتمنالنوعلهذاالقارئيكادوال، المملوالسَّرُد» التَّاريخيالقصُّ «التاريخية

.عناءُطوِلبعدمحدَّدةنتائجعلى

***

ُأسٍسعلىباُلمْستقبلبالتنبُّؤيهتمُّالذي - االْسِتْشرافيبالتَّاريخعندنااالهتمامعدمولعلَّ
جديدةميادينَطرِقلتهيُّبالَعربوالمثقفيناألكاديميينعندالعامالميلإلىيعوُد - منهجيَّة
الشَّديدالقُصورعنالناتجاالستخفاِفمنبشيٍءالدراساتمنالنَّوعهذاإلىوالنظر، للدِّراسة

حْقِلفييجريلمامتابعتهعدمبمعنى، المنهجيَّةثقافتهومحُدودية، العربيالمؤرِّختكوينفي
ثمومن - السَّلبيَّةالظَّاهرةلهذهنقيًضاُيمثِّلونال، قليلنَفرإال - الدَّوليةالسَّاحةعلىتخصُِّصه

اإلنَسانيةبالُعلوممعرفًةيتطلَّبالذياالْسِتْشرافيالتاريخمجالارتياِدعنوعجزه، حيلتهقلَّة
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علىالبينيَّةالُعلوِمفيالمنهجيَّةاألدواتاستخداِمعلىطويٍلَتْدريبوإلى، فيهاالبحثوُطرق
.الخُصوصوجِه
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والمعاصرالحديثالتاريخفي- 2
التاريخيَّةالشَّخصيَّة - والسُّلطَةالمِصريُّون

*

ُأسطوريإلهيحقمنالمستمدةالغاشمةالُقوةإلىالمستندةالمركزيَّةالسلطةمصرعرفت
فيقاطبًةالدنيابالدأقدممصرتُكونوبذلك -  األقوالأرجحعلى - الميالدقبلقرًنا32منذ

المركزيَّةالسلطةهذهقياموجاء. البشريَّةللجماعةالمتميزالتنظيميالشكلهذاإلىالتوصُّل
مصدرمنالنهريالرَّيعلىتقومالتيالزراعةحياتهعمادبلٍدفيالبيئيَّةللظروفنتاًجا
لتنظيمالبيئةظروفأملتهاضرورًةالمركزيَّةالسلطةقيامكانثمَّومن، النيلهوواحد

.للعمراناستمراًرا، الريمياهمناالستفادة

السهلةمصرطبيعةلعبتحيث؛ بطًشاوأكثرهمالُحكَّامألقوىلواءهاتعقدأْنالبدوكان
.اآلخرينعلىُسلطانهبسطمنالقوىلحاكمذلكمثلتمكينفيفعَّاالدوًراالمنبسطة

لهموتيسِّرالحمايةلهمتوفركانتطالماولرموزهاالمركزيَّةالسُّلطةلهذهالناسواستكان
أساطيرمننفسهاحولنسجتهماِخاللمنمكانتهاتدعمالحاكمةالنخبةوراحت، العيش

مستمدًّاالسُّلطةفيحقَّهاوجعلت، الَقداسةصفةمنعليهاأضفت، الناسوجدانفياستقرَّت
والعكُساآللهةبطاعةالحاكمطاعةاقترنتوبذلك، السَّماءرعايةإلىومستنًدا، اآللهةمن

هناككانفقد،  حدوددونالسُّلطةعنتتحمَُّلواالناسأنَّيعنيالذلككانوإن. بالعكس
يكتسحالذينالُبركانانفجارثائرينانفجرواالسُّلطةتجاوزتهإذا، الحتمالهمأقصىحدٌّدائًما
نحوعلىالغاشمينبالحكامتتعلَّقكانتطالما، المقدَّسةالُحرماتحتَّى، شيءُكلطريقةفي
.سنرىما

الذيالُقدسيالطابعالمركزيَّةللسلطةظلَّ - القديممصرتاريخطوال - العُصورتعاُقبومع
يدفيمركَّزًةالسلطةيجعلوالذيالقُرونمئاتعبرللِمصرينالجمعيالضميرصاغه

هوفها،  صوتهعلىصوٌتيعُلووال، أحدفيهاينازعهال، اإللهيالحقصاحب» الفرعون«
)القديمةالدولةمنوالعاشرةالتاسعةاُألسرتان (أهناسيامُلوكمن» اختوي  «الفرعونذا

.1996يوليو. الهاللمجلة*
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 :بقولهوينصحهكثيرينأتباًعاخلفهويحشد، الكالممنُيكثرلهتابعأيِّمنابنهيحذِّر

،رجالهشأنمنُيعليبأنويوصيه». يحبُّونهالذينوأتباعهُهوذكراهأمح، اقتله، اطُرده«

وأقوىأعظموما.. ُعظماًءالمقرَُّبونرجالهيُكونعندماالعظيمالشَّخصأعظمفما  «ويقويهم
بالضَّربالناسُيعاقببأنولدهالملكينصَحأنالطريفومن»، كثيرونُنبالءلهيكونالذين

.عليهثارإذاإالأحًدايقتلوأال، يخطُئونعندماواالعتقال

خيراتهالتتدفقاألرضيْفَلُحون، إنتاجأدواتمجردالسلطةنظروجهةمن - إذن- الناُسكان
أداءفيقصَّرواأوتقاعُسواإذاالحريَّةوفقدانبالعصاويَقوَُّمون، العامةالخزانةعلى

أماميكنلموبذلك. العقابيستحقُجرًماالحاكمةالنُّخبةتعدهمايوًماارتكبواأو، واجباتهم
ِمصرفيالفصيحالفالُحفعلكماتماًما، الشكوىسوىأنفسهمعنالظلملدفعسبيلمنالناس

.الُمستضعفينسائرشأُن، األرضأهلجورعلىالسَّماءبعدالةيستعيُنواوأن، القديمة

!القوةواستخدامالنُّخبة
ُنخبةأيِديفيتمركزهاحيثمنللسلطةالعاماإلطاريتغيرلممصرالعربدخلوعندما
،إلهيمصدٍرإلىالسُّلطةاستنادمفهوميتغيرولم. الفتحُقوةالمرةهذهوكانت، القوةإلىتستنُد

الفكرةتحولتبل، الُمتَّقينعبادهمنيشاءمنيورثهاللهملكوالُملك، اللهأرضفاألرض
عنداإللهيبالتفويضتأثًُّرا - بعدفيما - الُعثمانيينأيديعلىصريحإلهيتفويٍضإلى

عمروالمقدالخطَّاببنُعَمركانوإذا، االستغاللطابعمنيخُلوالالُحكموكان، البيزنطيين
،حلبيهااستنزاِففيواإلسراف، البقرةألبناءلبٍنمنيكفيماتركهعدمعلىالعاصبن

يلحقماإلىبااليلقلمالمتعاقبينالُخلفاءمنأحًدافإنَّ، الخراججبايةفياالشتطاطإلىإشارًة
الزَّمانمنالَقرنيننحوالمصريينثوراتفتعاقبت، الوالةعسفجرَّاءأذًىمنبالمحُكومين

.المأُمونالخليفةعهدفيفيهالمبالغبالُعنفُأخمدتحتَّى، اإلسالميالحكمضد

فاألرض، االقتصاديَّةمواردهاعلىتسيطُرمصرفيالنُّخبويَّةالمركزيَّةالسلطةظلَّتوهكذا
سواًء، الحكمأريكِةعلىالجالسعليهايسيطر،  للدولةملكالزَّراعيالُمجتمعفياإلنتاجأداة
فيالناسلمشاركةمجالوال، ُعثمانيًّاأومملوكيًّاُسلطاًناأوخليفًةأو، لخليفةعاِمالكان

النخبةبهافاحتفظتاألعلىالدرجاتأما، البيروقراطيَّةُسلَّمدرجاتأدنيفيإالالسلطة
إلنتاجويكدُحونيكدُّون، النحلمملكةفيالشغَّالةموقعهوالجماهيروموقع، الحاكمة
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الجُيوبتلكبينتفصلحُدودهناكتُكنولم، حكامهمجُيوبعلىيتدفقالذيالفائض
.العامَّةوالخزانة

يطمُعونوال، الرخاءوتحقِّقالعدلوُتقيماألمنالسلطةلهمتوفِّرأنالمقابلفيالناسويتوقَّع
ذلكمنأدنىحدثمةكانطالما، واجباتهمأداءإلىينصرُفونوُهم، ذلكمنأبعدهوفيما

وعزَّ، العيشُسبلبهمضاقتإذاإالالسُّلطةعلىالطاعةعصايشقُّونوقلَّما، ُمتوافًراالثَّالوث
.عليهصبًراأكثر - دائًما - فكانواالعدلميزاناختاللأما، األمنوغابالُقوت

الحاكميِدفيتتركز، أساًساُأوتقراطيَّةكانتوإنما، شعبيًَّةسلطًةمصرفيالسلطةتُكنلم
بالثراءاختصَّت، اجتماعيًّامتميزةُنخبةتعاونه، ملًكاأمُسلطاًناأمخليفًةأمكانفرعوًنا، الفرد

فيأثرهكلهذلكوترك، واستبدادهاوَعسِفهابطِشهامنالجماهيروعانت، والنفوذ) الجاه(
عنوالمعبِّرة، االجتماعىالتمايزمنالنابعةاإلجتماعيَّةالعاداتمنكثيروفي، الشَّعبياألدب

بمجلِسمرإذادابتهعنالفالحترجُّلمثل، المصريللُمجتمع» الهيراركي «الهرميالتراُتب
قبلشائًعاكانماأو، هؤالءأحدأماممرَّإذاحافًياوالسيرنعليهانتزاعهحتَّىأو، األعَيانأحد

غضَّصبيًّاكانلوحتَّى» السيد «األرضصاحبليدالفالحتقبيلمن1952يوليوثورة
.اإلهاب

،األمرُأوليطاعةعلىوالحض، التَّمايزهذالتأكيدبعينهاقرآنيَّةآياتالوعَّاظواستخدم

الثروةوازدراء، األرزاقُمقسموحدهاللهأنَّأَساسعلىالثرواتفيبالتفاوتوالتسليم
بوضعهالرَِّضاإلىالفقيريدفعمما. اللهإلىالناسأقربالفقيرأنَّأساسعلىمنهاوالتنفير

،كبيرصغيرلكل  «االجتماعيبالتمايزوالقُبول، الغنيبيِدماإلىالتطلعوعدم، االجتماعي

مينأميروأناأميرأنتلما «و» كبيرلهيشتريكبيرماُلوشاللي «و» مرؤوسرئيسولكلِّ
،االجتماعيبالتماُيزوالرِّضاالقُبولعنتعبرَشعبيَّةأمثاٍلمنذلكغيرإلى» الحميريُسوق

.طبيعيًّاأمًراوعدهبل

!واالستِكانةالخضُوع
ُأمييتجوِّزاللي «كقولهملهاواالستكانةللسُّلطةالتامالخُضوععنالشعبيَّةاألمثالتعبركما

أو»  لهواْرِميِحش]، َثْور [ُطوربتعبدبلد «أو» زَمانهفىللِقرداْرُقص «أو» عمِّيياأقوله
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واليأسبالواقعالرضاعنوتعبر» يُدوسعليكالماشيأحسن، الرُّوسبينمارأسكطاطى«
أناستحالةفهناك» باشاالفالحمنيطلع، ماشةالخَشبمنطلعإن «مثلتغييرهِإمكانيَّةمن

».الدُّقةفيهتبان، أترقَّىالفالحمهما: «ومثل، األكابركأبناءشأنالفالحينألبناءيكون

الُمطلقةالسُّلطةتأييدإلىاألمريمتدبل؛ االجتماعيللواِقعاالستسالمعنداألمريقفوال
أو» لُبوسكوجنسك، فُلوسكأصلك «أو» للرِّجالمشللمالاالعتبار «مثلالواسعوالثَّراء

».ِزيرهالفقيرَكَسر؛ َشْقَفةالَغنيَطلب «و» للغنيحاجةبيقِضييبقىجرىالفقيرُشفتإذا«

الُغزخدمةآخر «ِسِنمَّارجزاءينالثمذلكفيويتفانىالسلطةلخدمةُمخلًصايعملفالفقير
»حراِميهاحاِميها «الذمموخرابالفسادفيهمويري، السلطانبذوييستخفُّكانوإن» علقة

».المدراةويبلع، اِإلبرةعلىيفتي«و» تشُفواارُشوا«و

فيتركهوماالسُّلطةبطشمنالجماهيرمعاناةعنبالتعبيرالشعبياألدبيفيُضوهكذا
:كالالُمباالةاليومإلىمجتمعنافيماثلةأثارهامازالت؛ سلبيَّةنفسيَّةأثارمنالمصريضمير

المغامرةُروحوُفقدان»، ِشيلهغيرينويكومادقنكتتغبَّر، كيلهِتحَضرماُهولكماإردب«
عنالنظربغضالعدلإقامةفياألملوفقدان» قناةتخطِّيوالسنةامشي: «السَّالمةوإيثار

عنعبرتَشعبيَّةأمثالمنذلكغيرإلى»، الَعالىفيتجريشماالميَّة: «االجتماعيَّةالمكانة
بعضعندشاعحتَّى، االجتماعيوالظلمالسُّلطةاستبداِدمنالطويلةالمصريمعاناة

يتحمَّلأنهحتَّىالظلمعلىوصبره، السَّالمةوإيثارهالصِّراععنالمصريعزوفالدَّارسيين
السَّماءمنلعونالتماًسا، التَّاعسواقعةعلىيثوروقلما،  البشركواهلبهتنوءماالمظالممن

باتمنبختيا«و» َغارةلهتيجياليرحلالالسُّوءجارعلىأصِبر : «الضيمعنهيرفع
بالواقعوالرِّضاواالستسالمالخُنوععلىتدلأمثالمنذلكغيرإلى» ظالمبتِشومامظُلوم
 .تغييرهإلىالطُموحوعدم، عالتهعلى

الصبرذلكفإنَّ، فيهاِمراءالتاريخيَّةحقيقةعليهوصبرهمللظلمالمصريينتحملأنَّورغم
الخالصفياألمُليتحولعندماتنفذالتحملعلىللطاقةحدودفهناك، حُدودبغيرأبًدايكنلم

فيهبُّ، للسِّهاممنزعالمصريصبرقوِسفييبقيالعندئذ، سرابإلىالتَّاعسالواقعمن
.واالستبدادالظلمبرُموزالدَّماروُتلحق، العنفطابعتتخذتلقائيَّةهبَّاتأبيهبكرةعنالشعب

****
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المصريالشعبانتفاضةعلىالناصعةباألدلةتزوِّدناالعصورأقدممنذمصرتاريخوقراءة
،الضيمقبولهوعدم، العيشأسبابيفتقدوعندما، األليمواِقعهمنالخالصفيأملهيتبدَّدعندما

.واالجتماعيالسياسيالصَّعيدينعلىوالظالمينباُلمستبدِّينوتنكيله

الدولةعهدفيالسَّادسةاُألسرةأيامأواِخرمصرشهدتهاالتياالجتماعيَّةالثورةأحداثولعل
وانفجار، للظُّلمالمصرييناستكانةعدمعلىدليلخير) الميالدقبل2280عام (القديمة

عنالناسوأضرب، حُقولهميحرُثونالناسيعدولم، عصاباتإلىالبالدفانقلبت، «غضبهم
؛اإللهيَّةالملوكمقابرعلىواعتدوا، ونهبوهاالحُكومةمخازنعلىوهجُموا، الضرائبدفع

القُصورفنهُبوا، األغنياءعلىانتقامهالشعبوصبَّ، أشالءهموبعثروا، فيهامافنهُبوا
حتَّى... الُجدرانبهميقذفونفصاُروا، األغنياءأطفاِلعلىنقمتهمالناسوصبَّ... وأحرقوها

الظلمبلغعندماالمطيعالصَّابرالفالُحثاروهكذا». النَّاهبينمقدمةفيأصبُحوااألمنرجال
أو، للحُكومةديوانأو، إللهمعبٍدبينيفرقفلم، األزمةحدَّاالجتماعيالتناقضوبلغ، مداه

.مقدَّسلفرعونمدفنحتَّىأو، للدَّولةمخزن

والتي، والدمارالُعنفمنتخللمالتيالشعبيَّةباالنتفاضاتحافٌلاِإلسالميَّةمصروتاريُخ
مدىعلىوالصَّعيدالدِّلتافيكبيرةانتفاَضاتثالثعددهاوبلغالسُّلطةمظالمضدوجهت

زمنُذروتهاوبلغت)، الميالديالثامن (الهجريالثانيالقرنمطلعفيالقرنربعنحو
شهدناهعماودماًراعنًفاتقلولم، اإلسالميالعهدُطولعلىوالمجاَعاتاالقتصاديَّةاألزمات

.الفرُعونيالعصرفي

الروابطتفكُّك
،والمهانةللذلورفضهمللضَّيمالمصريينقُبولعدمعلىدليالتقومالتاريخيَّةالقرائنتلككل

بينالربطتدحُضالقرائنوتلك، صبُرهمينفدعندمالمواجهتهوتحفُّزهمللظلمواستهجانهم
والمسالمةالزِّراعيَّةالبيئةبينالربطمثل، للشعبالجمعيوالسلوكاالقتصاِدياإلنتاجنمط

فيفالعنف، الدِّماءوسفكللُعنفبطبعهمميَّاُلونالمصريينأنيعنىالذلكأنغير. والخُنوع
.التاريخيالواقعأفرزهاُمعينةظروفإليهتدفعهماستثناٌءسُلوكهم
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 -التَّحديثبإجراءات - الدَّولةضربت - الحديثةالدولةبناءشهدالذي - عليمحمَّدعهدوفي

،بتصفيتهاتُقومأندونالِحرفطوائففأضعفت، التقِليديَّةاالجتماعيَّةالمؤسَّساتمنالكثير

وحرَّكتروابطهففكَّكت، قبلمننفسهعلىُمغلًقاكانالذيالقرَيةُمجتمعفيطرًفاودخلت
وأصبح، الجديدةالمَصانعفيالعملأو، الحديثالجيشفيالخدمةإلىاألرضمنشبابه

معيتعامُلونكانواأنبعدكأفراٍدوسلوكهمأعمالهمعنالسُّلطةأماممسئوِلينالمصريُّون
.الَقرَيةأوالطَّائفةخاللمنكجماعاتالعثمانيالعصرفيالسلطة

األرضمنينتزُعونفهم، لتحقيقهمعنويًّاتعبئتهمأو، تريدلمابتوعيتهمتعنلمالسُّلطةأنَّغير
هذاطبيعةيفهُمواأندون» الجهاديَّة«بـالجيشُعرفثمومنالجَهادبدعوىالعسكريَّةللِخدمة
كأدواٍتالدولةمعهمتعاملت، يخوُضونهاالتيالحروبتلكوجدوى، ضُرورتهومديالجَهاد
منالسَّلبيَّةالجماهيرمواقفكانتُهناومن، كبشرمعُهمتتعاملولم، المختلفةأغراضهمتخدم
مقاومتهمكانتُهناومن - والسياسيالحضاريمشروعهخُطورةرغم - علىمحمَّدنظام

.للسُّلطةالسَّلبيَّة

مابقدر، التَّنظيمعلىالقدرةوافتقاد، السياسيالوعيغيابإلىالسَّلبيَّةالمقاومةتلكوترجع
علىمحمَّدصفَّىأنبعد، الجماهيرتحريكعلىالقادرةالشَّعبيَّةالقيادةغيابإلىترجع

تنصيبهفضللهاكانوالتيالجماهيريالَحشدأَساليبأتقنتالتيالتقليديَّةالشعبيَّةالقَيادات
.مصرعلىوالًيا

الخاصةالتعليماتتنفيذفيالُمتعمَّدكاإلهمال، مختلفةأشكاالالسَّلبيَّةالمقاومةواتخذت
 -معظمهفي - يذهباِإلنتاجعائدكانطالما، البوارُتعانياألرضوترك، األرضبزراعة

الهربوكذلك، والماليَّةاِإلنتاجيَّةالتزاماتهممنتخلًُّصاالُقرىمنالَفرارحتَّىأو، الدَّولةإلى
الُقرىشيوخإلزامإلىالحكومةاضطرتحتَّى، قسًرابهاللعملجنُِّدواالتيالمصانعمن

دفعتأخيروتعمَّدت. المصنعمنالهربحالةفيبإحَضارهموألزمتهم، المصانعُعمالبكفالة
ُمستحقَّاتهماستخالِصأمِلعلىمنهايفرونفال، بالمَصانعتربطهمحتَّىشهوًراأُجورهم
.الماليَّة
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وأول، الُمواطنةبوتقةفيللمصرينانصهارأولكان، فيهوالخدمةالحديثالجيشأنَّورغم
،وكفاءتهبُقدراتهالمصريالجنديإحَساسومبعث، الوطنيباالنتماءالشعورلُنمومصدر

فإنَّ، ُكلهالعربيالَمْشرقفيخاضهاالتيالمعاركفيالحديثالمصريالجيشبسالةورغم
يقُضونالبعضكانحتَّى، ُمعيَّنةزمنيَّةلُمدَّةتحديددونالَعْسكريَّةالخدمةفيالجنودبقاء

بإتالفالجنديَّةمنالتَّهربيحاولالمصريالفالحجعل، السالحشاكِّينكلهاعمرهمسنوات
انتشاروإزاء، العسكريَّةللخدمةالئٍقغيرُيصبَححتَّىبنفسهالَعاهاتوإلحاقأعَضائهبعض

للمجُهودالُمعاونةباألعمالللقيامعسكريَّةفرقةتشكيلإلىعلىمحمَّداضطر، الظَّاهرةهذه
،العسكريَّةالِخدمةمنللتخلصسبيلأالللناسيؤكِّدحتَّى، العاهاتأصحابمنالحربي

 .العسكريَّةالِخدمةمنتهرًُّبابأنُفِسهمالعاَهاتإلحاقعنفيكفُّون

تلقائيَّةانتفاضَات
الماليَّةبمطالبهاالفالحينالحقتالدولةأنوخاصة، طويالتستمرلمالسلبيَّةالمقاومةأنَّغير
بحاَجاتهمالوفاءعنيقلماإالعملهمعائدمنلهمتتُركولم، سدادهاعنأعجزهمحدٍّإلى

عليمحمَّدعصرفيمنهاعدًدامصرشهدت، تلقائيَّةفالحيَّةانتفاضاتفهبَّت، األساسيَّة
الُقرىبإحراقالسُّلطةواجهتهاالتي1812عامالصَّعيدانتفاضةمثل، العنفطابعاتخذت
.نفسهابالطريقةُأخمدتالتي1823علمفالحيوانتفاضة، ُسكَّانهاوذبحالثَّائرة

علىالتمردحدَّإحداهابلغت، عشرالتاسعالقرنعشرينيَّاتفيانتفاَضاتعدةالصَّعيدوشهد
والمنطقةِقنافيالشعبيَّةالسُّلطةمننوعوإقامة، اإلقليممنالحُكومةموظَّفيوطرد، السُّلطة

يقربماوبينبينهحقيقيقتاٌلفدار، لَقمِعهاالجيشاستخدامإلىالدولةواضطرت، حولهامن
بعدإالاإلقليميهدأولم»، المهدىأحمد «باسمعرفشخصبقيادةفالحألفأربعينمن

إلىمنهمالنَّاجينوفرار، الفالحينمنالقتلىمئاتوسقوط، الشَّعبيَّةاالنتفاضةتصفيِة
إلىِإْسَنامنأخرىانتفاضةَنشبتعندماجديدمنالسلطةعلىالتمردإلىليعوُدوا، الصَّحراء

القواتولكن، بقمعهاالجيشالحكومةكلَّفتحتَّىأمُرهاواستفحل، ِجرَجاإلىوامتدَّت، أسوان
الجُنودفانضمَّ، الُمجنَّدينالفالحينمن - المرَّةهذه - كانتالثائرةالمنطقةإلىتوجَّهتالتي

)،1824عام(تركيَّةجديدةقواتتجِريدإلىالحكومةواضطرتالثَّائرينإلىبأسلحتهم

.بهموالتنكيلالفالحينبهزيمةانتهت، أسابيعستةنحوالطرفينبينالمعاركواستمرَّت
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دائًماُتواجهكانت، كثيرةمناطقفيمحُدودةهبَّاتفحدثت، الصَّعيدفيالثَّورةنيرانتخمدولم
البحريالوجهمناطقبعضفيمختلفةهبَّاتحدثتكما، الثائرةالقرىوإحراقبالقمع

والتجنيد، الضرائبِعبءوثقل، الحالضيقوكان، الدِّلتاشمالالبراريومنطقةكالشرقيَّة
التيالعواملبينمن، واستبدادهاالسلطةوعسف)، السُّخرة (الجبرىوالعمل، الَعْسكرى
.عشرالتاسعالَقرنمناألوَّلالنصففيالحُكومةضدالفالحينجماهيرحرَّكت

1849عامللطَّوارئقانُونٌ
)،1849عام (األولعبَّاسأصدرالسُّلطةمظالممواجهةفيالشعبيَّةاالنتفاضاتتكراروأمام

منعلىوالحكم، الثائرةالُقرىحولالحصاربضربيقضى، الطوارئقاُنونُيشبهقانوًنا
ُمضاعفةمع، سنواتثالثبالسَّجِنفيهالمشاركينعلىوالحكم، المؤبَّدبالسَّجنالتمرديتزعم

.الناريَّةلَألسلحِة» المتمردين «استخدامحالةفيالعقوبة

الفالحينمواجهةفيالسلطةاتبعتهاالتيالقمعأساليبوبشاعة، القانونذلكقسوةورغم
عام (جرَجاانتفاضةآخُرهاكانت، االنتفاضاتمنعدًداإسماعيلعصرشهد، الثَّائرين

فيالفالحينجماهيروراءهيحشدأْناستطاع»  الطيبأحمد « يدعيرجلبزعامة) 1865
إلىالحكومةواضطرت، الهزيمةبهاالفالُحونألحقالتيالجيشقواتمعَشرسةمواجهة

الفالحينلمواجهةالمدافعاستخدمت، الضُّباطكبارأحدبقيادةكبيرةعسكريَّةقواٍتتجريد
.الثائرينزعيُمبينهمومن، منهماآلالفوقتلانتفاضتهمتصفيَّةواستطاعتالثائرين

القحطوُقوعمع، تحصيلهافيالُجباةوتشدد، الضَّرائبوزيادة، الماليَّةاألزمةاشتدادومع
طولفيالماضيالقرنسبعينيَّاتطوالالفالحينانتفاضاتتعدَّدت، مجاعةإلىتطوَّرالذي
الجماهيرواقعكان، االنتفاضاتتلكفيبالمشاركينالحُكومةبطشفرغموعرضهاالبالد

الُمنتجينجماهيرتحرم، غاشمةسلطةُمواجهةفيالحياةفيحقهاعنللدِّفاعيحركهاالتَّاعس
إالالضرائبأعباءمنتتحمَّللمالتي، الُمالككبارمنالَحاكمةالطبقةبهلتنعم، كدهمثمرة
مطالبومواجهة، الَعامةالخزانةتمويلوحدهمالفالحينعائقعلىوقعبينما، اليسيرالنَّذر

.الدُيونصاحبةاألجنبيَّةالدول
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من (الجيشضباطليشملامتدَّبل، وحدهمالفالحينجماهيرعلىالثوريالُعنفيقتصرولم
الضُّباطوبينبينهمالجيشداخلالُمعاملةفيبالتميُّزذرًعاضاُقواالذين) الفالحينأبناء

التيالشهيرةالمظاهرةفكانت، بتسريحهمَصدرقرارعلىمنهمفريٌقواعترض، الشراكسة
)،1879فبراير (مًعااالجتماعيوالظُّلمالبالدشُئونفياألجنبيالتدخلعلىاحتجاًجانظمُّوها

.قرارهاعنالرُّجوععلىالحكومةأجبرتوالتي

عهدمنذ» النعمولى «علىالطاعةعَصاالَعسكرفيهايشقالتياألولىالمرةهيتلككانت
انتقلتحتى، الحينذلكمنذفعَّاالسياسيًّادوًرايلعبونالمصريُّونالضُّباطوبدأ، علىمحمَّد
.العرابيَّةبالثورةُعرفتالتي1882 -1881ثورةفكانتالسياسيالعملقيادةإليهم

رأتفقد، وتؤيدهاالثورةلهذهتتحمَّسالمصريَّةالفالحيةالجماهيرنجدأن - إذن - عجبوال
كواِهلهمعنليرفعجاءالذي» الُمخلِّص - «الثَّورةزعيم - عرابيأحمدشخصفيالجماهير

كبار (االجتماعيالظلمرُموزعلىفانقضُّوا، طويلةسنينمنهعاُنواالذي؛ االجتماعيالظُّلم
الثَّورةعلىيبخُلواولم، الفالحينعلىاألرضبتوزيعوطالُبوا، أراضيهموهاجموا) الُمالك
التَّدخلضدالوطنعندفاًعاالجيشصُفوففيالتطوععلىأقبُلوابل، الماديبالدعم

.األجنبي

***

الثورةإلىيقودتجاوزهاكان، حُدودلهالسُّلطةمَظالمعلىالمصرينصبُركانوهكذا
 -الحديثبالمفُهوم - السياسيالوعيغيابورغم، فريدانتحاريٍّبأسُلوببالنفسوالتَّضحية

تتسممواجهتهفيحركاتهميجعلكانواالستبدادالظُّلمبتفاُقمالَغريزيوعيهمفإنَّ، عندهم
.الجيدالتنظيمإلىدائًماافتقرتوإن، والقوةبالُعنف

الوجودضدالوطنيبالنضالالسُّلطةاستبدادُمقاومةارتبطتالبريطانياالحتاللوبعد
مشُروعمنهاَعانىالتيبالنكسات- 1919ثورةبعد - ارتبطتكما، مصرفيالبريطاني
السُّلطةعلىتعاقبتالتيالحُكوماتمارستهاالتيالسِّياساتفيوالقُصور، الوطنياالستقالل

.1952ثورةقبل
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يتمالتيالمنظمةغيرالتلقائيَّةالهبَّاتشكلتتخذالسُّلطةلتحدياتالفالحينمقاومةظلَّتوقد
بحلِّاهتمامدونفيهاباُلمشاركينالعقوباتأشدوإنزال، الغاشمةبالُقوةعليهاالقضاء

،الواعَيةالسياسيَّةالقياداتإلىيفتقرونالفالُحونوظلَّ، الهبَّاتتلكإلىقادتالتيالمشكالت

.بينهمالطَّبقيالوعيغيابعنفضال، والتنظيمالجماعيبالنضالالخبرةوإلى

:تنظيًماأكثراالجتماعيوللظُّلمالسلطةالستبدادالعمالُمقاومةكانتذلكمنالنَّقيضوعلى

الُعمالمعالطلبةتالُحموأدَّى، المَصانعواحتالل، االحتجاجوحرَكاتاِإلضراباتشكلتتخذ
ضدالموجهةاالحتجاجحركاتعلىالتنظيمَطابعِإضفاءإلىكثيرةِسياسيَّةمناسباتفي

بعضذلكفيوساهمت، والسِّريَّةالَعلنيَّةالجمعياتوُشكِّلت، اإلضراباتفُنظِّمت، السُّلطة
.األيدُيولجيَّةوالجماعاتالسِّياسيَّةاألحزاب

األحكامففرضت، الجماهيرياالحتجاجحركاتُمواجهةفياأليديمكُتوفةالسُّلطةتقفولم
والسَّجنواالغتيالالَقمعسالحوإلى، االْسِتثنائيَّةالَقوانينإلىولجأت، طويلةلفتراتالُعرفيَّة

.الستبداِدهاالجماهيرُمقاومةالسُّلطةبهاواجهتوسائٍلمنذلكغيرإلى
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تحكُمالعَلويَّةاألُسرة -الملكإلىالبَاشامن
*

نتاٌجبدورهاوهي، المجتمعفيالسَّائدةالسِّياسيَّة - االجتماعيَّةبالثقافةالُحكَّاماختياريرتبُط
إلى - تختلفوأعرافوتقاليدقيٌمتحكمهالعَشائرىالبدويفالمجتمع، معيناجتماعيلواقٍع

الثقافةمنالنَّوعذلكوحتَّى. الَحضرىأوالزراعيالمجتمعتحُكمالتيتلكعن - ماحدٍّ
اإلنتاجلوَسائلالَقانونيَّةوالوضعيَّة، فيهاألَساسيَّةاالقتصاديَّةالِبنَيةباختالفيختلُف

المالرأسفيهيلعُبالذيالمجتمعفيعنهاتختلُفاإلقطاعيالُمجتمعفيفهي، والُمنتجين
.الحديثاالشتراكيأوالرَّأسماليالمجتمعثقافةعناختالفها، المحرِّكدورالتجاري

منغيرهعنيختلفال) 1801-1798 (الَفرنسيَّةالحملةزمنالمصريالمجتمُعوكان
أرَشدمنالخليفة/للسُّلطانعندئٍذفالُحكم، العثمانيَّةللسِّيادةخضعتالتياُألخرىالمجتمعات

فيالدولةمركزعنهذا، الطَّابعُصوريَّةأصبحتالتيالَبيعةآليَّةعلىالحفاظمع، ُعثمانآل
االعتراضفيدوٌروُعلمائهاألعيانهافكان - مصربينهاومن - الوالياتفيأمَّا؛ استانُبول

الواليتسمَيةحقُّلهميكونأنُدون، غيرهبتولَيِةالسُّلطانومطالبة، وخلعهالظَّالمالواليعلي
يتمالواليخلعكانحيث، العثمانيالعصرُطوالمصرفيمرَّةمنأكثرهذاحدث، الجديد

الشَّارعتحريكيتمُّوكان، الطَّوائفوشُيوخوالُعلماءالمماليكأمراءبين - أحياًنا - باالتفاق
والُعلماءاألعَيانركابفيالَقلعةعلىالجماهيرفيهاتزحفالتيالُمظاهراتُيشبهفيما

 .الجديدالواليقُدوملحين» مَقامقائم «باألعمالقائموتعيين، الظَّالمالواليإلسقاط

الباشاالوالي
كانفقد، العسكريُّونيتوالهافيهاالمناصبجميع، عسكريًَّةدولًةالعثمانيَّةالدَّولةكانتولما

منجميًعاالُوالةكانولذلك)، اللواءرتبةوهي (الباشاُرتبةيحمُلمصريحكمالذيالوالى
الذينالمصريينحقِّمنيكنلمُهناومن، الُعثمانيالعسكريالسِّلكَشكَّلتالتياإلنِكشاريَّة

ُأمراءمنباألعمالقائمتولَيةتتمكانتوإنما، منهبدالمصريًّايولُّواأنظالًماوالًيايعزُلون
غيرالمحليِّينالعسكرمن - معُروفهوكما - المماليكاألمراءوكان، ُمؤقتةبصفٍةالماليك

.الُعثمانيللجيشالُمنتمين

.2005سبتمبر. الهاللمجلة*
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باِإلسكندريَّةووزِّع، بالعربيَّةُطبعالذي - األوَّلالبَيانحمل؛ الَفرنسيَّةالحملةجاءتوعندما
،الحكمفيوالمماليكالُعثمانيينأحقيَّةفيفطعَن، الفرنسيَّةالثورةأفكاِرنَسمات - القاهرةثم

علىُمساعدتهمالحملةهدفوأنَّ، بأنفسهمأنفسهميحكُمواأنالمصريينحقِّمنإنَّوقال
ألنه، وتفهُّمهمعهللتعاملاستعداٍدعلىكانواالذينُألولئكحتَّىغريًباالكالمهذابداوقد. ذلك
ُنخبةكانتوإذا، التَّنويرعصرثقافةهيغريبةثقافةوعن، رأسماليمجتمععنُيعبر

التيالدَّواوينفيوالُعلماءاألعيانفَشارك، الحملةمعتعاونتقد» المدني «المصريالمجتمع
ضوءفي، النُّخبةتلكرجالتساؤلموضعدائًماكانتالجديدةالسُّلطةشرعيَّةأنَّإال, أقامتها

،لصاحبها» السُّلطان «األمروليِّتفويضإلىالسُّلطةَشرعيَّةاستنادمنالِفقهعليهاستقرَّما

ال، الجبربُحكمالتعلُّلإلىذلكمردُّفكان، بالتعاونقبُلواقدوالُعلماءاألعيانكانوإذا
 .اُألمةعنالضَّررلدفعوالحاجة، االختيار

لم، السَّابقةمظالمهُممارسةإليالعثمانيالُحكموَعودةمصرمنالَفرنسيِّينخروجبعدولكن
،وحسب»  الُعثمانليأْهِلك، ُمتجلِّييا؛ يارب «الشَّهيرالدُّعاءإليالمرَّةهذهالمصريُّونيركن

رفضواالذين، الطَّوائفوشُيوخاألزهرُعلماءيقوُدهاالجماهيريَّةاالحتجاجحركاُتقامتبل
الشَّاباأللبانيالضَّابطذلكاستطاعحتَّى، السَّواءعلىوالمماليكالُعثمانيين - المرَّةهذه- 

وكانت، بذلكللسُّلطانوكتُبوا، مصرعلىوالًيافاختاُروه، ثقَتُهميكسبأنعليمحمَّدالداهيَّة
،الحاكمشخصالمصريُّونفيهايختارالتى - العثمانيالعصرفي - اُألولىالمرَّةهيتلك

عليمحمَّدفيهاتعهَّدشرعيَّةبُحجَّةمدعوًماجاءاالختيارهذاولكن. السُّلطانعلىويفرُضونه
.اختاُروهالذينواألعيانالُعلماءمشورةُدونقراٍراتخاذوعدم، العدلبالتزام

بضربسواًء، القيدهذامنللتخلصعليمحمَّداتَّبعهاالتيالمناوراتمنكانماوكان
االحتواءعلياستعصىمنبنفيأو، وسُكوتهالبعضتأييدبشراءأو، ببعضبعضهمالُعلماء

ثمومن، أحدُسلطانهفيينازعهالالذي، الُمطلقِمصرحاكمأصبححتَّى»مكرمُعَمرالسيِّد«
الذيالحديثالجيشبفضلاإلقليميدورهالمصراستردَّالذيالسِّياسيمشُروعهينفذبدأ

منالمشروعبهذاارتبطوما، المصريينالجُنودعلى - قرونُمنذ - مرةألوَّلواعتمد، أقامه
»،والجُسوروالقَناطرالرَّي «العامَّةواألعمال، والصِّناعة، الزِّراعةمجالفياقتصاديَّةتنمية

اِإلطارصياغتهافىاتَّخذتوقوانينلوائحمناقتَضاهبماالحديثاإلداريالهيكلوإقامة
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إلىأضف، سواءحدٍّعلىوالِفقهىالُعرفيالمصريالتراثمنمضُمونهاوجاء، الفرنسى
منالغربعُلومونقل، الحديثةللدولةالالزمةالَكوادرتخريجبفرضالحديثالتعليمذلك

.الَعظيمةالتَّرجمةحركةخالل

الباشامشرُوع
علىللهيمنةاُألوروبِّياإلمبريالىالمشُروعمعتقاطعالنَّهضوىعليمحمَّدمشُروعولكنَّ

التدخُّلوهو، والسُّلطانعليمحمَّدبيننشبالذيالنزاعفياُألوربىالتدخلفكان، المنطقة
ُحكممنحهُمقابل، العربيَّةوالجزيرةوالشَّاماألناُضولمنقواتهبسحبعليمحمَّدألزمالذى

ومنحه، الُعثمانيَّةالسِّيادةتحتُألسرتهوراثيًّاُحكًما» السُّودانبذلكيقصُد «وتوابعهامصر
إعالنهُدونأيامعشرةمرَّتفإذا،  الحياةمدى» واُألردنفلسطين «الشَّامبالدجُنوبُحكم
الدولتراجعتُأخرىأيَّامعشرةمرَّتفإذا، الشَّامجُنوبحكمفىحقُّهيسقطالعرضقُبول
أيامعشرةعليمحمَّدماطلوقد. ُحكمهلتصفيَّةضدهالسُّلطانمعوتحالفت، عرضتهعمَّا
،الشَّامجُنوبُحكمفيحقهإسقاطالدولأعلنتوعندما، مساندتهتستطيعفرنساأنَّمنهظنًّا

أصبحبُموجبهاوالتي، 1840عامأواِخرالدُّولإليهاتوصَّلتالتيالتَّسويَّةقُبولإلىسارع
كانلماوفًقافاألرشداألرشُدالُحكميليأنعلى، عليمحمَّدُأسرةفيوراثيًّامصرحكم

.الُعثمانىالَعرشوراثةفيبهمعُموال

عنالمرضأقعدُهالذىنفسهعليمحمَّدحياةفيالَجديدالوارثةلنظامالعمليالتَّطبيقوكان
يستمرولم، عليمحمَّدنسلمنسنًّااألكبرلكونهباشاإبراهيمولدهفخلَفُهالُحكمبأعباِءالقيام

محمَّدحفيُد، األوَّلعبَّاسالُحكمفتولَّى، أيًضاأبيهحياةفيفمات، شُهورستةمنأكثرُحكمه
َكفرحادثةوقعتثم)، 1863-1854 (عليمحمَّدبنسعيدمحمَّدثم)، 1854-1848 (علي

باشارفعتأحمدومات، رِشيدفرعفياإلسكندريَّةقطارفيهاسقطالتيالشَّهيرةالزيَّات
األكبركونهبُحكم، للعهِدوليًّاإبراهيمبنإسماعيلبذلكلُيصبحغرقا» للعهدوليًّاكانالذي«

.عليمحمَّدنسلمنِسنًّا

منالكثيرذلكاقتضى، أبناِئهأكبرفيليجعلُهالعرشوالَيةنظامإسماعيلغيَّروعندما
الوليكانالذى» - باشاَحليم «عليمحمَّدبنالحليمعبدمحمَّدإلبعاِدوالمؤامراتالدََّسائس
العرشوالَيةنظام1873عامغيَّرثم، بخسبثمٍنأمالكهوشراء، ِمصرعن - للَعهدالطَّبيعي
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،1879عامعزلهبعدَتوفيقمحمدولدهإلىالُحكمفتحوَّل، ورجالهللسُّلطانالرِّشىقدَّمأنبعد

الثَّانىِحْلمىعبَّاسولدهعلىإالتوفيقوفاةبعد1873عامَصدرالذيالوراثةنظامُيطبَّقولم
)1892-1914.(

انضمَّتفقد، التَّغيراتمنالعديدمعهالتحمَل) 1918-1914 (اُألولىالعالميَّةالحربوَجاءت
إعالنوبمجرد. وُروسياوفرنسابريطانَياضدَّالحربفيوُحلَفائهاألمانَياإلىالعثمانيَّةالدولة
وَعزلت) 1914 (مصرعليالِحماَيةبريطانياأعلَنتالُحلفاءعلىالحربالُعثمانيَّةالدَّولة
عبَّاسمنبدالالسُّلطةلتولِّيِإسماِعيلبنكاِملُحسينعمَّهواختارت، الثَّانىِحلميعبَّاس
.الثَّانىِحلمى

تطبيًقاِمصرعلىُسلطاًنالهبريطانَياتعيينعلىاعتراضهكاملُحسيناألميرأبدىوقد
وأن، أنُفسهماُألسرةأفرادمنبطلٍبذلكيتمَّأنففضَّل، عليمحمَّدنسِلمناألرَشدلقاعدة
ُسلطاًناُيصبَحأنُيريدكانكاملُحسينأنَّذلكومعنى، البالدأعَيانكبارالطَّلبهذاُيزكِّي
البريطانىاالحتاللُسلطاتبهتقبللمماوهو، للِمصريِّينُممثلينُيعدُّونومن، ُأسرتهبإرادة

بذلكُيْنِهيالبريطانيالعرضقُبولهعدمحالةفيبأنَّه» اإلنجليزجانبمن «لهالتَّلويحفتمَّ
أَغابينهممنكان «مصرلُحكمآخرونمرشَّحونبريطانَيافلدى، عليمحمَّدُأسرةُحكم
رفضوقد، البريطانيالخارجيَّةوزيرمنبخَطاٍبالمنصبكاملُحسينقبلعندئذ»، َخان
عليمحمَّدنسِلآخرمنمرشٍَّحعنتبحثاالنِجليزيَّةالسُّلطاتفراحت، العهدوالَيةابنه

األصغرالشَّقيق، ِإسماِعيلبنُفؤادأحمداألميرعلىالَعطاءفرَسا، األرَشدقاعدةعليهتنطبُق
.ِسنًّايكُبرهكانمناعتذربعدماكامللُحسين

مِصرمَلِكُ
)،1936-1917 (ُفؤادأحمدالسُّلطانخلفه1917عامكاملُحسينالسُّلطانماتعندماوهكذا

وصُدور، 1919ثورةفشهد، اُألولىالحرببعدماتحوُّالتبأحداِثعهدهحفلالذيوهو
تشكِّلأُمورأربعةعلياإلبقاءمعمصرباستقالِلاعترفالذي1922فبراير28تصريح
،بريطانياوحُكومةالمصريَّةالحُكومةبينُمفاوضاتموُضوعلتُكون، االستقاللجوهر

نصيحةأيًضاالتصريحوتضمَّن)، 1954حتَّى1924منحلقاتهادارتالتيالُمفاوضاتوهي(
لكلوالواجباتالحُقوقتحديدخاللهمنيتمُّ، للِبالددسُتوروضعيتمَّأنُفؤادأحمدالسُّلطان
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وتغيَّر، ممَلكةإلىمصربُموجبهوتحولت1923دستورفصدر، والسُّلطانالمصريِّينمن
وفي، الَملكالبنجعله، الَعرشلوراثةجديدنظاٌمووِضع»، مصرملك «إلىالسُّلطانلقب
ُولدوعندما،  للعهدوليًّاعليمحمَّدُأسرةأبناءأرشدُيصبُحللملك» ذكٍر «ولدوُجودعدمحالة

ثورةوقامت) 1952-1936 (مصرعرِشعلىوالدهوخلف، للعهدوليًّاأصبَحفاروقاألمير
 .الثَّانيُفؤادأحمدالطِّفل، عهدهلوليالعرشعنالتَّناُزلعلىبإجباره1952ُيوليو

وراثيًّاُحكًمايحكمها، خاصٍّوضٍعذاتعثمانيَّةوالَيةإليمصرتحولإقرارتمَُّمنذوهكذا
وإعالنالملكيَّةإلغاءحتَّى1841ينايرفيالصَّادرالسُّلطانيالَفرمانبُموجبعليمحمَّدأبناء
وفق) ملك - ُسلطان - خديو - والي (الحاكماختياريتمكان)، 1953يونيو18 (الُجمهوريَّةقيام

،الدولةرأساختيارفيدوٌرالمصريللشَّعبيُكنفلم، تغيُّراتمنبهلحقوما، الوارثةنَظام

ستارتحتخارجيَّةُقوىبأيديبهالمعُمولالوراثةنَظامتجاوزحالةفىاالختَيارأمُركانبل
.مصرفيمَصالحهاحماَية

الدَّينصنُدوقوأقامت، البالدماليَّةعلىرقابتهافرضتالتيالكبرىالدُّولتدخُّلذلكمن
إلقَصاءالسُّلطانعندوتدخُّلها،  ِمصرماليَّةأحوالفيالدوليَّةالتَّحقيقلجنةوأقامت، العام

ُمحاوالتعلىتوفيقتولَيةعندواعتراضها، البالدَخارجوطرده، مصرُحكمعنإسماعيل
تولِّيإمكانيَّةيعنيمما، 1873عامإسماعيلعليهحَصلالذىالوارثةنظامإلغاءالسُّلطان
بريطانياُممثِّالفتدخل، ِسنًّااُألسرةأبناءأكبرباعتبارهمصرُحكمعليمحمَّدبنَحليماألمير
توفيقمعالتَّعاُملإلىارتَياحهمالمجردإسماعيلَكِسبهالذيالوارثةنظامعليللحفاظوفرنَسا

.إليهواطمئنانهما

،ُعثمانيَّةكوالَيةالَقانونىِمصروضععلىحافظ1882عامالبريطانياالحتالُلوقعوعندما

البريطانيَّةبالسِّياسةيخلُّذلكألنَّ، البريطانيَّةاإلمبراطوريَّةإلىمصرلضمِّبريطانياتسَعولم
يتعارضالذلككانطالما، أراضيهاوَسالمةالُعثمانيَّةالدَّولةوحدةعلىالحفاظإلىالداعيَّة

حقيقةفي - كانتألنهامصرُحكَّام» بحُقوق «االحتاللُسلطاتتمسَّكتلذلك، مَصالحهامع
ِحلميعبَّاسولدهتولَيِةفرمانالسُّلطانوأرسل، توفيقماتوعندما، مَصالحهاتخدم- األمر
السُّلطانأنرأىوعندما، رسميًّاإعالنهقبلالفرمانعلياالطِّالععليكُرومرأصرَّ، الثاني
فلسطينإلىَسْيناءمَناِطقوبعضَطابالضمِّ؛ الشَّرقيَّةمصروالَيةحُدودعلىتعديالأجرى
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تعديُلوتمَّ، مصر» مَصالح «عنالدِّفاعبريطانيافيهاتبنَّت، ُعثمانيَّة- بريطانيَّةأزمةقامت
.الفرمان

الوزارةوغيَّر، بحقٍّحاِكًمايكونأنالثَّانىِحلميعبَّاسالشَّابالخديوحاولعندماولكن
وعندما، البريطانيالمعتمدنصيَحةبقبولوُألِزم، التراُجععلىُأجِبر، كُرومراستشارةدون
وُصولقبلبالعزلُهدِّد - أسوانعندلهتفقُّدهبعد - اإلنجليزبقيادةالمصرىالجيشنَظامانتقد

الجيشقائدِكيتشنرإلىبالشُّكرويتقدَّم، انتقادهيسحبلمما، الَقاهرةإلىيحملهالذىالِقطار
لعدم1914عامالثانيحلميعباسعزلتمكيفورأينا». تقدُّممن «حقَّقهماعلىالمصري

 .لإلنجليزالَحِميمالصديق ) كاِملُحسين (غيرهاختيارثمَّومن، موقفهإلىاالْطِمئنان

النُّخبةوليس - ِمصرفيالماليَّةالمصالحَصاحبةاُألوربيَّةالدُّولنجَدأْنغرابةالولذلك
الوزارةنظامبفرضإسماعيلللِخديوىالمطلقةللسُّلطةحدٍّوْضِععليتعمل- المصريَّة
الثورةعهدفيالباُروديَساميمحُمودوزارةكانتوإذا، 1978ُأغسطسفيالمسئولة
التشريعيَّةالحُقوقمنمعُقوالقدًراكفلتدستوريًَّةالئحًةُتصدرأناستطاعتقدالُعرابيَّة
وقوعفإن، التشريعىالمجلسأماممسئولًةالتنفيذيَّةالسلطةوجعلت، النوابشوريلمجلس

التنفيذيَّةالسلطةتتولى- االحتاللعهدفي -الوزارةوظلت. التطورهذاأجهضاالحتالل
.اسميَّةالخديوىُسلطةوأصبحت، اإلنجليزالُمستشارينمنبتوجيهالفعليَّة

ِحلميعبَّاسسويحقيقيًَّةشعبيًَّةنسمِّيهأنُيمكنبماعليمحمَّدأسرةُحكاممنأيٌّيحظولم
بكُرومراْصِطدامهبعدوذلك، االحتاللُمعارضةعلىكاملُمصطفىشجَّعالذيالثاني

بينالُودِّيالوفاقتوقيعبعدتالَشىقدالوطنيللحزبتأييدهأنَّورغم»، البريطانيالمعتمد«
مما، االحتاللُيهادنأنإلىالخديوفاضُطرَّ، بِمصربريطانياانفردتوبذلك، وفرنسابريطانيا

منزادالحرببداَيةعنداإلنجليزأيديعلىعزلهأنَّغير، الشَّعبىرِصيدهمنالكثيرأفقده
فيآثاٌرالشَّعبيَّةلهذهوظل. حزينةأَهازيجفيذلكعنالمصريَّةالجماهيروعبَّرت، َشعبيَّته
الثانيحلميعبَّاسبنالُمنعمعبدمحمَّداألميرتختارُيوليوثورةجعلتالوطنيَّةالذاكرة
.فاُروقتنازلبعدالَعرشعلىوصيًّا
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دسُتورإطارفيإاللحكَّامهمالحقيقىاالختيارحقالمصريُّونُيمارسلمحالأيِّعلى
اختيارأي، والشُّيوخالنُّوَّاب: بمجلسيهالبرلمانفيلممثِّليهمُهنااالختياركانوإن، 1923

علىيحُصلالذىالحزبيشكُِّلهاالتيالوزارةفىممثَّلًةالتنفيذيَّةوالسُّلطة، التَّشريعيَّةالسُّلطة
إطارخارجفكانتالملكفيُممثلًةالسِّيادةُسلطةأمَّا. النِّيابىبالمجِلسالمقاعدأغلبيَّة

.االختيار

الوزارةُيشكِّلالذيللِحزبثمومن، التَّشريعيَّةلهيئتهالُحراالختيارالمصريللشَّعبُيتحولم
وبرلَمان، 1924برلمانهي) 1952-1923 (باللِّيبراليَّةالمسماةالفترةمرِّعلىمرَّاتثالثإال

َسعدبقيادةالوطنيَّةالحركةتأييدعنُمعبِّرًةجاءتوُكلها، 1951برلمانوأخيًرا، 1936
وجاء، اآلخرينللبرلمانيينبالنسبةالنَّحاسُمصطفىثم، األولللبرلمانبالنِّسبةزغُلول
التىالوطنيَّةللحركةقيادتهامتداِدعنتعبيًرا - الثَّالثةالبرلماناتفي- الُحكمإلىالوفدوُصول
 .1919بثورةبدأت

أنالطَّبيعيمنفكان، 1924برلماناختيارعنداُألفقفيتزالال1919ثورةُروحكانتلمَّا
بعدفانفضَّ، طويالُيعمِّرلمالبرلمانذلكفإنَّ، ساِحًقافوًزازغلولَسعدبزعامةالوفديُفوز

الُحكموتولَّت -  الِمصريالجيش» قائد «سردار - ستاكليالسيرمقتلحادثعقبشُهور
الَعمليَّةُأُسسفيالنَّظرُأعيدبل، االنتخابصناديقطريقعنتأِتلمِإداريَّةوزارة

االنتخابصناديقفيبالتَّالُعبالشَّعبِإَرادةتزويرعمليَّاتفبدأت، ذاتهاالدِّيُمقراطيَّة
.ُيولُيوثورةحتَّى» اْسًمااللِّيبراليَّة «الفترةطوالاستمرَُّتراٌثوهو، النَّاخبينقيدوَجداول

علىالسياسيَّةاألزماتاحتدامفيخطيًرادوًراالتَّزويرلخبراتالبغيضالتراُكمهذاولعَب
يحَظىكانالذي» الملك «والقصرالوطنيَّةالحَركةبينالدائمةالخُصومةوأوجد، الفترةمرِّ

نتيجةجاءتُكلَّماالنِّيابيَّةالحياةُيعطلاستمرذلكورغم، 1923دسُتورفيواسعةبُسلطات
دسُتوًرابهواستبدل1923دسُتوروألغىبل، يشتهيماغيرعلى» التَّزويررغم «االنتخابات

استعادةأجِلمنبالنِّضالالوطنيَّةالحركةانشغاِلإلىأدَّىمما، حاالأْسوأ1930عامآخر
 .االستقاللأجلمنللنِّضالتتفرَّغأْنمنبدال، 1923دسُتور
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 -ثمَّالتشريعيَّةهيئتهاختَيارفيإرادتهعنالشَّعُبفيهماعبَّراللَّتيناألخيرتينالمرَّتينوفي

بضغٍطذلكجاء، 1951و1936برلمانىبذلكونعني، الُحكمتتولَّىالتيالوزارة -  بالتالى
،الدُّسُتوراستعادةأجلمن1935عامالوطنيَّةالجبهةنضالاتَّسعفقد. الملكعلىاإلنجليزمن

مصركانتولمَّا، ثانَيةعالميَّةحرببوقوعالُمنذرالدَّوليالصِّراعفيهتصاَعددقيقوقٍتفى
إبرامإلىحاجٍةفينفَسهابريطانياوجدت، حربقيامحالةفيبالغةإستراتيجيٍَّةأهميٍَّةذات

.الحربفيلهاُمسانددوٍرللعبمصروُتهيئ، بينهماالعالقةتنظُِّمِمصرمعُمعاهدة

فقد، الوطنيَّةالحركةرُموزوقَّعتهاإذاإالالِمصداقيَّةتكتسبالالمعاَهدةهذهِمثلكانتولما
»ِنسبيًّا «ُحرَّةانتخاباتوإجراء1923بدسُتورالعملِإلعادةالملكعلىبريطانياضَغطت

ثمالُمعاَهدةأبرمتالتيللوَزارةالنَّحاسُمصطفىوتشكيل، لألغلبيَّةالوفدتحقيقعليهاترتَّب
ضغطجاءنفِسهاولالعتبارات. الوزارةمنللتَّخلُّصللَملكاألخضرالضَّوءاإلنجليزأَضاء

1942فبراير4حادثغُضونفيالوزارةلتشكيلباشاالنحَّاسلدعوةالملكعلىاإلنجليز

.األكملالوجهعلىالُمعاهدةتنفيَذلتضمن، الغربيَّةِمصرحُدودمناأللَماناقتربعندما

القصرعداءمنوزاد، شعبيتهتآُكلإلىأدَّىعندئٍذالوزارةتشكيلالوفدقبولأنَّورغم
الطَّابعذاتوالسياسىاالجتماعىالرفضُقوىأمامالسياسيَّةالسَّاحةوفتح، الوطنيَّةللَحركة
فيالشَّعبيَّةبالُمَساندةتحظىقويَّةحُكومةلوُجودبريطانياحاجةأنَّإال، الدِّينيأوالمدنى
بعداألوسطالشَّرقعنالدفاعمشُروعاتفيمصرمشاركةُتؤمِّنيجعلهاالذيبالقدرمصر

ُحرةانتخاباتإلجراءالملكعلىثانيَّةمرةتضغُطجعلتهاالحاجةتلك، الثانيَّةالعالميَّةالحرب
.الوفديَّةاألغلبيَّةذي1951ببرلمانجاءت1950عام» أيًضاِنسبيًّا«

الشرقعنالدِّفاعمشُروعالنحَّاسفرفَض، الوزارةتلكفياإلنجليزآمالخاَبتوعندما
قدَّمهالذيالتَّسويَّةمشروعرفضكما، ُكورياحربفيمصرُمشاركةورفض، األوسط
وإعالن، واحدطرٍفمن1936ُمعاهدةإلغاءإلىواضطر، 1951مفاوضاتفياإلنجليز
نظروجهةمن «الُحكمفيالوَزارةالستمرارحاجةهناكتعدلم، الُمسلَّحالكفاحُمَساندِته
أعقابهفيسقطتالذي، 1952يناير26فيالقاهرةحريُقفكان»  مًعاوالَقصراإلنجليز
ولم، الحكمفيواحًداشهًرابعضهاُيكِمللم، إداريَّةوزاراتعدَّةلتخُلفها، الوفديَّةالوَزارة

.بأكملهالنظاموسقوط، 1952يوليو23ثورةقيامسبقتُسويَعاتإالمنهاوَزارةآخرتبق
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الَفصلتمثلعاًما154مدىعلىالُممتدَّةالفترةطوالُحكَّامهماختيارللمصرينُيتحلموهكذا
اختيارفكان. 1952يوليوثورةقيامحتَّى، الفرنسيَّةالحملةُمنذ، الحديثمصرتاريخفياألوَّل
السِّياسيَّة - االجتماعيَّةالثَّقافةتألفهلمأمًراالحاكملشخصوالُعلماءاألعَيانفيالممثلةالنُّخبة
ِتلكفكانت، ِمصرعلىوالًياباشاعليمحمَّداختيارحالةفيإالذلكيحدثولم، السَّائدة

الُحكمليتحوَّل، الَفرنسيَّةالحملةزمنمصرشهدتهاالتيالتطوراتتأثيرعننتجت » ِبدعة«
عصرفيمصرفيقواِعدفيهالواليةتنظِّم .. عليمحمَّدُأسرةفيوراثىُحكٍمإلىذلكبعد

التيالوزارةثمومن، التَّشريعيَّةللهيئةالنِّسبياالختياروحتَّى. اُألوُروبِّياالستعماريالتَّوسُّع
الصِّراعبآليَّاتوإيجاًباَسلًبايتأثراسميًّاحقًّاكان، 1923دسُتورإطارفيالُحكمتتولَّى

.ُأخرىناحيَّةمنالمصريَّةالوطنيَّةوالحركة، ناحَيةمنواِإلنجليزالَقصربينالسِّياسى
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باشاعليلمحمَّدالسِّياسيالمشرُوع
*

الحملةمثلتهكما (الغربيالعدوانتجربةعاصروامنأكثركانباشاعلىمحمَّدلعلَّ
ضعفأنفأدرك، العثمانيَّةللدَّولةبالنسبةالخطيرالتاريخيالحدثذلكلداللةفهًما) الفرنسيَّة

أنالبدمصرفيحدثماوأن، العسكريوعجزهاتخلفهاإلىمردهاإلسالميَّةالدولةهذه
الذيالمصيرمنللدولةمنجاةالوأنه، العثمانيَّةالدولةبالدمنغيرهافيأوفيهايتكرَّر
التحديوجهفيالصُمودعلىقادرًةتجعلهاالتيوالمنعةالقوةبأسبابتزوَّدتإذاإاليتهددها
العملمنذلكيتطلبهبما، للدولةالعسكريَّةاألداةبإصالحإالتحقيقهيمكنالماوهو، الغربي
.الدولةبالدمنهتعانيالذيالحضاريالتخلففجوةسدعلى

يلىأنعلىمصرظروفساعدته، متواِضًعاألبانيًّاجندياكانباشاعلىمحمَّدأنغير
إالكلهاالُعثمانيَّةالدولةشأنمنيصلحأنلمصركوالالمتواضعمركزهلهيتيحوال، أمرها

مايحققأنيحاولالفلماذا. لمثلهبالنسبةالمنالبعيدأمروهو، ذلكفيالسلطانفوَّضهإذا
منليوسعوعجزهاالدولةضعفيستغلالولماذا؟،  حكمهايتولىالتىالبالدفىإليهيصُبو
حلمهتحقيقعنيتقاعسولماذا؟، أملهتحقيقمنتمكنهالتيالفرصةتحينحتَّىنُفوذهُرقعة
غيرضابطمنحياتهمساريغيرأنيستطعألم؟، حياتهمنالمستحيلغياباأليامأثبتتوقد

؟.الدَّولةوالياتأهممنواليةيحُكمباشاأصبحأنإلىمغُمورنظامي

إقامةفرصةلهتوفِّرحديثة) نموذجيًَّةدولًة (مصرفييقيمأنإلىعلىمحمَّدسعىوهكذا
اختياروكان. ذاتهاالعثمانيَّةالدولةعلىمصرنُموذجتطبيقخاللمنقويَّةإسالميَّةدولة
عطالكانالذي، الرجلذلكنظربعدعنينمُّالسياسيلمشروعةكقاعدةلمصرعليمحمَّد

ويحسن، التاريخيالظرفأبعاديدركالذيالدولةرجلموهبةيمتلككانولكنه، الثقافةمن
.توظيفه

نهضويسياسيمشروع
إلىاألولالمقامفييهدف، نهضوىسياسيمشروعصاحب -  إذن - باشاعلىمحمَّدكان
عنال، الغربُعدوانالعربىالمشرقتقيَشأنذاتحديثةوسياسيَّةعسكريَّةقاعدةبناء

.1998أكتوبر. الهاللمجلة*
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توازنمننوًعاتحقِّقالتيوالقوةالمنعةبأسبابالتزودطريقعنوإنما، المواجهةطريق
كانتثمومن. للندالنِّدمعاملةالُعثمانيَّةالدولةمعيتعاملاألخيروتجعل، الغربمعالقوي

تلكمعتتسق، السلطانلدعوةتلبيًَّة، الُيونانوبالد، العربيَّةالجزيرةفيعلىمحمَّدحروب
هذافيتدورالشامفيالسلطانضدوحروبهالسُّودانفتحهوحتَّى، اإلستراتيجيَّةالرؤيَّة
،فيهاالسياسيلإلصالحالزاويَّةحجرباعتبارهاللدولةالعسكريَّةالقوةإحياءإطار، اإلطار

لبعضيوًماصرَّحفقد؛ البعيدةمراميهتكشُفاألياممنيوًمابرأسهدارتالتيالفكرةولعل
نفسهوتنصيب، الصَّبيابنهوتولَية، السلطانوخلعاآلستانةإلىالوصولفيبرغبتهُخلصائه
.كلهاالدولةإصالحُفرصةلهلتتاحعليهوصيًّا

بناءعلىيعتمُدإقليميسياسيلمشروعانطالققاعدة -  علىمحمَّدعند - مصركانتوهكذا
دونهاتقُصرضخمةماليَّةمواردإلىيحتاُجالقوةهذهمثلوبناء، حديثةكبيرةعسكريَّةقوة

ينشدأنعلىمحمَّديستطيعوال. والمُكوسالَخراجعلىتعتمدكانتالتيمصروالىخزانة
قرارهاستقاللعلىالحرصجعلهفقد، مثالكاالستدانةخارجيَّةمَصادرمنالمواردتلك

.ُحكمهمناألخيرالعقدفيعليهُعرضتعندما، ويرفضهااالستدانةفكرةمنينفرالسِّياسي

الأمروهو. ذاتهامصرفيالسياسيلمشروعهالالزمةالموارديدبِّرأنمنأمامهمفرفال
وتنميهاتديرها، كلهاالبالدمواردعلىيدهاتضعأن) الدولة (استطاعتإذاإالتحقيقهيمكن
منالقوةتلكتتطلبهبما، الحديثةالَعسكريَّةالقوةلبناءالالزمةاألمواليوفرالذيبالقدر

تدريجيًّا- عليمحمَّدنفذهاالتياالقتصاديَّةالسياساتكانتثمومن. وخدميَّةإنتاجيَّةمؤسسات
المشروعلخدمةالمواردوتعبئة، المركزيَّةالسُّلطةإدارةتحتاالقتصادبوضعوانتهت- 

تطوُّرمنبذلكارتبطوما، اإلداريالنِّظامعلىهيكليَّةتغييراتوإدخال، اإلقليميالسياسي
.ثقافيَّةَصحوةمنعنهنتجوما، التعليمنظامفي

خاصَّةخارجيَّةسياسة
السياسيمشروعهلتحقيقخاصًَّةخارجيًَّةسياسًةلنفسهيرسمأنباشاعليمحمَّدواستطاع
عانت، ُمتهالكةضعيفةإمبراطوريَّةفيُمهمقطٍرعلىوالًياكانأنهذلكإلىودعاه، اإلقليمي

القتسامالمشروعاتعشراتووضعت، عشرالثامنالقرنفياُألوروبيَّةالدولةضغوطمن
 -سعىولذلك، معهمصرسيجرفالُعثمانيَّةالدولةانهيارأنَّعليمحمَّدوأدرك. أمالكها
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مع، بعدهمنوأسرتهحكمهيتولىكياًناالدولةحَطاممنلنفسهيجمعأن - الخارجيَّةبسياسته
.اإلمكانبقدرالكيانذلكُرقعةلتوسيعالهمَّةبذل

فهذا، وعجزهاالعثمانيَّةالدَّولةضعفمنليفيدالجهدأقصىباشاعليمحمَّدبذللذلك
فنجده. السلطانوبموافقةالعثمانيَّةاإلمبراطوريَّةإطارفينفسهليقوىالفرصةيتيحالضعف

،العثمانيالحكمضدالثَّوراتفيهااندلعتالتيالوالياتفيلنجدتهالسلطانأوامريلبِّى

.والُيونانوكريتالعرببالدعلىالعاليالبابسيادةإلنقاذالمصريَّةالمواردالباشافاستخدم

ُفرصةلهأتاحكما، العثمانيَّةالسِّيادةقناعوراءالبالدتلكإلىنفوذهمدُِّفرصةذلكلهوأتاح
،األحمرالبحرفيلهأسطولأولبناءمنالعرببالدحروبفمكَّنته، العسكريَّةقواتهبناء

الذيأسطولهفيهاواشترك، الجديدجيشهإليهانزلالتيالميادينأولالمورةحربوكانت
التيالحروبتلكلهفأتاحت، اإلسكندريَّةترسانةوفياألوروبيَّةالصناعةدورفيبناه

عنفضال، القتاليَّةالمهاراتوإكسابهاالعسكريَّةقواتهتجربةفرصةالسُّلطانباسمخاضها
.المتوسطالَبحرشرقيإقليمأمريعنيهملمنلديهالقوةتلكوجودعناإلعالن

والَيةحُدودخارجبالتوسعباشاعليمحمَّدالُعثمانيَّةالدولةضعفأغرىفقد، ذلكمناألكثر
بهذاعليمحمَّدوأراد. بالعربيَّةالناطقةالعثمانيَّةالدولةبالدأهمعلىحاكًمافأصبح، مصر

بالدمنيجعلأنوإلى، القديمةالتجاريَّةللطرقالمؤدَيةالمنافذعلىُسلطانهيبسطأناالتِّساع
متكاِملًةاقتصاديًَّةوحدًة، والشَّامالعربوبالد، والسُّودان، مصر: الصغيرةامبراطوريته

المالفيوحدهاعليهااعتمادهويخفِّف، مصرمواردفيالنقصبذلكفيعوض، ذاتيًّاوُمكتفيًة
.والرجال

،السُّلطانفيعزل، العثمانيَّةالدولةضعفيستغلأنفي - ماوقًتا - علىمحمَّدفكركذلك

العثمانيَّةباُألسرةيحتفظوبذلك، عليهوصيًّانفسهمنويقيم، الصَّبيابنهمكانهويولِّي
ويوجهأمورهايُسوس - نفسهالوقتفي - ولكنه، اإلمبراطوريَّةوحدةعلىويحافظ، الحاكمة
.فيهاالطامعةاألوربيَّةللُقوىندٍّإلىويحولها، شبابهاويجددشأنهامنفيصلُح، سياستها
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مختلفةوانجازات، إصالحيَّةجهُود
وتلك، المختلفةوإنجازاتهاإلصالحيَّةجهودهأنَّيعلمكانباشاعلىمحمَّدولكن

إرادةعلىمعلَّق، بعدهمنأسرتهومصير، الشَّخصيومركزه، كونهاالتياإلمبراطوريَّة
الدولةداخلخاصًّاوضًعامصرمنحاألخيربقُبولإالضمانهإلىسبيلوال، السلطان
.والدولياإلقليميالصَّعيدينعلىالحركةمنأكبرقدًراعليلمحمَّديتيح، العثمانيَّة

،عنهافيستقل، العثمانيَّةالدولةإطارخارجالخاصالكيانهذايقيمأنفيعليمحمَّدفكَّروقد

الضَّعيفةالدولةهذهمصيرمنبملكهَيْسَلُموبذلك، بهاتربطهالتيالقيودمننفسهويخلص
االقتصاديَّةإصالحاته) دولته (فييتابعأنويستطيع، األوروبيالضغطأمامالعاجزة

السيادةحقتمارسلدولةيؤدِّيهاجزَيةأو، لُسلطانبتبعيَّةتقيدهأندون، والعسكريَّةواإلداريَّة
) .أمالكه (على

الكيانهذاينالأنإلىالباشاسعى، االستقاللهذاتحقيقدونالدوليَّةالظروفحالتفإذا
البالدعلىاالسميَّةالعثمانيَّةالدولةبسيادةُمعترًفايظلأنذلكويعني، الدَّولةداخلالخاص

البابويمنحه، ُأسرتهفيوراثيًّا) دولته (فيالحكميكونأنعلى، حكمهلواءتحتالمنضوَية
عليمحمَّدوكان. بإدارتهاواستقالله، أسرتهفيالبالدتلكُحكملبقاءالكافَيةالضَّماناتالعالي
،مزايامنيخُلوالالعثمانيَّةالدولةمنهاتتألَّفالتيالمجموعةفيُعضًوامصربقاءأنيدرك

الوقتذلكإلىبكيانهاتحتفظلمالعثمانيَّةالدولةألنَّ، عداهاماعلىالمزاياهذهَترُجحقدبل
الذيالمبدأإقرارذلكعنونتج، اقتسامهاعلىجميًعااألوروبيَّةالدولاتفاقعدمبفضلإال

أمالكلسالمةالدَّولضمانةوهو، أوروباغربيدولسياسةفياألساسيَّةالمبادئمنظل
هذهمنتستفيدأنتستطيع - ُعثمانيَّةوالَيةباعتبارها - ومصر. ووحدتهاالعثمانيَّةالدولة

.العامةالضَّمانة

المريضالرَّجُلضدأوروبَّاأطماع
دعمتهاإذاإالتفيدالوحدهاالضَّمانةهذهأن - نفسهالوقتفي - يدرككانعليمحمَّدولكن
يعرفعليمحمَّدكانإذ. الخارجيَّةاألطماعضدالواقيالدِّرعتشكلالتيالعسكريَّةالقوة
الشرقبالدفىاألوربيَّةالدُّولأطماُعظهرتفقد، فيهيعيشالذيالعصرخطورةتماًما

،واإلنجليزالفرنسيونمصرعلىَتَصارع، بقليلالحكماعتالئهوقبل. والبعيدالقريب
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عسكريَّةبمساعدةإالالفرنسيينُتجلىأنمصرعلىالسِّيادةصاحبةالعثمانيَّةالدولةوعجزت
ويحاوُلونمصرأبوابيطرُقوناإلنجليزعادَسنواتبضعوبعد.  اإلنجليزمنوسياسيَّة
بحرجنوبيالواقعةاإلسالميَّةالبالدعلىالرُّوسضغطاشتدفقد، الشرقفيأما. احتاللها
بل، البريطانياالستعمارتقدمأمامتنهارالهندفياإلسالميالحكمبقاياوبدأت. قزوين

.العثمانيَّةالدولةوالياتمنكانتالتيالجزائرعلىالفرنسيُّوناستولى

لمأوُروبَّاأنحقيقًة، نحوهااألوربيَّةالسياسةأنظارالفرنسيَّةالحملةوجهتفقد، مصرأمَّا
فيالقصيرالفرنسيالوجودأنغير، ثقافيَّةأواقتصاديَّةُمباشرةمصالحمصرفيلهاتكن

المداشتدحيث، الشَّرقإلىالمواصالتطريقعلىاإلستراتيجيَّةأهميتهاأبرزمصر
بحريَّةأوبريَّةبطرقبالشَّرقأوروبَّابربطالخاصةاألفكاربدأتأنعجبوال. االستعمارى

الطَّريقبإحياءقيامهولعل، عليمحمَّدُحكممناألخيرينالعقدينفيتتبلور، مصرعبرتمرُّ
جاء، أشرنامانحوعلى - القاهرةعبرباإلسكندريَّةالسُّويسربطالذيالنهري - البرى

بدعوىمصرإلىالسياسينفوذهامدِّإلىالراميَّةاألوروبيَّةالمخططاتالحتواءمحاولًة
.اإلستراتيجيَّةالمصالح

العثمانيَّةالقيودمنالبالدتحرُّر
بماتنبئوجهودهإصالحاتهفهذه، سياستهبتأييداألوربيَّةالدوليقنعأنعلىمحمَّدوحاول
السِّيادةقيودمنالبالدوتحررتيداهُأطلقتإذاالبالدإلنهاضبهيقومأنالحاكميستطيع

.اآلستانةفينفسهالسُّلطانأَصابممَّاأكثرمصرفيالنَّجاحمنالباشاأصابفقد. العثمانيَّة

مواردهاإنماءعلىالبالدُقدرةإلىوإنَّما، وحدهاالحاكمإرادةإلىالنجاحهذايرجُعوال
.األولالطِّرازمنحديثًة) دولًة (منهاتجعلبأنالكفيلة

واستعان، المدارسوأسَّس، المصانعوأنشأ، البالدرُبوعفياألمنعليمحمَّدبسطوقد
،األوربيَّةللتجارةالبريَّةالطريقومهَّد،  األجانباستقبالوأحسن، إدارتهفيباألوروبيِّين

فإن. العثمانيَّةالدولةعلىخطرهاأوروبَّاتخشىأنينبغيالحديثًةقوًةالبالدأهلمنوكوَّن
خيرإالوالمورةالعرببالدفيالسلطانخدمةفيبالؤهوما، السُّلطانقوةعلىمحمَّدقوةفي

أندون، أسُطولهسبيلهفيوخسر، ومالهجيشه: شيءكلللسلطانقدَّملقد. ذلكعلىشاهد
.شيًئاالسُّلطانمنينال
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عليمحمَّديطلبهماعلىتوافقأن: األمرينأحدتختارأن - إذن - األوربيَّةالسياسةأمامكان
مستقلًَّةدولًةلُتصبحالعثمانيَّةالدولةعنُحكمهتحتتقعالتيوالبالدبمصراالنفصالمن

توسعالتيالحقوقبعضتمنحوأن، العثمانيَّةالدولةحظيرةفيمصرتبقىأنأو، سيادةذات
الوالياتمجموعةداخلخاصًّاكياًناوتوابعهامنهافتجعل، حاكمهاأمامالحركةنطاق

.الُعثمانيَّة

إزاءالتقليديَّةسياستهااألوربيَّةالدولتنبذأنيقتضي - التاماالستقاللأي - األولواألمر
منافذعلىالمتسلِّطاألدنىالشرقمنالرُّكنذلكفيجديدًةسياسًةلهاوتتخذ، الُعثمانيَّةالدَّولة

ماوهو، األطماعقويحاِكمويرأسهاحسابلهاُيحسبعسكريَّةبقوةوتتمتع، القديمةالتجارة
الُعثمانيالحكمتحتالمنطقةبقاءتفضِّلكانتالتياألوربيَّةالدولمصالحمعيتفقال

أنتخشيانكانتاوفرنسابريطانياأنَّكما. األوروبيَّةللمصالحتهديًدايمثلالالذيالضعيف
أقدامهاوتوطيد، العثمانيَّةالدولةعلىباالنقضاضروسياللسُّلطانعلىمحمَّدتحدِّيُيغري
.والدوليَّةاألوربيَّةالساحةعلىالقوىبتوازناإلخاللإلىيؤديممَّا، البسُفورعلى

فهي، بإنجازهاعليمحمَّديفخرالتياإلصالحاتبقيمة - بريطانياوخاصًَّة - أوروبَّاتقتنعولم
مواردواحتكر، الرِّقوأقر، والتجنيدالسُّخرةإلىوساقه، كدِّهثمرةمنالفالححرمأنَّهترى
إنهاضفيبنجاحهواعترفواعليمحمَّدقدَُّرواالذيناألوروبيِّينمنالُمعتدلينإنبل، البالد
تختفيقداإلصالحاتتلكوأنَّ، بشخصهيرتبطمصرفيشيءكلأنَّيرونكانوا، البالد

.السُّلطةمناختفائهبمجرد

منالتحرُّرتبغي» قوميًَّةثورًة «السلطانضدَّعليمحمَّدقيامفيترلماألوربيَّةالدولأنكما
غيرهاوفيالَبلقانفيكثيرةُأخرىشعوبستفعلوكما، الُيونانفعلكمااألجنبيَّةالسيطرة

فينظامهأنَّكما، مصريًّايكنلمعلىمحمَّدألن، الُعثمانيَّةللدَّولةالخاضعةأوروبَّابالدمن
بينالسَّائدالشُّعوركانوقتفي) قوميًّا (تطلًُّعايعكسولم، شعبيَّةإرادةمنينبعلممصر

.محًضاإسالميًّاشعوًراالعربيالوطنفيالجماهير
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األورُوبيَّةبالسِّياسةاالصطدام
أو، األوروبيَّةبالسياسةاالصطدامعدمعلى - ُحكمهطوال - حريًصاعلىمحمَّدظلَّوقد
الدولةإزاءوموقفهااألوروبيَّةالدولحسابهمنُيسقطأنيستطيعالفهو. أوروبيَّةحربيَّةبقوة

العالقاتإقراريتمبأنيرحبكانإنهبل، خاصًَّةومصرعامًَّةاألدنىوالشَّرقالعثمانيَّة
علىُموافقًةينالأنإلىويسعى، الشأنصاحبةاألوربيَّةالدولمنبرَضاالمصريَّةالعثمانيَّة
،ناحَيةمناألوروبيَّةالمطامعإزاءلمصرَضمانًةالموافقةهذهمنليتخذالنهائيَّةالتسويَّة

.أخرىناحيَّةمنالعثمانيوالتدخل

حيثأماممنتواجههبريطانيافقوة، وينشدهاالبريطانيَّةالصَّداقةقيمةُيقدِّرعليمحمَّدوكان
والنُّفوذالهندفيالبريطانياالستعمارحيثخلفومن، المتوسطالبحرفيالبريطانيالوُجود

حملةأعقابفي - اإلنجليزتقديرالباشانالوقد. العربيوالخليجاألحمرالبحرفىالبريطانى
عاموفي، معهماالتفاقإلىوبادر ، مرضاهموتعهَّد، أسراُهمردَّحين- 1807عامفريزر
وبأال، مصرتجتازالتيالقوافليحمىبأنفيهتعهَّدالشرقيَّةالهندشركةمعاتفاًقاأبرم1810
قائًمايظلوبأن، الشَّخصىبمتاعهميمرُّونالذيناإلنجليزمنالمسافرينعلىرُسوًماَيجبي
.العثمانيَّةوالدَّولةبريطانَيابينالَحربقامتإذاالبريطانيَّةوالُممتلكاتالرَّعاياحمايَّةعلى

منفانسحب، بريطانَياصداقهينالأنفيرغبتهعليمحمَّدأظهرالُمورةحربأثناءوفي
فىتوسعهتعارضوال، أسطولهحجمزيادةعلىفُتعينه، تقديرهابذلكينالأنأمالالمورة
.العثمانيَّةالدولةعناستقاللهعلىوتوافق، العرببالد

باشتراكهالخاصعرضهمحولالفرنسيينمعبمفاوضاتهلإلنجليزيلوِّحعلىمحمَّدعادثم
للعملاستعدادهلإلنجليزالباشاُيبديذلكخاللوفي)، 1830عام (الجزائرغزوفيمعهم
توسعأنتنسلمالبريطانيَّةالحكومةولكن. وفارسُتركيافيالرُّوسيالنفوذلوقفمعهم

.الرُّوسيللنفوذالُعثمانيَّةالدولةوأخضع، اآلستانةإلىبالرُّوسأتىالذيهوعلىمحمَّد

فىمركزهالتقويَّةالبحريَّةقوتهاعلىباالعتمادالرُّوسيالخطرُتعالجأنبريطانياوفضلت
التَّحالفإلىبحاجةتكنفلم، الُفراتوطريق، األحمرالبحرطريق: الهندإلىالتجاريَّةالطُّرق

 .القدركفِّفىمصيره، عليكمحمَّدطموححاكممع
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وفرنسااإلنجليزمنوموقفهعليمحمَّد
 -ماوقًتا - احتلالذي،  عليومحمَّداإلنجليزبينالصدامإلىتؤدىأنالسياسةهذهكادتوقد

لهوخضعت، األحمرالبحرومدخلالعربيالخليجنحوُسلطانهومدَّ، الُفراتعلىموقًعا
عليمحمَّدوزاد. عدن - قصيرةلفترة - واحتل، عسيرفيقواتهوانتصرت، والَقطيفالحسا

نجحتالبريطانيَّةالحُكومةولكن. الودمشاعرفاِرسَشاهبادلعندمامنهاإلنجليزتوجُّسمن
.نُفوذهامناطقمنتعدُّهاكانتمناطقفيعليمحمَّدلتوسعحدٍّوضعفي

تتمسَُّكبريطانياجعلت - األوروبيالسلمتهديدمنالخوفإليهامضاًفا - كلهاالعواملهذه
علىمحمَّدُقوةفردَّت، العثمانيَّةالدولةسالمةعلىالمحافظةإلىالرَّاميَّةالتقليديَّةبسياستها

.ذاتهامصرداخلإلى

مصراحتاللعلىأقدمتفقد: ُأخرىنظرًةالُعثمانيَّةالدولةإلىتنظرفكانت، فرنساأمَّا
المفوَّضينوزرائهاأحدإرسالعنتتورَّعولم)، 1830(الجزائرفاحتلتعادتثم)، 1798(

الفرنسيونالماليُّونعليهوعرض، عسكريَّةبعثًةعلىلمحمَّدوقدمت، رأًسااإلسكندريَّةإلى
،حُكومتهفيالفرنسيِّينُمعاملةفأحسن: الودصالتأقوىالفرنسيينالباشاوبادل، قرًضا

.الطُّالبأكثرفرنَساإلىوأوفد، والجيشالتعليمفيالفرنسيَّةوالنظمباللَّوائحواستعان

توسعيهدِّدأن- كبريطانيا - تخشىوكانت، الشرقيَّةسياستهافيُمتردِّدًةكانتفرنساولكن
.العثمانيَّةالدولةعلىسيطرتهالبسطالُفرصةلُروسياوُيهيئ، األوروبىالسِّلمعليمحمَّد

باالتفاقوالسُّلطانعلىمحمَّدبينالنزاعحلإلىتميُلالفرنسيَّةالسياسةكانتولهذا
الدُّولومواجهة، ُمباشرًةالطَّرفينبيناالتفاقيتمأندونيُحولماهناكوليس، والتراضي

.بذلك

فرنَساانفراددونوالحيُلولةعليمحمَّدمركزوتحديد، الروسيالنُّفوذعلىالقضاءأجلومن
بينالنِّزاعَمْسألةتحويلعلىالبريطانيَّةالسِّياسةعملت، العاليالبابوبينبينهبالتوسُّط

النُّفوذلضربالسَّعيهذافيفرنساوشاركتها، أوروبيَّةمسألةإلىوالسُّلطانعلىمحمَّد
هدفانوُهما، الدُّولمعباالشتراك - نفسهالوقتفي - عليمحمَّدمصلحةولتحقيق، الرُّوسي

فيوشاركتها،  الدُّولإلىوانضمَّتغرضهافرنساعلىفوَّتتُروسياولكن. ُمتناقضان
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عليمحمَّدبينالمباشراالتفاقلمنع1839عام (العاليالبابإلىالمشتركةالمذكرةإرسال
.والسُّلطان

أنلبثما، الشرقفيأوأوروبَّافيسواء) يولُيوملكيَّةعهدعلى (فرنساسياسةضعفولكن
مَعاهدةوأعلنت، الدولمجمعبريطانياوتزعََّمت، المشتركالدَّوليالعملمجالعنأبعدها
مصرإعطاءمع، الُعثمانيَّةالدَّولةعلىالمحافظةمبدأعلىقامتالتي)، 1840ُيوليو (لندن

العثمانيَّةالوالياتمركزعنيمتازولكنه، إليهيتطلَُّععليمحمَّدكانعمَّاكثيًرايقلُّمركًزا
.اُألخرى

فإذا، حياتهمدي) فلسطين (الشَّاموجنوب، أسرتهفيوراثيًّامصرحكمعليمحمَّدفأعطت
مدةالرفضفىاستمروإذا، الشاميَّةاألراضىمنهُنزعت؛ أيامعشرةُمدَّةفىذلكرفض
.إخضاعهعلىالسُّلطانالدولوأعانت، أيًضامصرمنهُنزعت؛ ُأخرأيامَعشرة

التحالفعقدينفرطأنأملعلى، اإلنذارطابعاتخذتالتيالتسويَّةهذهعلىمحمَّدورفض
فيالتورطيخشىكانفرنَساملكفيليبلويولكن. لتأييدهفرنساتتحركوأن، األوروبَّي

الحكموانهار، المصريَّةالسَّواحلوُحوِصرت. الدولإجماععلىحُكومتهتخرجفلم، الحرب
السلطانوأصدر، الوراثيمصرُحكمعليمحمَّدبقبولاألمروانتهي، الشَّامفيالمصري
.لندنُمعاهدةعلىالمؤسَّس)  1841يونيو (المعدَّلالفرمان

وُمعاهداتهاقوانينهاعليهاتسرى، العثمانيَّةالدولةمنُجزءمصرأنالنهائيَّةالتسويَّةوأكَّدت
ُسفًنايبنيأنمصرلوالىيجوزالوأنه، السُّلطانجيشمنجزءمصرجيشوأن، الدولمع

لموبذلك. عليمحمَّدُألسرةوراثيًّامصرحكمالتسويَّةومنحت، السُّلطانبُموافقةإالحربيَّة
الجزيَّةيؤدِّيأنبعد، يراهماوفقالبالدمواردفيالتصرُّفحقُّسوىعلىلمحمَّديبق

.العثمانيَّةللدَّولةمصرعلىالمفُروضة

الناحيةمن-انتهتعندما، 1914ديسمبر18حتَّىقائمًة - أساسهافي - التَّسويَّةهذهظلتوقد
التَّعديالتبعضعَدافيما، البريطانيَّةالحماَيةبإعالنمصرعلىالعثمانيَّةالسِّيادة– الفعليَّة

فقد، القانونيَّةالناحَيةمنأمَّا. إسماعيلالخديونالهاوالتى، ِمصرواليحُقوقوسَّعتالتى
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فيِمصرعلىسَيادتهاعناألخيرةتنازلتحتَّىبُتركَيامصرعالقةتحدِّدالتسوَيةتلكظلت
.1923عامُلوَزانمؤتمر



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

99www.RaoufAbbas.org

الكبَيرباشَاإبراهيم
*

اهتماممنحقهاتنالالولكنها، بالدهاتاريخفىُمهمًَّةأدواًراتلعبشخصياتالتاريخفى
سياقفىأو، لصاحبهفيهالفضليعودمشروعإطارفىجاءدورهاألنَّربما، المؤرخين

فال، وحدهاألضواءيخطفالسياسةصاحبولكن، تنفيذهافىمعيندورلهاكانسياسة
.منهاببصيٍصإالصنعهافىشاركوامنيحظى

المصريَّةالنهضةباعث، باشاعلىلمحمَّداألكبراإلبنباشاإبراهيمالشخصياتهذهمن
وفى، والدهمشُروعإليهااستندالتىالعسكريَّةالقوةبناءفىاألساسىدورهفرغم، الحديثة
سعىالذىاإلقليمىالكيانبناءفىلعبُهالذىالمحورىوالدور، الميادينمختلففىقيادتها
نالهبماقياًسا؛ قليالإالالمؤرخيناهتماممنإبراهيمينللمُكلهذلكرغم، إقامتهإلىوالده
والدهأعمالسياقفىإاليذكرال، ثانويدورأنهعلىالخطيردورهإلىوُنِظر، عليمحمَّد
.اللغاتمنغيرهاأوالعربيَّةفىلهمستفيضًةترجمًةنجدوال

حولهُأثيرماذلكُيبررال، عليهااألضواءبتسليطجديرًة، فذًَّةشخصيًَّةكانباشاإبراهيمولكن
تاريخَنافىأهميَّةمن» علىمحمَّددولة«بناءفىلعبهالذىللدَّورلمابل، فحسبجدلمن

.القومي

نسبهفيالشَّكُّ
منُأثيرما - إبراهيمِسيرةمنوهناكُهناتناثرتالتى - الشَّذراتتلكيقرأمنيواجهماوأوَّل

محمَّدوأن، األولزوجهامنعلىمحمَّدزوجألمينةأبًناكانبأنهوالزَّعم، نسبهحولُشكوك
ُطوُسونأِخيهابنعبَّاسُصنعمنَجاءتالتىالشكوكتلكولعل. منهاتزوَّجبعدماتبنَّاهعلى
فىصرامتهبسببإلبراهيمالكراهَيةأضمرتالتىالتركيَّةالعناصرمنحولهالتفُّواومن

تسوَيةكانتولما، المعاملةفىوالمصريينالتركوُمساواة، قيادتهتحتخدُموامنمعالتَّعامل
علىتتعاقبإرًثاوُملحقاتهامصرمنجعلالذىالفرمانبُموجبهاصدرالتى1841لندن

الوريثإبراهيممنجعلذلكفإنَّ، سنًّالألكبرالحكميكونوأن، علىمحمَّدأسرةُحكمه
.عباسمصلحةفىيصبإبراهيمنسبفىالتَّشكيككانثمومن، عبَّاسيليهللسُّلطةاألول

.2004ديسمبر. الهاللمجلة*
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علىليقتصرالوراثةنظامإسماعيلالخديوىغيَّرعندمابعدفيماالشَّائعةهذهاسُتْثِمرتوقد
فراح، الحكممقعداعتالءمناآلخرينعليمحمَّدأبناءُساللةبذلكفحرم، نسلهمنجاُءوامن

إبراهيمبنإسماعيلُحكمشرعيَّةفىالطَّعنقبيلمنالقديمةللشَّائعةيروُِّجونهؤالء
فىأداًةواسُتخدمت، ُطوسونبنعباسبطانةُصنعمنالشَّائعةجاءتوهكذا، وُساللته

.علىمحمَّدأسرةفروعمختلفبينالعرشعلىالصراع

أمينةولدتهممنرأسعلى)عليمحمَّدوالدأَغاإبراهيمجدهاسمحملالذى (إبراهيمويأتى
وجاء) طوُسونوالدهعمباسموسمى (1793عامولدالذىُطوسونأحمديليه، عليلمحمَّد

التىتوحيدةأمينة) عنقود (خَتاموكان، الثالثالترتيبفى1795عامولدالذىكاملإسماعيل
.1799عامولدتالتىونازلى، 1797عامولدت

ومن، جواريهمناستولَدُهمفقد) بنًتا11 (واإلناث) ولًدا14 (الذُكورعلىمحمَّدأبناءبقيَّةأما
زينبإالالحياةقيدعلىمنُهنَّتبقفلم، المهدفىقضينالمستولداتبناتُمعظمأنَّالغريب
البناتمنلهُتولدمنعلىإطالقهفكرَّرزينباسمعلىحريًصاعلىمحمَّدكان (الرابعة

يبقفلم، المستولداتأبناءمنالذُكورمنعشرةالمهدفىماتكما)، تحملهمنتوفيتُكلَّما
).الصَّغير ( عليومحمَّد، الحليمعبدومحمَّد، وحسين، سعيدمحمَّدسوىمنهمالحياةقيدعلى

عبد «اسمحملواوأربعة» إسَكندر «اسمحمالِطفالنالمهدفىتوفُّواالذينالذُكوربينومن
».الَحليم

البِكراالبنُ
السُّلطانمعُمراسالتهجميعفىالِبكرابنهباعتبارهإبراهيمذكردائًماعليمحمَّدأوَردوقد
حامالالسُّلطانإلىإبراهيمولدهعلىمحمَّدأرسلعندما، 1806أكتوبرإلىأقدمهايعودالتي

سراىَقابىُطوببمتحفاآلنمعُروضبعضها (ثمينةوهداَيا» عبوديَّة«ووالءرسالة
والىمنالمطُلوبةالماليَّةالمبالغوالدهيدبِّرحتَّىالسلطانلدىرهينًةوليبقى)، باستانبول

حملهاالتىالكراهيَّةمَشاعرفىأثرهااإلقامةلهذهوكان، الَعامنحوهناكإبراهيمفبقى، مصر
.كرهينةبالتبنِّيابًناالسُّلطانيقبلأنالمنطِقيمنيُكنولم، لألتراكحياتهطوال
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الموجهةالحملةعلىعامًّاقائًداُطوُسونتعيينمنإبراهيمنسِبفىالتشكيكُدعاةيتخذكذلك
السَّادسةسنفىوهوالباَشاويَّةرتبةعلىطوسونوحُصول1809عامالعربيَّةالجزيرةإلى

عليمحمَّدبأنَّللقولسنًداذلكمنيتخذون، السُّودانلحملةقائًداإسماعيلتعيينثم، عشرة
مقتلبعدإالالسُّودانحملةقيادةإبراهيميتولولم، ُصلبهمنلكونهماإبراهيمعلىفضَّلُهما

.1816عامبالطَّاُعونُطوسونوفاةبعدإالالَعربيَّةالجزيرةحملةقيادةيتوللمكما، إسماعيل

العربيَّةالجزيرةإلىحملةوتوجيه، لطلبهباالستجابةالسُّلطانأبلغقدعليمحمَّدكانوإذا
هذاكانفقد»)، اللُّواء«رتبةأي» (الباَشا «رتبةمنحةإلىالسلطاندعاممَّا، ُطوسونلهااختار

استطاععندما) 1811 (عامينبعدإالفعالالحملةتتحرَّكفلم، الوقتكسبلمجردالتصرُّف
أنبعدالَقلعةمذبحةفىالمماليكعلىيقضىأن، الصَّعيدفىإبراهيمجُهودبفضل، عليمحمَّد
.الصعيدفىجذورهمإبراهيماقتلع

أهلبعضبجوارهيكونأنعلىحريًصاكانفقد، قائًداُطوسونعينقدعليمحمَّدكانوإذا
الشَّديدةحاجتهإلىذلكويرجُع، السُّودانحملةفىإسماعيلمعفعلكذلك، العسكريَّةالِخبرة

يُقومالتىاألساسيَّةالَقاعدةباعتبارهامصرفىُحكمهأْرَكانتوطيدفىلُمَساعدتهإبراهيمإلى
.السِّياسيمشروعهعليها

القلعةحاكمُ
1814عامحتَّى1805عاممصرإلىوُصولهمنذإبراهيملعبهالذىالمهمالدَّورذلكيؤكد

الحامَيةُمعسكراتحيث) 1805أغسطسفى (للقلعةحاكًماوالدهعينهفقد. تقديرأقلِّعلى
،ُعمرهمنعشرةالسَّادسةفى - عندئذ- وكان، الواليةإلدارةالرسمىوالمركز، الُعثمانيَّة

،1806عامأكتوبرحتَّىالمنصبيشغلوظلَّ، الخبرةأهلثقاةمنُمستشارينلهوخصَّص

.السلطانقصرفىرهينةالعامنحوقضىحيث، استانُبولإلىُأوِفدعندما

وظيفةفىإبراهيمبتعيينسلطانيًّافرماًناوالدهاستصدر1807عاممصرإلىعودتهوقبل
الصفةوبهذه. أمورمنالماليَّةبالشُّئوناتَّصلماكلإدارةيتولَّىالذىوهو» مصردفتردار«

نظامإلغاءطريقعنالبالدفىالمماليكجُذوراجتثاث، ُأوالهما: ُمهمَّتينإليهعلىمحمَّدأسند
نظاموإصالح، الرِّيففى) التُّجاريالمالرأس (التجَّارنُفوذعلىأيًضاقَضىالذىااللتزام
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فى» األطيانُمكلَّفات «وضبط، الُقرىعلىوتوزيعهااألطيانمسحبإعادةالزِّراعيَّةالحَيازة
اإلدارةبينالُوسَطاءفئةوإزاحة، البالدعلىقبضتهإحكامإلىالراميَّةعلىمحمَّدخطًةإطار

أوالفالحةقَطاعفىسواءكأفرادوالُمنتجينالحُكومةبينالَعالقةهيكلةوإعادة، والنَّاس
.الحرفياإلنتاج

الذىُطوسونبهالقياميستطيعوال، عنهِغنًىالتأِسيسيًّادوًرا -  بذلك- إبراهيمدوركان
اكتسبفقد، والطَّيشاالستهتارعنهُعرفالذىإسماِعيلوال، واالندفاعالتهوُّرعنهُعرف

العندماإالالُعنفإلىيلجأال، الُحجةوقوة، بالدَّهاءيتسمفكان، أبيهِصفاتبعضإبراهيم
تلكحوادثتناولهعندالَجبرتىالرحمنعبدالمؤرخيوردهماذلكويؤكد، سبيالللِحيلةيجد

.السَّنوات

جنوًباالمماليكوُمطاردة، الصَّعيدتأمينفكانت، إبراهيمإلىُأسندتالتىالثانيةالُمهمَّةأما
أيًضاوهذه.  النيلفىالمالحةتأمينوخاصًة، الرُبوعتلكفىاألمنوفرض، النُّوبةبالدحتَّى
إلىالحاِصالتمنوغيرهاالغاللوُصولوضمان، الُحكمدعائملتوطيداألهميَّةبالغةمهمة

الماليَّةالمواردمنُممكنقدرأكبرجمعفيهاالباشاهمُّكاندقيقةمرحلةفى، بانتظامالقاهرة
.السِّياسيمشُروعهتنفيذعلىبهايستعينالتى

دعائمإرساءمراحلأدقِّفىألبيهالُيمنىالذِّراعبمثابةكانإبراهيمأنَّذلكمنويتضح
األَساسيَّةالبنَيةتغييرأسسلوضعحاِسمةإجراءاتاتخاذاقتضتالتىالمرحلةوهى، ُحكمه
اإلنتاجقَطاعوفي، الزِّراعىالقطاعفىالتَّنمويمشُروعهعليمحمَّدعليهابنىالتىلمصر

.وسياسيَّةاجتماعيَّةتغيُّراتمنكلهذلكعلىترتببماالصِّناعي/الحرفي

عربيَّةميُولٌ
،الشَّبابمرحلةأمامهتتفتَّح، فتىبعدوهوإبراهيمإلىُأسِندتالتىالَخطيرةالمهامورغم

،ُمعلِّمينمنهملكلفخصَّص، معارفمنيحتاُجونبماوإخوتهيزوََّدهأنعليمحمَّدحرص

أنَّغير، إبراهيمشأنذلكوكان. والَعسكريَّةاإلداريَّةالخبرةأهلمنُمستشارينلهمجعلكما
ويَفسِّر، بهاالحديثعلىوالحرص، العربيَّةاللغةتعلُّمعلىبالحرصإخوتهعنتميزإبراهيم

،ونيلهاشمسهافأحببت، صغيًرامصرإلىجئُت: «فيهاقالوالتى، إليهنسبتالتىالعبارةذلك



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

103www.RaoufAbbas.org

علىتطلقكانت» العرب «كلمةألنَّتمصَّرقدأنهبذلكويعنى»، عربيًّادميوأصبح
اُألدباءحاشيتهإلىيضمَّأنعلىحرصهيفسِّركما» التُّرك «عنلهمتمييًزاالمصريين
.إليهوميلهالَعربيلألدبتذوقهعنيكشُفمما، والشُّعراء

،الُقلقاستناوليكرهكانالذىالشعراءألحدُمداعبتهالصَّددهذافىالنَّوادرمنُيروىوممَّا

،الطَّعامتناولإلىوانتقلوا، الغداءموعدحلَّحتَّىالجميعوتَسامر، مجلسهإلىإبراهيمفدعاه

،الطَّعامتناولعنفأمسك، الُقلقاسمنُصنعتالمائدةعلىاألصنافُكلأنَّالشاعرفالحظ

:قالذلكسرِّعنإبراهيمسألهوعندما

قاسيوُقلَقاسيوُقلقاِسيفُقل؟َقاسيوكم، قلبىعنسأُلوك

حاشيتهرقةيعكسممَّا، المائدةإلىأطباقمنالشاعريشتهيهمابجلِبوأمر، إبراهيمفَضحك
.لألدبوتذوُّقه

التَّمييزُمقاومةعلىوالحرص، بالعربيَّةالتحدثعلىوالِحرص، العربيلألدبالعشقهذا
جعلذلككل، المصريَّةبالعاميَّةالجُنودإلىوالحديث)، العربأوالد (والمصريِّينالتُّركبين

الِفكرةفيهظهرتقدتكنلموقتفى» قوميَّة «عربيَّةميوالإبراهيمإلىينسبالبعض
ُمستقلَّةعربيَّةدولةبإقامةوالدهإلقناعيسَعىكانإبراهيمأنفيزعمالبعضيشتطبلالعربيَّة

.العثمانيَّةالدولةعن

فىيضعالوالدجعلتالتى» الُعثمانيَّة/اإلسالميَّة«نظرتهوالدهيشارككانإبراهيمأنَّوالحق
مابتعميمقوتهاإحياءعلىوالعمل، العثمانيَّةالدولةفىاألمورمقاليدعلىالسيطرةأولوياته

تحتُكبرىعسكريَّةقوةوبناء، ذاتهاالدولةقاعدةعلىوالشاممصرفىإصالحمنأدخله
األوضاعإَطارفىذلكتحقيقتعذرفإذا.. الدوليَّةالسَّاحةعلىالدَّولةهيبةلفرضقيادته
الكاملالذَّاتياالستقاللعلىالحُصولأو، الدَّولةعنلالستقاللالسَّعيالبديلكان، الدوليَّة
.َرمزيَّةأواسميًَّةُسلطًةإالللسُّلطانيتركالالذى

األناضُولعلىالزَّحفُ
يكنولم، ُطوروسجبالعبراألناُضولعلىالزحفخطًَّةفىوالدهمعإبراهيماختلفحقًّا

،بالعربيَّةيتحدَّثمنبعدهايجدالالتىالحُدودعندالتوقُّفعلىحرصهاالختالفهذامبعُث
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كانولكن»، للعُروبة «إبراهيمتحمُّسفكرةلدعم، لذلكسنٍددونالكتاباتبعضفىوَردكما
الشَّامعبرمصرمنوالتمويناإلمدادخُطوطانقَطاعلمخاطرقواتهتعريضخشيةمبعثه

قدمما، األناضولهضبةفىالغذائيَّةالمواردوفرةوعدم، األناُضولتضاريسلصُعوبة
بحًراالمنقولةالقواتإنزالبموجبهايتمُّبديلًةخطًةوالدهعلىواقترح، للمجاعةجيشهيعرض

ثمإليهامصرمناإلمداداتوُصولليسهلوتأمينها، األناُضولغربموانيعلىلالستيالء
فتوىبموجبالثانىمحُمودالسُّلطانوتنحَية، استانُبولإلىالموانئتلكمنالسريعالزَّحف

.عليمحمَّدوصايَّةتحتالطفلابنهوتولَية، حلبُمفتىأصدرها

علىاإلستيالءوسرعة، ناحيةمنقواتهلسالمةضماًناالُخطةهذهفىيرىإبراهيموكان
يجعلهامما، ُمضادبعملالقيامبشأنقرارإلىالكبرىاألوربيَّةالدُّولتوصُّلقبلاستانُبول

إيجهبحرتحويليؤدِّىأنمنخشيتهعلىمبنيًّاعلىمحمَّداعتراضوجاء. الواقعاألمرأمام
حربفىفعلتكماضده -  العتيدةالبحريَّةالُقوة - بريطانياتدخلمنللعملياتمسرحإلى

.الُيونان

علىتسيطرحتَّى» الُمسلمين «قواتإضعافهوبريطانياتريدهماأنَّإلىإبراهيمونبه
بعيًدا، الُعثمانيَّةالدولةإطارفى» داخليًّا «العملليظلاألناضولاختراقفضلولذلك، بالدهم

عدمعلىإبراهيمأصرَّإذ، عليومحمَّدإبراهيمبينآخرخالفداروُهنا، الدوليَّةالبحارعن
.المجاعةفريسةالجنوديقعالحتَّىللجيشالالزمةالمؤنإنقاص

َشديدةاألناضولهضبةواختراق، ُطوروسجبالعبرالعسكرىالعملصُعوبةورغم
مائةسوىاستانبولعنتبعدالالتىُكوتاهيَّةإلىبقواتهيِصلأنإبراهيماستطاعالوُعورة
إبرامعلىحرص، الدُّوللضغطاستجابًةالزَّحفعنبالتَّوقفوالدهأمرهوعندما. كيلومتر
مناالنسَحابُمقابل؛ والشَّاموُملحقاتهامصرُحكمعليمحمَّدأعطتالتىالصلحاتفاقيَّة

تسجيلعلىإبراهيمحرصعلىدليال) كوتاهيَّة (اإلتفاقيَّةإبرامموقعاختياروجاء، األناُضول
حقًّاتمثلمصرلُحكَّاماإلتفاقيَّةحققتهاالتىالمكاسبوأنَّ، استانُبولمَشارفبلغتقواتهأنَّ

.السالحبُقوةكسبه
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مميَّزقائدٌ
يقبلالالذى، جُنودهعلىالحريصالقائدشخصيَّةعنوالدهإلىإبراهيممراسالتوتكشُف

يعدلمعليمحمَّدأنَّحتَّى، االهتمامهذاُيشاركهالوالدهكانبينما، للَمخاطريعرضهمأن
إبراهيمبإصرارضيقهعنتعبيًرا»  ُمعاونالباش «خاللمنيراسلهكانبل، مباشرةيخاطبه

ترقَيةعلىإبراهيمإصرارمنخيفًةوتوجُّسه، الجُنودتمويننفَقاتخفضعدمعلى
.الُوسطيالقيادةُرتبإلىالمصريين

جُنوًدااألصلفىوكانوا (المصريينالضُّبَّاطترقَيةعلىالُموافقةأبيهعلىإبراهيمألحفقد
يتجاوزإالعليمحمَّدوأصرَّ)، العِقيد» (البنَباشى «رتبةإلى) السِّالحتحِتمنرقُّوا

وأن، العسكريَّةبالمدارسيدرُسوالمأنهمبُحجَّة)، النَّقيب» (اليوزباشي «ُرتبةالمصريون
.المماليكالضُّباطعلىوالعاليَّةالُوسطىالقياديَّةالرُّتبإلىالترقيةتقتصر

القتاليَّةالخبرةوأنَّ، الضُّباطلترقيةُمبرًِّراتْكِفيالوحدهاالدراسةأنيرىإبراهيموكان
علىونعى، الضُّباطترقَيةفىالنَّظرعنداألولالمقاملهايكونأنالبدَّواالنضباطوالشجاعة

إخالصيُفوقلناالعربأوالدإخالص «أنلهمؤكًِّداالمصريينوالءفىتشكُّكهوالده
ألفكلبين700ُهناكفإنَّ، لنايخلُصوناألتراكمنألفكلبين300ُهناككانفإذا، الترك
..»الُمخلصينمنالعربأوالدمن

عليهتجمعمايفسرواالنضباطواإلقدامللشَّجاعةالتاموالتقدير، بالجُنودالكبيراالهتمامهذا
جميعفىُمشاركتهمعلىحريًصاكانفقد»، الجُنودلقلوبامتالكه «منالمعاصرةالمصادر
،األناُضولبالدفىالَجليدوعلى، بينهماألرضعلىينام، عاديكجندىيتصرَّف، األعمال

فىبحياتهأْوَدىالذىالصَّدرداءثمالرُّوماتيزممرضكلهذلكوأورثه. طعامهمويتناول
.األمرنهاية

مُتواضعحازمٌ
متواِضًعاوقوًراكانأنهعلىالمصادرتجمع، الشخصيَّةِصفاتهعنالمتاحةالمادةقلَّةورغم
يترددالمثلماالمخطئعقابعنيتوانىال، الطاعةعصالهتشقُّال، حازًما، الحاشيَّةرقيق
.واجبهأداءُيحسنمنمكافأةفى
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حكمهأيَّامأواخرفىلهخاصًّاسكرتيًرااختارهإبراهيمأنَّإلىمذكراتهفىباشاُنوبارويشير
ويبدد، ناحيتهمنوالدهيطمئنحتَّى، عليمحمَّدصفيُّ، بكبوُغوصأقاربمنلكونه، للشَّام

.األناُضولفىالتوسعحولمعهخالفهسببهاكانالتىالشكُّوك

أنَّغير، عليمحمَّدإلىفتصل، أخبارهكللبوُغوصسينقلنوبارأنَّإبراهيمتقديُروكان
الجأشورباطةبالشجاعةويصفه، وفاتهحتَّىورافقه، إبراهيمأحبَّالشَّابالسكرتيرنوبار
إلىرحلتهفىصحبهوعندما، الرجالتقديرفىالثاقبةوالنظرة، الذِّهنوصفاء، الشِّدةوقت
عنهينقُل) 1847 (أمراضمنيعانيهلماعالجعنبحًثاوانجلترافرنَسافيهازارالتىأوربا
ُكرسييعتلىعندمابتطبيقهايُقومأناللهعلىتمنَّىأفكارمنمعهحديثهفىجاءماُنوبار

،عنُهمالضَّريبيَّةاألعَباءبتخفيفللناسالمعيشيَّةاألحوالتحسينفيهاماأهمولعل، الحكم

بالتَّعليماالهتماموكذلك، الطبيَّةالرعايةوتوفير، منهااألوفرالنَّصيباألثرياءوتحميل
،اإلدارةوظائفلتولىإعدادهممجردوليسالشَّعبأبناءتثقيفإلىيهدفالذىاألساسي

» .الملةمداِرس  «ُيسمِّيهأنينويكانماوهو

سوىالحكمفىيمكثفلم، إصالحمنفيهيفكِّركانمالتحقيقإبراهيمُيمهللمالَقدرولكن
طوُسونأخيهابناألوَّلِحلميعباسوخلفُه، 1848نوفمبر20فىبوفاتهانتهتشهورستة
وغيرهعبَّاسأنَّمنُنوباريذكرهمايفسرذلكولعل، األربعينيَّاتمطلعمنذلهيكيدظلَّالذى
كانبينما، عليهَدمعًةأحدهميذرففلم، إبراهيملموتفرُحواوأحفادهعليمحمَّدأبناءمن

بعدفيماُعرفالذى» (الشَّيُخوخةخرف «مرضمنُيعانيباإلسكندريَّةُهناكوالده
).بالزَّهايمر

كما، مصرقاعدُتهاإقليميَّةقوةلبناءعلىمحمَّدمشُروعنفذتالتىالقديرةاليدإبراهيمكان
أبناءمنالباُقونوكان)، الُحرَّة (أمينةزوجتهمنعلىمحمَّدأبناءمناألحياءالذُكورآخركان

واهتم، البناءمشاقُيعانلمآخرجيلإلىينتمونكانواكما، الَجوارىأبناءمنعلىمحمَّد
ماصحَّإذاهذا (الوُجودمنإبراهيملغيابارتياحهميفسِّرذلكولعلَّ، عناءدونالثِّماربقطِف
).ُنوَباريذُكره
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إسماعِيلعصرفياالجتماعِيالتطوُّر
*

من، حكمهشابتالتىالسَّلبيات - غالًبا - األذهانإلىتقفُز، إسماعيلالخديواسُمُيذَكرعندما
التدخلثم، ُحكمهنهايةقبيليخناقهاأخذتالتىالماليَّةواألزمة، الديونربقِةفىمصروقوع

إقصاءمنسنواتثالثبعدحدثالذىالبريطانىلالحتاللالتنازلىالعدبهبدأالذىاألجنبى
،العامالمالإنفاقفىإسرافهالحاكملذلكالباهتةالصورةبتلكيقترنوقد. الحكمعنإسماعيل

.مزعومشخصىمجٍدتحقيقأجلمنالبالدلثروةوتبديده

يوليوثورةيدعلىالنحوهذاعلىتتشكللمإسماعيلُصورةأنإلىنشيَرأناإلنصافومن
العُقودمنذالمصريَّةالوطنيَّةالحركةأدبياتإلىترجعولكنها، التعليميونظامهاوإعالمها
براثنبينمصروقوعمسئوليَّةإسماعيلحمَّلتالتىوهي، عشرالتاسعالقرنمناألخيرة

فىكبيًراجهًدابذلالذىفؤادأحمدالملكابنهعهدحتَّىواستمرَّت، البريطانياالحتالل
ابرازعلىوالعرباألجانبالُكتَّاببعضبتشجيعه، التاريخفىوالدهصورةتحسين

المفترىِإسماعيل «كرابيتسكتابفكان؛ والدهعصرفىالُمهملةاإليجابيَّةالجوانب
كماإسماعيل «وقطَّاوى»، باشاإسماعيلالِخديوعهدفىمصرتاريخ« األيوبىوإلياس»عليه

عهدفىالمصريَّةاإلمبراطوريَّة «السُّربونىصبرىومحمَّد»، التاريخيَّةالوثائقتصوره
والعربيَّةواإلنجليزيَّةبالفرنسيَّةكتبواالذينوالمؤرخينالكتابمنوغيرهم»، إسماعيل
.الحديثةمصرعُصورأهمِّمنلعصٍراآلخرالوجهليقدُِّموا

أذهانفىاستقرتالتىإسماعيلُصورةتحسينفىقليالإالتنجحلمالكتاباتتلكأنَّغير
 .البريطانىاالحتاللتحتللوقوعمصرتهيئِةعناألوَّلالمسئولباعتبارهالمصريين

السنواتتلكفىالنظرنعيدأنعلينايجب، إسماعيلُحكمنهايةمنعاًما118بعد ، واليوم
أوخيرمنخاللهامصرأصابمالنرى)، 1879 – 1863 (مصرفيهاَحكمالتىعشرةالست
فهٍمأجلمن، الرجلتاريخالزمتالتىالباهتةالصُّورةلتلكاعتباردون، ُضرٍّمنبهالحق
.شبابناعندبالتَّاريخالوعىوبعث، الوطنيلتاريخناأدقٍّ

***
.1997نوفمبر. الهاللمجلة*
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فىكبيًراوإخفاًقا، الزراعةمجالفىبارًزانَجاًحاحقَّقتاقتصاديًَّةتنمَيًةإسماعيلعهدشهد
الصناعيَّةالرَّأسماليَّةُنضجبعداإلمبريالىالتوسُّععصر - عندئٍذ - فالعصر، الصِّناعةميدان

االقتصاديَّةاللِّبراليَّةإطارفىتمَّتتحقيقهاإلىإسماعيلسعىالتىوالتنميَّة، أوروبَّافى
األموالرُءوسزحفظلِّوفى، عليمحمَّدُحكمنهايةعندمصرعلىُفرضتالتيالنِّسبيَّة

الزراعةقطاعفىالنجاحمجالكانوبالتَّالى، سعيدعهدمنذبدأالذىمصرعلىاألجنبيَّة
وخاصًَّة (األوليَّةالموادإلىحاجةفىكانتالتىالعالميَّةالرأسماليَّةمصالحلخدمةمطلوًبا
كانثمَّومن، الصناعيَّةمنتجاتهاأمامالمصريَّةالسوقفتحإلىحاجتهابقدر)، المصريالُقطن
.الصناعةمجالفىالتَّنميةلتحقيقإسماعيلمحاوالتنصيبالفشل

العُمرانيالتوسُّع
الذىاإلجتماعىالتطورعلىبارٌزأثٌرإسماعيلعهدفىمصرشهدتهاالتىللتَّنميةوكان
األولىالعالميَّةالحربجاءتحتَّىواِضحٍةبصورٍةوبرزت، عهدهنهايَّةقبيلبوادرهبدأت
.االجتماعيالتطورسجلِّفىجديدةصفحةلتفتحتغيُّراتمنصاحبهاوما

اجتماعيمرُدودلهكانالعهدلذلكمميَّزًةعالمًةكانالذىالحضرىالُعمرانأنَّشكَّفال
َشأنكانوكذلك، العصربمَعاييرنُموذجيعمرانىتخطيطوفقالقاهرةفتوسَّعت، بارز

شبكةمدُّوساعد، السُّويسثغروتوسَّع، واإلسماعيليَّةُبورسعيدمدينتاوأنشئت، اإلسكندريَّة
نموِّعلى، واإلسكندريَّةبالقاهرةالدِّلتاوأطراف، بالدِّلتاالصَّعيدلتربطالحديديَّةالخُطوط

منوغيرها، وأسُيوط، والمنَيا، والمنُصورة، الزيَّاتوكفر، طنَطامثلاإلقليميَّةالمدنبعض
.األقاليمُمدن

الترعوشبكةاإلبراهيميَّةوترعةاإلسماعيليَّةكترعةالُكبرىالرَّيمشُروعاتلعبتكذلك
استفاد، وأفقيَّةرأسيًَّةزيادًةالزراعىاإلنتاجوزيادة، الدَّائمالريإتاحةفىمهمًّادوًرااألخرى

وعلى، خاصًَّةالرِّيفيالُمجتمععلىملُموسأثٌركلهلذلكفكان، الزراعيَّةاألراضىُمالكبها
.عامًَّةالبالدفىاالجتماعيالتطور

كانتالتىالحاكمةالتُّركيَّةالنُّخبةبنَيةفىُمهمًّامتغيًِّراالرِّقإلغاءعلىإسماعيلإقداموكان
التُّركيَّةالعناصرباسِتيرادإسماعيلعهدوأوائلَسعيدعهدنهايةحتَّىدماءهاتجدد
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تكوينعلىكبيرأثٌرلهكانممَّا، اإلدارةومراكزالجيشُضباطِسلكفىللخدمةوالشُّركسيَّة
مانحوعلىالمصريينمنالرِّيفأعَيانفىالندماجهاتدريجيًّاالبابوفتح، الحاكمةالنُّخبة
،المنزليَّةالِخدمةفىاألسودالرقيقاستخدامعلىنهائيًّايقضلمالرقإلغاءكانوإن، سنرى

القرنمنالتِّسعينيَّاتحتَّىالقاُنونأنفرغمقائمًةاألسودالرَِّقيقفىالسِّريَّةالتِّجارةظلتفقد
.الماضي

عننجمتالتىالتغيراتنتيجةبرزالذىاالجتماعىالتطورنرُصدأنأردنافإذا
بشكٍلوتجلَّت، عهدهفىُمؤشِّراتهبدأتوالذى، إسماعيلأدخلهاالتىالتَّنمويَّةالمشُروعات

رصًدالناُيتيحالمقامهذافىمجاالنجدلن، العشرينالقرنمناألولالعقدنهايةعندواضح
.التطورذلكمالمحأبرزإلىاإلشارةمنمفرًّانجدفالثمومن. التطورلذلككامال

الحاكمةالنُّخبة
منويتكونالمصرىالمجتمعهامشعلىتعيُش، إسماعيلعهدحتَّىالحاكمةالنخبةكانت
ُتونسوأتراك، الصُّغرىآسياأبناءمناألتراكالموظفينوكبارالحاكمةاألسرةأفراد

التركيَّةباللُّغةالتمسكبينهميجمعكانالذين، والشَّوامواَألْرمنواألكرادوالشَّركسوالجزائر
نظرةالمصريينإلىينظرونوكانوا. التُّركيَّةوالَعاداتوبالثقافة، النُّخبةلغةباعتبارها
خلقوا» فالحين  «مجرَّد -  قدرهمعالمهما - ويعتبرونهم، للمُسودوالسيدللتَّابعالمتبوع
كباربعضانتسابوكان»، الُمعتبرينالذَّوات «أو» الذَّوات «باسموعرُفوا، لخدمتهم

لُهمأتيحتممنوحفنة، ُمباركوعليالطهطاوىرفاعةمثل (إليهمالمصريينالموظفين
بهيحظىالتشريًفايعد) الُكبرىالوظائفبعضوارتقاءعليمحمَّدعهدفىالتعليمفرصة

.للدَّولةكبيرةخدماتيؤدِّىمنإال

تعيينفىتوسَّعالذى، إسماعيلعهدمنذالنُّخبةهذهإلىالمصريينتسلُّلمؤشِّراتوبدأت
وظائفبعضوفى)، اآلنالُمحافظينيعادلما (المديرياتُمديريمناصبفىاألعيانبعض

تعلَّقتالتىالمصريَّةالعناصرهذهولكن)، الوزارات (النظاراتوكذلكالكبرىالدواوين
فىنجحت، التُّركيَّةالعائالتبعضمعُمصاهرةعالقاتُتقيمأنواستطاعتالذواتبأذيال
وصالترواِبطإيجادإلىأدَّىممَّا، جديدةدماءإليهموحملت، الذَّواتانعزالِحدَّةكسر

.المالككبارمنالِمصرييناألعيانوعائالتاألتراكبيناجتماعيَّة
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عليمحمَّدُأسرةفىانحصرتقدالفئةتلككانتحتَّىنهايتهيبلغعشرالتَّاسعالقرنيكدولم
وساعد، المصريينُمخالطةعنبمنأىظلَّتالتىالتركيَّةالَعائالتوبعض، المختلفةبفروعها

،رأينامانحوعلىالرَّقيقتجارةإلغاءبعدوالشَّركسيَّةالتركيَّةالعناصرسيلانقطاعذلكعلى

ِمصرإلىالهجرةعلىُتقبلكانتالتى) األحرارمن (والشَّركسيَّةالتركيَّةالعناصرأنَّكما
أنوخاصًَّة، البريطانياإلحتاللمنذذلكتفعلتعدلم؛ عليمحمَّدأسرةخدمةفىللعملطلًبا

عامًَّةاُألوروبيِّيننصيبمنأصبحتاالحتاللعهدفىالكبرىالحكوميَّةالوظائف
الشَّواممنعدٍدإلىالُمهمَّةالوظائفإسنادإلىاإلحتاللُسلطاتواتجهت، خاصًَّةواإلنجليز

.بأوروبَّاتعليهمتلقُّواالذينالمصريينأعَيانأبناءمنالجديدالجيلوإلى) الموارنةوخاصًة(

بمصريَّتهماألعيانشعوروازداد، النُّخبةفىالمصرىالوُجودمساحةاتسعتالزمنوبمرور
بينمنهموالسُّخريَّةاألتراكعلىالتندُّروشاع، السِّياسيَّةالحياةفىلعُبوهالذىللدورنتيجًة
.المصريينعامَّة

الوُسْطَىالطبقة
وسطىطبقةنُشوءإلى، لهالتاليةوالعقودإسماعيلعهدفىوازدهارهاالمدننمووأدَّى

منحظًّاونالوا، ريفيَّةأصولمنانحدُرواالذينأولئكضمَّت، المدنفىتركَّزتمصريَّة
واتَّصُلوا، الحكمأجهزةفىمكاًناألنُفسهميجُدواأنمنمكَّنهمعليمحمَّدعهدفىالتعليم
الغربىالمجتمعقدَُّموامنكتاباتخاللمنأو، التَّعليميَّةالبعثاتخاللمنالغربيَّةبالثقافة
).وغيرهماُمباركوعلي، الطَّهطاويرفاعةكتاباتمثل (لُقرَّائهموثقافته

والتجارةالصَّحاَفةأكتافهمعلىقامتالذينالشَّوامالمهاجرونُهناككانهؤالءجانبوإلى
فىالطِّرازاألوروبيَّةواألحياء، الجديدةاُلمدنجذبتهمالذينالريفأعيانوبعض، واإلدارة
ريععلىاعتماًداالمدينةمجتمعفىتدريجيًّاواندمجوا، فيهافأقاُموا، واإلسكندريَّةالَقاهرة
عبدككتابات (الماضىالقرنمناألخيرةالعُقودأدبيَّاتعلىانعكاسهلهكانممَّا، أطيانهم

الربعفىالمسرحيَّةواألعمال، للُمويلحيهشامبنعيسىوحديث» اُألستاذ  «فىالنَّديمالله
).المثالسبيلعلىالعشرينالَقرنمناألول
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الُحرَّةالمهنأربابمنالُمثقَّفةالعناصركانتحتَّى، نهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما
كانوقد، مَصالحهاعنوتعبِّر، الُوسطىالطبقةقيامتتصدر، واألطبَّاءوالمهندسينكالُمحامين

فىبتعليمهمذُووُهماعتنىالذينالموظَّفينوكبار، األعيانأبناءمنالغالبفىهؤالء
المهنُممارسةبعضهمفاختار، الدَّولةمناصبلتولِّيلتأهيلهم؛ والخارجبِمصرالمدارس

.الحُكومةبوظائفاآلخرالبعضالتحقبينما، الحرَّة

ُمعظمهمأنَّرغم (الُمدنُسكَّانمصالحعنالماضىالقرننهايةمنذيعبِّرونهؤالءوكان
مستوىبرفعالمطالبةطريقعنفاعليتهمزيادةإلىويسعون)، ريفيَّةأصولمنجاءوا
الجامعةبإنشاءاهتمامهمكانثمَّومن، الشَّعبأبناءمنأكبرلقطاعمتاًحاوجعله، التعليم

اللِّيبرالىالنمطعلىدستوًرااألمةومنح، االنتخابحُقوقبتوسيعوالمطالبة، المصريَّة
.الغربي

فىاألجنبىالوجودبخطورةالواضحوعيها، الجديدةالطبقةلتلكالنسبىالتَّماُسكمنوزاد
،المصريَّةالمدنعلىاألوُروبيينالمهاجرينتدفُّقخاللمنالعيانأمامماثالكانالذىمصر

لحركتهاتتَِّخذلمولكنها. األجَنبيَّةاالمتيازاتحمايةفىوالمالالتجارةقطاععلىوسيطرتهم
جماهيرىقطاعحشدإلىُمستندًةاألجنبيَّةالهيمنةضدالسلمىبالنضالفاكتفت، ثوريًّاَمنحًى
الَوطنىالحزبفَعلمانحوعلى (والطالبالتُّجاروصغارالحرفيِّينفىتمثَّلوراءهامحُدود

).َفريدومحمَّد، كاملُمصطفىبزعامة

الفَالحُون
المجتمععلىبالغأثٌرإسماعيلالخديوعهدفىالزراعةقطاعشهدهاالتىللتغيُّراتكان

الملكيَّةحقوقدعمإلى) المطافنهايَّةفى ( أدَّىفإنهالُمقابلةنظاممساوئفرغم. الرِّيفي
الُقطنزراعةفىالكبيرالتوسُّعأدَّىكذلك، إسماعيلعصرانقَضاءبعدلألرضالفرديَّة
ِملكيَّةفىتركُّزحدوثإلى، القطنإنتاجفىالتَّخصُّصإلىالمحُصولىالنظاموتحويل
عنالفالحينعجزنتيجةالصَّغيرةالملكيَّاتوتآكلت، الكبيرةالملكيَّاتفاتسعت، األرض

مَساحاتعلىأيديهمهؤالءفوضع، األجانبالمراُبونلهمقدمهاالتىالربويَّةالدُّيونَسداد
مناآلالفبذلكلينضم، الُمالكلكبار - الغالبفى - بيعت، المالكِصغارأطيانمنكبيرة
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أداةعنإقصاؤهمتمَّبعدمازراعيِّينُعمَّالإلىويتحولُّوا، الُمعدمينجيشإلىالُمالكِصغار
).األرض (اإلنتاج

التاسعالَقرنمناألخيرةالثالثةالعُقودفى% 75بنسبةمصرُسكَّانزيادةذلكإلىأضفنافإذا
حجمأدركنا، الريففىيعيُشونكانواالسُّكانمن% 80علىيزيدماأنوخاصًَّة، عشر

علىإسماعيلأدخلهاالتىالتطوُّراتعننشأتالتياالجتماعيَّةاألزمةوأبعاد، الَفقرمشكلة
.الزِّراعيالقَطاع

والشَّقاءالُبؤسمنالكثيرجلبت، الريفألعيانكبيرةمكاسبالتطوراتتلكحقَّقتوبينما
االشتغالعبءوحدهمعليهموقعفقد، سواءحدٍّعلىوالمعدمينالمالكصغارمنللفالحين
ألغىعندماوحتَّى، الفيَضانزمنالجُسوروحفظالترعوشق، العامَّةاألعمالفىبالسُّخرة
كانالتىاألعمالألنَّ، اسميًّاجاءاإللغاءفإنَّ، الماضىالقرنتسعينيَّاتفىالسُّخرةاالحتالل

بتعبئةالريففىالبطالةظُروفمناستفاُدواالذينللُمقاولينُأسندتفيهاالفالحونُيسخَّر
تكفىالتافهةزهيدةأُجورمقابل) التَّراحيل (ِخاللمنالمشُروعاتتلكفىللعملالفالحين
.وُأسرتهالفالحأْوِدإلقامة

منلهاألدنىالحدِّوتوفير، حُقوقهلحمايةيتدخلفلم، اعتبارهمنالفالحالُمشرِّعوأسقط
وعيهمغابالذينالمالككبارأيديفىالسُّلطةكانتفقد، ذلكفىعجبوال، الحياةأسباب

منعليهيترتَّبقدوما، ضَرٍرمنمَصالحهمعلىالفقرُمشكلةتفاُقميلحقهقدبمااالجتماعي
ثورةأثناءوحتَّى ، الُعرابيَّةالثَّورةأثناءذلكعلىالدَّالةالمؤشِّراتتواُفررغم، اجتماعيَّةثورة

1919.

إلىالرِّيفمنالهجرةتدفُّقعلىإسماعيلأنشأهاالتىالحديديَّةالخُطوطشبكةامتدادوساعد
القاهرةبمدينتيالعامةوالمرافق، األقاليمبُمدنالقطنمحالجفىوخاصَّة، للرزقطلًباالُمدن

فتدفَّق، والسُّويسُبورسعيدوخاصَّةبالموانيوالتفريغالشَّحنوأعمال، واإلسكندريَّة
القاهرةمدينتيعلىوالصَّعيدالدِّلتاومن، الَقناةُمدنعلىالصعيدمنالمعدُمونالفالُحون

لُسكنىحولهماالعشوائيَّةاُلمستوطَناتانتشارظاهرةبدايةشهدتااللَّتينواإلسكندريَّة
.المدنتلكعلىالوافدينالفالحين
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للعملطلًباالمدنإلىهاجُرواالذينالفالحونقدم، المدنسكانمنالحرفيِّينإلىوإضافًة
وقطاعالمحُدودةالغذائيَّةبالصِّناعاتاشتغلتالتى، المصريَّةالعاملةللطبقةاألولىالنواة
سلسلةخاللمنوُجودهاعنأعلنتحتَّىوئيًداُنموًّاتنموبدأتوالتى، والخدماتالنقل

.عشرالتاسعالقرنمنالتسعينيَّاتمطلعمنذتنظمهابدأتالتىالُعمَّاليَّةاإلْضَرابات

التَّفرنُج
ظاهرةبعدهواستمرتإسماعيلعصرمعمصرشهدتهاالتىاالجتماعيَّةالتغيراتبينومن

مالمحمنوغيرهما، والملبس، المسكنفىالغربىالحياةُأسلوبتقليدبهاونعني، التفرُنج
منذاألوروبيالزِّىاتخذالمصرىالجيشأنَّورغم. اليوميَّةاألوروبيَّةالحياةلنمطماديَّة
بالزِّيالحُكومةموظفىاللتزامالُمتحمِّسينمنكانباَشاسعيدمحمَّدوأنَّ، عليمحمَّدعصر

الزىانتشارجانبفإلى، المجالهذافىكبيًراشوًطاقطعإسماعيلالخديوأنَّإال، األوروبِّي
،األجنبيَّةوالشركاتالحُكومةموظَّفىمن» األفنديَّة  «وخاصةالمدنُسكَّانبيناألوُروبي

مدينتىأنَشأكما، واإلسكندريَّةبالقاهرةاألوروبِّيالطِّرازعلىجديدةأحياًءإسماعيلأقام
وأمدَّ، أيًضااألوروبِّيالمعمارىالنَّمطعلىالسُّويسمدينةوطوَّر، واإلسماعيليَّةُبورسعيد
عهدهبعدالكهرباءودخلت (والَغازالنقيَّةبالمَياه) بعدفيماالقناةُمدنثمَّ (واإلسكندريَّةالقاهرة

حاِلهاعلىالقديمةالَقاهرةُتركتفقد، ِمصرفىالحَضريالمجتمعُثنائيَّةإلىأدَّىممَّا)، بقليل
وَمالهيهاوفنادقهاومحالتهابعمائرهاالطَّابعأوروبيَّةحديثةقاهرةجانبهاإلىوقامت

.واألفنديَّةاألعَيانمنالمصريينوُنخبة، األجانبمنوُسكَّانهاومسارحها

استخدامفشاع، األوروبيَّةالسِّلعلَصالحاالستهالكيَّةاألنماطفىكبيٌرتغيُّرذلكعلىوترتَّب
على) أمرهابدايةفى (قصًراكانتجديدةحرفوظهرت، األوروبِّيوالزىاُألوروبِّياألثاث

معظموكان)، اِإلسكافيَّة (والجزمجيَّة، اإلفرنجياألثاثوُصنَّاع، التَّرزيَّةمثلاألجانب
منجديدةأصنافُأدخلتكذلك، واألرمنوالُيونانيِّيناِإليطاليينمنالحرفتلكأصحاب
والمفرداتاُلمصطلحاتنطاقكذلكواتَّسع، تدريجيًّاالمصريونعليهاأقبلوالشرابالطَّعام

ظاهرةإطارفىالمصريَّةالعاميَّةإلىتسرَّبتالتى) والُيونانيَّةوااليطاليَّةالفرنسيَّة (األجنبيَّة
سلبيَّةأثاٌر - بالطَّبع- لهاوكانت. بعدهوشاعتإسماعيلعهدفىنطاقهااتَّسعالتى؛ التفرنج
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التاليَّةالثالثةالعقودأدبيَّاتفىأصداؤهاتردَّدت، التَّقليديالمصرىالحرفىاإلنتاجعلى
.واالسِتهجاناالستحسانبينوتراوحتإسماعيللعصر

***

التطورفىُمهمًّادوًرااالقتصاديَّةإنجازاتهلعبتفقد، إسماعيلعصرسلبيَّاتكانتومهما
وتلك، عليهاومالهابما، العشرينالقرنمناألوَّلالرُّبعحتَّىمصرشهدتهالذىاالجتماعى

موضوعيًَّةرؤيًةالُمتعاقبةلألجياليوفِّر، بهوالوعىالتاريخفدراسة، ومغزاهالتَّاريخِعبرة
ومن، سلبيَّاتهادُروسواستيعاب، بايجابيَّاتهالالستفادة، العُصورمختلفعبراُألمَّةلتجارب

تحاُمٍلأو، لَصاحبهأولعهٍدتحيٍُّزدونالوطنىتاريخنافىالنَّظرُنمعنأنيجبالمنطلقهذا
.وُأمَِّتنالوطِنناأفضلُمستقبٍلعنالبحثننُشدكناإذا، ورُموزهأخرعهٍدعلى
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المصريَّةالصَّحافَةتاريخُ
*

الصحفأبرزظهرتأرضهافعلىالعربيَّةالصَّحاَفةتاريخفىمركزيًّادوًرامصرلعبت
بعضصدرت) إسماعيلالخديووخاصًَّة (لحكامهاالمالىالدعموبفضل، األولىالعربيَّة

سنرىفكما، ذاتها) اآلستانة (العثمانيَّةالدولةوحاضرةبل، الشامبالدفىالهامةالصحف
القرنمناألولالنصففىالعصريَّةالدولةبناءبمشروعمصرفىالصَّحاَفةتاريخارتبط
عام (القرنينمصرفىالصَّحاَفةعمريبلغسوفالزَّمانمنعقدينوبعد، عشرالتاسع
ولعلها، التطورطريقعلىبعيًداشوًطا- اآلنحتَّى  -المصريَّةالصَّحاَفةوقطعت)، 2028

ببلوغهااالحتفالموعديحينعندماالعالمصحافةبينمتميزًّامكاًنالنفسهاتجدأنتستطيع
.ُعمرهامنعامالمائتى

مصرفيالصَّحافَةبداية
بتاريخالمهتمينبعضمصرفىالصَّحاَفةلُعمرالسابقالزَّمنىالتَّحديداستوقفربما

مصرفىالفرنسيَّةالحملةأصدرتهاالتىللصحفإهمالناعنليتساءلوا، المصريَّةالصَّحاَفة
فىالصَّحاَفةلظهورمعلًماالمصريَّةالصَّحاَفةمؤرخىبعضمنهااتخذوالتى)، 1798-1801(

.مصر

َصدرتألنهاالمصريَّةالصَّحاَفةلبدايَّةَمْعلًماالفرنسيَّةالصحفتلكفىنرىالجانبناومن
الفرنسيَّةالحملةرجالإلىاِإلعالمىخطابهاووجهت، فرنسيَّةبأقالموُحرِّرت، بالفرنسيَّة

رغم، لذلكتدعوهاالحاجةتكنفلم، عربيَّةصحيفةبإصدارالحملةتهتمولم، وُضبَّاًطاجنوًدا
البَياناتطباعةفىاستخدمتهاعربيَّةبحروفحديثةمطبَعةأولمصرإلىمعهاحملتأنها

ولم، المساِجدأبوابوخاصة، العامَّةباألماكنوُعلِّقت، المصريينإلىُوجِّهتالتىوالتَّعليمات
ربععلىيزيدماوتقضي، بعيٍدأوقريٍبمنبالصُّحفتتصلالمطُبوعةالُملصقاتتلكتكن

فىالصَّحاَفةلميالدتاريًخا - بحقٍّ - كانالذى1828عامالمصريَّةالوقائعصدورقبلالقرن
.باشاعليمحمَّديدعلىمصر

.2007ربيع ، 36العدد، مصريةأحوالمجلة*
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أو (مكُتوبةوسائطالتاريخهذاقبل -  الشرقيَّةالبالدمنغيرهاأو - مصرتعرفولم
مانحوعلى، عليهاالوُقوفأمريعنيهممنإلىواإلقليميَّةالمحليَّةاألخبارلنقل) مخُطوطة

بينكانمارغم، عشرالخامسالقرنمنذ) البندقيَّةوخاصة (التجاريَّةاإليطاليَّةالمدنعرفته
كانتالمخُطوطةالنشراتفتلك، وقديمةمتينةتجاريَّةِصالتمنوالشَّامومصرالمدنتلك
بإيطالياتتَِّصلأخبارمنمعهمالمسافُرونينقلهماعلىوتعتمد، التجاريهممااألخبارمنتقدم

.المتوسطالبحروبالد، األخرىأوروبَّاوبالد

فىالمشتركينإلىإيصالهاالمهممنأنَّ)، واحدفرٌدالَغالبفىوهو (النشرةُمحرِّرويرى
فىوغربهاأوُروبَّاوسطفىوانتشرت، مطُبوعةالنشراتتلكأصبحتثم، المخُطوطةنشرته
ثم، سنويَّةنصفدوريَّةإلىفتتحول، التحريريَّةمادتهاوتتسعلتتطوَّر، عشرالسادسالقرن
إلىاألْطَلنطىالمحيطوتعبر، عشرالسَّابعالقرنمطلعمعأسبوعيَّةثم، شهريَّةثم، سنويَّةربع

.القرنذلكختامعندأيًضايوميَّةُصحفهناكوتصبح، الجديدالعالم

والدينيَّةالتجاريَّةالمطبوعاتإصدارمنمهمتهاوتحولالمطبعةبتطوراقترنالتطورهذا
تطورمعالصَّحاَفةظهورإلىقادتالتىالمطُبوعةاإلعالميَّةاألدواتتلكغمارخوضإلى

.واالتصالالمواصالتطرقوتطور، الصناعيَّةثمالتِّجاريَّةالرأسماليَّة

منالدُّنياعرفتهمالكلأُصوالالعربيالتاريخيالتراثمنيتَّخُذونمنبعضتساَءلوربما
ُعرَفتالتىالتراثيَّةالخبريَّةالكتابةأشكالألحِدالَكاتبإغفالأسبابعنالحديثةالِبدع

مرِّعلىوكتبهمالحوليَّاتكتابمنالعديدأسماءيعدُِّدونهؤالءراحوربما، بالحوليَّات
هذاالكاتبُينِكرفلماذا، الجبرتيالرحمنعبدإلىوُصوال، الوسيطةاإلسالميَّةالعصور
هذاولماذا؟ األخبارالستقاءمصدًراالحوليَّاتكتبكانتطالما، للصَّحافةاإلسالمىاألصل

حوليَّاتفضلوإنكار، وتداوُلوهاالفرنجةكتبهاالتىالمخُطوطةالنشراتبتلكاالحتفاء
 ؟!.المسلمين

مضى، الزمنعليهاعَفاأخباًراقدمت -  جميًعا - ولكنهالألخبارمصدًراالحوليَّاتكانتحقًّا
إالمخُطوطةيدهفىوقعتمنتفيدوال، بالماضيتتعلَّقتاريخيَّةمادةفهى، وانقضىعهدها

،شفاهًةيتناقُلونهاالنَّاسفكانالجارَيةاألخبارأما. األحوالعليهكانتماعلىالوقوففى
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المخطوطةوالنَّشراتعندناالحوليَّاتبينللشَّبهوجهوال، صالحيتهاانقضاءبعدتصلوقد
كتبتالمخطوطةالنَّشراتكانتوإذا، الحديثةالصَّحاَفةَجنينكانتالتى) المطبوعةثم(

.الُوْسطىالطبقةلتشَملالدَّورياتقراءدائرةمنوسعتالطباعةفإنَّ، للخاصة

مطبعةأوَّلجاءتفقد، الحديثةالطباعةتعرفبلدأولتكنلممصرأنَُّهنابالذِّكروحريٌّ
المقدسالكتابلطباعةاليهودأحدجلبها، عشرالخامسالقرنأواخرفىإستانبولإلى

األخيرالعقدإلىإستانبولإلىعربيَّةبحُروفمطبعةأولوصولوتأخُّر، الِعبريَّةبالحروف
عام (َحلبفىعربيَّةمطبعةأولظُهورعلىالقرنمنيقرببعدما، عشرالثامنالقرنمن

)1732عام (بلبَنانالشويرقريَّةفىالثانيَّةالمطبعةوكانت، البَطاركةأحدأنشأها) 1702

) .1750عام (عربيَّةمطبعةبيروتفىاألرُثوذكسأنشأثم، الكاُثوليكيَّةاألديرةأحدتخصُّ

بالدرجةوالتجاريَّة، األولىبالدرجةالدِّينيَّةاألغراضلخدمةالمطابعتلكاستخدمتوقد
.الثانيَّة

الفرنسيَّةالحملةمطبعةمنُشوراتخاللمنإالالمطُبوعالعربىالحرفتعرففلممصرأمَّا
التىتلكهى) حديثة (تركية - عربيَّةمطبعةأولوكانت)، 1801 (معهاالبالدغادرتالتى

عامحوالي - مرَّةألول - عنهالنسمع، اإلداريَّةالمتطلِّباتلخدمةبالقلعةعليمحمَّدأقامها
،عامًَّةالثقافيمصرتطورفىالزاويةحجركانتالتىبوالقمطبعةتأسيسويليها، 1815

.المطبعةتلكأخرجتهامصريَّةصحيفةأولالمصريَّةالوقائعوكانت

المصريَّةالصَّحافَةوميالدالمصريَّةالوقائع
،السياسىلمشروعهالزاويَّةحجرالقويَّةالمركزيَّةاإلدارةمنيتخذباَشاعلىمحمَّدكانلما

اإلنتاجتضمينإلى، فقطالَعدلوإقامةاألمنوحفِظالجبايةمنفيهاإلدارةمهمةتحولتالذي
علىاإلدارةأركانتجعلاتصالأداةإيجادعلىحرصهظلفى، السَّابقةللمهاموالخدمات

منغيرهومهاممَهامهبينبالصِّلةمعرفةعلىفيهاطرفكلوتجعل، يجرىبماعلم
مابكلخالصًةليعد» الُجرنالقلم «باشاعليمحمَّدأنشأالغرضولهذا. المعنيَّةاألطراف

واإلدارةوالتجاريوالصِّناعيالزِّراعيباإلنتاجتتصلأحداٍثمنمصرأرضعلىيدور
الوقوفلهيتيحبما، انجازهتمَّومايجريعمَّاكاملةُصورةالباشالدىلتتجمع، شتَّىبفروعها

يأُمرثم، مخُطوًطاعلىلمحمَّديقدم» الُجرنال «وكان، البالدفىوكبيرةصغيرةكلعلى
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وُحكَّامالموظفينكبارعلىتوزع، القلعةمطبعةفىوالتركيَّةبالعربيَّةمنهنسخبطباعة
تتجاوزلمولكن، الباشابهيأمرماوفقبل، معينبزمٍنمحدًَّداصُدروهيكنولم، األقاليم
.أيامالعشرةوآخر» ُجرنال«صدوربينالفترة

المائةنحوالجرنالمنيصدرفكان، سنواتعشرنحوالمنوالهذاعلىالحالواستمرَّت
ترفيهيًّاموضوًعا، الحكوميَّةالرسميَّةاألخبارجانبإلىيتضمَُّنيوميًّاوأصبح، نسخة
هذهتحويلالباشاقرَّرحتَّى، التراثيَّةالطَّرائفكتبمنغيرهاأو» وليلةليلةألف «منمقتبًسا

بحياِةيتصلوما، الحُكومةأخباربينتجمع» المصريَّةالوقاِئع «تسمىجريدةإلىالدوريَّة
يتجاوزالمنهاالمطبوعةالنُّسخعددوكان، كافَّةالناسإلىلتوجَّه»،  الرَّعيَّة «المحُكومين

الموظَّفينوكبار)، العليا (الخصوصيَّةالمدارسوتالميذالعلماءعلىُتوزعنسخة600
مرتًَّبايتقاضىلمنوأتيح، وكريتوالسُّودانوالشاموالحجازمصرفىوالعسكريينالمدنيِّين

ذلككل،  الجريدةفىالمشتركينمنيكونأن) جنيهاتعشرة (شهريًّاقرشألفإلىيصل
،الجمهورلعامةاالشتراكأوللبيعُمتاحًةالجريدةتكنفلم، المطبوعةنسخةالستمائةحُدودفى

الذلكولكن، الُوسطىاإلدارةعناصرمنيعدشهريًّاجنيهاتعشرةراتبهكانمنأنكما
 .رؤسائهمإلىتصلالتىالنُّسخخاللمنعليهااطِّالععلىالموظفينصغاريكونأنيمنع

،التركيَّةعنالعربيَّةالنسخةُفصلتثم)، تركيَّة/عربيَّة (اللغةثنائيَّةالمصريَّةالوقائعوكانت

النسخةاختفتوأخيًرا، تركيَّةواألخرىعربيَّةإحداهما، الواحدللعددطبعتانُهناكفأصبحت
»المصريَّةالوقائع «إصدارأَعادالذى)،  1879-1863 (إسماعيلالخديوىعهدفىالتركيَّة

انتظامدونوصدرت )، 1854 – 1848 (األولباشاعبَّاسعهدفىحيًناتعطَّلتبعدمابانتظام
).1863-1854 (باشاَسعيدمحمَّدعهدفى

منينقلكانوما، الحكوميَّةاألخبارجانبإلىفضمَّت؛ للوقاِئعالتحريريَّةالمادَّةتنوَّعت
الصُّحفمنكثيًراواقتربت. الشعريَّةالقصائدوبعض، محرُِّرونكتبهامقاالت، التراثُكتب

تولىعندما) 1882-1881 (العرابيَّةالثورةأيامتحريرهاوأسُلوبمادتهاحيثمناألخرى
والمدارساألزهرخريجيمنالمثقفينوبعض، زغُلولوسعد، عبدهمحمَّدالشيختحريرها
رسميَّةجريدةإلى» المصريَّةالوقائع «تحوَّلتاليوموحتَّىالبريطانياالحتاللومنذ، الحديثة
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منهاواختفت، بهاالناسإلعالمالرسميَّةواللَّوائحوالتشريعاتالقوانينبهاُتْنَشر، محضة
 .تماًماالتحريريَّةالمادة

إسماعيلعصرفىالصَّحافيَّةالنهضة
الذيالمشُروعوهو، مصرفىالحديثةالدولةمشروعباستكمالمعنيًّاإسماعيلالخديوكان
األوَّلالنِّصففىعليهكانعماوالدَّولياإلقليمىالمناختغيَّروإن، باشاعلىمحمَّدجدهبدأه
،أوُروبَّافىأهميَّةمنللصَّحافةأصبحماتماًمايعيإسماعيلوكان، عشرالتاسعالقرنمن

مصداقيًَّةليعطىاألوروبيَّةالصَّحاَفةأمام» العصرىالحاكم «بصورةيبُدوأنعلىويحرُص
قطعًةمصريجعلأنفيهوعدوالذىالحكمتوليهعندالدولقناصلأمامأطلقهالذىللتصريح

.أوروبَّامن

معنويًّامصرفىالمستقلةالعربيَّةالصَّحاَفةبرعايةإسماعيلالخديوىاهتمالسياقهذافى
كرًماأكثركانوإن (العربيَّةالبالدمنوغيرهاالشامفىالعربيَّةالصَّحاَفةوكذلك، وماديًّا

األديبفأسَّس،  مصرفىالُحرَّةالصَّحاَفةظهورعهدهفشهد).  األجنبيَّةللصُّحفورعايَّة
عام (األسبوعيَّة» النِّيلوادي «صحيفة) الطَّهطاويرفاعةتلميذ (السُّعودأُبواللهعبدوالشَّاعر

السُّعودأبواللهعبدوأعادفعطَّلها،  سياستهنقدفىبإفراطهاذرًعاضاقالخديوولكن)، 1866
».األفكارُنزهة «باسمإصدارها

عام) يومينكلتصُدركانت (أسُبوعيَّةثلثصحيفةأسَّسالسُّعودأبوُأنسيمحمَّدابنهولكن
التحريرلتطورنموذًجاوكانت،  1878عامحتَّىُعمِّرتالتى» األخبارروضة «هى1874

عن (المترجمةوالمقاالتاألدبيَّةوالمَقاالتواألخبارالسياسيالمقالفضمتالصحفى
).األحوالأغلبفىالفرنسيَّةالصَّحاَفة

فىالعربيَّةللصحافةيؤرُِّخونمنعندالشَّائعةالمقولةالثالثالصحفهذهوجودويدحُض
لويسمثلالشَّوامأيدىعلىجاءت ) الحكوميَّةغير (الُحرةللصَّحافةالبدايَّةأنَّمنمصر

،إسماعيلبرعاية1870عامأسبوعيَّةبيُروتفىبدأتالتى» النَّحلة «صاحبصاُبونجي

أصحابتْقَلاوسليمبَشارةثم، 1876عاماإلسبوعيَّة» الكوكبُشعاع«صاحبوحموي
جمالوتالميذالطَّهطاوىرفاعةتالميذمنالمصريونالمثقَُّفونلعبفقد). 1875» (األهرام«
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منالثانىالنصففىالمصريَّةالصَّحاَفةتاريخفىمهمًّادوًرا، عبدهومحمَّداألفغانىالدِّين
ذلكفىَصدرتالتىالصحففىالتحريرأعمالكواِهلهمعلىوقامت، عشرالتاسعالقرن

.مصرفىالشَّوامأسَّسهاالتىالصُّحفذلكفىبما، العصر

بدايةسجَّلترسميَّةشبهأخرىومجالتُصحٌفهناككانتالحرةالصَّحاَفةجانبوإلى
،1870عامصدرتالتى» المدارسروضة «مجلةمثل، مصرفىالمتخصصةالصَّحاَفة

،الطَّهطاويرفاعةبكعليتحريرهارئاسةوتولَّى، مصرفىالثقافيَّةالصَّحاَفةرائدةوكانت

1865عام) النحلذكرُهوواليعسوب» (الطبيعُسوب «بعنوانطبيَّةمجلَّةأولصدرتكما

الَعسكريَّةالجريدة «نفسهالعامفىصدرتكما. الَحكيمعليمحمَّدتحريرهاوتولَّى
لجريدةإصدارإعادةفكانتاألولىأمَّا»، المصريَّةالحربأركان «وجريدة» المصريَّة
المجالتأقدممنولعلَُّهما، تماًماجديدًةكانتوالثانيَّة، 1833عامعليمحمَّدأصدرها

.بالشرقالعسكريَّة

عامبالقاهرةصدرتالتىاألسُبوعيَّةنصف» الشرقِمرآة« كانت» األهرام «جانبوالى
منبتشجيٍع، عنُجوريسليمرأسهمعلى -الشواممنمجموعةتأسيسهاوتولى، 1879

الثورةأياممهمًّادوًراولعبت، السياسيَّةالطبيعةذاتالحرةالصحفأهمِّمن - إسماعيل
االحتالل (1882منذِملكيَّتهاانتقلتبعدما1885عامحتَّىتصدرواستمرت، العرابيَّة

.ناصفوأمينالَيازجيخليلإلى)  البريطانى

اللَّتانالصَّحيفتانالسياسيَّةالحياةفىُمهمًّادوًرالعبتالتىالشوامُصحفمنكانكذلك
صدرت - أسبوعيَّةجريدة» - مصر«األولىوكانت، نقاشوَسليمإسحقأديبأسَّسهما
وكانتا، 1878عامباإلسكندريَّةصدرتيوميَّةجريدة» التِّجارة «والثانيَّة، 1877عامبالقاهرة
،األفغانىالدينجمالأفكارتستْلِهمان، الغربىللتدخلالمعادىاالتجاةعنللتعبيرِمنبرين

وتولى، 1877عامبالقاهرةيوميَّةَصدرتالتى» الوطن «جريدةالدَّورهذافىوشاركتهما
.المصرييناألْفَغانىتالميذمنوكانا، ضويوإبراهيم، السيِّدعبدميخائيلتحريرها

مصرىتلميذ - نفسهالعامفى - أصدرهامصرتاريخفىساِخرةصحيفةأولذلكإلىأضف
جملةتحتإسماعيلالخديوىسياسةُمعارضةعنلتعبر، صنُّوعبنيعُقوبهولألفغانىآخر
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صنُّوعابنكانفقد»،  ُزمَّارةأبو»، «ُصفَّارةأبو»، «زرقانضَّارةأبو»، «نضَّارةأبو «عناوين
إصدارهاإلىعادبمصادرتهاقرارصدروكلما، بالبريدوترُد، باريسفىمنفاهمنيصدرها

.آخرباسممصرإلىوإرسالها

نوعيَّةنقلًةكانتإسماعيلالخديوىعصرفىالصَّحاَفةشهدتهاالتىالنَّهضةهذهأنشكوال
التناولوتطور،  المضُمونوتنوعالمادةتنوعشملت، ِمصرفىالعربيَّةالصَّحاَفةتطورفى

األولالربعحتَّىالمصريَّةالصَّحاَفةعلىكلهذلكانعكسوقد. الصَّحفىواإلخراجوالتحرير
ومن، مصرإلىالتلغرافدخولالعصرذلكَشهدفقد)، تقديرأقلعلى ( الِعشرينالقرنمن
تزوُِّدكانتالتىالبرقيَّاتخاللمن) األوُروبيَّة (الدوليَّةاألنَباءوكاالتخدمةمناالستفادةثم

الصَّحاَفةمن- قبلمن - أخبارهاتستقىالمصريَّةالصحفوكانت. باألخبارالصحف
فأصبحت،  الصُّدورتاريخعلىاألسُبوععنيزيدماُمتأخِّرًةبالبريدترُدالتىاألوربيَّة
ممَّا، معُدودةساعاتفىالصُّحفإلىالبرقُيطيرهاوالدوليَّةواإلقليميَّةالمحليَّةاألخبار
.شكدونقويًَّةدفعًةالتحريرأعطى

السياسيَّةوالحركةالمصريَّةالصَّحافَة
الثَّورةأحداثخاللالسِّياسيَّةالتعبئةفىبارٌزدوٌرللصُّحفيكونأنالطبيعىمنكان

األعَيانمطالبعنالمصريَّةالوطنيَّةالصُّحفعبَّرتحيث)، 1882-1881 (الُعرابيَّة
،لألمةالنيابيَّةالحُقوقتوسيعفىالنوابشورىمجلسأعضاءمطالبدعَّمتكما، والضُّباط

والعسكريالسِّياسيالَحْشدفىدوًراولعبت،  للثَّورةالبارزةالحوادثعنتقاريرونقلت
بعضوتعرض. البالدواحتاللالثُّواربهزيمةانتهتالتى، البريطانيالعدوانُنذرلمواجهة

االختفاءأو، المنفىفىالَعيشإلىبعضهمواضطر، للعقابالثورةسانُدواالذينالصحافيين
ومحمَّد، الثَّورةوخطيب» والتَّبكيتالتَّنكيت «جريدةصاحبالنَّديماللهعبدمثل، البالدداخل
وتنكروااالحتاللجانبالشَّوامالصَّحافيينبعضاختاربينما، المصريَّةالوقائعمحرِّرعبده

.نقاشسليمفعلمانحوعلى، للثورة

الصحفمعظمفتحتجُباالحتاللظروفمنالمصريَّةالصَّحاَفةتعانىأنالطَّبيعىمنوكان
خارجأصحابهالفرارإمَّا، العرابيَّةالثورةوأيامإسماعيلأيَّامأواخرفىراجتالتىالسياسيَّة

الصحفعدديتجاَوزلملذلك.  لهاالممنوحةالتراخيصبإلغاءالسلطاتلقيامأو، البالد
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كان، دوريًَّةالعشرينلالحتاللاألولىالعشرالسنواتفىصدرتالتىالجديدةوالمجالت
الصحيَّةوالثقافةواألدبوالتجارةالزراعةفىمتخصِّصًةُصحًفامنهاالنِّصفنحو

.وغيرهاالَقانونيَّةوالنَّشرات، الخيريَّةالدينيَّةالجمعياتوإصدارات

لمجديدةومجلةصحيفة285صُدورشهدتفقد) 1902-1892 (الثانيَّةالعشرالسنواتأمَّا
دخلالألسبابأعدادِبضعةصُدوربعداحتجبتُصحففُهناك،  طويالمعظُمهاُيعمِّر

فىمصرإلىوفدواالذينالشوامبعضأصدرهاالتىالصُّحفتلكبينهامن، فيهاللسِّياسة
األصليَّةمواطنهمفىمحليَّةقضاياتعالجومجالتُصحًفاوأصدروا، البريطانىاالحتاللظلِّ

.العثمانىللُحكمالخاضعةالَعربيَّةالوالياتإلىتصديرهابقصد

عواصممنالكثيرفىصدرتالتىوالمجالتالصحفمنالَعشراتبينهامنأنكما
الدينيَّةالمجالتمنالعشراتوكذلك، التوزيعمجالمحُدوديَّةبسبباحتضرتثم، الُمديريات

القبطيَّةالجمعيَّاتأصدرتهاوالتى، بالعربيَّةالمسيحيَّةالتبشيريَّةاِإلرَسالياتأصدرتهاالتى
بيننلمحولكننا. والبُروتستانتيالكاُثوليكيالمسيحيالتبشيرلحركةالُمعارضةاألرثوذكسيَّة

أولكانتلعلها، 1900عامحلمىأحمدأصدرهاالتىاألسُبوعيَّة» الهوانم «الصحفتلك
ومجالتالُفكاهيَّةالمجالتبعضجانبإلى، النِّسائيَّةالصَّحاَفةمجالفىمصريَّةمحاولة

وكذلك، نفسهاالسَّنةفىصدرتالتى» العفريت)، «1897» (منيتيحمارة «مثلالُمَسامرة
منالعديدذلكإلىأضف، للطِّفلمصريَّةمجلةأوَّلكانتربماالتى» الصَّغيرالسَِّمير «مجلة

.المجاالتمختلففىاألهليَّةوالهيئاتالجمعيَّاتصحف

لسياسةالمشايعةالسياسيَّةالصَّحاَفةظهورالبريطانىاالحتاللعهدمنالثانىالعقدشهدكما
وعلى، أحياًنابوُضوحالسياسةتلكُتعارضالتيالوطنيَّةوالصَّحاَفة، لهاوالُمروِّجةاالحتالل
العالميَّةالحربحتَّىالمعارضةالوطنيَّةالصحفتلكبعضواستمرَّت، ُأخرىأحياًنااستحياء
حريَّةقيَّدالذىالمطبوعاتقاُنونسطَوةتحتقسًراإمَّابعضهااختفىحينعلى، األولى

.لهمالماليَّةالمساندةضمانعنأصحابهالعجزاختياًراأو، الصَّحاَفة

الذى» األهرام «سوىإسماعيلعصرفىصدرتالتىالصُّحفمنالساحةعلىيستمرولم
منموقفهوكان، الُعرابيَّةالثورةأيَّامللِخديوالتأييدبروحالمشربالحيادموقفوقف
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ومدافًعاالفرنسيَّةالنظرلوجهةُمتبنًِّيا، االحتاللعهدمناألولالعقدفىتماًماُمحايًدااالحتالل
وفرنسابريطانيابينالُودِّياالتفاقتوقيعبعدالحَيادىموقفهإلىليُعود، الثانىالعقدفىعنها
ألهموُمقدًِّما، الدقيقللخبرمصدًراالسَّاحةعلىمكانتهعلىمحافًظاوظلَّ، 1904عام

وخاصة، االجتماعيَّةاإلخباريَّةللخدماتوُمبتدًعا، والتجاريَّةالماليَّةلألوساطالخدمات
 .اليومحتَّى - يكادأو - بهامنفرًداظلَّالتىالوفيَّاتإعالنات

عنوالمدافعاُلمروجدورلتعلَب1889عامتأسستالتىاليوميَّةالُمقطمجريدةوجاءت
فكانت،  االحتاللمنالتخلصفىالمصريَّةالوطنيَّةألحالموُمناهضًة، االحتالليَّةالسياسة

بثِّفىسبًباوكانت، بالعربيَّةناطقةإنجليزيَّةجريدة - بحق - الوطنيَّةالصَّحاَفةوصفتهاكما
وتحمَّلتبل، الوطنيَّةالصَّحاَفةفىوالُعمالءبالدُّخالءلنعتهموسبًبا، للشَّوامالكراهيَّةُروح
المشرقفىالعربيَّةالحركةتجاهالسَّلبيالمصرىالموقفعنالمسئوليَّةمنكبيًراقسًطا

.العربى

غريبينيكوناولم، نمروفارسصرُّوفيعُقوب: هماالموارنةمنلبنانيَّان» المقطم «وأسَّس
 -ودعمهبتشجيعه - وأسَّسا، إسماعيلالخديوأياممصرإلىقِدَمافقد، المصريَّةالسَّاحةعن

مجالفىالخوضعنهماُيعَرفولم»، الُمقتطف «هى1876عامشهريًَّةثقافيًَّةعلميًَّةمجلًة
بمهمةالبريطانىالُمعتمدإليهايعهدأنوقبل، البريطانىاالحتاللقبلفيهاالكتابةأوالسياسة
وتفنيدهاالوطنيَّةالُمعارضةالنتقاداتوالتصدِّياالحتالللِسياسةللترويج» المقطَّم «إصدار

.ضدهااالحتاللسلطاتوتحريضبل،  ودحضها

لألسرةبالوالءتدينالتىالتركيَّةاألرسُتقراطيَّةعناصربعضتسعىأنغريًبايكنلملذلك
تبحثأن، الماديَّةومصالحهاالسلطةفىمواقعهاعلىحَفاًظااالحتاللمعوتتعاون، الحاكمة

اإلسالميَّةالجامعةلفكرةوتروِّج، أقالمهاغيربأقالمنظرهاوجهةعنتعبِّرصحيفةعن
السيادةإلىيستندالذىالمصريينالوطنيِّينلموقفالثانىالحِميدعبدالسلطانلتأييداجتذاًبا

التى (التركيَّةالنُّخبةمنالتغيرهذا.  لمصرالبريطانىاالحتاللُبطالنلتأكيدكأداةالعثمانيَّة
عوضحافظوأحمدُيوُسفعليبالشيخدفعت) رأسهاعلىكانباَشارياضُمصَطفىأنَّقيل
وتأكيد، اسِتحياءعلىاالحتاللسياسةلنقد، 1889عاماليوميَّة» المؤيدجريدة «تأِسيسإلى

» .المقطَّم «مزاعمعلىوالرد، العثمانيَّةبالدَّولةمصرروابط
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،1896عامالخازنُيوُسفأسَّسهاالتىاليوميَّة» األخبار «هناككانت» المؤيد «جانبوإلى

مصالحعنأباَظةإسماعيلمؤسِّسهاخاللهامنعبَّرالتى) 1894 (اليوميَّة» واألهالي«
لفكرةللتَّرويجرَضارشيدمحمَّدالشيخ1898عامأسَّسهاالتىالشَّهيرة» المنار«و، األعيان
والتي. 1900عامكاملُمصطفىأسَّسهاالتىاليوميَّة» اللواء «وأخيًرا. اإلسالميَّةالجاِمعة

اللِّينحيثمنُمختلفةبدرجاٍتمصرفىالبريطانيَّةالسياسةمعارضةموقفجميعهاتبنَّت
.البريطانىالوُجودمنللتخلُّصمصرتتبعهاالتىللكيفيَّةرؤاهااختلفتكما، والشِّدة

تلكلحدودتصوراتهمفىاختلفوافقدالمدةمحدودالوجودذلكأنعلىأجمُعواأنهمورغم
القانوننظروجهةمنالوجودذلكقانونيَّةعدمإلىاسِتناًداحانتقدرآهامنفهناكالمدة

إلىويطمئناإلصالحأجندةمنينتهىحتَّىاالحتاللبقاءفىبأًسايرلممنوُهناك، الدَّولى
!!.مجبًراالمختاًراعنهايرحلعندئذ، بأنفسهمأنفسهمُحكمعلىالمصريينقدرة

الصُّحفوبينوبينها، بعًضاوبعضهاالمعارضةالصحفتلكبيناحتدمالذىالجدلهذا
التىواإلقليميَّةالدوليَّةالظُّروفإطارفىجديدًةمرحلًةدخل، االحتاللَمصالحعنالمعبرة
بإبرامِمصرفىالَفرنسيالتنافسمنموقفهابريطانَياحَسمتعندماراديكاليًّاتغيرًّاشهدت
الُمناهضالوطنيالنِّضالمنجديدًةصفحًةفتحوالذى)، 1904 (فرنسامعالودِّياالتِّفاق

،السياسيَّةاألحزابخاللمنمعهالُمتعاونينصُفوفتنظيمإلىاالحتاللودفع، لالحتالل

.المصريَّةالصَّحاَفةتاريخمنجديدةصفحةبذلكليفَتح

واألحْزَابالصَّحافَة
 -الصحيفةظاهرةبدأت1907عامالحديثةالتنظيميَّةبأُطرهاالمصريَّةاألحزابمولدمع

الحتَّى، فيهاالحزبيتماهىأو، فيهوتتماهىالحزبعنتعبرالتىالصحيفةأي، الحزب
لَسانكونهاإلىُتشيرعبارةمنالصحيفة» ترويَسة «تحملهبماإالالحزبُيعرفيكاد

لمواقفهالتَّرويجفىالحزبيستخدمهاالتىاليتيمةاألداةهىالصحيفةُتصبحبل،  الحزب
،مصرفىالحزبيَّةالحياةمعاستمرَّتظاهرةوهى، عنهالمعبرةالصحيفةُقرَّاءبينالسياسيَّة

أنقاضعلىالحزبيَّةالحياةمنالُمعاصرةالحلقةقيامبعدالظُّهورإلىعادتأنلبثتوما
الحزبيَّةالصَّحيفةيقرأمنيكادفال)، العربىاالشتراكىاالتحاد (األوحدالسياسىالتنظيم
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شيٍءبقراءةيحفُلالَعادًةوهو، وبرنامجهمبادئهوعنعنهالمعبرةالحزبعنشيئايعرف
.الجريدةصفحاتعلىلمحهإذاهذامن

سببهايكونربما، أخرىبالدفىنظيًرالهانجدالقد، وغريبةمحضةمصريَّةظاهرةتلك
جماهيريَّةقاعدةبتكوينالفعلىاالهتماموعدم، المصريَّةلألحزابالمحدودةالنُّخبويَّةالقيادة
الحزبجناحتحتتكوَّنتالتىالَكوادرمنهايستمدُّكما، الشعبىالتأييدمنهاالحزبيستمد

.سويًّاسياسيًّاتكويًنا

نخبًةضمتُمساهمةكشركة1907عاماليوميَّة» الجريدة «صحيفةُأسِّستاإلطارهذاوفي
منيقدمهماوأن، مصالحهميخدمأنهيرونالذين، االحتاللمعالُمتعاونينالبالدأعيانمن

تحريررئاسةوتولى. واحدًةُخطوًةاستقاللهاونيل، نفسهالُحكممصرتهيئإصالحات
ُنخبًةضمَّالذى» اُألمَّةحزب «قيامإعالنالجريدةتأسيسوأعقب. السيدُلطفيأحمدالجريدة

عنطبيعيِّينممثلينأنفسهمفىرأواالذينالزراعيَّةاألراضىمالكاألعيانكبارمن
.البالدفىالحقيقيهالمصالحوأصحابالكبرىالعائالتُرؤَساءكونهمبحكمالمصريين

زعيًماكانالذى» اللواء «جريدةصاحبكاملمصطفىجانبمنُمباشًراالفعلردُّوجاء
يكنولم، الوطنىبالحزب ) جواًزا (عرفالذىلالحتاللالمعادىالوطنىللتياربهُمعترًفا

مانحوعلى» الوطنيِّينجماعة «تعنىكانتهنا» حزب «فكلمة،  منظًَّماحزًبااألمرحقيقةفى
جماعةعلى» الوطنيالحزب «ُمصطلحأطلقعندماالمصرىالسِّياسىالتراثفىعرف

بتأسيسالفعلردجاء، إسماعيلالخديوىأيامالبالدشئونفىاألجنبىللتدخلالُمعارضين
الالحزببرنامجوكان، كاملُمصطفىبرئاسةالتَّنظيمىإطارهووضع» الوطنىالحزب«

االحتاللبجالءالُمطالبةحيثمن1900عامتأِسيسهامنذ» اللُّواء «عنهعبرتعمايخرج
أمورإدارةفىالشعبيَّةالمشاركةيحققبدسُتوروالمطالبة، وُجودهقانونيَّةعدمإلىاستناًدا
.البالد

لمالذى، فريدمحمَّدرئاستهفىخلفه، الحزبتأسيسمنعامبعدكاملُمصطفىماتوعندما
،كاملُمصطفىفعلمانحوعلىالحزبحولالُوسطىالطبقةورموزالمثقَّفينبحشِديكتف

حدةازدادالذىللواءالسِّياسيالخطابفىذلكوانعكس، والفالحينالعمالبحشداهتمَّبل
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ثم»، الشعب «باسم1909عامجديدمنلتعود، الصُُّدورعنالجريدةفأوقفاالحتاللواستفز
تعرَّضتُكلَّماالمصريَّةالصَّحاَفةتاريخفىشاعتظاهرةوهى» العلم «باسم1910عام

.ترخيصهاإللغاءصحيفة

حزبحاللسانإلى» المؤيد «تحولتالوطنىالحزبحاللسانإلى» اللُّواء «تحولوَكما
المبادئعلىاإلصالححزب «سمى، الثانىحلميعباسالخديوىمصالحعنيعبرجديد

.يوسفعلىالشيخبرئاسةالموظفينكبارمنللقصرالُموالينبعضضم» الدستوريَّة

المعاهدفىتربُّواممَّنواألقباطوالشَّواماألتراكالمثقفينُنخبةبعضنظمهؤالءجانبوإلى
تشكلحزبفىأنفسهمنظموا، االحتاللظلفىالكبرىالمناصببعضوتقلَُّدوااألوروبيَّة

أصدروالذى، األيُّوبىبكوحيدبزعامة» الُحرالوطنىالحزب «باسم1907صيففى
البُروتستانتاألقباطأثرياءبعضأسَّسكما، عنهللتَّعبيراألسبوعيَّة» األحرارجريدة«

أصدرهاالتىاليوميَّةمصرصحيفةمناتخذوالذى، فاُنوسأخُنوخبزعامةالمصرىالحزب
مطالبرفعالذىالحزبعنللتعبيرِمنبًراالمنقباديتادرسوصموئيلقيصراألخوان
.محضةطائفيَّة

إلىفريدمحمَّدزعيمهواضطرار، كَوادرهوُمطاردة» الوطنىالحزب «تصفيَّةبعدوحتَّى
حريَّةقيَّدتالتىواألولىالعالميَّةالحربوظُروف، المنفىفىوالحياةالبالدمغادرة

عادت، الصُّدورعنتماًمايحتجُبمنهاالكثيرجعلتَصارمةلرقابةوأخضعتها، الصَّحاَفة
قياداتمن (الرَّافعيأمينفقام،  1919ثورةمعالسِّياسيالحزبعنالمعبِّرةالصَّحيفةظاهرة
الُمعارضةعنلتعبِّر1920فبراير22فى» األخبار «صحيفةبإصدار) الوطنيالحزب

»األخبار «صفحاتحفلتوبدورها، الوطنيالحزبكوادرشتاتحولهاوتجمع، الوطنيَّة

.المتشدِّدةالوطنيَّةالمواقِفعنالُمعبِّرةبالمقاالت

خاللمنمواقفهمعنالوطنيَّةالسياسةفىاالعتدالأنصاريعبرأنالطبيعىمنوكان
فىُحسينطهوساهم، 1921مايوفىعزميمحُمودأصدرهاالتى» االستقالل «هىصحفيَّة

»الدُّسُتورييناألحرار «حزبوكوَُّنوا» المصرىالوفد «أعضاءبعضانشقَّوحين، تحريرها
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،هيكلُحسينمحمَّدتحريرهاورأس1922أكتوبر30فى» السِّياسة «جريدةالحزبأصدر

.وغيرهمديابوتوفيق، عزميومحُمود، ُحسينطهكتابهامنوكان

على1919فىيعتمدكانبعدماعنهتعبرُصحًفالنفسه» المصرىالوفد «يتخذأنالبدَّوكان
أصدرتهاالتى» المصرىالوفد«و، شايعتهالتى» والنِّظام، «الوطنيالهوىذات» األخبار«

1923عامحمزةالقادرعبدأصدرهاالتى» الَبالغ «فكانت، بالقاهرةالمركزيَّةالوفدلجنة

وأصبح. العقَّادعبَّاستحريرهافىوساهم»، المصرىالوفد «عنالمعبرةالصُّحفأبرز
»الشَّرقكوكب «جانبهاوإلىالمصرىالوفدتاريخمنالعشرينيَّاتلحقبةحاِفالسجلًّاالبالغ

بارًزادوًرااألخيرةالصَّحفيةولعبت، عوضحافظأحمد1924سبتمبر21فىأصدرهاالتى
جاءتثم، الصُّدورعنللتوقفالصحيفةعرَّضممَّا، الدُّسُتوريَّةاالنقالباتمقاومةفى
.األِخيرةمرحلتهفى» الوفد «عنلتعبر» المصرى«

أسَّسهالذى» اإلتحادحزب «فىالملكىالقصرمصالحعنالمعبرةالحزبظاهرةواستمرَّت
إسماعيلقاموعندما. عنهللتَّعبير» االتِّحاد« صحيفةوأصدر، 1924عامباَشازيورأحمد

»،الشَّعبحزب «ُسمِّيللقصرجديًداحزًباشكل1930عامالدُّستورىباالنقالِبباشاصدقى

شئونالَمازنيالَقادرعبدإبراهيمالكبيراألديبتولِّيورغم»، الشَّعب «جريدةوأصدر
الوطنيَّةللحركةالعامالتيَّارعنتعبيرهمالعدمرواًجايحقِّقالمالصحيفتينأنإال، التحرير

.المصريَّة

تلكمثلواالجتماعىالسِّياسيالرَّفضجماعاتعنعبَّرتالتىالصُّحفذلكإلىأضف
»)،الدَّعوة« و» اُلمسلُموناإلخوان «صحيفتا (الُمسلميناِإلخوانجماعةأصدرتهاالتى

للفصائلالمختلفةواإلصدارات») االشتراكيَّة«و» الصَّرخة: «صحيفَتا (الَفتاةمصروحزب
).وغيرها» الجديدالفجر«و» الواِجب«و» الماليين: «ُصحف (الشُّيوعيَّةللحركةالمكونة

والثقافياالجتماعيوالتطوُّرالصَّحافَة
،رأينامانحوعلىالبريطانياالحتاللمنذالسياسةبحارفىغرقتقدالصَّحاَفةكانتإذا

،السياسيَّةالسَّاحةعلىوجودهاوإثبات، عنهاللتَّعبيرفناءإلىبعضهاالحزبيَّةالحياةوحولت

تاريخأنذلكيعنيفال، ذاكأوالسِّياسىالموقفلهذاتأييًدا - أحياًنا - الجماهيرلحشدأداةأو
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القرنمطلعمنذوالثقافىاالجتماعىالتطورفىالُمساهمةمنُخلوًّاجاءالمصريَّةالصَّحاَفة
األفكارخاللهامنطرحتالتىالمنابرهىالصُّحفكانتحيث)، تقديرأقلِّعلى (العشرين
عنهودافعتتبنَّتهالذىالَمرأةتحريرمثل؛ المصريَّةالحياةفىأثرهالهاكانالتى، الحديثة

أول» المقتطف «وكانت»، المَنار«و» اللُّواء«و» المؤيد «وعاَرضتُه»، األهرام«و» الجريدة«
المعارفمنالعديدنقلتكما، داروينعندواالرتَقاءالنُشوءفكرةالعربيَّةقراءإلىنقلمن

أطلَّنافذًة» الهالل «وكانت. والمخترعاتالعلميَّةباالكتشافاتحِفلعصرفىالحديثةالعلميَّة
األدبإحياءفىبارًزادوًراولعبت، واالجتماعيالسياسيالفكرعلىالعربىالقارئمنها

.للتُّراثاألولىالنقديَّةالدراساتوتقديم، العربي

طهكتابمعحدثكماومعارضمؤيِّدبينالِفكرجديدحولدائمبحوارالصحفوحفلت
العلمىالبحثحريَّةلمبدأانتصر؛ حوارمنحولهداروما»، الجاهليالشِّعرفى «ُحسين
الجدلحدَّةمنزادالذى» الُحكموأُصولاِإلسالم «الرازقعبدعلىوكتاب، الرأىوحريَّة
البَساطليسحبالشَّيخفجاء،  الِخالفةلوراثةفؤادالملكأملمثاركانلموُضوعلمسهحوله
نطاقعلىأثارتالتىدينيَّةبمراسمفاُروقالملكتنصيبوقضيَّة. ذاتهاالفكرةتحتمن

الوفدفيهاخرجوالتى، للدُّستورومجافاتهاالُحكمفىاإللهيالحّقنظريَّةحولنقاًشاواِسع
.للدُّستورمنتصًرا

وضرورةالُعمَّالبحُقوقالخاصةاألفكارمنالعديدطرحتاالجتماعىالصَّعيدوعلى
كما. المصريينمعيشةبمستوىواالرتقاء، والحَضرالريففىالمعيشيَّةالظروفتحسين
لتفادىالمجتمعفىالتَّوازنلتحقيقوضُرورتهالزِّراعيباإلصالحالخاصةاألفكارطرحت

.َتذروالُتبقيالاجتماعيَّةثورة

الهيمنةمنالمصرىاالقتصادتخليصإلىالدعوةجاءتالمصريَّةالصُّحفصفحاتوعلى
فىطرحهاوُأعيد، إسماعيلالخديوأياممنذوطنيبنكإنشاءفكرةوَطرحت، األجنبيَّة
أجلمنالمصريِّينلكفاحثمرة1920عاممصربنكوكان، 1907عامالماليَّةاألزمةظُروف

عاممنذالسُّويسقناةلَتأميمالدعوةجاءتالمصريَّةالصُّحفصفحاتوعلى. الغايةهذه
السيطرةمنالتخلصوضُرورة، الطبيعيَّةالثروةمَصادرتأميمإلىالدعوةوكذلك، 1920

 .البالداقتصادعلىاألجنبيَّة
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أداةإلى) المصريَّةالوقائعصدورعند (األخبارلنقلوسيلةمنالصحيفةتحوَّلتوبذلك
ومجال، والسِّياسيَّةوالثقافيَّةواالجتماعيَّةاالقتصاديَّةالحياةجوانبُمختلفتتناولإعالميَّة

.والفنيَّةاألدبيَّةاإلبداعاتلنشر

للصَّحافةالتنظيميالتطور
عرفتبعدماالرعايةتلكمنتخلَّصتثم، الدولةبرعايَّةالصَّحاَفةنشأةجاءتكيفرأينا

على (الَقرنأرباعثالثةاستغرقتطويلةرحلةوهى، ُمشترًياأوُمشترًكا؛ القارئإلىطريقها
متعددةجريدةإلى، اإلخباريَّةالنَّشرةمنالصحفىالتحريرفنُّخاللهاتطوَّر)، تقديرأقلِّ

إلىبالحُروفالجريدةصفِّعلىاالقتصارومن. الثَّابتةاألعمدةإلى، واألبواباألقسام
إلى، الكاريكاتيروَصحافةالمصورةالصَّحاَفةإلى، الَكاريكاتيريَّةوالرُسومالصُّوراستخدام
ذلكوغيروالطرائفواألزياءوالرِّياضةواالقتَصادواألدبالثقافةفىالمتخصِّصةالصَّحاَفة

منالكثيرصاحبتهاالزَّمانمنالقرنينمناقتربتطويلةرحلة، التخصصألوانمن
.التنظيميَّةالتَّطوُّرات

قدٍرإلىإاليحتاجالاألمركان) تقديرأقلِّعلى (العشرينالقرنمناألولالرُّبعوحتَّى
إحدىمعتعاقدثم، للجريدةمقرلتأجيريكفيمالورأس، َصحيفةإلصدارالمالمنمحدود

،إليهمإرسالهايتمالمشتركينمنُممكنعَددأكبرعلىواالعتماد، لطباعتهاالتجاريَّةالمطابع

منالكبيرالعددهذايفسِّرماوهو. الُمتعهِّدينبعضخاللمنللبيعمنهاجانبوطرح
التىالتَّراخيصعددفتجاوز، بإصدارهاتراخيصعلىأصحابهاحصلالتيالصُّحف
الصحفعددوبلغ. طويالبعضهايعمرلمدوريَّةالثالثمائةاالحتاللعهدفىصدرت

تواُفرعنيكشفبما!! صحيفةالمائةعنيزيدمايوليوثورةقيامعندمصرفىلهاالمرخَّص
يتطلبالفاألمر، الصُّدورفىاستمرارهاضمانعنالنظربغضِّ، مادوريَّةإصدارإمكانيَّة
.مكلفةأُصولاقتناء

دوريَّةمنأكثرتصدرالتىالمؤسسىالطابعذاتالصَّحفيَّةالدَّارظاهرةنرىهذاجانبإلى
منوغيرها» الِهالل«و» اليومأخَبار «ثم» باألهرام «بدًءامصرإلىطريقهاتعرف

ومطابعهاالخاصةمبانيهالهالتصبحيولُيوثورةقبلتطورتالتىالصَّحفيَّةالمؤسَّسات
هناكأصبحتكما)، التَّوزيعشركات (بهاالخاصَّةالتَّوزيعوقنواتالمتعددةوإصداراتها
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للصحفخدماتهاتقدمكما، بهاالخاصَّةالصحفإصدارتتولىَضخمةنشرمؤسََّسات
.طبًعاتجاريَّةُأُسٍسعلى، الطريقعلىتحُبوالزالتالتىاألخرى

وفي، الصحفيَّةالَكوادرتكوينفىآخرتطوُّرالصَّحاَفةهيكلفىالتطورهذاوصحب
مطلعحتَّى (بالصَّحاَفةالمشتغلكانأنفبعد. الصحفىالعمليحترفلمناالجتماعيَّةالنظرة
الُجرنالجيَّةمهنًةواعتبرت، ُمحترمةوظيفةعلىالحُصولعنعجزإنساًنا) العشرينالقرن

عليالشيخزواجقضيَّةفىالشرعيَّةالمحكمةحكمحيثيَّاتفىجاءكما (الدَّنيئةالمهنمن
وكبارالُعلياالشهاداتحملةتجتذُبالصَّحاَفةأصبحت) الساداتالشَّيخبنتمنيوسف

كما، األعالممنوغيرهمُحسينوطهعزمىومحمودالسَّيدُلطفيأحمدأمثالمنالمثقفين
.والُمبدعيناُألدباءكبارتجتذبأصبحت

االشتغالعلىُيقِدُممنلدىالِفطرياالستعدادعلىيعتمُدبالصَّحاَفةاالشتغالكانأنوبعد
الجامعةلهاوخصَّصت، واستيعابهادراستهاتتطلَُّب، عمليَّةأُصوٍلذاتمهنًةأصبحت؛ بها

نواًةليصبحسنواتبعدتحوَّل، اآلدابكليَّةفىقسًمالهاجعلتثم، للصَّحافةمعهًداالِمصريَّة
فيهاالصَّحاَفةأقسامواحتلَّت، المصريَّةبالجامعاتاإلعالمُكليَّاتتعدَّدتثم، اإلعالملُكليَّة
فىوالنجاح، بالصَّحاَفةاالشتغاُلفأْصَبح، الصَّحفىإلىالمجتمعنظرةوتغيرت. مهمًّامكاًنا

فىالعملمننِصيبهملنيل، الشَّبابإليهيسعى، للشُّهرةسبيالالفرديَّةالقدراتوبُروز، مجالها
.العامالرَّأيِصياغة

بتاريخالُممتِزجالحافلالتاريخذلكمنالدُّروسواستخالصبالتأمُّلجديرٌةطويلةرحلٌة
.ِمصر
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واألبعادالدَّوافع- العُثمانىاإلِصالح
*

،الدَّاءُأسسعلىيدهيضعأندونمن، التخلفأعراضيعالجمبتسًراالُعثمانىاإلصالُحجاَء

إجراءاتمناتُّخذماوراء، الداخلىاإلصالحفىالحقيقيَّةالرغبةال، الخارجيالتحدِّيوكان
.الغايةهذهلتحقيق

الثالثالقرنأواِخرإلىنواتهاوتعود، اإلسالميَّةاإلمبراطورياتآخرالعثمانيَّةالدولةتعدُّ
منبذلكفكانت، العشرينالقرنمنالثالثالعقدمطلعإلىاألجلبهاوامتدَّ، الميالدىعشر

العصرفىأوُروبَّاشهدتهاالتىالتحوالتزامنتالتىالوسطىالعصورإمبراطوريَّات
أماماإلقطاعتداعىمنذلكصاحببما، اإلمبرياليَّةعصرحتَّىالنهضةعصرمنذ، الحديث
العلمانيَّةإلىالدِّينىاإلصالحمناألفكاروتطور، مراحلهابمختلفالرأسماليَّةتطور

.واللِّيبراليَّة

كانتفبعدما، عليهاالسَّلبىانعكاسهالهاكانالتىالتطوراتتلكالعثمانيَّةالدولةعاصرت
،البيزنطيَّةالدولةمنتبقىماعلىأجهزتأنمنذحسابألفأوروبَّالهاتحسبعسكريَّةقوة

شبهوضمت، لحكمهاوأخضعتهكلهالَبْلقانواجتاحت، لهاعاصمًةالُقسطنطينيَّةمنواتخذت
البحرذلككادحتَّى، شرقهوشمال، األسودالَبحرشمالالواقعةواألراضىالقرمجزيرة
العقدفىفييناأسواربلغتحتَّىأوروبَّاوسطإلىقواتهاوزحفت، عثمانيَّةُبحيرةإلىيتحول

صدعنعاجزًةالعثمانيَّةالدولةأصبحتكلهذلكبعد، عشرالسَّابعالقرنمناألخيرقبل
االتجاهفىُروسياتوسُّعأماماألسودالبحرشمالأمالكهافتآكلت، األوربِّيالفعلردموجات

الُقوىضُغوطبسبباألخرىتلوالواِحدةالبلَقانبالدحظيرتهامنوخرجت، البحرذلكنحو
.الصَّاعدةاألوروبيَّة

للدَّولةاإلقطاعيالطابع
معتجاريَّةُمعاهداتإبرامإلىلجأت، نفسهاعناألخطارتلكالُعثمانيَّةالدولةتدرأوحتَّى
تلكواستخدمت، أخرىُأوروبيَّةدولضدعونهاالتمستالتىاألوربيَّةالدولبعض

.2005مَارس. العربحوار*
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الطوائفإلىحمايتهالمدِّالدولتلكاستخدمتها، قاُنونيَّةأبعاًدالتتخذواستغلَّتهاالمعاهدات
.العثمانيَّةالدَّولةرعايامنالمسيحيَّة

التىاألوربيَّةالدولنطاقاتَّسع، أراضيهاحمايةعنوعجزهاالدولةضعفاستمرارومع
نشاطهاوأعفت، التجارةفىتفِضيليَّةمزايامنحتهاالتى» االمتيازات «تلكعلىحصلت
الدولةوالياتفىوقضائيَّةقانونيَّةصالحياتوأعطتها، الضرائبمن) تقريًبا (التجارى
نصبتعندماوبخاصَّة» الدَّولةداخلالدَّولة «وضعُيشبهماعلىمنهاحصلت، العثمانيَّة

وفرنسا، البُروُتستانتحمايَّةحقبريطانيافادَّعت، المسيحيينمنالدولةلرعاياحاميًةنفسها
.األرُثوذكسحمايةحقوُروسيا، الكاُثوليكحمايةحق

اإلقطاعىبالنظامالتقليديَّةالعسكريَّةقوتهاوارتباط، العثمانيَّةللدولةاإلقطاعيالطَّابعوكان
التطورفرصإعاقةوعن، للدولةالسياسىالنظامضعفعن - كبيرحدٍّإلى  - مسئوَلين
النظاماستنزافبسبب، الصِّناعيَّةالمرحلةنحواالتجاهفىالتجارىالماللرأسالطبيعى

الضرائبتعددطريقعن، مكاسبمنالتجارىالمالرأسحققهممَّاكبيرلجانباإلقطاعى
.للُمصادرةوتعريضهم، االقتراضبطلبالتجاركبارومالحقه، تقديرهافىوالُغلو

الذىبالقدرالمالرأستراكملتحقيقُأتيحتالتىالعديدةالُفرصأجهضت، كلهاالعواملهذه
اإلنتاجفىواالستثمارالزراعةتتجيرحيثمن، اإلنتاجقوىفىنوعيًّاتغيًرايحقِّقكاد

صناعاتفىالعملتقسيممنبهيرتبطبما، اإلنتاجفىالتوسعإرهاصاتوظهور، الصِّناعى
.وغيرهاوالسُّكَّركالمنُسوجاتالسُّوقفىعليهاالطلبزاد

القرنأواخرفىالغربىالتوسعوجاء، ريعيًّازراعيًّاإقطاعيًّاأغلبهفىاالقتصادظلَّثمومن
فىوعالقاتهاإلنتاجقوىتجميدلُيكرِّسعشرالتاسعالقرنمناألولىوالعُقودعشرالثامن
.العصرذلكفىبلغتهالذىالحدِّعندالعثمانيَّةالدولة

للتنميةطريقالنفسهاوتشق، الطوقتكسرأنالعثمانيَّةالدولةوالياتبعضحاولتحقًّا
عهدوفى، عشرالتاسعالقرنمناألولالنصففى، علىمحمَّدعهدفىمصرمثلالحديثة

فرصةلهاتتحلمتجاربولكنها. نفسهالقرنمنالثانىالنصففىُتونسوكذلك، إسماعيل
تلكسقوطمعسقطتلحكامهاسياسيَّةبمشروعاتالرتباطها، ُأكلهاتؤتيحتَّىالذاتىالنُّمو
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الُحرَّةالتجارةاتفاقيَّةفكانتتكرارهاإمكانيَّاتعلىاألجنبىالتَّدخلوأجهز، المشروعات
)1839ليمانبالطه (األوربيَّةالتِّجارةأمامِمصراعيهاعلىالعثمانيَّةالدولةأسواقفتحتالتى

الهيمنةثمالديونفخِّفىوتونسومصرالعثمانيَّةالدولةأوقعتالتىاالئِتمانآليَّاتثم
.األجنبيَّة

حرص -  البدايَّةفى - أمالهامنهاالُبدَّضُرورًةاإلصالحمنجعلتالتىالظروفكانتتلك
وسليم، 1779-1774األوَّلالحميدوعبد، 1774-1757الثالثمصطفى (السالطينبعض
الطِّرازعلىحديثجيشتكوينعلى) 1839-1808الثانىومحمود، 1807-1789الثالث

.اإلنكشاريَّةعلىالقائماإلقطاعىالجيشمنبدال» الجديدبالنِّظام «يسمىماأو، األوروبي

)الثالثوسليم، األولالحميدوعبد، الثالثمصطفى (أصحابهابعضكلَّفتمحاوالتوكلها

كانتواألخيرة، الدِّينيَّةوالهيئةاإلقطاعيَّةالعسكريَّةالهيئةبينالتحالفذلكبسبب، عروشهم
الُعثمانيينولكن، الكهُنوتيعرفلماإلسالمأنالمعروففمن, العثمانيَّةالدولةُصنعمن

جرَّاروجيٌش، الُقضاةوقاضى، والمفتى، اإلسالمشيُخ «رأسهاعلىإسالميَّةدينيًَّةهيئًةكونوا
».الدينيَّةالخدمةرجالمختلفمن

اإلصالحيَّةالمراسيم
سدًّامًعاووقفا، اإلقطاعيَّةالعسكريَّةالهيئةمعتحالفقوةمركزإلىالدينيَّةالهيئةتحولت
دُروسمناالسِتفادةفىالثانىمحمودنجحوعندما. العسكريَّةاإلدارةإصالحضدمنيًعا
فىاإلنكشاريَّةمذبحةبإقامةالشهيرة» القلعةمذبحة«وكرَّر، باشاعلىمحمَّدمصرواليتابعه
على» الخيريَّةالواقعة «اسمبإطالقالدِّينيَّةالهيئةرجالسارع، عليهمقضتالتى1826عام
األساسيضعأنالمجيدعبدالسلطانلخليفتهوُقيِّض. المنتصرالسُّلطانوأيَُّدواالمذبحةتلك

.عهدهبداَيةفى) گـلخانةشريفخط» (گـلخانة «بمرسومُعرففىما، لإلصالحالقانوني

القانونىالوضعإلصالحالسُّلطانعلىاألوربيَّةالدوللضغوطاستجابًةالمرُسومذلكوجاء
القانونأمامالدولةرعايابينالتامةبالمساواةالمرسومذلكفقضى، واليُهودالمسحيينلرعاياه
.والتعليميَّةوالقضائيَّةوالماليَّةاإلداريَّةالميادينجميعفىجديدةُأُسٍسعلىأمورالدولةوتنظيم

ظروففى1856عامفىأصدرهآخربمرسومالمرسومهذاالمجيدعبدالسلطانوعزَّز
فيهأكدشامالمرسوًمافأصدر، ُروسياضدوفرنسابريطانيافيهاساندتهالتى، القرمحرب
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جميعوأخضعالجزيَّةوألغى، الرَّعايابينالتامةالمساواةمن، األولبالمرسومجاءماعلى
.اإلجباريَّةالعسكريَّةللِخدمةدياناتهماختالفعلىالرَّعايا

فقد، األَساسيَّةالبنيةلتغييرإجراءاتأييتضمَّنلم) 1839العام (األوَّلالمرُسومكانوإذا
يضمنالذىالطابونظاموإقرار، اإلقطاعنظامإلغاء) 1856العام (الثانىالمرُسومعلىترتب
تحولتوبذلك، الرَّعايامنلهاحيازتهُيثبتمنلكلوتمليكهاالزراعيَّةاألرضمسح

يجدأناألجنبىالمالرأسيستطيعوبالتالى، للتَّداولقابلةسلعةإلىالزراعيَّةاألراضى
مجالفتحإلىاإلصالحهذايؤدىأنمنوبدال. األرضلحائزىقروضمنيقدمهلماضماًنا
العراقفىالعشائرشُيوخأيدىفىالملكيَّةتركيزعلىساعد؛ األجنبيالمالرأسأمامالعمل
كبارعندخدممجردإلىاألراضىحائزىصغاربتحويلالفقردائرةمنووسع، والشام
هدفهاألراضىتسجيلأنَّالفالحينبينأشيعفقد، بأسمائهماألراضىُسجِّلتالذينالُمالك

يقومأنيقبُلونجعلهمما، عليهمباهظةضرائبوفرض، الجيشفىوأوالدهمتجنيدهم
 .المدنفىالتُّجَّاروكباربل، العشائروشُيوخاألعيانأولئكبأسماءحيازتهمبتسجيلاألعيان

غيرمنطائفةلكلِملِّيَّةمجالستشكيلحيثمن، اإلدارىجانبهاإلصالحذلكمنوبقي
،الطائفىالتمثيلفيهايراعى، األعيانمنالوالياتفىمُشورةمجالسوإقامة، المسلمين

قضائىنظاموإقامة، والجنائيَّةالتجاريَّةالمجاالتفىالحديثةالقوانينمنمجموعةوإصدار
منالنوعذلكولكن، األجنبيالقنصلىللقَضاءبديلإيجادذلكمنالقصدوكان، حديث

بالحمايةيتمتَُّعونمنأوباألجانبتتعلقالتىالدعاوىفىالنظرُيمارساستمرالقضاء
واألحوالالمواريثفىالنظرعلىالشَّرعيَّةالمحاكمدورواقتصر. الدَّولةرعايامناألجنبيَّة

.اُألسريَّةبالمنازعاتالُمتعلِّقةالشَّخصيَّة

عسكريأحدهما: مجالينفىتمركزحديثحُكوميتعليمينظامقام، التعليممجالوفي
للعمالةالدولةحاجةحدودوفىلهماالالزمةبالكوادروالجيشاإلدارةمدهدفه، مدنيواآلخر

المدارسبتلكالقُبولارتبطوإنما، الدولةلرعاياُمتاحًة» خدمًة «التعليميكنفلم، قطاعكلفى
.شاغرةوظائفمنالدولةلدىبما
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كانالذىالمدنىالتعليممنوالشامالعراقوالياتفىمناالأيسرالعسكرىالتعليموكان
المدارسظلتهكذا. األعيانأبناءعلىَقصًراجعلهدقيًقااجتماعيًّافرًزايتطلبفيهالقُبول
ُتدرُّأوقافمنلهاكانماعلىاعتماًدا، التقليديَّةالدينيَّةالثقافةلطالبهاتقدماإلسالميَّةالدينيَّة
تعليًماتقدم - ُمعظمهافى - المدارستلكوظلت. والُوسطىالفقيرةالطبقتينأبناءمنعليها
تعليمىنظامقامالنِّظامينهذينجانبوإلى، الحديثةاإلصالحيَّةباالتجاهاتيتأثرلمدينيًّا
 .مذاهبهااختالفعلىالتبشيريَّةاإلرسالياتمدارسقدَّمته، ثالث

ثقافيَّةمُباينات
مصادرتنوعتالعربالمثقفينمنجيالعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفشهدوهكذا
العسكريَّةالُعثمانيَّةالمدارسفىالحكومىالتعليمتلقىمنفهناك، بيًِّنااختالفاواختلفت، ثقافته

وهناك، الحديثةاألوُروبيَّةوالعلوماإلسالميَّةالثقافةبينتمزجالمناهجكانتحيث، والمدنيَّة
.خالصًةغربيًَّةثقافًةتلقُّوامنفيضمالثالثالفريقأما، محًضاإسالميًّادينيًّاتعليًماتلقىمن

األولالفريقفكان، الُمثقفينأولئكمنفريقلكلالسياسيَّةالخياراتعلىكلهذلكوانعكس
الفريقوكان، الالمركزيالحكمإلىالدعوةمع، العثمانيَّةالدولةكيانوحدةعلىحريًصا
العربيَّةالقوميَّةُدعاةمنهفخرجالثالثالفريقأما، اإلسالميَّةالجامعةلفكرةمؤيًِّداالثانى

.العثمانيَّةالدولعنواالستقالل

الحكموُمعارضىالدُّستورىالُحكممؤيدىمنكاناوالثَّالثاألولالفريقينأنَّغير
خاللمنمباشرًةإمَّا، األوُروبىاللِّيبرالىالِفكرإلىتعرفهمبحكم، المطلقاالستبدادي

إلىمترجًماأواألصليَّةبلغاتهاألوروبيالسياسيالفكرعلىاإلطالعأو، أوُروبافىالدراسة
 -الثانىالحميدعبدللسُّلطاناالستبداديالحكمضد - نضالهمفىهؤالءاستخدموقد. العربيَّة

فىالسِّريَّةالجمعيَّاتتكوينمثل»، اإلصالحات «تلكقبلالدولةفىمعروفًةتكنلموسائل
األوروبيَّةالعواصمفىالعلنيَّةالجمعيَّاتوتكوين، الدولةعاصمةوفىالوالياتداخل

فىالنَّاشطةالجمعياتترسلهاالتىالسريَّةالنَّشراتأسلوباستخداموكذلك، باريسوبخاصة
.الدَّاخلفىتوزيعهايتولىمنإلى) للرقابةيخضُعالالذى (األوُروبيالبريدعبرالخارج

،األتراك: الدولةمنهاتكونتالتىاألعراقمختلفبينإليهاوالدعوةالقوميَّةالفكرةوكانت

مصادرالقوميَّةاألطُروحاتوعكست» اإلصالَحات «تلكثمارمن، واألرمن، والعرب
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تلقُّوامنوبخاصة (األلمانىالقوميباالتجاهتأثروامنهناكفكان، األوروبيالثقافىالتأثير
الفرنسيالَقوميباالتجاهتأثرومن)، المجالهذافىبالتأثيراأللمانالنفرادعسكريًّاتعليًما

).الكاُثوليكيَّةاإلرسالياتمدارسفىتخرُجواأو، مدنيًّارسميًّاتعليًماتلقوامنوبخاصة(

الُمناهضالسياسىالنشاطفىبارًزادوًراالعسكريَّةالمدارسخريجيمنالعسكريُّونولعب
علىوالعرباألتراكإلىبالنِّسبة (السريَّةالجمعياتخاللمنسواء، االستبداديللحكم

»والترقياالتحادجمعيَّة «رجالفعلمانحوعلىالعسكرياإلنقالبخاللمنأم) السَّواء

السَّطحعلىطافيَّةٌغاللةٌ
القرنمناألخيرةالعُقودفىودعواتحركاتمنالسياسيَّةالساحةبهحفلتمارغموعلى
منلإلصالحالمحدودةالطبيعةتعكسالحركاتتلكفإن، العشرينالقرنومطلععشرالتاسع
أبناءمنالمتعلمةالنُّخبةعلىوالدعواتالحركاتتلكاقتصرتفقد، السياسيالمرُدودحيث

تمثلوظلت، المجتمعأعماقفىبجذورهاتضربأنتستطعلمالتى، الوليدةالوسطىالطبقة
وكباراألعيانأبناءمنإمَّاكاُنوامنهمالمثقفينألنَّربَّما، السطحعلىطافَيًةرقيقًةُغاللًة
بهاُيستهانالمصالحلهماكانتالطرفينوكال. التجارأبناءمنأو، الزراعيَّةاألراضىُمالك

،العثمانياالقتصادفىتغلغلالذى، األوُروبيالمالوبرأس، العثمانياإلداريبالنظامترتبط

دعاةأو، الدستورىبالُحكمالمطالبيناالستبداديللنظامالُمعارضينتحركاتكانتثمومن
 .الطبقيَّةالمصالحمنالمعقَّدالنسيجبذلكمحُكومة، الَقوميَّة

الكادحةالجماهيربينالنُّخبةتلكتبنَّتهاالتىالسياسيَّةللدوراتأثروجودعدميفسرذلكولعلَّ
،بينهمأفكارهمنشرأو، وراءهمالجماهيرحشديحاوُلوافلم، والُعمالوالحرفيينالفالحينمن

عُزوفكانوربما، المفُهومةغيراألجنبيَّةالرطانةبمثابة- الجماهير - عندإليهيدعونمافبدا
ذلكفىالتَّفكيرحتَّىأو، وراءهاالجماهيرحشدعنالغربيبالفكرالمتأثرةالمثقَّفةالنُّخبة
دعواهاتدعمقاعدةإلىاالرتكازمننفسهافحرمت، الجماهيرعلىاستعالئهاإلىمرده

تلقُّواممناإلسالميَّةالجامعةُدعاةعلىوقًفاالجماهيربينالعملساحةظلَّتوبذلك. السياسيَّة
فوقمنالجماهيرإلىالسِّياسيخطابهمفوجَُّهوا، الدينيَّةالمدارسفىتقليديَّةإسالميَّةثقافة
لتجريحرحًباأمامهمالمجاُلوأصبح. لهمالجماهيرتأييدمنقوتهمواستمدُّوا، المَساجدمنابر

الدولةمساندةعلىكثيًراعوَُّلواهؤالءأنوبخاصَّة، القوميَّةأواللِّيبراليَّةإلىيدعونمن
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السياسىمشُروعهملدعملُهم) اآلخرالبعضعندوفرنسا، البعضعندبريطانيا (األوروبيَّة
.وتحقيقه

ُأسِّعلىيدهيضعأنُدونمنالتخلفأعراضيعالج، ُمبتسًراالعثمانىاإلصالحجاءلقد
مناتُِّخذماوراء، الداخلياإلصالحفىالحقيقيَّةالرَّغبةوليس، الخارجيالتحدىوكانالدَّاء

لذلكالدافعةاألجنبيَّةالقوىأهدافالنهايةفىخدمتالتى، الغايةهذهلتحقيقإجراءات
إلقامةالعدةوأعدَّت، لهيمنتهاوأخضعتها، الدولةاقتصادعلىالتبِعيَّةشباكفنصبت، اإلصالح

وقطع، الُعثمانيَّةللدَّولةنهايًةوضع، األولىالَعالميَّةالحربأعقابفى»  جديدِسياسينظام«
والتى، الُعثمانياإلصالحصنعهاالتىاالجتماعيَّةالقوىعلىُمعتمًدا، العربيَّةالبالدأوصال

الوطنيَّةالجماعةتكوينعلىسلبيًّاأثرما: والطَّائفيَّةالَعشائريَّةالتقليديَّةبهياكلهاتحتفظظلت
السِّياسيَّةالحركاتوعلى، اُألولىالعالميَّةالحرببعدُأقيمتالتىالُقطريَّةالدَّولةإطارفى

.بعامَّة
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للتَّسامُحالذَّهبيالعصرُ
*

فىبجُذورهاضربتالتىالكبرىالشرقيَّةاإلمبراطورياتآخرالعثمانيَّةالدولةكانت
أراضيها، وامتدَّتالعشرينالقرنمناألولالربعنهايةحتَّى، وعمرتالوسطىالعصور

إلى، إضافًةالبلقانبلدانوُمعظماألسودالبحرحولمالتشمل - األوقاتمنوقتفى- 
هذهوشملت). األقصىالمغربعدافيما (ومغربهابمشرقهاالعربيَّةوالبالداألناُضول
، وسلطنةالرُّومسالجقةالبيزنطيَّة، وَسلطنةباإلمبراطوريَّةُيعرفكانمااألراضى

العربيَّة، والكيانات، والِعراقواليمنالعربيَّةبالجزيرةوتوابعهاوالشاممصرفىالمماليك
.أفريقيابشمالي

وثقافاتها، السُّالفأعراقهاتنوعتشعوًباضمتفقداإلمبراطوريَّاتآخركونهاورغم
والعربواألكرادوالكرجوالتُّركوالمغولواألرمنواإلغريقوالماجَياروالصِّْرب

 .الُفرسوبعضوالبربر، بل

بمختلفالمسيحيَّة: الدِّياناتفىتنوعهناك، كانوالثقافاتاألعراقفىالتنوعهذاومع
السُّنَّة، وكانتيتصدره، فرقهبُمختلفمذاهبها، واإلسالمبمختلفكنائسها، واليهوديَّة

.سكَّانهامنالُمسلميننسبةمعتتوازنالعثمانيَّةالدولةرعايامنالُمسلمينَغيرمننسبة
السِّياسةلوالبأراضيهاُمحتفظًةتظلأناإلمبراطوريَّةهذهمثلباستطاعةكانوما

طائفةكلكانتالنظامهذاالملة، وبُموجببنظامُسمِّيفيمااتبعتهاالتىالرشيدةالطائفيَّة
علىشرائعهاواالجتماعيَّة، تطبِّقوالثقافيَّةالدينيَّةشئونهابإدارةُمستقلةالدولةفىدينيَّة

بتعيينالخاصةالمراسيمالدولة، وتصدرذلكغيرفيمنهمرغبمنأتباعها، إال
والدولة، والالطائفةبينالوسيطدورالملة، ليلعُبواأهليختارهمالذينالدِّينينالرُّؤساء
اإلدارة،ألوامر، ويصدعونالضرائبُيسدِّدونمادامواشئونهمفىالدولةتتدخَّل

.للسُّلطانوالئهمعنويعبرون

القوقاز،الصُّغرى، أو، وآسياالبلقانأو) استانُبول (الدولةعاصمةعلىذلكيقتصرولم
الدولةتشهدفلم. العربيَّةالوالياتفيهاالدولة، بماوالياتسائرفىالنظامهذاُطبِّقبل
.2006يوليو. سطورمجلة*
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أوُروبَّاوسطوبالدُروسيافىتفشَّتالتىالجماعيواالضطهادالتمييزظاهرةالعثمانيَّة
فىإالِعرقيتطهيرحركاتفيهاتحدثالخُصوص)، ولموجهعلىلليهودبالنسبة(

بسببالشهيرةللمذابحاألرمنتعرَّض، عندمااُألولىالعالميَّةللحربالسابقةالسنوات
ستينيَّاتمطلعفىلبنانجبلفىالطائفىالصراعأما. الدولةعنباالستقاللُمطالبتهم

الصِّراععلىأضفتخارجيَّةاجتماعيَّة، وتدخالتألزمةنتاًجافكانعشرالتاسعالقرن
.األجنبىللتدخلالفرصةالدَّموى،  وهيَّأتطابعه

نوًعا، ماطالتقدكانتالعثمانيَّة، وإذاالدولةفىاليُهودعنللحديثمنهاالبدمقدمةهذه
القوميالتعصببسياسةالعثمانيَّة، تأثًُّراالدولةعنشاعتمغُلوطةمقوالتلتصحيحفذلك
األخرىالقومياتضدالتُّركيالقوميالتوجُّه، ذاتوالترقياالتحادحُكومةمارستهاالتى
إرهاًصاكانتالتىالسياسة، وهىالعشرينالقرنمناألوَّلينالعقدينفىالدولة، فى

منالمسلمينغيرأنَّالحالوواقع. اُألولىالعالميَّةالحربفىهزيمتهابعدالدولةلتفكك
فىالدِّينفىإخوانهمعاشهاالتىتلكمنوأمًنااستقراًراأكثرحياًةعاشواالدولةرعايا
.تقديرأقلِّعلىعشرالتاسعالقرنمنالثالثالربعحتَّى) اليُهودوخاصًَّة (أوُروبَّابالد

الوضعإلىتعودخاصَّةبمكانة - العثمانيَّةالدولةفى - يحظونكانوااليهودولعلَّ
آسَيافىالدوليَّةالتجارةُطرقعلىالمفصليَّةالمناطقفىلليُهودالمتميِّزالتاريخي
، ومصروالشَّامإيجة، والعراقبحرعلىالمطلةالبلقانوسواحل) األناُضول (الصُّغرى
اإلسالمدارإلىالمنتسبيناليُهوددورإلىالمتميِّزالوضعذلكأفريقَيا، ويرجعوشمالي

تجارةالحرير، أوطريقعلىآسياوسطمنالقادمةتلكالدوليَّة، سواءالتِّجارةفى
، والحواالتاألموالالصيرفة، وإقراضألعمالاحتكارهمعنفضالهذاالمتوسطالبحر

المدنوخاصًة (وأوروبَّااإلسالمداربينالتجاريَّةالوكالةأعمالفىالماليَّة، وبراعتهم
الحاكمةالسُّلطةمعخاصةعالقاتبإقامةاالقتصادىالدورهذااليهودودعم). اإليطاليَّة
فىالمشاركةإلى،  تستنُدالُعثمانيالعصرنهايَّةحتَّىالفاطميالعصرمنذورموزها

فىالوالياتوحكامواُألمراءالسالطينأموالللدولة، واستثمارالماليَّةاألمورإدارة
مقابلفىقروضمنيحتاجونبماهؤالء، ومدِّهممعالتجاريَّةالتِّجارة، والشراكة
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ودارالجماركالتزام، وخاصةكااللتزامات  (وماليَّةإداريَّةمزاياعلىالحصول
.وغيرها) الضَّرب

الدولةظلِّفىالنعيمُحَللفىيرفُلونكانون) جميًعا (اليهودأنَّيعنيالذلكولكن
التجارةأساطينمنكانواجميًعاأنهمسبقتها، أوالتىاإلسالميَّةالدولالعثمانيَّة، أو

صغارالَيدويَّة، ومنهمبالحرفيشتغلونفقراًءاليهودمناألعظمالسَّوادكان، فقدوالمال
؛ الذينالقرَّاُءونفمنهم. واحدًةطائفًةيكونوالمأنهم، كماالشَّحاذينوحتَّىوالُعمالالَباعة
وعقائدهمممارستهمفىتأثروا، والذينالعربيالفتحقبلماإلىمصرفىجذورهمتمتد

الرئاسةلهمكانتالذين) األُصوليون (الربَّانيُّون، ومنهماإلسالمىالِفقهبمنهجالدينيَّة
الخاِلصةالسَّاميَّةاألصولذُووالشرقيُهودهموأولئكللطَّائفة، وهؤالءالرَّسميَّةالدينيَّة

.

الوُجودتصفيةعشر، بعدالخامسالقرننهايةفىالحديثةإسبانيامملكةقيامأنَّغير
الكاُثوليكيَّةالمملكةاتبعتهاالتىالدينىالتطهير، وسياسيَّةاألندلسفىاإلسالمىالعربي
مننصيبالقتلواليُهود،  فكانالمسلُمونلهاُقدِّمالتى، التفتيشمحاكمخاللمنالوليدة
المغرببالدإلىالتَّفتيشمحاكممنللهاربينجماعىنزوحإلىأدَّى،  ممابدينهيتمسَّك
ُيعرُفونصاُرواالذين - األندلسيهودمناألعظمالسَّوادخرجوهكذا. الَعربي

أحوالولكن. وعقيدتهموأموالهمبأنفسهمالنجاةيلتمُسونالُمسلمينمع - بالسَّفارديم
 .الُمهاجرينمنالحشدهذالتستوعبتكنلم - عندئذ - اإلقتصاديَّةالمغرب

طوالُمتواصلةدفعاتعلىإليهاالعثمانيَّة، فهاجُرواالدولةشطروجوهُهماليُهوديمَّم
القرننهايةفى (العثمانيَّةالدولةيُهودأصبحعشر، حتَّىوالسابععشرالسادسالقرنين
الُعثمانيَّةالدولةفقدتوعندما. اُألخرىالعالمدولفىاليهودأعداديُفوقونعشر) الثَّامن

الدولةفىاليهودتعداديهود، كانيسكنهاكانممَّاوغيرهابالبلقانأراضيهامنمَساحاٍت
تجمُّعأكبرخامسبذلكنسمة، ليشكِّلالمليونالنصفمنيقترب1900عامالعثمانيَّة
يُهودكانوألمانيا، كمااألمريكيَّةالمتحدةوالوالياتوالنِّمساُروسيابعدالعالمفىيهودي
كاُنواالعدد، كماحيثمنمًعاوفرنسابريطانيايُهوديفوقون -  عندئذ - العثمانيَّةالدولة

 .والثقافيَّةوالرُّوحيَّةالماديَّةالنواحىمنالعالمفىاألهماليُهوديالطَّائفىالتجمعيمثلون
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الذين) األشكنازيم (األوروبيِّيناليهودمنجديدةهجرةتدفَّقتعشرالتاسعالقرنوفي
تامة،بحريَّةوعقيدتهمحياتهمفيهيمارُسونآمًناملجًأالعثمانيَّةالدولةبالدفىالتمُسوا

منفريًقامعهاجلبتالتىالهجرةوروسيا، وهىوالمجرأوروبَّاوسطمنمعظمهمجاء
اإلدارةفىهامةمواقععشرالتاسعالقرنفىاليهودواحتل. والمهندسينواألطباءالُعلماء

التعليمبأوروبَّا، وفىالدولةسفاراتفىالدبُلوماسيوالتَّمثيلالماليَّةوخاصةالعثمانيَّة
.الفُنونمجالالعالية، وفىالعثمانيَّةبالمدارس

بالدإلىهاجروالذينالعثمانيَّة، وأولئكالدولةرعايامناُألصالءاليهودبينوللتمييز
اسمالمهاجريناليُهودعلىاألتراكأطلقأوُروبَّابالدمنوغيرهااألندلسمنالدولة

؛المهاجريناليُهودبينمنكانوكما. بالسُّفنقدمواالذيناليهودأى» الدُّوننمةيُهود«
والُفقراءوالحرفيُّونالعمالأيًضابينهممن، كانوالُمموُِّلونوالتجَّاروالمفكِّرونالعلماء

منالغربيالقوميالفكرةلُدعاةكانوقد. وغيرهمالموانيفىوالتفريغالشحنعمالمن
وضعتوالترقىاالتحادجماعةنشيدإنَّ، بلوالترقياالتحادرجالعلىتأثيرهماليهود
الُمسلمينإخاءعنتتحدثكانتإسبانيَّةيهوديَّةفولكلوريَّةأغنيَّةُموسيقىعلىكلماته

اليهودبيناإلخاءليؤكِّدوالترقىاالتحادجماعةنشيد، وجاءاألندُلسفىواليُهود
.والضرَّاءالسرَّاءفىمًعايتضامُنونُعثمانيينلكونهموالتُّركوالمسيحيين

منحفنةعلىقْصًراكانوالترقِّياإلتحادجماعةمعالتضامنيالموقفذلكأنورغم
فى - الموانيُعمَّالوخاصة - اليُهودُفقراءكاناليُهود، بينماالموظفينوكبارالُمثقَّفين

شاعذلكالسُّلطة، رغم، وعنتالمالرأساستغاللضداإلضراباتآخر، ينظمونواد
اليُهود)،المهاجرينأى» (الدُّوننمةيُهود «لدورتضخيمالعربيَّةالكتاباتبعضفى

الدولةُحكَّامأكثر (الثانىالحميدعبدالسلطانُحكملتقويضلهمتآُمريٍّدوروصياغة
أمامالطَّريق، ولفتحلِإلسالماإلسالميَّة، والكيدالخالفةتصفيَّةأجلاستبداًدا)،  من

 .الصُّهيونيَّة

إلىطريقهويعرف، بلالبعضبعضهمعنالُهراءهذاالُكتَّابيتناقلالشديدولألسف
،األكاذيبهذهعلى - أجيالبل - جيلليربَّىالعربيَّةالبالدبعضفىالدراسيَّةالكتب
الصُّهيونيَّة،طريقفىَعثرةحجريقفكانالثَّانيالحميدعبدالسُّلطانأنَّصحيًحافليس
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أراِضيمنكانتفلسطينفىطبريَّةعندأقيمتالتىاُألولىالصُّهيونيَّةفالُمستوطنات
منغيرها،  وبيعاُألولىاُلمستوطناتإلقامةللصَّهاينةبيعت) الدَّولةأراضيأي (الميري
علىُيوافقلمأنهصحيًحاساكًنا، وليسالثانىالحميدعبدُيحرِّكأندونالدَّولةأراضي
أنعلىالمبدأحيثمنالهجرةعلىوافق، بلفلسطينفىواستقرارهماليهودهجرة

 .بالشَّامالعربيَّةالوالياتعلىالمهاجُرونيتوزَّع

الصهيونيَّة،الدعوةيؤيُِّدونالكانوا» الدُّوننمةيُهود «أنهىفيها، ِمراءالحقيقٌةوتبقى
علىذلكيقتصر، ولمفلسطينفىلليُهودقوميوطنإقامةفكرةتأييدإلىيميُلونوال

ذلككانعشر، بلالتاسعإلىعشرالسَّادسالقرونبينفيماالدولةإلىالُمهاجريناليهود
منالعديدفىثابتةالمواقفهذهالصهيونيَّة، وكلالدَّعوةمنوالعراقمصريُهودموقف

.وُصحفهاالفترةمَصادر

إحياءُدعاةأيديعلىوُبهتاًنازوًراالثانىالحميدعبدالسلطانذمةإبراءمحاولةإنَّ
الَجامعةإلىالدعوةالرُجلاستخدمشىء، فقدفىقضيتهميخدمالاإلسالميَّةالخالفة

أنَّباألحرار، ويكفيالدُّستوريَّة، والتَّنكيلالحركة، ولضرباستبداِدهاإلسالميَّة، لتكريس
الحميدعبدَضحايامنكانالذىالكواكبيالرَّحمنلعبد» اإلستبدادطبائع «هؤالءيقرأ

نُزوالُعرابيأحمدعصيانمرُسومأصدرالذىهوالثانىالحميدعبديكنألم. الثَّانى
الغزوضدالمصرىالجيشتماُسكعلىالسَّلبيَّةآثارهلهكاناإلنجليز، مماطلبعلى

.الُمؤمنينأميرعلىالطَّاعةعَصاشقَّلقائٍددعًماذلككان، طالماالبريطاني

كانواحدة، فإذانقطةعند - توجهاتهماختالفعلى - المتطرِّفونيلتقىأنغريًباوليس
خلعتالتىوالتَّرقياالتِّحادجماعةوراءاليهوديعتبُروناإلسالميَّةالخالفةإحياءدعاة
عامحتَّىالخالفةاستمرارهيالحالواقعالخالفة، بينمالتصفيةتمهيًداالثانىالحميدعبد

لهاشأنالالتىالحديثة، ُتركياُمؤسِّسكمالُمصطفىيدعلىإلغاُؤهاتم، عندما1924
التىاألجنبيَّةالقوىضدوطنيَّةتحريرحربخاللمنذلكالعثمانيَّة، وجاءبالدَّولة
الجمهوريَّةإقامةوجاءت. العربيَّةالبالدُفتِّتتأيًضا، كماتفتيتهبهدفاألناُضولاحتلت
الخالفة، ولممؤسَّسةالستمرارمبرِّرأومعنىُهناكيكنلمسياقفىالحديثةالتركيَّة
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وأدبيَّاتهامبادئهاأووالترقياالتِّحادبرنامجفىاإلطالقعلىوارًداالخالفةإلغاءيكن
.1908عامالثانىالحميدعبدضدَّباالنقالبقيامهمعند

كانوااإلسالمدارفىاليهودأنيدَّعونعندماهؤالءمعالصَّهاينةالُكتَّابُغالةويلتقي
لالضطهادُعرَضًةكانوا، وأنهمالمسيحيُّونعليهمالثالثة، ُيفضَّلالدَّرجةمنُمواطنين
، الذينالمسلمينأيديعلىللمذابحعرَّضهمالدينيَّة، ممَّاأعيادهمطُقوسبعضبمناسبة
بعيدأوقريبمن - هؤالءيشيروالاإلذاللفىإمعاًنالتمييزهمخاصًّازيًّاعليهمفرُضوا

علىيزيدمامنذباإلنجليزيَّةُنِشرالذى» المتوسطالبحرمجتمع «جويتاينكتابإلى- 
بحروفبالعربيَّةُكِتبتالتىالِجنيزةوثائقفيهاَنشر - مجلداتثالثةفى - القرنُربع

فىقواعدهممنالمتوسِّطالبحرتجارةعلىيسيطروناليهودكانكيفعبريَّة، وتبين
 .أوروبَّايُهودعليهايحَسدُهمكانحياًةعاُشوا، وكيفواألندُلسوالمغربمصر

العثمانيَّة، ووالياتهاالدولةفىاليهوديَّةللطوائفانتعاًشاعشرالتاسعالقرنشهدلقد
منذالمسلمينوغيراُلمسلمينبينساوتالعثمانيَّةاإلصالحقوانينأنالعربيَّة،  وخاصًَّة

بماالرَّعاياجميعأمامالَعسكريَّةوالخدمةالدولةوظائفتوليأبواب، وفتحت1856عام
النشاطازدهارإلىأوُروبَّاوسطمناألشكنازيَّةالهجرةموجةقُدومأدَّىكما. اليُهودفيهم

وسالونيكاوالُقدسواإلسكندريَّةبالقاهرةللبناتالمدارسلليُهود، فُأسَِّستالثقافى
اإلنفاقوتولَّى. 1891 – 1840السَّنواتبينفيماوالدَّْردنيلوبغدادودمشقوإستانُبول

األلمانيَّة، كمااليهوديَّة، والجمعيَّةالدولياليُهودياالئتالفجمعيَّةالمدارسهذهعلى
لإلنفاقالعقارات، وأوقُفواطائفتهمألبناءالمدارسالسَّفارديماليهودأثرياءبعُضأسَّس

.عليها

كانتسواًءبكتاباتهماليُهودىالدينيالفكرالربَّانيُّونالحاَخاماتأثرىالعقيدةمجالوفى
الكتاباتتلكفىاألساسالدَّوروالعراقوالشَّاممصرليُهودالعربيَّة، وكانأوبالعبريَّة
.الِفقهيَّة
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لغة (والييديشوالعبريَّة، بالعربيَّة، والتركيَّة، والفرنسيَّةالمختلفةالصحفَصدرتكذلك
اليهودللُكتَّابالعثمانيَّة، وكانللوالياتالمختلفةبالعواصم) أوُروبَّاوشرقيُروسيايُهود

.ونثًراشعًراالعربىواألدبالتُّركىاألدبفىُمساهماتهم

الخاصالوضععندقيًقاتعبيًرايعبرالعثمانيَّةالدولةفىاليهودىالوُجودكانوهكذا
الدولةتلكُقدرةعنيكشُفاإلسالميَّة، كماالعربيَّةالحَضارةجناحتحتلليُهودكانالذى

احترامعلىيُقومللتعاُيشنموذًجاُتحقِّقأنعلىوالدِّياناتوالثَّقافاتاألعراقُمتعدِّدة
بينربطتدولٍةإطارفىجميعهاالطَّوائفمَصالحترابطديانة، معكلخُصوصيَّة
.اإلمبرَيالي، والتوسُّعالقوميَّاتعصربها، وعصَفالحديثوالَعصرالوسطىالعُصور



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

145www.RaoufAbbas.org

؟مِصرعرفتهُهلاللِّيبرالِيالنِّظام - وليبراليُّونوراديكاليُّونإسالميُّون
*

مصرفيسادالذيالسياسيالنظامعلى» اللِّيبَراليَّة «صفهإطالقعلىالباحُثوناصطلَح
اللِّيبَراليَّةالمالمحعليهغلبتالذي1923دستورأنَّاعتبار، على1919ثورةأعقابفي

لبعضاتخاذه، بُحكم1952و1919ثورتيبينفيماالسياسيالنظامإطاريمثل، كان
محوًرا» الديمقراطيَّة «كون، وبحكملهمرجعيًّاإطاًرااألوروبيَّةاللِّيبَراليَّةالدَّساتير
الحقبة «إلىينظروناليومالُكتَّاببعضإنَّالحقبة، بلتلكخاللالسياسيللصِّراع

ثورةبهجاءتالذيالسياسيبالنظامالمفُقود، مقارنًةالِفردوسإلىنظرتهم» اللِّيبَراليَّة
.يولُيو

نظاًماُتحقِّقأنمصراستطاعتهل: ، هوجوهريلسؤالإجابٍةعنبالبحثُهناونعني
الذيالسياسيالنظامكانهل - ُأخرىبعبارٍة - ؟ أو1923دستورظلفيِليبراليًّاسياسيًّا
فياللِّيبَراليَّةالدِّيُمقراطيَّةمصرعرفتحقيقيًّا، وهلِليبراليًّانظاًما1923دسُتورأقامه
؟,ظله

:أساسيَّةشُروطثالثةتواُفريتطلَّبِليبراليسياسينظامقيامإنَّ

اإلنتاجالتقليديَّة، وبعالقاتاإلنتاجيَّةبالُقوىيستبدُلرأسماليتحوُّلحُدوث:أوَّلها
).حديثة (رأسماليَّةُأخرىالتقليديَّة

الرَّأسماليالتحولتحقيقفيرئيًسادوًراتلعب» بورُجوازيَّة «طبقةتكون:وثانيها
.لَصالحها

يجعلهاالجديدة، الذيالطَّبَقةهذهعندوالسياسيالطَّبقيالوعيتواُفر:وثالثها
هذهتأمينلهايكُفلالذيالسياسيالنظامصياغةخاللمنلمصالحهاحارسًةتقف

.المَصالح

التاسعالقرنمطلعمنذالحديثتاريخهامرِّعلىالثالثةالشروطهذهلمصرتحقَّقتفهل
ليبرالي»؟«سياسينظامإلفرازكافًياُنضًجاالشُّروطتلكنضجتعشر؟ وهل

.2002أكتوبر، الهاللمجلة*
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بها، ولكنهناالمقاميضيقُموسَّعًةدراسًةتتطلَّبالتََّساؤلهذاعلىالدقيقةاإلجابةإنَّ
تتواَفرلمليبراليسياسينظامقياملتحقيقالضروريَّةالثالثةالشروطإنَّ: القولُخالصة

.المصريَّةالتجربةبهامرَّتالتيالتاريخيَّةالظروفنتيجةكاملبشكٍلمصرفي

ذلكوخارجيَّة، وانعكسمحليَّةألسبابمصرفيالرأسماليالتحولتجربةتعثَّرتفقد
ماوتطوُّرها، بقدر) الُعلياشرائحهاوخاصة (المصريَّة» البورجوازيَّة «نشأةعلىالتعثُّر

خياراتعلىآثارهلذلكوكان. والسياسياالجتماعيوعيهاُنضجدرجهعلىانعكس
دستورفيصاغتهالذيالسياسيالنظامُأُسِسوضععندالمصريَّةالبورجوازيَّةُنخبة

منالدُّنياالشَّرائحلمصالحتجسيًدايأِتالضيقة، ولممصالحهاعنُمعبًِّرا، فجاء1923
وعبر. 1919ثورهفيالرَّئيسالدورلعبتالتيالشَّعبيَّةالجماهيرمصالحأونفسهاالطَّبَقة

األراضيُمالكواإلنجليز، وكبارالقصرُقوىفيه؛ لعبتسياسيتواُزنعنالدستور
.األكبرالدَّور

الدُّستُوروضَعمن
البريطانيَّةالسُّلطاتجانبمنمصرفيدستوريحكمإقامةمبادرةتأتيأنعجٍبومن

فؤاد،السُّلطانإلىالبريطانيالسَّاميالمندوبقدَّمهاالتياإليضاحيَّةالمذكرةفيذاتها
معسيادةذاتمستقلَّةدولةبمصراعترف، الذي1922فبراير28تصريحرفق

نصَّإذ. ُمسمَّىغيرعلىاسًمااالستقاللهذامنجعلتالشَّهيرة، التياألربعةالتحفُّظات
والرقابةاإلشرافبحقِّيتمتَُّعبرلمانإنشاء «أنَّعلىاإليضاحيَّةالمذكرةمنالعاشرالبند
فيهاألمريرجُع - الدُّستوريَّةالطريقةعلى - مسُئولةحُكومةفيواإلدارةالسِّياسةعلى
حكمقيامضُروَرة - ضمًنا – يعنيذلكوكان». المصريالشَّعبوإلىالسُّلطانإلى

نظامبإقامةالسلطانيلتزمثمفبراير، ومن28تصريحبقُبول؛ يقترُننيابيدسُتوري
الذي (األولفؤادمحاوالتُيفسِّرذلكولعلَّ. بالتَّصريحقبل، طالمادسُتوريبرلماني
الذياألسلوبُيفسِّرجدوى، كمادونبعدفيماالدستورإصدارمنالتملُّص) ملًكاأصبح
.صياغتهفيالملكوتدخَّلالدُّسُتوربهُأعدَّ

لجنًةالملك، شكَّلالشَّعبمنُمنتَخبةوطنيَّةتأِسيسيَّةجمعيَّةالدستورتضعأنمنفبدال
سعدسمَّاهاالفعَّالة، ولذلكالسِّياسيَّةالعناصرمنها، استبعدتلوضعهحُكوميًَّةإداريًَّة
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التيالمصريَّةالدُّستوريَّةالتجربةمناللَّجنةتتَِّخذأنمنوبدال). األشقَياءلجنة (زغلول
وخاصًَّة - الغربيَّةالدَّساتيربعضإلىلها، لجأتمرجعيًّاإطاًرا1882الئحةتمثلها

منهااقتبستهماشذبتأنهديها، بعدعلىالدُّستورموادوصاغت - البلجيكيالدُّسُتور
.1922فبراير28تصريح، ومضُمونالملكرغباتمعيتواَءمبما

مطالبللدُّستورُمقترحنصٍّمن» األشِقياءلجنة «إليهتوصَّلتمايرِضلموعندما
فيُتعدِّلراحتالتي) العدل (الحقَّانيَّةبوزارةالتَّشريعيَّةاللجنةإلىبه، دفعالملك

الدُّسُتورُيطرحأنمن، وبدالالشَّعبحَسابعلىالملكسلطات، وتوسِّعالمشروع
ِمْنَحًة «صورةفي) 1923أبريل19 (ملكيبمرُسوٍم، صدرإصدارهقبلالعاملالستفتاء

بالفعلحدثما، وهوذلكشاءمتىمنحمااسترَدادالملكحقمنكانثمملكيًَّة»، ومن
.الشَّهيرةالدُّستوريَّةاالنقالباتفي

التجربة،إضعافإلىالدستورفيبهانفسهالملكخصَّالتيالواسعةالسُّلطاتأدَّتوقد
،حكمهفيإليهايستنُدأدواٍتاألقليَّةأحزابمنالقصرفاتخذ. بالدُّستورواإلضرار

نصَّالذيالسُّلطاتمصدراُألمَّةبأنَّالقائلالمبدأتقويضبذلكليتماالنتخاباتوزوََّرت
اإلرادةُقيَّدت، وبذلكاللِّيبراليالسِّياسيالنظامفيالزاويَّةحجريعدُّالدُّستور، والذيعليه

تلكفيمصرتشهد، ولمالبرلمانفيويمثِّلهعنهيُنوبمناختيارفيللنَّاخبالحرة
سويباألغلبيَّةالوفدفيها، وفاز1924عامُأجريتالتيتلكبعدُحرًَّةانتخاباتالحقبة

،الحكمالوفدتولِّيضرورةاإلنجليزرأى، عندما1950والثانيَّة1936فياألولي: مرَّتين
.الغرضلهذاالملكعلىضُغوًطاومارُسوا

االستقراروعدماللِّيبرَاليَّةالحقبة
،1924برلمانفمنذ. االستقراربعدم» اللِّيبَراليَّةالحقبة «فيالنيابيَّةالحياةاتََّسمتولذلك
برلماٌنُيكِمل، ولم1952يولُيو23ثورةقيامحتَّىنيابيَّةهيئاتعشرمصرعلىتوالت
، وتممارسفي1924عامبرلمانانعقدالفترة، فقدتلكمدىعلىالخمسسنواتهواحد
اجتمعاالنتخاباتزيورأحمدوزارةأجرتوعندما. نفسهالَعاممنديسمبرفيحله

.نفسهاليومفيلُيحل1925َّمارس23يومالنوابمجلس
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الحياةباشامحُمودمحمدأوقف، ثمثالثلدوراٍت1926يوليوفيالثالثالبرلمانوانعقد
هذهانتهاءقبلسقطتوزارته)، ولكن1928عام(للتَّجديدقابلةسنواتثالثلمدهالنِّيابيَّة

التيالفترةوهي (نفسهاالسنةفيلُيحل1930َّينايرفيرابعبرلمانالمدة، وانتخب
جديدانتخابقانون)، ووضع1930أكتوبردسُتوروإصدار1923بدستوراإلطاحةشهدت
.ُمعيَّنةاجتماعيَّةشرائحعلى، وقصرهاالنتخابحقِّمنضيَّق

.تشريعيَّةدوراتأربعاستمرخامسبرلماٌن، انُتِخبالدُّستورياالنقالبظلِّوفي
).1935ديسمبر (الوطنيَّةالحركةضغطتحتجديدمن1923دسُتورعودةقطعها
منأكثريستمرولم). 1936مايو (1923دسُتورظلِّفيالسَّادسالبرلمانوانُتخب
في، والتاسع1942مارسفي، والثامن1938أبريلفيالسَّابعالبرلمان، وقامعامين
.1950ينايرفي، والعاشر1945يناير

يتناقضكانالحقبةتلكفيمصرشهدتهاالتيالعشرةالبرلماناتتشكيلأنَّالغريبومن
مجلسفياألغلبيَّةأحرزالذيالحزبآلخر، فنجُدتشريعيمجلسمنكبيًراتناُقًضا
ساِحقةأغلبيَّةإلىاألقليَّةهذهتتحوَّل، وقدَيليهالذيالمجلسفياألقليَّةمقاعد، يحتلُّنيابي

فيحقيقيًّاتغيًراالتحوُّلهذايعكسوال. جرَّاوهلمقليلةشهوٍربعدُتنتخُبتاٍلبرلماٍنفي
تعبركانتوإنَّما. العامالرأياتجاهاتفيتحوُّالالسياسيَّة، أوالساحةعلىالقويموازين

.االنتَخابات) َطبخ (فيالداخليَّةوزير، ومهارةالملكيالِمزاجفيالتغييرعن

السُّلطةاستقرارعدممنمصرالِحقبة، عانتتلكخاللالنيابيَّةالحياةاستقرارعدمومع
أربعهإالمنهاأيٌّتعمِّراُألخرى، ولمتلوالواحدةالحكمعلىالوزاراتالتنفيذيَّة، فتعاقبت

دونحالالحُكومة، كماأداءعلىالسَّلبيَّةآثارهلهكانالمتوسِّط، ممافيشهًراعشر
جرىالعرش)، الذيخطاب (بهايحفل» وُعوٍد «ُمجرَّدإلىتحوَّلتالتيالسِّياساتُمتابعة
فؤادالملك، ألنَّالبرلمانافتتاحعند - الملكباسم - الوزراءرئيسُيلِقيهأنعلىالُعرف
.العربيَّةاللُّغةيعرُفالكان

.الِحقبةتلكفيالسُّلطةتداولتالتيالسياسيَّةاألحزابعلىبظاللهالموضعهذاوألقى
قادةكانفقدالفرديُحكمه، ودعمالملكيدفيالسُّلطاتركَّزقدالدستوركانفإذا
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السَّبققصبللوفد، وكانأحزابهمقيادةفيُمطلقةبصالحيَّاتيتمتَُّعونالسياسيَّةاألحزاب
اُألمَّة»، وحملزعيم «و» الوطنيَّةنبي «زغُلولسعدعلىُأطِلق، فقدالمجلسهذافي

مرَّةذاتعبيدمكرمالجليل»، ولقَّبهالرَّئيس «إلى، إضافًةنفسهاللَّقبالنحَّاسُمصَطفى
التياالنشقاقاتوراءكانتالتيالوفدقيادةُأوتقراطيَّةذلكالُمقدَّس»، ويعكسبالرَّئيس«

أعضاءُمعظمبهاخالفلو، حتَّىالقراَراتباتخاذ» الزَّعيم «انفراد، نتيجةفيهحدثت
».الوفدهيئه«

الهيئةأعضاءمعظمزغلولسعدفصل، عندما1927ابريل25فياألوَّلاالنشقاقحدث
،1932عامفيالثانياالنشقاقووقع. التَّفاوضوفدتشكيلحولالرَّأيلهلُمخالفتهم

عنهأسفرتلماوفًقابريطانيامعمعاهدةلعقدائتالفيَّةحكومةتشكيلفكرهطرحتعندما
الِفكرةتلكباشاالنحَّاس، فرفض1923بدسُتورالعملبعدها، ُيَعاد1930ُمفاوضات

أي» (الوفدهيئهأعضاء «منتسعةالبالد، فاستقالبحُقوقالُمَساومةعدممبدأمنانطالًقا
نتيجة1937عاموالخطيرالثَّالثاالنشقاُق، ووقعذلكعلىاحتجاًجا) قياداِتهُثلثنحو

وأحمدالنقراشيفيهُفِصلالذياالنشقاقالوفد، وهوقيادةداخلالسُّلطةعلىالصِّراع
فيعبيدمكرمبخُروج1942عامالرَّابعاالنشقاقووقع». السَّعديَّةالهيئة «فكوَّناماهر
الوفديَّة»، ونشرالُكتلة «وشكَّلالحزبقيادةداخلأيًضاالسُّلطةعلىالصِّراعإطار

.بالفَسادالوفدقيادةوصَمالذي) األسودالكتاب(

التياألحزابإلىعدواهاانتقلتبالسُّلطة، إذالزَّعيماستبدادبظاهرة» الوفد «ينفردلم
،الحزبقيادةهيئةأعضاءتعيينيتولَّىالحزبرئيسكانما، فغالًباعباءتهمنخرجت

تُكنولم. بذلكيهتمال، وقدالتَّعيينذلكتزكَيةللحزبالعُموميَّةالجمعيَّةمنيطلبوقد
.بالَكواِدرالقياديَّةالتَّنِظيماتتغذِّيقاِعديَّةُمستويات - الوفدفيهابما - األحزابلتلك

،األحزابجميععندواِرًداأمًرابالُعضويَّةالمُرورُدونالقيادةإلىاألفرادانضماموكان
خاللمرَّاتأربعآخرإلىحزبقيادةمناالنتقالفرصةالشَّخصيَّاتلبعضأتاحممَّا

.سنواتثالث

بقراراألحزابهذهمنالتخلُّصيوليوثورةبهااستطاعتالتيالسهولةيفسِّرذلكولعلَّ
فيهابما (األحزابتلكعنللدفاعالجماهيرتتحرَّك، فلم1953ينايرفيصدرالذيالحل
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الكوادربتربيَّةاهتمامهاتنظيماتها، ولعدمفيالجماهيريَّةالحزبيَّةالقواعدلغياب) الوفد
لقيتالجماهير، بينمالمشاكلحُلوالتقدمالتيالبرامجطرحعن - بالطَّبع - ولعجِزها

وزًنااألقلاأليُديولوجيَّةالتنظيماتجانبمنبهاُيستهاُنالوُمقاومًةُمعارضًةيوليوثورة
ُمقارنًةتنظيًماأدقكانتألنَّهاالُمسلمينواإلخوانكالشُّيوعيِّينالسِّياسيَّةالساحةعلى

.بهاُيستهانالقواعدلهاكانتاللِّيبَراليَّة، كماباألحزاب

السياسيَّةالبرامجغياب
مَشاكلُتعاِلجالتيالسياسيَّةالبرامجغيابفي ) اللِّيبَراليَّة ( األحزابجميعاشتركت
هذهقياداتجاءتلحلِّها، فقدالالزمةاالجتماعيَّةالسِّياساتإطاروترسمالُمجتمع
إالتهتم، فلماألعمالوأصحابالزراعيينالمالككبارمنالُبرجوازيَّةُنخبةمناألحزاب
اإلصالحدعواتالشعبيَّة، وجاءتالجماهيرمَصالححسابعلىالذَّاِتيَّةمصالحهابرعايَّة

شديدةُمقاومةالدَّعواتتلك، ولقيتاألحزابِتلكإلىتنتميالعناصرمناالجتماعي
،للفالحينالصِّحيَّةالخدمة، وتوفيرالزِّراعياِإلْصالحإلىالدَّعوة، مثلجانبهممن

 -المحدودةالُعماليَّةالتشريعاتتصُدر، ولماإللزاميالصَّغيرة، والتعليمالملكياتوحماية
الفالحيناستبعاِدعلىالُعماليَّة، ونصَّتالحركةضغطتحتإال - الِحقبةتلكخالل

.المالككبارمَصالحعلىلها، حرًصاالخُضوعنطاقمنالزِّراعةوُعمَّال

قضيَّةاالجتماعيَّة، أنالمسائلُتعالجالتيالسِّياَساتإغفالفياألحزابتلكحجةوكانت
إلىاالنتظارقضايا، فتستطيعمنعداهاماالرَّئيسيَّة، أمَّاالقضيَّةهيالوَطنياالستقالل

أصبحت) الوطنياالستقالل (العاجلةالُمهمَّةتلكوحتَّى. الوطنياالستقاللتحقيقبعدما
يُكنلمحولها، فإذااإلنجليزمعالُمفاوَضاتدارتُكلَّمااألحزابمنُمزايداتموِضع
.الوطنحُقوقفيبالتَّفريطواتَّهمُهمخُصومههاجمفيهاطرفًاالوفد

حركاتحولااللتفافإلىالشباباتِّجاهإلىاألحزابتلكأداءفيالقُصورهذاوأدَّى
ذاتالجماعاتإلى، وانضمامهمالعشرينيَّاتأواخرُمنذواالجتماعيالسِّياسيالرَّفض

إبرامبعدوضوًحازاَداتجاهالسَّلفيَّة، وهواِإلسالميَّةأوالَفاِشيَّةأوالماركسيَّةالتوجُّهات
».واالسِتقاللالشَّرفُمعاهدة «بأنهاباشاالنحَّاسوصفهاالتي1936ُمعاهدة
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إلىالوُصولعنداألنصارُمحاباةظاهرةفي - أيضًا – األحزابتلكجميُعواشتركت
الدَّولةموظفيمناألنصاُر، ويرقَّىللخُصومالُمناصرينالُقرىُعَمدفصلفيتمالسُّلطة

.واَألْصَهاراألقاربُمحاباةمعاستثنائيًَّةترقياٍت

األقليَّةأحزابدورُ
ذاتهالنظامإضعاففيُمهمَّادوًرا - الوفدعباءةمنخرجتالتي - األقليَّةأحزابلعبت

علىاالرتماءخاللمنالوفد، أوضدُوجِّهتالتيالصَّحيفةالُمهاتراتحمالتخاللمن
المندوب (الدُّوبارةقصرأعتابعلىاالرتماءتارًَّة، أو) الملك (عابدينقصرأعتاب
السلطةإلىللوُصولأخرى، ضماًناتارًَّة) 1936بعدفيماالسَّفيرثمالبريطانيالسَّامي
نخبويًَّةاألحزابتلكوكانت. الدستوريَّةبالطُّرقذلكتحقيقتستطيعالكانتطالما

.وثيًقاارتباًطابها، وترتبطالشخصياتمنمحُدودةعناصرعلىتقومتقليديًَّة

االتفاقمنأهموالُقربىوالمصاهرةالصَّداقةعالقاتكانتكهذهظُروٍفظلوفي
أحزاُبفهيالسياسيَّةالعالقاتأساسالشخصيَّةالوالءات، وكانتالفكريأوالسِّياسي
عنالسياسيَّة، والُبعدباالنتهازيَّةنشاطهااتَّسمثمَّ، ومنمبادئأحزابالأشخاص

.األحزابإلىمنهاالسياسيَّةاألجنحةإلىأقربالجماهير، فكانت

كبار (الُبرجوازيَّةالُعلياالشَّرائحمنجاءتاألحزابهذهألغلبالسياسيَّةالقيادةأنَّكما
إلىالخاصيَّة، باإلضافةهذهفيالوفدمعهااألعمال)، ويشتركورجالالزراعيينالُمالك
المحتلَّةالنخبةقيادةعلىغلبتالمصريَّة، وإنالبورجوازيَّةمنالوسطىللشَّرائحتمثيله

فهميالعزيزعبدإليهتوصَّلفيماغرابًةنجدال)، لذلك1936معاهدةبعد (الُعلياللشَّرائح
األحزاببرامجبدراسة» الدستورييناألحرارحزُب «كلَّفه، عندما1941عامباشا

صاغت - استثناءدون - األحزابتلكبينها، فجميعفارقالأنَّهالسياسيَّة، فاكتشف
الوطنيَّةللقضيَّةرؤيتهامَصالحها، وعنعنواحدة، لتعبِّراجتماعيَّةطبقةُنخبةبرامجها

.التفاُوضطريقعناالستقاللتحقيقفيالتدرُّجبمبدأتأخذالتي

السِّياسةفياألكبر، والتَّمثيلاألعلىالصوتصاحبةاالجتماعيَّةالنخبةتلكوظلَّت
الصناعيَّةالرأسماليَّةالمصالحُممثِّليمساحةاتِّساع، مع1952عامحتَّىالمصريَّة
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كانتالتيالظَّاهرةهذهمن» الوفد «يستثنيوال. الزِّراعيَّةالمصالحجانبوالتجاريَّة، إلى
.وضعفهتفسُّخهعواملمن

1923دستُورثمار
أوتقراطيًّانظاًماكان1923دستورأقامهالذيالسياسيالنظامأنَّالقولوُخالصة
تتعلَّقمبادئمنالدستورعليهاشتملفيماتمثلتالتياللِّيبَراليَّةمُسوحيلبساستبداديًّا
ماسرعان، إذالسُّلطاتمصدراُألمَّةأنعلىنصِّهوالشخصيَّة، ومنالعامةبالُحرِّيات

بالحقبةُسمِّيمامعظمسادتالتيالُعرفيَّةباألحكاموالشَّخصياتالعامةالُحريَّاتكبلت
السِّياسيَّة،المعارضةلضربدائًمااستخدمت - معُدودةقليلةسنواتإال  - اللِّيبَراليَّة

منُحريتهابتقييدمصالحهاعنالتعبيرمنالشَّعبيَّةالجماهيرالصَّحافة، وحرمانوتكميم
.أخرىناحيَّةمنالعامَّةاالنتخاباتفيإرادتهاناحيَّة، وتزوير

بُحكماإلنجليزفيهااُألمَّة )، يشاركه (وليسللسُّلطاتالحقيقيالمصدرُهوالملكوكان
فبراير28تصريحلهمكفلهماخاللمصر، ومنأرِضعلىاالحِتاللجيشوجود
األربعةالتحفُّظاتإطارفيوالتَّشريعيَّةالدفاعيَّةمصرشئونفيالتدخُّلحقِّمن1922

لهاوفرتهامزايامن) الُعظمىبريطانيا (الحليفةبهتمتَّعتماخاللمنالشهيرة، ثم
.إبرامهابعد1936معاهدة

الوُصولمن، فجعلتالوضعهذامع - الوفدفيهابما - نفسهاالسياسيَّةاألحزابوكيَّفت
هيواحدةبوسيلة) تراهكما (الوطنياالستقاللتحقيقتستطيعحتَّىلهاهدًفاالسُّلطةإلى

الغايةحسابعلىالصدارةمرتبَةاحتلالسُّلطةإلىالوُصولهدفأنَّ، غيرالتَّفاوض
).االستقالل (وراءهمنالمنُشودة

)الوفدذلكفيبما (إليهاوَصلتالتيالسياسيَّةاألحزابُكلِّعندمغنًماالسلطةوكانت
منقدرأكبرالسلطة، لتحقيقمقاعدعلى - زمنيًّاالمحدود - وُجودهامنتسعي

المطالببعضتحقيقبُمحاولةالوفدتميَّزوأنصارها، وإنلقياداتهاالشخصيَّةالمكاِسب
للنُّخبةالماديَّةبالمَصالحيضرُّالالحُدود، بماأضيِقفيالمصريَّةللجماهيرالتَّشريعيَّة
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فيوخاصَّة (شعبيتهإليهاتستنُدالتيالجَماهيرمنقطاعاتاسترَضاءالحاِكمة، ويحقق
).1942فبراير4وزارة

دساتيرفيالجمهوريَّةرئيسبهاحظيالتيالواسعةالسُّلطاتأنَّبالذِّكرالجديرومن
كانتالتياألوتوقراطيَّةللسُّلطاتنصِّيًَّةتُكونتكادصياغةإعادةيولُيو، كانتثورة
، إلىَسلبيَّاتمن » اللِّيبَراليَّةالتجربة «بهحفلتمامردولعلَّ. 1923دستورفيللملك
نتيجةتامًّاتواُفًرامصرفيِليبراليسياسينظامإلقامةالضروريَّةالشروطتواُفرعدم

.آخرمَقاٍلفينتناولهاقدوخارجيَّةمحليَّةألسبابعندناالرَّأِسماليالتحوُّلتجربةتعثُّر
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االجتماعيوالوعيالطَّبقيالوعيبين - المصريَّةالوُسطىالطَّبقَة
*

إلىيدفُعهالمصالحهاجمعيًّاوإدراًكاما؛ إحساًساطبقٍةعندالطبقيالوعييتطلَّب
تلكتنازعهاالتياُألخرىالطبقاتمواجهةفيالمصالحتلكعنللدِّفاعالتَّضامن
منغيرهاحسابعلىتنميتهاعلى، وحرًصاتلكلمصالحهاحمايًة، أوالمصالح
االجتماعياالستقرارألهميَّةالطَّبَقةإدراكبهفنقصُداالجتماعيالوعيأمَّا. الطبقات
تتجنَّبومصالحها؛ حتَّىوجودهاخاللهمنحقَّقتالتيالمجتمعِبنيةعلىللحفاظ

الذيتاريخهاعبر - المصريَّةالوسطيالطَّبَقةولعلَّ. للخطرالمصالحتلكتعريض
طبقيبوعيانفردتالتياالجتماعيَّةالطبقاتمنكانت - الزمانمنالَقرنينقارب

.االجتماعيالوعيإلى - سنرىمانحوعلى - افتقرت، ولكنهاغريزي

نتيجةعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنِّصففيالمصريَّةالوسطيالطَّبَقةتكوَّنتوقد
،القرننهايةقبيلالفرديَّةالملكيَّةاستقرتتدريجيًّا، حتَّىالزراعيَّةالملكيَّةتطور
ظروففيعليهاحصلتالتيالِملكيَّاتمنمصالحهاأساًسا، تستمدُّزراعيًَّةفكانت
علىكبيٍربنفوٍذالِحقبة، وتمتَّعتتلكفيمصرشهدتهالذيواالقتصاديالسياسيالتطور

جوارإلىالمدنسكنتاألرض)، وإن (الزراعياإلنتاجألداةامتالكها، بُحكمالفالحين
ذويالموظفينكبارمنبهاالذومنعليُمحمَّدُأسرةفيالحاكمة؛ ممثَّلًةاألُرستقراطيَّة

.والشَّركسيَّةالتركيَّةاألُصول

التعليمُفرصةلهمُأتيحتالذينأولئكفيتمثَّلتُأخرىشريحٌةالطَّبَقةتلكإلىوانضمَّت
حيث (الفالحينصُفوفبينمنجاءواوالذين. وإسماعيلعلىمحمدمدارسفيالحديث

لتوفيرتعليمهمإلىالحاجةدعتإسماعيل)، والذينعصربدايَّةحتَّىمجَّاًناالتَّعليمكان
حاجةحدودفيآخرحيًناحيًنا، وانكمشالتعليمالمصريَّة، فاتَّسعلإلدارةالالزمةالكوادر
،البريطانياالحِتاللحكمتحتاستمرتسياسة، وهيالموظَّفينإلىالحُكومةدواوين

ألبناءاالجتماعيالحراكُفرصةأمامالطريقعندئذ، فسدَّمجَّانيتهالتعليمفقدوإن
يعبرون) وصغارهمكبارهم (الحكومةموظفيمنالمتعلُِّمونأصبحُكلٍّ، علىالفالحين

.1992سبتمبر. الهاللمجلة*



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

155www.RaoufAbbas.org

طريقعنالُعلياشرائحهايدخلأنبعضهمالمصريَّة، واستطاعالوسطيالطَّبَقةعن
طريق، وعنمنهمللبارزينالخُصوصوجهعلىإسماعيلمنحهاالتياألراضيهبات

بالطَّبَقةتلتصُق) األفنديَّةأو (المتعلمينشريحةجعلتروابطمنذلكالُمصاهرة، وغير
.الفالحيَّةألُصولهاوتتنكَّرالُوسطى

األجنبيَّةالهيمنةمواجهة
بالهيمنةاتَّسمتتاريخيَّةمرحلةفيتكوَّنتقدالمصريَّةالوسطيالطَّبَقةكانتولما

برزالتبعيَّة، فقدبروابطاألوُروبيباالقتصاد، وربطهالمصرياالقتصادعلىاألجنبيَّة
األجنبيللتدخلتصدتالتيالوطنيَّةالجبهةُكوِّنتُمبكِّر، عندماوقتفيالطبقيوعيها

1881ثورةساندتالتيالجبهة، تلكالماضيالقرنَسبعينيَّاتمنالثانيالنصففي

).الُعرابيَّةبالثَّورةُعرفتالتي(

ُمواجهةعنتتراجع، جعلها1882عامالثورةوهزيمةالبريطانياالحِتاللوقوعأنَّغير
منرجالهاكونبُحكمأنهاعليها؛ وخاصًَّةوحرًصامصاِلحَهاعناألجنبيَّة، دفاًعاالهيمنة

الدولوبعضبريطانياإالتشتريهالالذيالقطنمنتجيكبار، كاُنوااألراضيمالككبار
تمسُّالسياساتهدامتمااالحِتاللمعالتعاونإلىمالواثماألخرى، ومناألوُروبيَّة
لخدمةاالحِتاللوضعهازراعيَّةسياسةخاللمنتنميتهاعلىتعمل، وإنمامصالحهم

.ورعايتهامصالحهم

عنالدِّفاعإلى - االحِتاللأقامهاالتي - النيابيَّةالمجالسفيجُهودهمصرُفواولذلك
.البريطانياالحِتاللرسمهالذياإلطارحُدودفيواالجتماعيَّةاالقتصاديَّةمصالحهم

ومطلعإسماعيلعهدأواخرفيتعليمهمتلقُّواالذينالُمتعلِّمين» األفنديَّة «شريحةولكن
تتخذلمالمعارضةهذهأنَّ، غيرالبريطانيلالحتاللُمعارضًةأكثر، كانوااالحِتاللعهد

منالدُّنيابالشرائحأضرَّتالتياالقتصاديَّة1907أزمةأعقابفيإالواضًحاشكال
بزعامةالوطنيالحزبحولالتفُّواالذيناألفنديَّةُمعارضة، فأصبحتالوسطيالطَّبَقة
.واِضًحااحتجاجيًّاطابًعاتتخذفريدُمحمَّد
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، والتوسعالسُّويسقناةبمنطقةجديدةمدنالمصريَّة، ونشوءالمدننموعلىترتبوقد
فيمصرشهدتهاالتياالقتصاديَّة، والظروف1923دسُتورصدوربعدالتعليمفيالنسبي

الحرفأصحابوبعضالتُّجارِصغارأمامالفرصةأتاحت، والتيالَعالميتينالحربين
الطَّبَقةمنالدُّنياالشَّريحةقاعدةاتساعإلىكلهذلكالثراء، أدَّىمنمحُدوٍدقدٍرلتحقيق

آثارمنعليهترتَّب؛ وماالثالثينيَّاتمطلعفيالكبيرالعالميالكساد، وجاءالوسطى
الُعمَّالمنالكادحةالطَّبَقةبؤسمنزادتمابقدراالجتماعيَّةالشريحةبتلكأضرَّت

بجانٍباستأثرتالذيالمحدودةالمالككبارشريحةبينالكبيرالتناقض، ليقعوالفالحين
األفنديَّةفيممثَّلةالوسطيالطَّبَقةمنالدُّنياالشريحة، وبينالقوميالدخلمنكبيٍر

).الورشأصحاب (الحرفيينالمنتجينوصغارالتجاروصغار

منذمصرعرفتهاالتيواالجتماعيالسياسيالرفضحركاتدعامةهؤالءوأصبح
واإلخوانالمصريَّةالشيوعيَّةالحركةكوادرصفوفهمبينمن، فجاءتالعشرينيَّاتأواخر

أشعلتالتي) األحرارالضُّبَّاط (جماعةصفوفهممنخرجتالفتاة، كماومصرالمسلِمين
الطَّبَقةقاعدةنطاقتوسيعإلىواالجتماعيَّةالتعليميَّةسياستها، وأدَّت1952يوليوثورة

.منهاالدُّنياالشَّريحةالمصريَّة؛ وخاصةالُوسطى

عنبالدفاعالطبقيوعيهاعنتعبركانتالمصريَّةالُوسطىالطَّبَقةتاريخمرِّوعلى
النيابيَّة، وتربُّعالمجالسعلىوسيطرتهاوجودهابحكمالتَّشريعطريقعنمصالحها

الجمعيَّةمصالحها؛ مثلترعىالتيالهيئاتأقامت، كماالحكمكراسيعلىممثليها
كبارمصالحعلىحارًساوقفتالتي) بعدفيماالملكيَّةثمالسُّلطانيَّة (الخديويَّةالزراعيَّة

القطاعمصالحرعايةتوليالذيالصناعاتاتحاد، ثمالزراعيلإلنتاج، وراعًياالمالك
مصالحعنبدفاعهاالمعروفةالمهمَّةالشخصياتبعضالهيئتينرئاسةوتولَّى. الصِّناعي

.الصِّناعةأوالزراعةفيسواءاإلنتاجأدواتمالك

االجتماعيالوعيافتقار
إلىتفتقركانتأنهاعنها، إالللدفاعوتصدِّيهابمصالحهاالوسطىالطَّبَقةوعيورغم
الذياالجتماعياالستقرارتحقيقتكفلالتيالضَّوابطإيجادحيثمناالجتماعيالوعي
عنعزوفهافيذلكمصالحها، ويتجلَّىوتنميةوجودهااستمرار - بالضَّرورة – يضمن
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فيتمثلتالتياالجتماعيَّةالمسألةوطأةمنُتخفِّفالتياالجتماعيَّةالسياساتتبنِّي
الزراعيَّة،الملكيَّةتوزيعُسوءإلىترجعكانت، والتي، والمرضالفقر، والجهل: ثالوث
األراضيإيجاراتالسَّواء، وارتفاععلىوالصناعةالزراعةقطاعيفياألجوروتدنِّي

السياساتالمتوطِّنة، وغياباألمراضاُألميَّة، وانتشاربمحواالهتمامالزِّراعيَّة، وعدم
.السَّواءعلىوالمدنالريففيوالفاقةالُبؤسالصِّحيَّة، وانتشاربالرعايةالخاصة

مسئوليَّةمنكبيًراجانًباتتحمَّلوهي - البريطانياالحِتاللُسلطاتأنَّعجٍبومن
 -1952يوليوثورةقيامحتَّىبُأخرىأوبُصورةاستمر، الذياالقتصاديالنظامصياغة

زاويةمنالِمصرييِّنبينالثرواتتوزيعُسوءظاهرةاستمرارخُطورةتماًماتعيكانت
تلكاستمرارعلىيترتبقدماإلىالقلقبعيندائًماتنظركانتمحَضة، فقدسياسيَّة
فيالبريطانيللوُجودالمعاديالسياسيالعملطابعتتخذاجتماعيَّة، قدقالقلمنالظاهرة

وتشجيعها، وتثبيتالمتوسِّطةالملكياتنطاقتوسيعإلىترميسياسةتبنَّتلذلك. مصر
االئتمانمصادرتوفرأنتفتتها، فحاولتاستمراردونوالحيلولةالصغيرةالملكيات
الفالحينديونمشكلةلحلمحاولةفيبالتشريع، وتدخلتومتوسِِّطيهمالُمالكلصغار
، فإنبالفشلباءتقدالمحاوالتتلككانت)، وإذا1913 (الخمسةاألفدنةقانونبإصدار

.عالجهاالمطُلوبالظاهرةأفرزتالتياالقتصاديَّةبالبنَيةالمساسعدمإلىيرجعذلك

جانبمناهتماًمانجدالالبريطانياالحِتالليدعلىتمَّتالتيالمحاولةتلكعداوفيما
الطَّبَقةعاتقعنالحَياةأعباءتخفيفإلىتهدفاجتماعيَّةسياسةبرسمالحاكمةالسلطات
علىالحبلاالجتماعيَّة، فتركالتناقضاتحدَّةمنالتخفيفالفقيرة، وبالتَّاليالكادحة
الحكومةتدخلترابط، فإذاأوضابطدونوالصناعيالزراعيالماللرأسالغارب

لتدخلبالنسبةحدث؛ كمالمصالحهموحمايًةاألغنياءلمصلحةذلككانبالتشريع
كبارأنقذتالتيالسياسة، وهيالعالميتينالحربينخاللالُقطنتجارةلتنظيمالحكومة

.لحمايتهمالحُكومةتدخللها، لوالُعرضًةكانواُمحقَّقةخَسائرمنالمزارعين

الفقراءظُلم
أوباالنفجاروهدَّدتاألموراحتدمتإذاإالالحكومةتتحركللُفقراء، فالبالنسبةأمَّا

الُفقراء،لصالحتنفيذهاتضمُنالتيالرَّاِدعةالُقوَّةإلىتفتقرالتيالنظمتضع، عندئذكادت
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الثانيَّة،العالميَّةالحربخاللصدرتالتيالَعسكريَّةلألوامربالنسبةحدثمثلما
الذينالُمالكعقابعلىتنصلمالزراعيَّة، ولكنهااألراضيإليجاراتحدوًداووضعت

.أحدبهايلتزميخالُفونها، فلم

العمالبينالمنازعاتلفض1919ِّعامُشكِّلتالتيوالتحكيمالتوفيقلجانولعل
الكادحة، واالهتمامالطَّبَقةبمصالحلالستهانةآخَرنموذًجاتقدماألعمالوأصحاب
العماليَّةالتشريعاتتصدرولم. ألحدُملزمًةاللجانتلكتكن، فلمالمالرأسبمصالح

الحركةضغطتحتإالالعشرينالقرنمناألولالنصفمدىعلىصيغتالتي
.العمالإليهيطمحكانعمَّاكثيًراتقلالُعماليَّة، وبصورة

عمالعلىسريانهاعدمعلىالنصتضمَّنتفإنَّها – الهزيلة – التشريعاتهذهوحتَّى
ُسدةفيممثلوهميجلسالذينالُمالككبارمصالحعلىالحرصفيزيادًةالزراعة

تفاُقماستمرارأنَّيُعواأن، دونالبرلمانفيالشعبعنالنيابةمقاعد، ويشغلونالحكم
.بالَخطرالمصالحتلكُيهدِّداالجتماعيَّةالتناقضات

بالتشريعالتدخلعنعاجزًةكانتالوطنيَّةالسلطةأنَّالبعضأذهانإلىيتبادروقد
تصديقوضرورةاألجنبيَّةاالمتيازاتالواجبة، بسبباالجتماعيَّةالسياساتلوضع

األجنبيَّةالمؤسساتعلىتسريحتَّىالتشريعاتعلىالمختلطةللمحاكمالعُموميَّةالجمعيَّة
 !).أكثرهموما (األجانبوالمالك

كاناجتماعيَّةسياساتمصر، فهناكفيالقرارُصنَّاععندوارًدايكنلمذلكولكن
التيالمحاذيرعبرالمرورإلىحاجة، ودوناألجانببمصالحالمساسدونرسمهايمكن

،األساسيالتعليمالنقيَّة، ونشرالشرببمياهالُقرىتزويدمشُروعمثلاالمتيازاتتمثلها
،والمدنالريففيالصِّحِّيباإلسكان، واالهتمامللُمواطنينالصحيَّةالرعايَّةوتوفير

الكتابأقالمبهاالسياسيَّة، ونادتالحركةداخلمختلفةفصائلرفعتهامطالبوكلها
مريتمثلالُوسطيالطَّبَقةمنالُعلياالشريحةأبناءمناإلصالحينشُدونكانواالذين

.مدُكور، وغيرهما، وإبراهيمغالي
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الجمعيَّةعقدتهالذيالثَّالثالزراعيالمؤتمرفيدارتالتيالُمناقشاتيتتبعومن
االجتماعيالوعيغيابمدىُيدرك) 1949أبريل - مارس (بالَقاهرةالملكيَّةالزراعيَّة

رئيس  - بكجودهحامدألقاهامحاضرةففي. المصريَّةالُوسطىالطَّبَقةنخبةعند
المالككبارزمالءهالمؤتمر، طالبأمام - الُمالككبار، وأحدالسَّعديالنُّوَّابمجلس

بإقامتهايعنونالتيكتلكلُهمصحيَّةمساكنبإقامةالزراعةُعمالأحوالبتحسين
.المرضأصابهاإذامواشيهمبعالجيهتمُّونكماالفالحبعالجيهتمُّوا، وأنلمواشيهم

أنيريدبأنهاتَّهُموهصاغَيًة، بلآذاًنايلق، فلمالنوابمجلسفينفسهاالفكرةوطرح
استمرارأنمنلهملتحذيرهيستمُعواالهدَّامة، ولمالمبادئأصحابأمامالطريقيفتح

اإلصالحوليسالهدَّامةالمبادئأمامالطريقسيفتحالذيهوالريففيوالشقاءالبؤس
.االجتماعي

الطَّبَقةأبناءمناالجتماعيالوعيلديهمتوافرمنبعضتقدمعندمانفسهالشيءوحدث
مجلسعضوخطَّابمحمَّد، مثلالبرلمانإلىالزراعيَّةالملكيَّةتحديدبمشروعالوسطي
)1945عام (الشيوخلمجلستقدَّمالذيمدُكوربيومي)، وإبراهيم1944عام (الشيوخ
تقدمالذيشكريالزراعة، وإبراهيمفيوالعملواإليجارالملكيَّةتنظيمقانونبمشروع
تلككلوُوِجَهت؛ فقدالزراعيلإلصالحقانونبمشروع) 1950عام (النوابلمجلس

وكانوالشيوخالنوابجانبمنالُمعارضةمنعارمةبموجهاإلصالحيَّةالمحاوالت
.الرفضمصيرها

اإلصالح «كتابهفيالخطرناقوسيدق - النُّوَّابمجلسعضو - غاليمريتوراح
،وُمواطنيهموطنهمأجلمنالتضحيَّةإلىالمصريَّةالبرجوازيَّةداعًيا) 1944» (الزراعي

الرُّوسيَّةالتجربةإلىاُألخرى، وأشاراُألممعرفتهاالتيالزراعياإلصالحتجاربوعدَّد
نظرياتعليناتغلَّبت، أوالالزماإلصالحأهملناإذا «بالخطرنذيًرافيهاأنرأيالتي

».بهالناقبلالسياسيَّة

مايو (األوليالتعليمقانونمشروعنظرعندبالبرلماندارتالتيالمناقشاتإلىونظرًة
يمكنالهائلاجتماعيخطٌر (الُفقراءأبناءتعليمأنَّالنواببعضاعتبر)، حيث1933
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ثوراتإلىيؤدي، بلالعاطلينالمتعلمينعددزيادةإلىيؤدِّيلنذلك، ألنَّمداهتصوُّر
نائٌب، وعبَّرالرِّيفأهلمنالُموسرينأبناءعلىالتعليميقتصربأنوطالُبوا) . نفسيَّة
المدينة،حياةيعتادونويجعلهمالفالحينأبناءالتعليميفسدأنمنخشيتهعنآخر

رُكوبإلى، ويتطلَُّعونالدَّرَّاجاتواألْحذَية، ويركُبونبالَبالِطيحُقولهمإلىويخرجون
.السَّيَّارات

الحديثتجدَّد) 1938 – 1937 (بالبرلمانللُمناقشةاإللزاميالتعليمقانونُطِرحوعندما
،والتَّاريخالُجغرافياالفالحأبناءتعليمجدوى، وعدمللفالحالتَّعليمإفسادِخشيةحول
طواقيمكويَّة، أوجالليب «ارتُدواوقدالفالحينيجدأنمنمخاوفهالنُّوَّابأحُدوأبدى

َجالليبأصحابإلىالزَّرقاءالجالليبأصحابيتحوَّلال (ُملوَّنة»، حتَّىوأحذيَّةباآلجور
).مكويَّة

المُسكِّناتوضع
الُمتوسطةالطَّبَقةُنخبةعنداالجتماعيالوعيغيابمدىعنالمناقشاتتلكوتكشف
ومرضوجهٍلفقٍرفيتعيشالكادحةالطبقاتإبقاءفييرونجعلهمالذيالمصريَّة

المسألةجوانببعضلحلِّيطرحعالجكلضدوقفتلمصالحها، وبالتاليأضمن
الجذريَّة، وزادالحُلولفيالتفكيرعنلها، فضالُمسكِّناٍتوضعخاللمناالجتماعيَّة

اختالفعلى - الحكمعلىتعاقبتالتيالسياسيَّةاألحزابأنَّاالتجاههذاحدةمن
المصريَّةالمسألةأهميًَّة؛ هيَعداهاماتُفوقمسألًةأمامهاأنَّترىكانت - اتِّجاهاتها

المسائل، أمَّاالوطنأرضعناالحِتاللقواتوإجالءالتَّاماالستقاللتحقيقبهاونعني
،االستقاللساعةتحينحتَّىتنتظرأنفعليها - اجتماعيَّةوغيراجتماعيًَّة - اُألخرى

.لهاحلعنالقوميبحُثعندئذ

التياالجتماعيَّةللمسألةحُلولإيجادمحاولةعناألحزابتلككلتقاَعستوهكذا
منالدُّنياالشَّريحةعنالُمعبِّرةالسِّياسيَّةالفصائليمنعلمذلكولكن. تفاُقًماازدادت
المسُحوقة،الطَّبقاتجانبمناالجتماعيللرَّفضتستجيَبأنمنالُوسطىالطَّبَقة
، ساهمت1952يولُيوثورةقبلاالجتماعيَّةالمسألةجوانببعضلحلِّتصوُّراتوتطرح

الفالح، وحزب1931سنةالمصريالُعمَّالوحزبالشُّيوعيَّةالجماعاتصياغتهافي
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منُطرحماُكلِّمن» الَفتاةمصر «، واستفاَدت1944القوميَّةالنَّهضةوجماعة1938
اإلطاركلهذلك، وشكَّل1949سنةاالشتراِكيالحزببرنامجِصياغةعندأفكار

.1952يولُيوثورةتبنَّتهاالتياالجتماعيَّةللسِّياساتالمرجعي
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المصريَّةللِّيبراليَّةالرُّوحياألب - السَّيِدلُطفِيأحمَد
*

السياسيَّةالحياةفي) الجيلأستاُذ (السَّيِّدُلطِفيأحَمدلعبهالذيالدورخطورةرغم
ما، فإنَُّمنتصفهحتَّىالقرنمطلعمنذالحديثالمصريالفكرتطورالمصريَّة، وفي

فياللِّيبراليالِفكرريادةالسِّياسة، وفيفيدورهحجممعيتكاَفأالقليٌلأعمالهمننشر
.السِّياسيَّةبالكتاباتاتََّصلمامصر، وخاصًَّة

ممَّا - أيًضا – القدرهذا؛ لَضاعالكتاباتهذهبعضلتجميعُبذلتالتيالمحاوالتولوال
بعنوانُجزأيِنفينشرالذيالكتابذلكالمحاوالتتلكبينمن. الجيلأستاذقلُمبهجاد
التاريخذلكبعدالثاني، والُجزء1937عاممنهاألولالجزءظهروالذي» المنتخبات«

منمطويَّةصفحات «لهنعرضالذيالكتابأيًضا، ومنها1945عامسنواتبثماني
.1946عاموُنِشر» االستقالليَّةالحركةتاريخ

الصَّحيفة» الجريدة «فيُنشرتالتيالسَّيِّدُلطِفيأحَمدمقاالتيضم» مطويَّةوصفحات«
قلمهوخصَّصالسَّيِّدُلطِفيأحَمدتحريرهارأساُألمَّة»، والتيحزب «عنعبَّرتالتي

بزعامة» الوطنيالحزب «خطِّعنيختلفكانالذيللحزبالسِّياسيللخطِّللترويج
.فريدومحمَّدكاملُمصَطفى

مصر، وعودةعناإلنجليزجالءبضرورةيتمسَّك» الوطنيالحزب «كانحينفعلى
الفرماناتحدَّدتهكاملذاتيٍّبُحكمتتمتعكوالَيةالعثمانيَّةالدَّولةحظيرةإلىالبالد

للشعبيكفلللبالددسُتوربإصدار، ويطالبوإسماعيلعليلمحمدالسُّلطانمنالصَّادرة
،عاجلمطلٌبالجالءأنيرىال» اُألمَّةحزب «، كانأُمورهإدارةفيالمشاركةمنقدًرا
تقدُّمدرجةحسبفشيًئاشيًئايتَّسُعذاتيحكمإطارفيبريطانيامعالعالقةبتنظيمويقبل

الدولةحظيرةإلىالعودةفي، ويرىبأنفسهمأنفسهملحكمتؤهِّلهمالتيالِمصرييِّن
ُمستقلًّابلًداتكونأنيجبالتيمصرحقِّفيتفريًطاالصُّورمنصورةبأيِّالُعثمانيَّة
العثمانيَّة،الِجنسيَّةعنُمتميزة» مصريَّةجنسيَّة «هناكتكونأنيجبتامًّا، كمااستقالال

.خطوًةخطوًةاالستقاللعلىالحُصولفيالتدرُّجمنغَضاضًةيرىوال
.1995سبتمبر. الهاللمجلة*
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المصالحأصحاب «باعتبارهملألعيانيكفلبدستوٍريطالُبفهوالدُّستورعنأمَّا
والمصالحاألجنبيَّةباالمتيازاتالمَساسدونالبالدُحكمفيالمشاركةمنقدًرا» الحقيقيَّة
بالتطرُّفالوطنيالحزبرجاليصُفوناإلنجليزَنرىأْنعجبفال. مصرفياألجنبيَّة
.باالعتدالاُألمَّةحزبورجال

الوفاقمرحلة
تعكسالتيالسَّيِّدُلطِفيأحَمدمقاالتيضمُّفهو» مطويَّةصفحات «أهميَّةتأتيُهنامن

المصريَّة، وهيالوطنيَّةالحركةمراحلأدقِّمنمرحلٍةفي» اُألمَّةحزب «نظروجهة
حادثعقبمصرمنكُرومرخروجأعقبتواإلنجليز، التيالخديويبينالوفاقمرحلة

السيرفيهاتوليالتيالفترةالبريطانيَّة، وتغطيللسِّياسةحرٍجمنسبَّبه، وماِدنشواي
»اُألمَّةحزب «باركحينمصر، فعلىفيالبريطانيالمعتمدُمهمَّةجورستألُدون
إلىالبالدتُقودالتياإلصالحلسياسةالمناختهيئةإلىتؤدِّيأنأملعلىالوفاقسياسة
السِّياسةهذهعلى» الوطنيالحزب «تدريجيًّا، نقمالتَّاماالستقاللثمالذَّاِتيالُحكم

.اإلنجليزُعمالِءلصالحالوطنيَّةالحركةإلجهاِضوسيلًةواعتبرها

أجلمنوراءهالجماهير - الفترةتلكفي - يعبِّئ» الوطنيالحزب «نجدولذلك
التعقُّل»،«و» االعتدال «إلىيدعو » اُألمَّةحزب «كانوالدُّستور، بينمابالجالءالمطالبة
حتَّىعليهالحُصوليستحيُلماعلى، والصبرعليهالحُصوليمكنماعلىوالحصول

السَّيِّدُلطِفيأحَمدمَقاالتحولهدارتالذيالمحور، وهولذلكالمناسبالوقتيحين
فيالوطنيَّةالحركةتاريخيدُرسلمن» مطويَّةصفحات «كتابيقدملذلك. عندئٍذبالجريدة
»الجريدة «أعدادأنَّ، وخاصًَّةعنهغنىالُمهمًّامصدًراالعشرينالقرنمطلعفيمصر

جعلهاالذيبالقدرالدَّهروصُروفاإلهمالمنعانتالمصريَّةالُكتببدارالمحُفوظة
الفترة، وفيتاريخمصادرفيُمهمًَّةثغرًةالكتابيسدُّ، لذلكالباحثينُمتناولعنبعيدًة

.الخصوصوجهعلىالسِّياسيَّةالحركةتاريخ

تالميذمنيعدُّكانمظهر، الذيإسماعيلالمعروفالكاتبإلىالكتابنشرفضلويعوُد
العشرينيَّاتبينفيماالَعلمانيللفكِرالترويجفيساهُمواالذينالسَّيِّدُلطِفيأحَمد

الجريدة»، «منالسَّيِّدُلطِفيأحَمدمَقاالتبتجميعمظهرإسماعيلقام، وقدواألربعينيات
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حواشيها،على - أحياًنا – عالجتها، وعلَّقالتيالموضوعاتمعيتَّسُقترتيًباورتَّبها
إلىتنتِسُبالتياألعمالمنباعتبارهالكتابأهميَّةفيهاتناولبكلمةللكتابوقدَّم
».السِّياسياألدب«

فريد،، محمَّدكامل، ُمصطفىوُمذكِّراتهمالوطنيَّةالحركةزعماءكتاباتنشرإلىودعا
غطَّتالتيالسياسيَّةُمذكِّراتهلنشرالسَّيِّدُلطِفيأحَمدإلىالدعوةوجَّه، كمازغُلولوسعد
أنهامخُطوط، غيرصورةفيأعدَّهاالجيلأستاذأنَّوذكر1914حتَّى1907منالفترة

الهاللكتاببسلسلةُنِشر، فماالمطافبهااستقرَّأيننعرف، والاليومحتَّىتنشرلم
طَناحيطاهرأجراهاشفويَّةألحاديٍثتجميًعاكان» حياتيقصَّة «عنوانتحت) 1962(

.السَّيِّدُلطِفيأحَمدمع

مقاالتفيهاالمتوسط، وزعتالِقطعمنصفحة280فييقعكتاٌب» مطويَّةَصفحات«و
:هيمداخلثمانيةعلى1909ومارس1907مارسبينفيماُنشرتالتيالسَّيِّدُلطِفي
تطاُحن . الذَّاِتيالُحكم. التَّاريخأمامكُرومر؛ ُلوردالخديوي. واجتماعيَّةسياسيَّةُخطٌب

يتجاوزالقصيرالمقاالتومعظم. السِّياسيالنِّظام. الوَزارة. النِّيابيَّةالمجالس. المبادئ
التيبالُخطباتَّصلمامحُدودة، وخاصًَّةاستثَناءاٍت، معالكتابمنالثالثالصَّفحات

.صفَحاتعشرنحوإلىبعضهاوصل

السَّيِّدُلطِفيأحَمدألقاهاُخطبثالث» واجتماعيَّةسياسيَّةُخطب «األولالمدخلويضُم
وقد. بالجريدةنُصوصهااُألمَّة ، ونشرتلحزباجتماعاتفيواإلسكندريَّةبالقاهرة

ُقوىُمساندةعلىاالستقاللطلبفياالعتماداتجاه - بالنقد - الُخطبتلكفيتناول
تتَّسع، وأنأنفسهمعلىيعتمُدوابأنالِمصرييِّنالُعثمانيَّة، وطالبالدَّولةوخاصَّةأجنبيَّة
أحرارتأييدكسبعلىيعملوا، وأنالصُّحففياآلراءُمختلفعنالتعبيرمساحة
الجامعةفكرة «باستهجان - مصرفيالمَصالحأْصَحابمن - واألوُروبيِّينأوُروبَّا

ُتهمةالِمصرييِّنعلىوتلقيهويتهامصرُتفِقداستعماريًَّةفكرًةباعتبارها» اإلسالميَّة
االستقالللنيلالِمصرييِّنمساعيعلىسلبيًّاينعكس، ممَّااألجانبوُكرهالدينيالتعصُّب

، ومجلسالُمديريَّاتمجالس (القائمةالنيابيَّةالمجالساختصاَصاتبتوسيعالذَّاِتي ، وطالب
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التسويَّة «وتحقيقالدُّستورلنيلالطريقفيكخطوة) العموميَّة، والجمعيَّةالَقوانينُشورى
».والَقوانينالُمعامالتفياألجانبالنُّزالءوبينالِمصرييِّنبين

يستفيدالمصريَّة»، وأنالجامعة «بمشُروع، واالهتمامالحديثالتعليمنشرإلىودعا
علىبالعمل1907عامالبالدمنهاعانتالتياالقتصاديَّةاألزمةدرسمنالمصريون

يواكبأنإلىودعا. األجنبيَّةللبنوكفريسًةالمصريونيقعالحتَّىمصريبنكإقامة
بنفسواالقتصاديَّةاالجتماعيَّةالحالةترقيِة «علىالعملالسياسيَّةالحُقوقلنيلالسعي

تصبحلنمصرأنالسياسيَّة»، وأكَّدمطالبنافينخُطوهاالتيالُخطى «الِحدَّة، وبمقدار
.قويًّاالعامالرَّأيكانإذاإالحقًّاللمصريين

الخديوبهاأدلىالتياألحاديثبعضالسَّيِّدُلطِفيأحَمدقدم» الخديو: «الثَّانيالمدخلوفي
الشَّعبعلىفيهامصر، أثنىفياألوروبيَّةالصحفُمراسليلبعضالثانيحلميعبَّاس

التعصُّبتهمةاألوُروبيَّة»، ونفىالتَّعاليم «استيعابعلىُقدرتهحيثمنالِمصري
السعيُتهمةنْفِسهعننفىالمصريَّة، كماالوطنيَّةالحركةبهاُترَمىكانتالتيوالُعدوان
السُّلطة،فيلهالِمصرييِّنبُمشاركة، ورحَّباستبداديُحكمإلقامةبالسُّلطةلالنفراد
.المصريَّةواإلدارةالماليَّةعلىاإلنجليزأدخلهاالتيباإلصالحاتوأشاد

أنإلىالتحفُّظ، ُمشيًرامنبشيٍءالتَّصريحاتتلكعلىالسَّيِّدُلطِفيأحَمدعلَّقوقد
ُمشاركةمُقولةعندطويالوتوقَّف. الصُّدورُتكنُّهبماللصحافةُيفصُحونالعادًةاُألمراء
إلىيدُعوالممَّاالدُّستورإلىاإلشارةتجاهلالخديويبأنَُّيوحيبماالسُّلطةفيالشَّعب

وكان (بكَشوقيأحمدالشَّاعرعلىللهُجوممقاالالسَّيِّدُلطِفيأحَمدوخصَّص. االطمئنان
فيه، وأشارالصُّحفلبعضبهأدلىالذيالتصريحبسبب) للخديويالرسميالمتحدِّثيعدُّ
بسُموالخاصَّةالحُقوقمنالمصريالبرلمانأمرأنَّيعتبرالسُّلطانجاللة «أنإلى

الفرديَّة، ومحاولتهبالسُّلطةالخديويتمسُّكعلىدليالالتصريحهذاواعتبر». الخديوي
مصر، ممافيلسياستهمالُمطلقتأييدهُمقابلالشخصيَّةُسلطاتهبتوسيعاإلنجليزإقناع

.الوطنيَّةالحركةتصفيةعلىُيساعد
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منالكتابيتضمنهماأهممن» التَّاريخأمامكُروَمرُلورد «الثالثالمدخلوُيعدُّ
عنرحيلهبمناسبةكُرومرألعمالكاملبتقييٍم، تبدأمقاالتخمس، ويضمنُصوص

بالدهلمصالحخدمًةمصرفيالبريطانياالحِتاللُأسستدعيمفيبكفاءتهمصر، فأشاد
تمكينهدفهكاناالقتصاديالِمصرييِّن ، فاإلصالحمَصالحمعتماًماتتناقضالتي

علىاألوُروبيَّةالدولضُغوطتخف، وبالتَّاليالدُّيونأقساطتسديِدمنالمصريَّةالخزانة
تلكلمَصالحها، ولكنَّفوائدمنمصرالحتاللماإلىاطمئنانًاوتزدادبريطانيا

رأىالسَّيِّد، الذيُلطِفيأحَمدُينكرهاالفائدًة - أيًضا  – الِمصرييِّنأفادتاإلصالحات
والءلكسبهمَّتهكُرومرَصرفلوفوائدهاتعمأنالممكنمنكاناإلصالحاتتلكأن

استعانلُألمة، ولومفيًداوجعلهترقيتهعلى، والعملالعامبالتَّعليمباالهتمامالِمصرييِّن
إبرازعلىعمل، ولواألجانبعلىاالعتمادمنبدالاإلدارةفيالِمصرييِّنبأكفاء

.وثناءهمالِمصرييِّنصداقةيكسبأنكُرومرباستطاعةكانالمصريَّة، عندئٍذالهويَّة

التعصُّبتهمةنفي
الِمصرييِّنمنأصدقاؤهأقامهالذيكُرومروَداعاحتفالنصالمدخلهذاتضمنكذلك

الدولةرجالكباربعضألقاهاالتي)، والكلمات1907مايو4 (اُألوبرابدارواألجانب
تَعاونمنكلعلىفيهاأثنىالتيالشَّهيرةكرومركلمةباشا)، ثمفهميُمصَطفىمثل(

زغُلولبسعدإعجابهأبدي، كماخاصبثناٍءغاليوُبطرسفهميُمصَطفى، وخصَّمعه
إنجازهتمماأنمصر، مؤكًِّدافيسياستهعندافع، ثممرُموقسياسيبمستقبللهوتنبَّأ
الجيلأنأكَّد، ولكنَّهجهودهيقدُِّروالمالذينللمصرييِّنالخيرتحقيقاستهدفإصالحمن

يكوُنونالِعمَيانأوالدأنالُمعتادإذ «قدرهاحقَّجهودهيقدرسوفالِمصرييِّنمنالقادم
».الُمبِصرينمن

أوتعقيٍبدونالكلماتونُصوصاالحتفالوقائعنشرالسَّيِّدُلطِفيأحَمدأنَّالغريبومن
1907عامعنبتقريرهجاءمافيهماانتقد) كُرومرسَفربعد (مقالينبنشر، واكتفىتعليٍق

ميلمنذلكعليهيدلاإلسالميَّة، وماالجامعةلفكرةالِمصرييِّنتبنِّيإلىفيهأَشارالذي
ماوجودالسَّيِّدُلطِفيأحَمد، فنفىللرقياستعدادهم، وعدمالدِّينيالتعصُّبإلىالِمصرييِّن

الِمصرييِّنعننفىبمصر، كماوجودهاعدمأْصال، وأكداإلسالميَّةبالجامعةيسمي
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أناألوُروبِّيالعامللرأيبها، ليبيِّنالِمصرييِّنكرومررميالتيالدينيالتعصبتهمة
سياسيبوجودلهااالعترافيجبالخاصَّة، والهويتهالهاتكونأنتستحقُّالمصر

.البالدأمورإدارةفيالمشاركةحقُتعطيهمالتيالسياسيَّةبالحقوقوللمصريين

منعددفيالفكرةعنيدافعالسَّيِّدُلطِفيأحَمدنجُد» الذَّاِتيالُحكم: «الرابعالمدخلوفي
غرابةفالالذَّاِتيالُحكمهوعليمحمَّدمنذلمصرالقانونيالوضعأن، مؤكًِّداالمقاالت

وطالب» االستقاللمنفضلة «بطلبعليهللحُصولالسَّاعين، واتهامبهالمطالبةفي
علىالحُصولسبيُلباعتبارهماالتعليموالتربيةعلىالتركيزيتمبأنالجيلأستاذ

الحكومة،مدارسبينيتوزَّعالذيالتعليميالنظامفوضيمن، بالتخلصاالستقالل
تنشئةإلىتهُدفتعليميَّةسياسةاألجنبيَّة، وتبنِّياِإلرساليَّاتواألزهر، ومدارسوالكَتاتيب

.وطنيًَّةنشأًةالِمصرييِّن

يساعدهالسِّياسيالوعيمنكاٍفقدٌرلديهيتوافرعامرأيتكوينعلىيساعدفالتعليُم
الكرامةعلىبالحرصاألعياناُألمَّة ، وطالببتدبيرواالشتغالالدُّستورنيلعلى

ال، واُألمَّةالعائالترؤساء، فُهمالطَّبيعيُّوناُألمَّةرؤساءهماألعيان «ألنَّالوطنيَّة
أنفسهميروُِّضواأناألعيانعلىوجبلذلك» الَعائالتمنتتكونبلاألفرادمنتتكوَّن
.الدُّستوريَّةاألخالقعلى

مصرفيالسلطةمفُهومالسَّيِّدُلطِفيأحَمدعالج» المبادئتطاُحن«بـالخاصالمدخلوفي
النيابيَّةالمجالسكانتاستبداديَّة، وكيفالسلطةتلككانتكيف، فبيَّنعليمحمدأياممنذ
علىعرجدستوريَّة، ثمبسلطاتتتمتعالُصوريَّةمجالسإسماعيلالخديويأقامهاالتي

للسلطةامتداًدااإلنجليزيدفيالفعليَّةالسلطةأصبحتكيف، مبيًِّنااالحِتاللتحتالوضع
لُألمَّةبأنَّ) الشرعيَّةالسلطةصاحُب (والخديواإلنجليزيعترفبأناالستبداديَّة، وطالب

أعيانُهناوهم  (اُألمَّةممثلييعطيالذيالدُّستورخاللمنتمارسهأنالُبدسياسيًّادوًرا
هذهلخدمةأقالمهميوجُِّهواأنإلىالكتابالبالد، ودعاأمورإدارةفيرئيًسادوًرا) البالد
المسئوليَّةبمبدأباألخذوطالباإلنجليزتأييدأوالخديويتأييدفيالتباريمنبدالالغاَية

، وحضَّالخديويأمام، وليسالنيابيالمجلسأماممسُئوالالوزيريكونالوزاريَّة، بحيث
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عنيتقاعُسواأالبالغير، ويتأثرال، الذيالمستقلفكرهملهميكونأنعلىالكتاب
.وللمجتمعللسُّلطةالنقدممارسة

السياسيَّةالحركاتفيالرئيسيَّةاالتجاهاتالنيابيَّة»، تناولالمجالس «مدخلوفي
الجالء)، ألن (العاجلاالستقاللمسألةمنالوطنيالحزبموقفالمصريَّة، فانتقد

بتدريبهمإالذلكيتحققكامال، والاستعداًدالهالمصريونيستعدأنيقتضياالستقالل
حقبقصرالسَّيِّدُلطِفيأحَمدالنيابيَّة، وطالبالمجالسخاللمنأمورهمإدارةعلى

فيجنيًهاخمُسونقدرهاضريبةوالكتابة، ويدفعونالقراءةيعرُفونمنعلىاالنتخاب
استمرارأنفدان)، مؤكًدا25 - 20بينمايملكمنيدفعهاالضَّريبةتلكوكانت (السنة

بحقيتمتعونمندائرةاتساعإلىيؤدِّيانسوفبالتعليمواالهتماماالقتصادياإلصالح
، واألطبَّاء،كالمحامينالحرةالمهنألصحابالحقهذاُيعطىأنعلى. تدريجيًّااالنتخاب

مجالس (القائمةالنيابيَّةالهيئاتاختصاَصاتبتوسيعوطالب. شروطدونوالمهندسين
صالحياتالمجالسهذهبإعطاءالعموميَّة، والجمعيَّةالقوانينُشورىومجلس) المديريات
تحققهأنيمكنلماعديدًةأمثلًةالحُكومة، وضَربِإداراتأعمالُمراقبةوحقتشريعيَّة

.الدُّستوريَّةالحياةإلىالطريقبدايةعلىالمصريَّةاُألمَّةوضعمناإلصالحاتهذه

فيهاحدَّدالتيالمقاالتمنعدًدا، ضمبسابقهالمرتبط» الوزارة«بـالخاصالمدخلوفي
وزاراتهمأمورإدارةفيالوزراءللوزارة، فيستقلالدُّستوريالوضعالسَّيِّدُلطِفيأحَمد
البالدأمورإدارةعنالوزارةمسئوليَّةتكوناإلنجليز، بحيثوالُمستشارينالخديويعن

فيأسلوبهاالوزارةعلى، ونعىالنيابيالمجلسإالعليهارقيبجماعيًَّة، المسئوليًَّة
أعمالإيضاحمناإلنجليز، وتهربهمالُمستشارينأيديفيأداًةيجعلهاالذيالحكم

منالوزارةتقترحهماتأييدعلىالمجلس، وحَملالقوانينُشوريمجلسأمامالوزارة
حتَّىالدستوريَّةمطالبهاإلىاُألمَّةتجيببأنالوزارةدراسة، وطالبدونقوانين

.بثقتهاتحظى

يدلالالعنوانأنالسِّياسي»،  والحقُّالنِّظام: «األخيرالمدخلفيالسَّيِّدُلطِفيوتناول
التيالطريقةبانتقاديختصان، فهماتحتهُنِشرااللذينالمقالينُمحتوىعلىدقيقًةداللًة

التيالسِّياسة، وهيعاٍمبشكٍلاإلداريَّةالسِّياسة، وينتقدعملهمالموظفونبهايمارس
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الِمصرييِّنمنلألكَفاءالمجالُتفسح، والاألولىبالدَّرجةاألجانبالموظفينعلىتعتمد
المقالينفيالسَّيِّدُلطِفيأحَمد، وطالببالدهمأمورتدبيرفيالمشاركةفيحقهملينالوا

الِمصرييِّنالموظفينأمامالمجالُيْفَسحاالختيار، وأنمعيارهيوحدهاالكفاءةتكونبأن
الِمصرييِّنبينالمعاملةفيللتفريقكثيرًةأمثلًةالرئيسيَّة، وأعطىالوظائفلشغل

.والقَضاءاإلدارةفيواألجانب

ُلطِفيأحَمدمقاالتيجمعالذيالمهمالملفهذاأيدينابينمظهرإسماعيلوضعوهكذا
فصائلمنهامفصيلرؤيةتعكسالتيالمقاالت، تلك1909 - 1907بينفيماالسَّيِّد

بقُبوليحظىأنلهتطوُّرها، قدرمراحلأدقِّمنمرحلٍةفيالمصريَّةالسِّياسيَّةالحركة
1919ثورةلواءحملالذي» الوفد «أنَّشك، فالاألولىالعالميَّةالحربنهايةعندعام

االسِتقاللتحقيقإلىيسعىالذيالسِّياسينهجهعناُألمَّة ، وعبَّرحزبعباءةمنخرج
.بالتَّدريج
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البريطانيواالحتِاللالسيِّدلُطفِيأحمَد
*

منالعاشرةتجاوزقدالسَّيِّدُلطِفيأحَمد، كان1882عاممصراإلنجليزاحتلعندما
، ويتفتحالجللالحدثهذادالالت - ريببال - يعيكانشُهور، ولكنهببضعةُعمره
عهدمناألولالعقدطولالمصريُّونمنهاعانىالتيوالقُنوطاإلحباطحالةعلىوعيه

إلىالُفتوَّةمنالسَّيِّدُلطِفيأحَمدفيهاعَبرالتينفسهاالفترةكانتوالتي. االحِتالل
الذيالشبابمعقلعندئٍذكانت، التيالحُقوقمدرسةإلىأوصلهالذيالعقد، وهوالشباب
الحريَّةفيأملهاتحقيق، وكيفيَّةبالدهُمستقبل، وشغلهالَوطنهُموموجدانهأثقلت

.واالستقالل

وعيهتفتَّحمنذالعامالوطنيالهمذلكمنموقفهيحدِّدأنالسَّيِّدُلطِفيألحَمدالبدوكان
تحقيقعلىالعملفيالمشاركةموقعلنفسهيختار، وأنالشَّبابمطلعمعالسياسي

.المنُشوداالستقالِل

بينالتَّوازنمننوعإقامةطريقعنالبالدفيوُجودهدعمقدالبريطانياالحِتاللكان
المالككبارطبقةالبالد، فاحتضنفياالقتصاديَّةالمصالحصاحبةاالجتماعيَّةالقوي

لعبمنالمختلفة، ليتمكَّنشرائحهابينالتوازنمننوعإقامةعلى، وحرصالزراعيِّين
لها، أوُرسمالذيالخطعنتحيدبأنمنهاأليٍّيسمح، فلمالبعضبعضهابينالَحكمدور
.االحِتاللضدموجهعملفيالبعضبعضهامعتتحدأن

الحياةعلىالركود، فراناالحِتاللعهدمناألوَّلالعقدطوالالسِّياسةتلكوأثمرت
بعضبهقاممابالمعارضة، سويصوتفيهايرتفع، ولمطوالهالمصريَّةالسياسيَّة
1889عام» المؤيد «جريدةفأسسوا» اإلسالميَّةالجامعة «فكرةاْسَتهوتهمالذينالذَّوات

»الُمقطَّم «جريدةلهاروَّجتالتياالحِتاللسياسة – شديدبحذر – لها، ولتنقذللترويج
.االحِتاللحاللسان

.1999نوفمبر29) السيدلطفيأحمداحتفالية. (بروادهااإلسالميةالخيريةالجمعيةاحتفالية*
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فيالحياةدبت) 1892يناير8 (الثانيحلميعبَّاسابنه، وتولَيةتوفيقالخديويوبوفاة
المعارضة، فقدإلىالُمسالمة، ومناألملإلىاليأسمنالموقفالسياسيَّة، وتغيرالساحة

كرومراللُّوردمعأزمات، فأثاراالحِتالليدفيُدمَيًةيكونأنيودُّالالجديدالخديوكان
عندصداهالهاكان - مصرفياإلنجليزيَّةالسِّياسةوُمهندسالبريطانيالمعتمد- 

الخديويإعادةإلىاإلنجليز، ودعتهمقلقأثارتشعبيًَّةالمصريَّة، فأكسبتهالجماهير
.كُروَمرلمُشورةوالخضوعالطاعةحظيرةإلىالشَّاب

يتراجع، بدأعرشهسيكلِّفهالصِّدامفياالستمرارأنالثانيِحلميعبَّاسأدركوعندما
الشَّابَّةالوطنيَّةالعناصربتشجيععنها، ويستعيضلالحتاللالمباشرةالمواجهةخطةعن
ذلكمصر، ولكنفيالبريطانيالوُجودضدسياسيٍّبنشاٍطالقيامعلىالمثقفينمن

.ذلكعاقبةالخديويتجنبسريًّا، حتَّىكانالتشجيع

االحِتاللضدالموجَّهالسياسيالعملمجالالسَّيِّدُلطِفيأحَمددخولكانالسِّياقهذافي
االحِتاللمنمصرتحريربغرض1896عامسريًَّةجمعيًَّةألفإنَّهيُقولفهو. البريطاني

بدر، ومحمدرضوان، وحامدطلعت، وأحمدفهميالعزيزعبدفيهامعه، اشتركاألجنبي
وال. اللطيفعبدمحمد، والصَّيدالنيبهجت، وعليِحلميالحليمعبد، والدكتورالدين

وأبناءالسَّيِّدُلطِفيأحَمدأنتعنيالجمعيَّة، ولكنهاهذهنشاطتفاصيِلعنشيًئانعرُف
فترتأن، بعداالحِتاللضدالمقاومةلواءلحملالجدِّساعدعنشمَُّرواالشَّبابمنجيله
نزعهعلىيدلالمواجهة، مماعلىقدرتهمالعرابيَّة، وتبدَّدتالثورةشبابجيلهمم

أخريسريَّةجمعيَّةهناككانت - تقريًبا - نفسهالوقت، ففيالوطنيللكفاحجيَّاشة
.نفسهللغرضكاملُمصطفىأسَّسها

إعدادعلى، فيعملالنابهالشَّابذلكعنداإلقداممواطنيتلمَّسالثانيِحلميعبَّاسوكان
تشجيعطريقعنالسلطةإلىطُموحهخدمةفييتوسَّمهالذيللدورمنهميصطفيهمن

مصفيطريقعنإليهاسعى» مصرتحريرجمعيَّة «بتكوينسمع، فعندماالوطنيالعمل
بأنَّالسَّيِّد، وأخبرهبُلطِفياألخيرفاتَّصل - واحتضنهاصطفاهقدكانالذي - كامل

يسعيوماأهدافهابينتعاُرًضايجدالالسريَّة، وأنهجمعيتهمعنشيٍءكليعلمالخديوي
.الخديويرئاسةتحت» وطنيحزب «لتأسيسالخديويإليه



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

172www.RaoufAbbas.org

،بالفعلالخديو، وقابلالخديويمعالمشتركالعملعلىموافقتهالسَّيِّدُلطِفيأبدى
إلىُيسافرأنمنهالخديوي، وطلبتأليفهيريدالذيالحزبأغراضعنمعهوتحدَّث
االحِتاللتقاومجريدًةليحررمصرإلىيُعودثمالسويسريَّةالجنسيَّةيكتسبلكيسويسرا

التجنسوكان. الجديدةجنسيَّتهلهتضمنهاالتياألجنبيَّةباالمتيازاتُمحتمًياالبريطاني
.واحدًةسنًةبهااإلقامةإلىإاليحتاجالبجنسيتها

كاملمصطفىالوطنيَّينالشَّابينعلىاألدوارتوزيعلعبةيلعبالخديويكانوبذلك
االحِتاللسياسةيقاومبأوُروبَّا، والثانياالحِتاللضدالدعايَّةيبثُّالسَّيِّد، األوَّلوُلطِفي
.األجنبيَّةباالمتيازاتُمْستظلًَّةمصرفيتصُدرجريدةصفحاتعلى

المثقفالشبابمنُنخبٌةاجتمع، حينللخديويالسَّيِّدُلطِفيمقابلةبعدالمشتركالعملوبدأ
وأعضاؤهاالخديويرئيسهاسريَّةكجمعيَّةالوطنيالحزبفريد، وألَُّفوامحمدمنزلفي

، ولبيبعثمانالخديوي)، ومحمدياور (الشِّيميفريد، وسعيد، ومحمَّدكاملُمصطفى
االسمهو» الشيخ «حركيَّة، فكانبأسماءتسمُّواأنهمالطَّريفومن. السَّيِّد، وُلطِفيمحرَّم

لُلطِفياسًما» مسلمأبو«، وكامللمصطفىاسًما» الفداءأبو «، وكانللخديويالحركي
.السَّيِّد

معتمالذياالتِّفاقوفقالسويسريَّةالجنسيَّةالكتسابسويسراإلىالسَّيِّدُلطِفيوسافر
عالم» ناڤيل «األستاذإلىبهجتبكعلىاألثريصديقهمنتوصيًة، حاِمالالخديوي

داربحديثتأثرهالسَّيِّدُلطِفيلناويذكر. هناكالحياةأمورلهلُييسِّرالسُّويسرياآلثار
انجلترا، ألنَّنيعلىتسـاعدكمأوُروبَّاأنَّتظنُّال: «فيهلهاألخيرقال» ناڤيل «وبينبينه
األثرأعمقتركتقد» ناڤيل «كلمةأنويبدو». المصريُّونإالُيحرَّرهالنمصَرأنَّأرى
أجلهامن، ونبذذلكبعدانتهَجهاالتيالخطةالسَّيِّد، وفيُلطِفيألحَمدالسياسياالتجاهفي

.الخديويمععليهااتفقالتيالخطة

علىيعتمدالذيالوطنيالكفاحفيأسلوبهعلىكاملُمصَطفىفيهبقيالذيالوقتوفي
طريًقايختارالسَّيِّدُلطِفيأحَمدالجالء، نريلتحقيقبريطانَياضداألوروبيَّةالدولتأليب
كاملُمصَطفىنظرةعنتختلفالمصريَّةالمسألةإلىسياسيَّةنظرةعلىيقوممختلًفا
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،المصريالوجدانعلىجديًدايكنلممبدأللمصريين»، وهومصرمبدأ «إليها، أساسها
.بالدهمُحكمفينصيٌبللمصريينيكونأن، بمعنىقبلمنُعرابيلسانعلىجاءبل

منحدثمابقدر، إالُعرابيلدىعنهالسَّيِّدُلطِفيعندكثيًرااختلفالمعنىأنَّيبدووال
للعبارةاللفظيالمعنىإنبل. السَّيِّدُلطِفيوجيلُعرابي، جيلالجيلينبينمصرفيتغير

واللعثمانيٍّ، فليسوحدهملهمألبنائها، وحكمهامصرخيُريُكونأناعتباريتجاوزلم
أبناءها، وإذاعلىوالءلهايكونأنعليهاغريبةألسرةيحُكمها، وليسأنإلنجليزي

علىالعملعبءيقعوحدهمعليهمأهلها، فإنَّإالالواقعفيتعنيالمصركانت
.تحريرها

الثقيلة؟.االحِتاللوطأةتحتتقعوهيبالدهميحرُِّرواأنالمصريُّونيستطيعكيفولكن
بعدةسويسرامنعودتهبعدحتَّىمعينةُخطةعلىيستقرلمالسَّيِّدُلطِفيأنيبدو

السُّلطانالعتراضجنسيتهاعلىيحصلأندونعامبعدسويسرامنعاد، فقدسنوات
يقولالخديويإلىتقريًراكامل)، وقدمُمصَطفىلهذكرهمانحوعلى (ذلكعلىالُعثماني

أنتقتضيالوطنيَّةالمصلحةأبنائها، وإنبجهودإالتستقلأنيمكنالمصرإن : «فيه
».العامللتعليمشاملًةحركًةالخديويسُمويرأس

منجعلفقد) بهوتأثَّربجنيفالسَّيِّدُلطِفيالتقاهالذي (عبدهمحّمدالشيخرأيهذاوكان
، وهيعنهالفكرةهذهأخذالسَّيِّدُلطِفيأنَّريب، والاإلصالحإلىالسبيلوالتعليمالتربية
ُتحرِّرأنتستطيعحتَّىوالتقدُّمالنُّهوضمنيمكنهاإعداًداوالتَّعليمبالتربيَّةاُألمَّةإعداد

.بنفسهانفسها

واعتكف1905عاماستقالحتَّىالعامةالوظائففياالْنِخراطإلىالسَّيِّدُلطِفيوانصرف
حدثتالسنواتتلكوخالل. 1906عامعنهاقليال، وانصرفبالمحاماةاشتغل، ثمبقريته

مصر، فقدعنالجالءلتحقيقأوُروبَّاعلىاالعتمادفكرةفشلأثبتتكثيرةتطوُّرات
بذلك، وانفردت1904عامالوديالوفاقبتوقيعفرنسامعخالفاتهابريطانياسوَّت

، فاْضُطرَّالوطنيالعملتشجيععنلإلنجليز، وانصرفوالءهالخديوبمصر، وأظهر
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وجهعلىالطلبةتعبئة، وإلىلهالوطنيَّةالعناصردعمعلىاالعتمادإلىكاملُمصَطفى
.نضالهلدعمالخصوص

الِمصرييِّنوغالبيَّةكاملُمصَطفىفيهاأيَّدالتي1906عامطاباأزمةخصموفي
حُقوقعلىالحفاظباسماألتراكُمعارضةفياإلنجليزاشتدحينالتركيَّة، علىالمطالب
طابا،منقوَّاتهاوانسحابُتركيابتراجعاألزمةالشرقيَّة، وانتهتحُدودهاوعلىمصر

.اإلنجليزارتآهمانحِوعلىالشرقيَّةمصرحُدودمسألةوتسوَية

لمالِمصرييِّنأنَّرأىإذالسياسيالعملإلىالسَّيِّدُلطِفيلتحوُّلدافًعااألزمةتلككانت
تارًةفرنسا - غيرهممنالعونالتماسإلىيتطلَُّعون، وظلُّوااألحداثعبرةمنيفيدوا
علىاألمر، ويحملواأنفسهمعلىيعتمدواأنبهماألولىوأن - ُأخرىتارًَّةوتركيا
.وكيفتحقيقهايستطيعون، ومتىمصالحهمحقيقةتبيَُّنواإذاإالذلكيكون، ولنعاتقهم

تنطقُحرةمصريَّةجريدةإنشاءأمرفيباشامحُمودلُمحمَّدُمفاتحتهوَراءكانذلكولعلَّ
اإلنجليز، وأنأوالخديويأوُتركياإلىخاصميٌللهايكونأندونوحدهامصربلسان
الحقيقيَّةاالقتصاديَّةالمصالحأصحاباألعيانمنلشركةملًكاالمقترحةالجريدةتكون

االحِتاللعنراضونبأنهمتقاريرهفيكُرومراللُّورديصُفهمكانالبالد؛ الذينفي
مصرفيحقيقيَّةمصالحلهمليسمنجانبمنتأتيإنَّماالمعارضة، وأنمعتدُلون

.واألتراككاألفنديَّة

محمَّد: ُهمأصدقائهمنعدٌدحضره» الكونتننتال «بفندقاجتماعإلىالسَّيِّدُلطِفيودعا
الحركةعنالغفَّار، وتحدَّثواعبد، ومحمودحجازي، وأحمدُسلطانمحُمود، عمر

).1904 (الودياالتفاقعقدبعدفرنَساعلىاالعتمادفيالِمصرييِّنأملالوطنيَّة، وتبدد
.واالستقاللبالُحريَّةالمطالبةفيأنفسهمعلىباالعتمادالمصريونيفعلهأنيجبوما

ُمصَطفىيفعلكانمانحوعلىالجماهيرمخاطبةُيجيدشعبيًّازعيًماالسَّيِّدُلطِفييكنلم
لتوجيهأداته - بالُحجَّةالُحجَّةتقرُعالتي - الكتابةمنيتخذأنفضَّل، ولذلككامل

يدعلى» الجريدة «إصدارفكرةكانتُهنا، ومنأنُفسهمعلىاالعتمادإلىالِمصرييِّن
.تحريرهارئاسة، وتوليهاألعيانمنشركة
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خاصةفيبفكرهسياسيًّا، وأثَّريكونأنقبلرؤيَّةوَصاحبٌمفكًِّراالسَّيِّدُلطِفيكان
ثورةتوجيهفياألكبرالدوريلعبأنلهُقدِّرسياسياتِّجاهصاحب، فكانالمثقفين

الجريدةصدوربعدتأسَّسالذي  (اُألمَّةحزبمنيجعلأنفيينجحلم، ولكنه1919
ينشرهماوظل. نخبويًّاحزًباكانكلها، بلاُألمَّةحولهقوميًّا، تلتفحزًبا) شهـوربعدة

ُمساهميبعضاستحسانينالتْنويريًّا، والطابًعايتخذبالجريدةكتاباتمنالسَّيِّدُلطِفي
 .اُألمَّةحزبوأعَضاءالجريدةشركة

،معاداته، وعدمالبريطانياالحِتاللمواجهةفيباالعتدالالمطالبةإلىالسَّيِّدُلطِفياتجه
توجيهملُموسة، معايجابيةآثارلهاكانتإصالحاتمنقدَّمهماإلىبموُضوعيَّةوالنظر

وعندبالتدرُّجإاليتحقَُّقالاالستقاللأنَّ، ورأىسلبيَّاتمنسياستهشابماإلىالنقد
الصِّناعةإهمالالزِّراعة، وعدم، وترقيةبالتعليمالنهوض، وهيُمعدَّاتهاستكمال

إفساحهكانُهناومن. االسِتقاللُدعامتاُهماعندهوالتَّعليماالقتصاديَّةوالتجارة، فالتنمية
كان، كماوطنيبنكإنشاءإلىصفحاتهاعلىليدُعوحربطلعتأمامبالجريدةالمجال
ُدَعامةباعتبارهالوطنيباالقتصادالنهوضسبلحوليكتبونوغيرهنحَّاسُيوسف

.االستقالل

حزبومعه - السَّيِّدُلطِفيدعافقدالوطنيَّةللحركةأساسيًّامطلًباكانالدستورأنَّورغم
والجمعيَّةالقوانينُشورى، ومجلسالمديرياتمجالساختصاَصاتتوِسيعإلى  - اُألمَّة

التَّعليممَسائلفيوزنذاتالمجالسهذهُتبديهاالتياآلراءيجعلالذيبالشَّكلالعُموميَّة
البالدحالةُيوافقالذيالنيابيالمجلسإلى - تدريجيًّا – الوصولُيمكنوالزِّراعة، حتَّى
العائالتُرؤساءكونهمبحكماُألمَّةعنالطبيعيَّةالنيابةلُهماألعيانأنَّالسِّياسيَّة، ورأى
.الحُكومةمعالبالدأمورإدارةفيالمشاركةحقُّلُهمثمَّالكبيرة، ومن

المعتمدأوالخديوهوالحاكمكان؛ سواًءالفرديللُحكمالتامرفضهالسَّيِّدُلطِفيوأكَّد
المصالحأصحاباستشارةدونالقراربصناعةالَحاكمينفردأنيجب، فالالبريطاني

الوفاقسياسةعلىالسَّيِّدُلطِفيحملةكانتثمَّومن. مَصالحهمعلىالقرارهذايؤثِّرالذين
حملةكُرومر)، وهيرحيلبعد (جورستالبريطانيوالمعتمدالخديويبينقامتالتي

تلكتجاهالمثقَّفينموقفعنعبَّرت، كماالخديويمناألعَيانموقفعنعبرت
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علىالشَّخصي، ونفوذهالخديويُسلطاتفيزيادًةيعنيالوفاقأنيرونالسِّياسة، فُهم
 -أيًضا – ذلكيعنيوال. السلطةفيالمشاركةعلىوحرصهماألعياننُفوذحساب
.وحدهاألُمورمقاليدبامتالكلالحِتاللالتسليم

نهايةعندالسياسيَّةبالساحةتفرَّدالذيهوالوطنيالعملفيالسَّيِّدُلطِفياتجاهكانوإذا
فياُألمَّةحزبرجالمن» المصريالوفد «تشكيل، فجاءاألولىالعالميَّةالحرب
سبيال، واعتمادهمللسَّعيوجُدواُكلَّمااالستقالللتحقيقالسَّعيهواتِّجاههم، وكانغالبيَّته

المعتدلاالتجاهذلكعجزعنُمعبًِّرا1919ثورةَهديركان، فقدالصِّدامالالتفاوضلمبدأ
مالألمةُتحقِّقينشدها، والتيالتيالغاَيةبلوغعناالستقاللتحقيقفيالتدرُّجإلىالميَّال
.واستقاللُحريَّةمنإليهتصُبو
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1919ثورةرمُوزأحد - الدِّينسِراجفؤاد
*

لتطورمعاصرًةمصرفيالحاليَّةالسياسيَّةاألحزابقادةأكثرمنالدِّينِسراجفؤاديعدُّ
قدكان، وإذاظلهفيالنيابيَّةالحياةوقيام1923دستورمنذالبالدفيالسياسيَّةالحياة

السياسيَّة، فإنَّاألحزابعلىبالقضاءيولُيوثورةقامتمنذالظلفيالعيشإلىاْضُطرَّ
رغم - السياسيَّةالساحةعلىيدوربمااالهتمامعنتماًماانصرفقدأنهيعنيالذلك
، حتَّىُخلصائهمنمحُدودةدائرةعلىذلكاقتصروإن - حركتهمنحدَّتالتيالقيود

أقامهاالتيالشَّكليَّةالتَّعدُّديَّةإطارفيالوفدتأسيسإعادةُمحاولةيتزعَّمأناستطاع
.السادات

شعبيَّةمنخشيَّةالوفد، التكوينإعادةدونالحيلولةأجلمنيعملظلالساداتولكنَّ
تلكتآكلت، فقد1919وثورةالمصريَّةالوطنيَّةبالحركةاسمهارتبطالَعتيد؛ الذيالحزب

 -قيادتهلعضويَّةالدينسراجفؤادفيهانضمَّالذيالعام - 1936عامبعدتدريجيًّاالشَّعبيَّة
عبيد، ولممكرمأصدرهالذي» األسودالكتاب «أثارهماأعقابفيذروتهالتآُكلوبلغ
على - القناةمنطقةفيالُمسلَّحبالكفاحللُمعاهدة، والسَّماحإلغاٍءمن1951حوادثُتفلح

األحزابُتزيحأنيوليوثورةعلىالسَّهلمنالشَّعبيَّة، فكانتلكاستردادفي - استحياء
.ُمقاومةأدنىدونالسياسيَّةالسَّاحةمن

ُفؤادبشخصيَّةالتَّامةدَرايتهإلىترجعكانتالوفدتكوينإعادةمنالسَّاداتخشَيةولكن
يوليوثورةأنالسياسيَّة، باعتبارالتعدديَّةلعبةفيُمحدَّدبدوٍريقنعالقدالذيالدِّينسراج
منبدامانحوعلىالُمعاِصرمصرتاريخفياعتراضيًَّةُجملًة - نظرهفي - كانت

علىُقدرًةالُمعاصرينالسِّياسيِّينأكثركونه، وبحكمالُمحاميننقابةفيالشَّهيرخطابه
.القضاءبُحكمالوُجودحقَّاكتسبأن» الجديدالوفد «لبثوماوالُمراوغةالُمناورة

المصالحوترابطالتَّحالف
الحياةالوفد، وفيقيادةفيلعبهالذيالدورأبعاد؟. وماالدينسراجفؤادهوفمن

المصريَّة؟.السياسيَّة
.1997يوليو. الهاللمجلة*
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عنتداخلتالتيالُمالككبارعائالتأعرقمنعائلةمنالدِّينسراجُفؤادمحمَّدينحدُر
تقليديَّةصيغةعاُشور، وهيالبدراويعائلةهيلهاُمناظرةعائلٍةمعالُمصاهرةَطريق

تلكنُشوءمنذمصر، شاعتفيالُمالككبارعائالتبينالمصالحوتراُبطللتحالف
المَصالحعنوتنميتها، والدِّفاعالثَّروةحمايةعشر، بهدفالتَّاسعالقرنفيالطَّبَقة

.المصريالُقطنُمنتِجيلكبارالمشتركة

علىدائًمايحرصكانوإن) البريطانيَّةبالوثائقجاءحسبما (1906عامفؤادمحمدُوِلد
للترشيحيتقدَّمأنيستطيعحتَّىسنواتخمسإليهفأَضافميالدهتاريخغيَّربأنهالزَّعم

الوفدلشبابالتنفيذيَّةباللَّجنةعضًواكانأنَّهالثابتمن، ولكن1936عامالنُّوَّابلمجلس
اللَّجنةكانتإذاإال، اللَُّهملمولدهمنطقيًّاتاريًخا1906عاميُكون، وبذلك1925عام

عملبدايةتصبح، عندئذُعمرهمنعشرةالرابعةفيصبيًّاتقبلالوفدلشبابالتنفيذيَّة
، إالدوافعهتبريريصُعبأمٌرالميالد، وُهوتاريخفيبالتَّزويربدأتقدبالسِّياسةالرجل

سراجوالدهشغلهالذيالمقعدالحتاللالنُّوَّابمجلسُعضويَّةعلىالِحرصإطارفي
مصرفيالمالككباربينشاعتقليٌدالَعائلة، وهومصالحعلىباَشا، حفاًظاشاهينالدِّين
بالضرورةيرتبطلمبالمقعدالوالداحتفاظأنخاصًَّة, المعاصرمصرتاريخمرِّعلى

ُعضويتهالسراي»، وختمحزب «االتِّحادحزبنوابمنأصبحوفديًّا، ثمبدأبالوفد، فقد
.ُمستقلًّابالمجلس

استقالقصيرة، ثملفترةبالنيابةالدينسراجفؤاداشتغلالحُقوقُكليَّةفيتخرجهوبعد
،بأمالكهالزراعياإلنتاجتحسينفيبراعتهعنةالواِسعة، وعرفتأعمالهإلدارةللتفرُّغ

وناجحة،ُمتعدِّدةماليَّةمشُروعاتفيأموالهاستثمارعلىالشخصيَّةبُقدراتهُعرفكما
.وأجانبمصرييِّنمنالِبالدفيالماليَّةالمصالحبأصحابربطته

القيادةمقاعدمن
اختيار، وكان1936عامالقيادةمَقاعدمنالوفدالدينسراجفؤاددخلالثقيلالوزنبهذا

 -شائٌعأمٌروهو - الوفدزعيم - باشاالنحَّاسُمصَطفىاختصاِصمنالقيادةأعضاء
وقد. 1923دستورإطارفيالسياسيَّةالحياةفيشاركتالتياألحزابسائربين - أيًضا
التيالَحميمة، والصداقةاالجتماعيوذكاؤهللوفدالتبرُّعفيسَخاؤهالقيادةدخولهزكَّى
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،الُمالككبارمنعريقةُأسرة؛ سليلةالوكيلهانموزينبقرينتهالسَّيِّدةبينربطت
النحَّاسُمصَطفىتزوجها، والتيالدينسراجأسرةمعوُمصاهرةمصالحصالتجمعتها
.1934عامباشا

،الزعيممنكثيًرااالقترابلهيتيُحالقيادةُعضويَّةالدينسراجفؤاددُخولكانوبذلك
النحَّاسُمصَطفىعالقةشابالذيوالفُتورالحميمةالعالقةهذهبينالربطجاءثمَّومن

القديمالحرسامتعاضمظاهر - ِشئتإن - ُقلعبيد، أومكرمالوفدعامبسكرتير
الَوفدقيادةعلىالزعيمأدخلهالذيالتحولمنالوطنيالنِّضالسابقةللوفد، أصحاُب

ازدادت، الذيالدينسراجفؤادرأسهمعلىالِكبار، كاناألثرياءمنجديٍدجيٍلبضم
.باشاالنحَّاسُمصَطفىعندُحظوته

4أزمةخاللالوزارةتشكيلبقُبولباشاالنحَّاسإلقناعلعبةالذيالدورمنهذايتَّضح

مكرممعباشابالنحَّاسانفردفقد - والُمالبَساتلألحداثلروايتهوفًقا - 1942فبراير
ألمٍرللقائهالقاهرةإلىالحُضورالملكطلببتلبَيةليقنعهبالصَّعيدالوفدقيادةرحلةأثناء
الزعيميقنعحتَّىللقاهرةالمتَّجهالقطارتحرُّكبتأخيرالُمديريَّةُمديرأقنع، بلمهم

زوجهاعلىالوكيلهانمزينببتأثيرالملكدعوةبتلبَيةإلقناعهبالسَّفر، واستعان
باشا،النحَّاسعندالدينلسراجكانتالتيالُحظوةمدىعلىدالالتالزعيم»، وجميعها«

النُّفوذفي - الحزبومايستروالعامالسِّكرتير - عبيدلمكرمالجديدالوافدُمزاحمةوعلى
.والُحظوة

العالقةتوترفيالدينلسراجفعَّالدوٍروجودإلىيذهُبونمنمزاعميبررذلكولعلَّ
حائطتزيينعلىالدِّينسراجحرصوراءكانتالمزاعمتلك، ولعلَّومكرمالنحَّاسبين

باشا،للنحَّاسُأخرىُصورةجانبباشا، إلىلمكَرمكبيرةزيتيَّةبصورةبيتهصاُلون
.بالدِّراسة1942فبراير4حادثتناوُلوامنبهارماهالتيالتُّهمةهذهينفيأنُيريدوكأنَّه

الحُكمنزاهة
منعنهأسفروماالُحكمنزاهةحولأزمٍةمنسبَّبهوما» األسودالكتاب «جاءكلوعلى
الحزبقيادةرَجالبعضالوقت)، واستقالةبعضسجنهثم (الوفدمنعبيدمكرمطرد
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الدينسراجفؤادأمامالطريقلُيمهِّدكلهذلك، جاءمكرممع، تضاُمًناالقديمالحَرسمن
سراجلمجُموعةالقيادةفيالَغلبةأصبحتالوفد، فقدقيادةفيالنفوذعلىالتَّاملالستحواذ

باشاصبريأنَّ، وخاصًَّةمكرممعخرجوامنمحلحلُّو، الذينالُمالكِكبارمنالدين
،تأثيرهوالمكرمسطوةلهتكنلمالحزبِسكرتاريةفيمكرمخلفالذيعلمأبو

لسراجالطَّريقسُيخليماُسرعانعلمأبوأنَّالسياسيبالعملللُمشتغلينمعُلوًماوأصبح
منالحزبسفينةيوجهالذيالرُّباندورالوفد، ويلعبسكرتاريَّةمقعدعلىليتربَّعالدِّين

  .النحَّاسُمصَطفىعلىتأثيرهخالل

ماالوفد، فكثيًراسكرتيريدفيُدمَيةمجردكانباشاالنحَّاسُمصَطفىأنذلكيعنيوال
الوزاراتتشكيلعنديحدثكانعليها، مثلماُيصرُّبقراَراتالوفدسكرتيريفاجئكان

ُمصَطفى، ولكنالدِّينسراجُفؤادمعحدثكماعبيدمكرممعهذاالوفديَّة، حدث
النيَّة، والثِّقةبالبساطة، وُحسنتتَِّسمشخصيتهوكانت. أبويَّةبُسلطةيحظىكانالنحَّاس

.الزَّعيمثقةكسُبوامننُفوذخاللهمندلفواسعباٌب، وهوُمعاونيهفي

إذ1942فبراير4وزارةتشكيلمنأسابيعبعدالوزارةالدِّينسراجفؤاددخولوجاء
الوزارةاختصاصيكنُمتواِضعة، فلمحقيبة، وهيمارس31فيللزراعةوزيًراُعيِّن
ُأخرتينحقيبتينيدهفيجمعما، وسرعاناليومنعرفهاالتيالسِّعةمنالدَّرجةهذهعلى
الوفدوزارةوفي) 1944أكتوبر8 - 1943يونيو2 (االجتماعيَّةوالشُّئونالداخليَّةُهما

حتَّىنوفمبر11فيالماليَّةمعهاجمع، ثم1950يناير12فيللدَّاخليَّةوزيًراُعيِّناألخيرة
منكبيٍربقدٍريتمتَّعكانالَقاهرة، وبذلكحريقبعد1952يناير27فيالوزارةسُقوط

.األخيرةالوفديَّةالوزارةفيالسُّلطة

القصرمعالمُهادنة
نفسهأجهدالقصر، وإنمعالمهادنةلسياسةالمهندسدورالدِّينسراجفؤادلعبوقد
والشَّخصيَّةوالثَّراءالشَّبابمنكبيًرا، فلهالرجلطموح، كانذلكعكسلُيثبتكثيًرا

يبدو، جعلهوخارجهالحزبداخلواِسًعانفوًذاأكسبهماالُمناورةعلىالجذَّابة، والُقدرة
.الدورهذاللعبنفسهالرجل، وهيَّأالحزبلزَعامةالمنتظرالوريث
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اختزلالذيللوفدالنضاليالتُّراثعلىالحفاظيقتضيالزَّعامةإلىالوُصولكانولما
سراجحرصاُألمَّة)، فقدوحُقوق (الدُّسُتورعلىالملكُعدوانمقاومةعلىالعملفي

كباربعضبتعيينتتَِّصلَشكليَّةأموٍرفيالواجهةبهذهالوفديحتفظأنعلىالدِّين
الحيويَّةبالمصالحتتصلأموٍرعنالتَّغاضي، معالشُُّيوخمجلسوأعضاءالموظَّفين
.مسُدودطريٍقإلىوالقصرالوفدبينالعالقةتصلالحتَّىللَقصر

الُقطنسوقفيالحكومةتدخُّل: األخيرة؛ مثلالوفدوزارةفيكثيرةذلكعلىواألمثلة
وقضيَّة. الُمواساةلُمستشفيالُمقدَّمةوالمنحةالُبورصةالئحةَملكيَّة، وتعديللرغبةتلبَيًة

بعضُعضويَّةوإبطالالُمَحاسباتديوانرئيسإقصاءإلىأدَّتالتيثابتكريمعُمولة
بهاتقدَّمتالتيالصحافةقوانينمشُروعاتوالوفد، وإعدادللملكالُمعارضينالشُيوخ

الملكيَّةللرَّغبةتلبَيًةالصَّحافةتكميمبهاُقصدالتيالتَّشريعات، وهيللبرلمانالحُكومة
سراجعلىالملكسخطأثارإسقاطها، ممَّاعلىالشَّبابمنالوفدُنوَّابالسَّاميَّة)، وعمل(

ُأخرىترضياٍتتقدِّمأنالوزرةعلىللوفد، فكانالبرلمانيَّةالهيئةمايستُروباعتبارهالدِّين
بإبعاداألمر، فانتهيالملكحاشَيةبعضطالتالتيالَفاِسدةاألسلحةقضيَّةتحقيقاتفي

لديالمصريَّةللحُكومةُممثالأندَرواسإلَياستعيينومسألة. منِصبهعنالعامالنَّائب
.التَّناُزالتمنذلك، وغيرالسُّويسقناةشركة

،وفسادهالملكأطماعُمواجهةفيالوفدجانبمنالتهاونهذاالدينسراجفؤادعلَّلوقد
، وبدء1936ُمعاهدةإلغاءهدفلتحقيقالُحكمفياالستمرارُتريدكانتالوزارةبأنَّ

أثبتتأنبعدشعبيًّامطلًباكانالُمعاهدةإلغاءأنَّ، والحقالسُّويسقناةفيالُمسلَّحالكفاح
بريطانيامعالنحَّاسأبرمهاالتي» واالسِتقاللالشَّرفُمعاهدة «أنالثانيَّةالعالميَّةالحرب
بريطانيابرضاء1950ينايرفيالُحكمإلىالوفدمجيءكانمصر، بلعلىوباالكانت
المصريَّة، وعندماالوطنيَّةالحركةغضبيمتصُّجديداتفاٍقإلىالتوصُّلتريدكانتالتي

.الُمعاهدةإلغاءمنمفرٌّهناكيكن، لماتِّفاقإلىالتوصُّلعنالوفدحكومةعجزت

، خرجذلكفعلإنألنَّهاإللغاءمرُسومتوقيععناالمتناععلىليجُرؤالملككانوما
مألتالمظاهراتأنبالخَيانة، وخاصًَّةالملكللوطنيَّة، وُوِصمشهيًداالُحكممنالوفد

الوفد،عنبعيدةسياسيَّةُقوىالمرةهذه، حرَّكتهاالملكبفسادُمندِّدًة1951عامالشوارع
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الرصاصإطالقحدبلغوالذيالمظاهراتتلكالشُّرطةبهواجهتالذيالُعنفورغم
الهمةبفُتور، واتَّهمهالدينسراجالدَّاخليَّةوزيرعلىغضبالملك، فإنَّالُمتظاهرينعلى
.االحتجاجيَّةالشعبيَّةللحركةالقمعمنالمزيدفي، أمالالُمظاهراتُمواجهةفي

دونالحركةبدأتاستدراًجا، إذالوزارةإليهاستدرجتفقدالقناةفيالُمسلَّحالكَفاحأمَّا
الحكومةدخولفيها، فكاناألساسيالدَّورأخرىسياسيَّةُقوىجانبها، ولعبتمنترتيب

إلبقاءسبيالالقاعدةغادُرواالذينالِمصرييِّنللُعمالالعملفرص، وتوفيرالتنظيمفي
السِّفارةرجالألحدالدِّينسراجفؤادعنهعبَّرماالسيطرة، وهوتحتالُمسلَّحالكفاح

تسعىالحوادث»، وأنها «لتلكالحُكومةارتياحعدماألْزَمة، فأبدىأثناءالبريطانيَّة
تسويةإلىالمصريَّة، والوُصولالقضيَّةلحلِّالسِّلميَّةالسُّبلإالتنهُجالالحتوائها، وأنها

ُذروتهابلغتالتياألحداثالحركة، وتفاُقماحِتواءعنالحكومةعجزبريطانيا، ولكنمع
الشُّرطةرجالوصُمود) 1952يناير25 (اإلسماعيليَّةفيالُمحافظةمبنىعلىبالُعدوان

إليجادالقاهرةبحريق، عجَّلالدينسراجُفؤادالدَّاخليَّةوزيرمنبأوامرعنهاالدفاعفي
الوزارةإقالةمرُسومالملكالُعرفيَّة؛ أصدراألحكامإعالنالوَزارة، فبمجَردإلسقاطُمبرِّر
.1952يناير27في

إصبعتوجيهعلىحرصتواإلنجليزللملكالُممالئةالصحافةأنَّبالذِّكرالجديرومن
عننجمتالتيالخسائرعنالمسُئولالوزير، باعتبارهالدِّينسراجفؤادإلىاالتهام
،تحترقالقاهرةكانتعندماعمارةشراءصفقةيعقُدكانانهالقاهرة، وأشاعتحريق
ارُتِكبتجريمةأخطرعلىللتغطيَّةفداٍءكبشعنالبحثالدعايةتلكمنالقصدوكان

ماديٍّدليلوجودعدموراءها، رغمكانتالبريطانيَّةالُمخابراتأنمصر، الُبدَّحقِّفي
دليال،وراءهاتتُرك، الالمخابراتأجهزةتنفُِّذهاالتيالعملياتشأن، فذلكذلكعلى
الحوادثأثناءسُلوكهكانالُمؤامرة، فقدهذهفياالشتراكمنالملكبراءةعنقيلومهما
المسمارالمسُئوليَّة، دقالدينسراجفؤادتحميلمنالقصدفيها، وكانبضُلوعهيشي

فيالدِّينلسراجالبارزالقياديالدورحقيقةيعلمالجميعكانالوفد، فقدنعِشفياألخير
للوُصولعليهالطَّريقالوفد، وقطعإلدانةمطُلوبًةإدانتهكانتثمَّوالحُكومة، ومنالوفد
.الُحكمإلى
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الوفدذمَّةإبراء
أمامالوفدذمةإبراءالوفد، واختارجراحتضميِدإلىسعىالدِّينسراجفؤادولكن

السفارة،فيكبيرمسئولوبينبينهرسميغيرلقاء، تم1952َّربيعبريطانيا، ففي
، وأنَّالسياسياالستقرارلتحقيقفعَّالكُعنصرالوفدأهميَّةتأكيدعلىخاللهحرص
دونالمصريَّةالمسألةبقاءمنتستفيدالبريطانيا، ألنهامصالحيخدمالُحكمإلىوُصوله

سوىبريطانيامعالتفاوضفيكطرٍفيصُلحالالسياسيَّةالسَّاحةعلىأحًدا، وأنَّحل
.الوفد

بالقاهرة، وانتهترجلهانقلهاالتيالرَّسميَّةغيرالرسالةتلكالبريطانيَّةالخارجيَّةوحلَّلت
النظر، وُصِرفالثَّالثينيَّاتفيلهكانتالتيبالمصداقيَّةيتمتَُّعيُعدلمالوفدأنَّإلىمنها
.العرضذلكعن

التيالوزاراتُيؤيِّد - الدِّينسراجمنبتوجيٍه - الوفديَّةاألغلبيَّةذوالبرلمانوظل
نيَّاتُحسنللملك، ليثبت1952مارس24فيالمجلسُحلَّحتَّىالحكمعلىتعاقبت

.وعسىالوفد، لعلَّ

الوفد، والعودةبعِثفيالدينسراجأملعلىالطريقليقطعُيوليوثورةقياموجاء
فيمًعاالصيفأجازةيقضيانالدينوسراجالنحَّاسكان. الزعامة، ووراثةللحكم
الثورةقيادةمجلسإلىالتهنئةبتقديم، وسارَعاعجلعلىالثورة، فعاداقيامعندأوُروبَّا

.شديدبفُتوٍرالضُّبَّاطفواجههما

مناالقترابفرصةضيَّعقدأنَّهيعلمالذياللقاءهذافيالوحيدكانالدِّينسراجولعل
معركةوخاللالُحكمفيالوفدوجودأثناءللَقائهبعضهمجاء، فقدالشَّبابالضباطأولئك
اإلقدامبإمكانيَّةالضباطولمَّح - فيهدوًراأباظةوجيهلعبخاصٍّترتيٍبوفق - القناة
أسمائهممعرفةعلىفقطحرصالدينِسراج، ولكنَّالجيشجانبمنماعملعلى

معلقاٍءفي (بسنواتذلكبعدالباردالموقفذلكتبريرفيوقال. وراءهمومنوأهدافهم
، وأنَّهِخالفموضعليسللملكالجيشُضبَّاطوالءأنيقينعلىكانأنه) الباحثينأحد

.الضُّباطأولئكنيَّاتفييتشكَّكأنعليهكان



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

184www.RaoufAbbas.org

فؤاد، واعتقالاألحزابإلغاءإلىأدَّتالتيبالصُّورةالحوادثعجلةدارتماوُسرعان
إسدالبهدفالسِّياسيالفسادبُتهمللمحاكمةوتقديمهللوفدوزراءوبضعالدِّينسراج
اتخذتهمالكل - بالطَّبع - الدِّينِسراجوتعرَّض. السياسيَّةالحياةفيدورهمعلىالستار
يبعدهلمذلك، الِحراسة)، ولكنالملكيَّة، التَّأميماتتحديد (اقتصاديَّةإجراءاتمنالثورة

إطارفيحزبينظامبقياميسمحأنالساداتقرر، حتَّىكُمراقبالحوادثمتابعةعن
مجُموعة، وتقدَّمتسياسيحزبلتكويننيَّتهعنالدينسراجَشكليَّة، فأعلنديمقراطيَّة

،األحزابلجنةرفضتهالذي» الجديدالوفد «تأسيسبطلبالوفديِّينوغيرالوفديِّينمن
.القَضاءوأقرَّه

منأوالسلطةوأجهزةالسَّاداتجانبمنالوفد، سواءعودةصاحبتالتيالضَّجةولكن
كشفهاالتيالمفُقودةشعبيَّتهاستعادةعلىالحزبُتَساعد، لمأنفسهمالوفدرجالجانب
احتجاجيًّاعماليتزعمأنالنحَّاسعلىالبعضاقترحيوم1953عاماألحزابإلغاءقرار
، ودهمحركتهليوقفللِقطارالتصدِّييستطيعالأحًدابأنلناصحيهالقرار، فاعتذرضد

،1923دستورإطارفيالُحكممقاعدتداولتالتياألحزابمنوغيرهالوفدالثورةقطار
،1919ثورةُتراثيجترُّالوفدحقيقيَّة، وكانقواِعدبالقياداتاألمرحقيقةفيكانتألنها

انقضتقدالجماهيرواالجتماعيَّة، وكانتالسِّياسيَّةلألزمةحُلواليطرحأندونيزالوال
.الثورةقبلحولهمن

منالموُتورينيضمُمنتدىإقامةبمثابةالدِّينسراجبزعامةالوفدعودةَجاءتوهكذا
منإالأحٌدالحزببوجوديحسُّيكاد، والسحيٍقماٍضعلىيولُيو، المترحِِّمينثورة
السَّاحةعلىالرَّمزيبالوُجودالَقصر، ُمكتفَيًةُمهادنةلعبةإلىعادت، التيجريدتهخالل

عفاالتياآلليَّاتبنفسالحزبتوجيهفيالدِّينسراجيستمرَّأنعجٍبالسِّياسيَّة، ومن
.التَّاريخلدُروسحقيقياستيعاٍب، دونالزَّمنعليها
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 ؟!.الفَاعلمن) - 1952يناير26 (القَاهِرةحريقلغْزحلُّ
*

الغضببركانانفجرفقد, حزيًنايوًماالباكرصباحهُمنذكان1952يناير26السبتيوم
)الجمعةيوم (السَّابقاليومفيباإلسماعيليَّةحدثمابسببجميًعاالِمصرييِّنصدورفي

المصريَّةالشرطةوطالبتاإلسماعيليَّةُمحافظةالبريطانيالجيشقواتحاصرتعندما
راحمذبحًةطلقة، فكانتآخرحتَّىالشُّبانُضباطهمبقيادةالجنود، فقاومباالستسالم
.الضباطمنقادتهمالشرطة، وُأسرشهداءمنعددضحيَّتها

يشهدأنالطبيعيمن، وكانجفنلهايغمَضأندونالسَّبت - الجمعةليلةِمصرباتت
جنودفيهاشاركمظاهراتُصورةفيالغضبهذاعنشعبيًّاتعبيًراالسبتصباح
باألمناليومُيسمَّىبماالشبيهةالطَّوارئفرقوهي (النظامبُلوكَّاتُضبَّاطوصف

المظاهراتهذهتتجهأنالطَّبيعيمن، وكانوالعمالالطلبةفيهاشارككما) المركزي
النظامعلىسخطهاعنتعبِّرعابدينساحة، وإلىوالبرلمانالُوزراءمجلسموقعإلى

.األَساسيَّةأركانهفيُممثَّال

حدثمانحوعلىالُمظاهراتتلكُتحرِّكموحدةقيادةهناكتكنلمأنَّهالواضحومن
وتوجيههالجماهيريالعملقيادة» والُعمَّالللطلبةالوطنيَّةاللجنة «تولَّتعندما1946عام
ُمظاهراتكانتفقد» المسلُموناإلخوان «سويعليهايخرجوطنيَّة، لمجبهةشكلفي
سلميًّا،طابًعاومتفرقًة، اتخذتُمتعدِّدًة) المصريَّةالصحافةسمَّتهكما» (األسودالسَّبت«

عن، والُمعبِّرةباالستقالللالستعمار، والُمطاِلبةالُمعاديةاالستنكارشعاراتورددت
.النظامأركانضدالموجَّهالسخط

منظَّمة،واحدةقيادةُتحركهاالجماهيرفيهاشاركتالتيالسِّلميَّةالُمظاهراتهذهووسط
عددهاموحد، ُقدِّرلونذاتمالبسأفرادهاالهويَّة، يرتديمجُهولةمجُموعةهناككانت

المالهيفيالنارُتضِرُمالقاهرةوسطفرًدا، انطلقتالثالثينبنحوالرواياتمختلففي
.تمييزُدونلألجانبالممُلوكةوالشَّركاتالتجاريَّةوالمحالوالَبارات

.2001يناير. الهاللمجلة*



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

186www.RaoufAbbas.org

، وعلىالتَّدريبمنرفيعُمستوًىعلىالنارإضرامفرقةأنَّالشَّهاداتُمختلفوأجمعت
حركتها، وبالموادُتسهِّلالتيالنقلبوسائلمجهَّزًةكانتاالستعداد، إذمنعاليَّةدرجة

، أدواتالقماشمن، ُكراتاالشتعالعلىُمساعد، مسُحوقالبنزينصَفائح (الملتهبة
ُكلُّهالهدففيلتندلعُمتقنبأسلوٍبالناريضرُمونالمحالت)، وهمأبوابلكسرحديديَّة
يتحرَُّكوالمأنهمكما. آخرهدٍفإلىوِخفَّةبسرعةينتقُلون، ثمإنقاذهمعهايصعُببُصورة
ُمحدَّدأعمالجدولمنهاصغيرة، لكلمجُموعاٍتإلىينقسُمونكانواواحٍد، بلكفريق
.معُلومةومهام

القَائمالنِّظاماهتراء
منطقةكللتشملامتدَّتاألوبرا، ثمبكازيُنو - السبتُظهر - الحرائقبدأتوهكذا
االقتصادياألجانبنشاطيتركَّز، وحيثواألعمالالتجارةمركزالبلد، حيثوسط

بإمكاناتهابالقاهرةاإلطفاءفرقتعجزأنالمنطقيمن، وكانوالثَّقافيواالجتماعي
.الشَّاملالحريقهذامواجهةعنالُمتواِضعة

المطافئفرقةحاولتعندماالحريقخراطيممزَّقتالجماهيرأنالرِّواياتبعضفيقيل
صاحب، وسمعذلكفعُلواالذينُهمالشرطةجُنودبلاألوبرا، وقيلكازيُنوحريقإطفاء
ُمهترئة،كانتالمطافئخراطيمأنَّ - ُمباشرًة - باشاحسنالفتاحعبدمنالمقالهذا

اإلطَفاءرجالأقدامبينيتساقطالماءمنرفيعخيطإالمنهايخرجفالالماءمنهايتسرَّب
النِّظاماهتراءعنبصدقُيعبِّرالمشهُدكان «الرجل، وأضافاللهبأْلِسنةإلىيصلفال

».الَقائم

حفيده، كانإسماعيلالِخديويقاهرةقلبفيالنيرانفيهاشتعلتالذينفسهالوقتوفي
الجيشُضبَّاطجاللتهفيهادعاالتيالوالئمسلسلةمنالرابعةالوليمةينظِّمفاروقالملك

.ُفؤادأحمداألميرالعهدوليبمولدابتهاًجاالَملكيَّةالمائدةعلىالغداءتناولإلىوالشُّرطة
يناير، وعندما26إلى) مجُهوللسبٍب (فُأرجئتيناير23يومالوليمةتقامأنُمقرًَّراكان

والشرطةالجيشضباطكبار، كانإسماعيلالخديويقاهرةقلبفيتشتعُلالنِّيرانكانت
من، وكانعابدينفيالكريمةالملكيَّةاألعتابعلىالرَّسميالتشريفةبزييتدفَُّقون
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مثل» تافه «لسبٍبوِمزاجهالجاللةصاحبصفوالقصر، وتعكيرإلىالوُصولالصَّعب
.الموقفلُمواجهةمواقعهمفيالضباطأولئكوجوديقتضيكانالذيالعاِصمةاحتراق

األحداثتلكخلفيَّة
فمعروفةالقاهرةبحرقذروتهاالمأساةبلوغإلىأدَّتالتياألحداثخلفيَّةأمَّا

ممنالكثيرينوعيعنتغيب، ولكنالحدثعاصُرواأمثالنا، ممَّنمنللُمخضَرمين
فيالنظربإْمَعاناألُصولعنالبحثيعشُقونالذينأولئك، إالاليومالكُهولةمرحلةبلُغوا

.التاريخ

النخبةعجزإلىتُعودالتياألحداثتلكَخلفيَّةإلىباختصارهناُنشيرأنبأساللذلك
عنالتاماالستقاللبتحقيقالمصريَّةللقضيَّةحلٍّإلىالتوصُّلعنالمصريَّةالسِّياسيَّة
»واالستقاللالشَّرف «ُمعاهدةأنَّالثانيَّةالعالميَّةالحربأثبتت، بعدماالتفاوضطريق

وتعرَّضتالُحلفاءقواتإعالةأعباَءمصرتحمَّلتوهًما، فقدكانت1936عاموقعتالتي
واجتماعيَّةاقتصاديَّةأزماتمنذلكتبع، بماجملوالفيهالهاناقةالحربألخطار

واإلنجليز،المصريَّةالسياسيَّةالنخبةبيندارتالتيالمفاوضاتجوالتخطيرة، وفِشلت
الحركةضغطتحت - الوفدحُكومةدفعتالتي1951مفاوضاتآخرهاكانوالتي

الكَفاحخيارأمامالبابُفِتحواحد، وبذلكطرٍفمنالُمعاهدةإلغاءإلى - الوطنيَّة
ضدالمسلحةالمقاومةغمارلخوضالمتطوعينيعدسياسيفصيٍلكل، وبدأالُمسلَّح

القناة،بمنطقةالبريطانيَّةالقاعدةخدمةمنالمصريُّونالعمال، وانسحبالبريطانيالوُجود
وُمستلزماٍتِغذائيَّةموادمنتحتاجهماللقاعدةيوردونكانواالذينالمقاولونواضطرَّ
.كرًهاأوطوًعااإلنجليزمعالتعاملعناالمتناعإلىُأخرى

يدمنيفلتاألمورزمامتتصاعد، وأخذاالحِتاللجيشضدالفدائيينعمليَّاتوبدأت
إلشرافهاتخضعهاأنأرادت، ولكنهاالمسلحالكفاححركةمعتعاطفتالتيالوفدحُكومة
قداالحِتاللضد» شعبيَّةحرب «إلىتتحوَّلأندونسياسيضغطكأداةتستخدمهابحيث
.جديدسياسينظاموالدةإلىتؤدِّي
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مداهالثورياالختِماربلوغ
لبعضالعونيد، وقدمتالمسلَّحبالكفاح) استحياءعلى (الوفدحكومةسمحتوهكذا

، كمانشاطهموتغطيةالفدائييندعمفيالشرطةرجالمشاركةعن، وتغاضتالفصائل
ما، ثماألحزاببعضأقامتهاالتيالتَّدريبُمعسكراتعن - األمربدايةفي - تغاضت

القناةمنطقةفيالشرطةدورأنشكَّإلشرافها، والتخضعهاضوابطوضعتأْنلبثت
تعرَّضتالتييناير25مذبحةوراءالرَّئيسالسَّببكانودعمهالفدائيالعملُمساندةفي
.الشَّعبيالغضبُبركانتفجرإلىالشُّرطة، وأدَّتلها

بلوغفيُمهمًّادوًرا، لعبتالقارئانتباهإليهانوجِّهأنيجبأخرىعواملوُهناك
ُسمعةالفساد، وتدهوروتفشِّيالسياسيالنظاممأزقإلى، فإضافًةمداهالثورياالختمار

العالميَّةالحربأعقابفيالذُّروةبلغتالتيالخانقةاالجتماعيَّةاألزمةهناككانتالملك
فيالثَّرواتتراكممعاألساسيَّةالخدماتالفقر، وغيابنطاقالِبطالة، واتِّساع: الثانيَّة
.الحاكمةاالجتماعيَّةالنُّخبةأيدي

صورةاتَّخذالذيواالجتماعيالسِّياسيالقلقظاهرةفياألزمةعنالتعبيروجاء
السُّلطة،ببطشُقوبلتالتيالمالككبارضدالفالحينتمرُّدالعماليَّة، وحوادثاإلضرابات
بلغتالُكبرى، والتيوالمدنواإلسكندريَّةالقاهرةعمتالتيالمتكرِّرةوالمظاهرات

بُمغادرة - األولىللمرَّة - تطالبهالملكضدعابدينساحةفيالمدويَّةبالهَتافاتذروتها
رُموزضدالموجهالقاهرةحريقمنالسَّلبيالجماهيرموقفكانثمَّالبالد، ومن

.ُيبرِّرهمالهاألجنبيالوُجود، وضدالقومياالقتصادعلىاألجنبيَّةالسيطرة

الحقبةتلكتاريختناوُلوامنكلجانبمنكبيًرااهتماًماالقاهرةحريقلقيوقد
الخفيَّةالقوهعنبحًثاالِمصرييِّنوالمؤرخيناألجانبالُكتَّابذلكفيبالدِّراسة، سواٌء

يتوافرالبمستوىالتنظيمودقَّةبالخبرةتشيالتيالصُّورةهذهعلىالحريقنظَّمتالتي
والتدبيرالترتيبفيماجهةبتورُّطالمصريَّة، وُيوحيالسِّياسيَّةالفصائلمنفصيٍلألي

.والتخطيط
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حُكومةإعالنإلىأدَّىالذيالحريقمناستفادتالتيالجهاتإلىأشاُروامنفُهناك
المسلحالكفاح، وتوقفالُحكممنطردهاُفرصةللملكأتاحالُعرفيَّة، ممَّااألحكامالوفد
الملكالجريمةمنالمستفيدكانالصُّعداء، وبالتالياإلنجليزالقناة، فتنفَّسمنطقةفي

.واإلنجليز

إلىأشارمن، فهناكالحَدثذلكمنشهورستةبعدوقعتقديولُيوثورةكانتولما
،النظامإْسَقاطفيالمصلحةأصحابباعتبارهماالتِّهامبإصبع» األحرارالضُّباط«

التيالمظاهراتاالعتبارفي، آخذينالنظامعلى» الرِّعاع «سخطإلىالبعضوأرجعه
المحالبعض، وتعرُّضالحريقمنالسَّلبيالجماهيرالقاهرة، وموقفوسططافت

ُمنتصفمنيقُربماحتَّىأطنابهاضربتالتيالفوضىوَسطوالنهبللسَّلبالتجاريَّة
.وقرائنأدلٍَّةمننظرهوجهةيدعمماهؤالءمنباحٍثكل، وقدَّمالليل

الجماحوكبح، المُسلَّحالكفاح
مابعدالمسلحالكفاححركةتصفيةفيالمصلحةأصحاب - شكٍّدون - كاُنوافاإلنجليز

ورجلالداخليَّةوزير - الدينسراجفؤادقدَّمهاالتيالتأكيداتإلىالشكبعيننظُروا
تزالالالوفدحكومةأنَّمنالبريطانيالسَّفيرإلىثالثطرفِخاللمن - القويالوفد
التعنُّتالبريطانيَّة، وأن-المصريَّةالعالقاتمأزقلحلالوحيدالسَّبيلالتفاوضفيتري

إزاءباالرتياحتشعرالالمعاهدة، وأنهاإلغاءإلىدفًعادفعهالمفاوضاتفيالبريطاني
.المفاوضاتمائدةإلىللعودةتمهيًدااحتوائهاإلى، وتسعىالُمسلَّحالكفاححركةتفجُّر

سيطرةنطاقعنخرجتقدالمسلحالكفاححركةأنعلىتدلُّالشواهدكلكانتفقد
اإلمدادات، وانقطاعالسويسقناةقاعدةفيالعملمنالُعمالانسحابالحكومة، وأوجد

من (مصرخارجمصادرمنحلَّهاالبريطانيَّةالسلطاتخانقًة، حاولتأزمًةالقاعدةعن
).ُقبرصبينها

لضرباتجُنودهاوأرواحالقاعدةأمنتعرُّضالبريطانيَّةالِقيادةموقفحرجمنوزاد
الحكومةوضعتهاُخطةعنالبريطانيَّةالوثائقكشفت، وقدالمسلحالكفاحكتائب

القناةمنطقةعزلفيتتلخَّص) الجماحكبحأي» (ُروديو «الكودياالسمتحتالبريطانيَّة
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علىالبريطانيَّةالقواتتحركفيها، ثمبريطانيعسكريُحكممصر، وإقامةعن
فيهناكبريطانيَّةقواتإنزالبعداإلسكندريَّةمنواآلخرالقناةمنأحُدهمامحورين

الدِّلتاعزلبذلكالقاهرة، فيتمعندالمحوران، ويلتقيالبريطانيالملكيالجوسالححماية
تنصيبها، وقدالملكمنيطلُبونالتيالحكومةعلىشُروطمناإلنجليزيَشاءماوإمالء

مناألولاألسبوعفيالصِّفرساعةلتحديدانتظاًراللتنفيذجاهزًةالُخطةتلكأصبحت
.1952يناير

الخفيوالدور، البريطانيَّةالمُخابرات
المصريالموقفلتفجير» البريطانيَّةالمخابرات «ُتعدهآخرترتيبهناككانأنهويبدو

سياسيَّةمخاطرمنُتسببهقد، ومانفقاتمن» روديو «خطةتتطلبهلماتوفيًراالدَّاخلمن
اتخذالذيالبريطانيَّةبالمخابراتالصلةذات» الحريَّةأنَصارجماعة «نشاطفكاندوليَّة

، وعندماالسُّويسكنائسإحدىفيالنيرانبإشعالطائفيَّةفتنةإشعالُمحاولةصورة
استندبها، وقدتمَّالتيبالصُّورةالقاهرةحريقدبَُّرواالموقفاحتواءوتمسهامهمطاشت
المخابراتدورقويَّة، تجعلقرائنإلىالحريقوراءاإلنجليزاعتبُروامنجميع

،أنيسمحمد (الباحثينأولئكأيديبينيكن، ولمالحريقتدبيرفيواضًحاالبريطانيَّة
»ُردويو «خطةعنمعلوماتالرأيهذاكوَّنواعندما) الشَّرقاوي، جمالالبشريطارق

الُمخابرات «تحركمنتجعلبعد، والتيفيماالبريطانيَّةالوثائقعنهاكشفتالتي
.ُملحًّامطلًباالدَّاخلمنالمصريالموقفلتفجير» البريطانيَّة

فبراير4حادثبسببالوفدإلىارتياحهعدمإلى، فيستنُدالحريقبتدبيرالملكاتهامأما
الوفديَّة،الوزارةبتشكيلباشاالنحَّاسُمصَطفىقيامعلىمعترًضاكانأنَّه، حتَّى1942
قادةاعتراضلوالذلكفيينجح، وكادالدِّينسراجفؤادإلىتشكيلهاُيسندأنوحاول

ثابتكريمعلىيلحُّاألخيرجعل، ممَّاالدِّينسراجلموقفالنحَّاسالوفد، واستنكار
لم، كذلكبالفعلتمماالوَزارة، وهوبتشكيلباشاالنحَّاستكليفبضُرورة) الملكوسيط(

الُموافقةسويمعهيملكلممأزقفيباشاالنحَّاسوضعهعندماباالرتياحالملكيشعر
موقًفااعتبرهبماذرًعاالملكضاقكما. الُمعاهدةبإلغاءالخاصَّةالمراسيمتوقيععلى
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بُمغادرةوطالبتهبسُقوطههتفتالتيالمظاهراتمواجهةفيالحكومةجانبمنسلبيًّا
.البالد

واإلنجليزالملكبينتنسيقٌ
ُأرجئتالتيالوليمةتلكالقصرإلىاالتِّهامتوجيهفيإليهااالستنادتمالتيالقرائنومن
الجيشبنزولالحُكومةلطلباالستجابةفي، والتأخُّرالحريقإضراممعيتَّفقموعدإلى
، بلالُمتظاهرينالجيشبهاواجهالتيوالسَّلبيَّةوالنِّظاماألمنعلىللُمحافظةالشَّوارعإلى

.الحكممنالوفدطردإلىالقصروُمسارعة

أنالصَّدد، أوهذافيواإلنجليزالملكبينماتنسيقهناكيُكونأنهؤالءيستبعدولم
الالقصر، لموضعهاخطةعلىبناءوُأعدَّتُدرِّبتقدالحريقإضرامفرقتُكون
كانالسياسيَّةالشخصياتبعضالغتيالالملككوَّنهالذي» الحديديالحرس«وأمر

.معُروًفا

أبوأحمدصاحبهاكانضعيفةقرائنإلىاستناًداجاءفقد» األحرارالضباط «اتهامأما
إلىحديثهفيفأنكرهاعاد»النَّاصريَّةمصر «لكتابهالعربيَّةالترجمةفي، وجاءتالفتح
جمالفيهماخطبُمناسبتينإلىآخروناستندتخمينيًَّة»، كما«واعتبرهاالشَّرقاويجمال
عنتعبيًراجاءتأنهاإالشناعتهارغمالقاهرةحريقجريمةأنَّإلىفأشارالناصرعبد

لموَجاهتهلهتحليٌلوهو, المصريَّةالجماهيرسخط، وقمَّةالسِّياسيالنظامأزمةُذروة
ُوزَراءباشا، أحدحسنالفتَّاحعبدالرأيشاركُه، بلوحدهالناصرعبدجمالبهينفرد

.ُتروىقصٌَّةولذلك. باَشاالدِّينسراجفؤادوَصِفّي, األِخيرةالوفدحُكومة

قصرهفيباشاالدِّينوسراجأنيسمحمدُأستاذنابينلقاءاتتمَّت1968شتاءففي
السَّاسةشهاداتلتجميعالُمعاصرِمصرتاريخمركزخطةإطارفيسيتيبجاردن
، وكانتبقلمينقاٍشمنيدورما، أسجِّلأنيسمحمدالدُّكتوربُصحبة، وكنتالُقدامى
علَّقباشا، وعندماحسنالفتَّاحعبدالقاهرة، وحضرهاحريقلمناقشةُمخصَّصةالجلسة

تهاويعنتعبيًراكانذلكبأنَّاُألوبرابميدانالمَطافئخراطيمإلهتراءُمشاهدتهعلى
.الُمبالغةمننوًعا، واعتبرهلذلكالدِّينسراجفؤاداستاَءواالجتماعيالسِّياسيالنظام
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ُهماإلنجليزأن، ورأىوحدهالملكعنالتُّهمةتماًمانفيباشافؤادأنَّبالذكرالجديرومن
.لَمْصلحتهاستثمرهالملك، وأنَّالحريقوراءوحدهم

بأنهوصفهالذي - الحريقمنالسَّلبيالجماهيرموقففيرأيقدالناصرعبدكانفإذا
االجتماعيَّة، التياألزمةالجماهير، وقمةسخطتفاُقمعنتعبيًرا - شنعاًءجريمًةكان

جريمةارتكابفييًدااألحرارللضباطأنَّذلكيعنييوليو، فاللثورةُمحرًِّكاكانت
.كهذه

صِرف ··محلِّيحادثٌ
حادًثاكانالقاهرةحريقبأنبالقولينفردالرَّافعيالرحمنعبدنجدأنالغريبومن

»الرِّعاع «جماهيرأيديعلىتموأنه. التنفيذأوبالتَّدبيردورفيهألحدليسِصرًفامحليًّا
عنباإلسماعيليَّةالشُّرطةمذبحةعلىاالحتجاجعنالُمعبرةبالمظاهراتخرجواالذين

كانوافقدوالقصراألغلبيَّةأما. والنهبوالسلبالتخريبإلى، واتَّجُهواالسِّلميمَسارها
توصَّلماأنَّالرافعيالرحمنعبدإليهانتهيفيماالَغرابةووجه. بالحادثُمنتفعينُمجرَّد

برئاسةالبريطانيالسفيرشكَّلهاالتيالتحقيقلجنةإليهتوصلتلماُمشابهةنتائجمنإليه
التجاريَّةللغرفة، وممثِّلالدِّبلوماسيينبعضوعضويَّةبالسفارةالُعماليالمستشار
الداخليَّةبوزارةالسِّياسيللُبوليسرئيًساكانالذيبويدكينوسكرتاريَّةالبريطانيَّة
.األربعينيَّاتنهايةحتَّىالثالثينيَّاتمنذالمصريَّة

البريطانيَّةالوثائقفيعليه، اطَّلعناالُفولسكابحجممنصفحة58فيالتقريريقُع
إليهماستمعتالذينالعيانشُهودخاللمنللحوادثتفصيليًّاوصًفاويتضمَّنالسريَّة

فيالبريطانيَّةوالخَسائرالحريقمنُأضيرتالتيالُمؤسَّساتبجميعاللَّجنة، وبياًنا
الحريقعنالمباشرالمسئولالوفدحُكومةاعتبارإلىالتقرير، وانتهىواألْرَواحاألموال
الوجودُمقاومةعلىالُمتطرِّفيناإلنجليز، وتشجيعهاضدالعداءلُروحإشعالهابسبب

واألجانبواليُهودالمسيحيينضدبتعصُّبهاالمعروفةالعناصرجعلبالُقوة، مماالبريطاني
.الحرائقإلشعالتتحرَّك
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وحزبهحسينأحمدالحريقوراءيُكونأنترجيِحفيالحكومةمعاللَّجنةواتفقت
وقوفالوفد، بدليلحكومةمنبُمباركة - اللجنةرأيفي - تمذلك، ولكنورجاله
اتسمالتيالسلبيَّةكذلك. المظاهراتفي، واشتراكهمالحوادثخاللسلبيًّاموقًفاالشُّرطة

.والنظاماألمنإلقرارالشَّوارعإلىنزلعندماالجيشموقفبها

مثيريبأنُيوحي، مماغيرهممنأقلكانتاإلنجليزخسائرأنَّإلىالتقريروانتهي
التقريرأنوواضح. وحدهماإلنجليزوليسعامًَّةاألجنبيَّةالمصالحيقصُدونكانواالشَّغب
»بويدِكينتلميذ «إمامإبراهيممحمداللواءدورعنالوفد، تجاوزحكومةإلدانةبسعيِه
وزيرتعليماتمخالفةفياألحداثموقعفيموُجوًداكانالذيالسِّياسيالبوليسورئيس

.عابدينبقصرالغداءوليمةفيالضُّباطكبار، وغيابللُمظاهراتبالتصدِّيالداخليَّة
.الملكبأمريأتمُر، الذيالجيشعلىللحكومةواليةوُجودوعدم

الوفدحكُومةإلدانةأدلَّةجمع
التحقيقلجنةوجودمعنياإلنجليز، فماتدبيرمنالحريقكانإذا: يتساءلالقارئولعل
؟.أعدتهالذيالسِّريالتَّقريرذلكأهميَّة، وماهذه

، ويقصدالكبريالمخابراتأجهزةبينشائعمصطلح» القذرة «األعمالأنَّالمعروفمن
تتركأندونلبالدهماألساسيَّةاألهدافتخدمالتياإلجراميالطَّابعذاتالخططبه

هذهتنفيذفيُمهمًّادوًرالعبتالبريطانيَّةالمخابراتأنشكَّوال. تتبعهيمكنأثًراوراءها
الحريَّة،أنصارجمعيَّةفيأعضاءكانوامنسواًء. ُعمالءهاذلكفيُمستخدمًةالجريمة

السياسيالبوليسداخلرجالهمالنشاط، أومناللَّونبهذاصلتهمإلىالدَّالئلُتشيرالتي
رفيعمستوىعلىالتنسيقيقتضيالحجمبهذا، فعمٌلالملكيالقصر، وداخلالمصري

، ويضمنونعملهمويسهُِّلونهؤالءنشاطيغطُّونمن، وبينونفَُّذوهلهخطَُّطوامنبين
فيالتهمةفداء، ُتعلَّقكبشعنالبحثعليهمالذينأنفسهم، وُهمبسالٍماالنسحابلهم

في - اإلنجليزالداخليَّة، ورجلوزير - باشاالمراغيمرتضيأحمدفعلهما، وهورقبته
السَّلبفيشاركتممَّن، وعناصرأعوانهوبعضحسينأحمدضدالموجهاالتهامقرار

.والنهب
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المخابراتبينصلةأيعنبحًثاالبريطانيَّةالوثائقفيجهًداالمقالهذاصاحببذللقد
الدورلذلكأثرعلىالوثائقفييعثرأالالمنطقيمنالقاهرة، وكانوحريقالبريطانيَّة

السِّفارةشكلتهاالتيالتحقيقلجنةوتقرير. عليهاباالطِّالعالمسُموحالوثائقفي
إليهاتوصلُّواالتيفالنتيجة. ذلكيدرُكونالأعضاءهاأنَّيعنيالبالقاهرةالبريطانيَّة

خسائرأنمنالوفد، والتأكُّدلحُكومةاإلدانةأدلةجمعوهو. بإلحاحمطلوبًةكانت
.األخرياألجنبيَّةبالمصالحلحقتالتيبالخسائرقياًسامحُدودةاإلنجليز

لإلنجليزتُشيراالتهامأصَابعُ
تجعلالقاهرةحريقحتَّى1951خريفمنذمصرشهدتهاالتياألحداثاستقراءإن

السياسيالبوليسفيُعمالئهم، وإلىأصليكفاعلاإلنجليزإلىُتشيراالتهامأصابع
.كشريكالقصروداخلالمصري

عنعجز، بعدماكلهواالجتماعيالسِّياسيالنظامتداعيعنتعبيًرافكاننفسهالحدثأما
التبعيَّةإطارخارجوطنياقتصادبناء، وعنالتفاوضبطريقالوطنياالستقاللتحقيق
األفكاركلضدالُحكمعلىالُمسيطرةالسياسيَّةالنُّخبة، ووقفتاألجنبيالماللرأس

العالميَّةالحربمنذتفاقمتالتياالجتماعيَّةاألزمةلحلُطرحتالتيوالمشُروعات
.الثانيَّة

لذلك. الوطنيَّةالروحفيعميقُجرحمن1948عامفلسطيننكبةتركتهعمافضالهذا
تعرَّضتالتيالمؤسَّساتإنقاذبُمحاولةالقاهرةحريقشهدتالتيالجماهيرتهتملم

المدينةوسطكانالبالد، بلمقدَّراتعلىاألجنبيَّةللسيطرةرموزاُكلهاكانت، فقدللحرق
.فيهابغربةالجماهيرتشعرالتياألخرىمصريمثِّلالحريقشهدالذي

التيالجماهيرلرؤيَّةتجسيًدااألحداثتلكمنوالجيشالشرطةجنودمسلكيكنولم
كانبل. معاٍنمنالرؤيَّةتلكتحملهمابكلالمدينةوسطلمجتمعصُفوفهابينمنجاُءوا
تحتيتهاويقمتهعلىيقفالذيالسياسيالنظامأنَّتماًماُيدركنفسهفاُروقالملك
منكبيٍرجانٍببتهريبالمنفىفيللحياةقادمة، ويتهيَّألثورةالُعدَّةيعدُّ، فراحأقدامه
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أصبحتأيامهأنَّلُخلصائهُيؤكِّد، وكانأندَراوسإلياسرجلهبُمَساعدةالَخارجإلىأمواله
.القدركفِّفيالنِّظامُمستقبلمعُدودًة، وأنَّ

كانالذيالَعسكريباالنقالبالتَّبكيرعلىاألحرارالضُّباطالقاهرةحريقشجَّعوقد
حافًزاالمترديَّةالظُروفأصبحت، بعدما1955عامالناصرعبدجمالتقديرفيلهُمقرًَّرا

لِتلكمنطقيًَّةنتيجًة1952يولُيوثورة، فكانتالنِّظامأركانلتقويضالثَّوريللتحركقويًّا
.األحداث
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السِّياسيمِصرتطوُّر - العِشرينالقَرنحصَادُ
*

إيقاًعا،خطًرا، وأسرعهاالثانيَّة، وأكثرهااأللفيَّةقُرونأهممنالعشرونالقرنيعدُّ
ولما: والثقافيَّةاالجتماعيَّةانعكاساتهالهاكانتالتيالدراميَّةالسِّياسيَّةبالتغيراتوأغناها

تركتالعشرينالقرنسمات، فإنَّالعالمخريطةعلىبارًزاموقًعاتحتلُّمصركانت
شديدةبُصورةوالثقافيوالسياسيواالجتماعياالقتصاديتطورهاعلىبصماتها

.السياسيالمجالفيالعشرينالقرنحصادمنمصرجمعتهماُهناويعنينا. الوُضوح

فيمصرشهدتهاالتيالسياسيالتغييرمظاهرمقدمةفيلمصرالدوليالوضعتغيُّرجاء
وضعذاتالُعثمانيَّةالدولةوالياتمنواليةومصرالقرنافُتتح، فقدالعشرينالقرن
مرتبةإلى، ووصلإسماعيلوالخديوعليمحمدعليهاحصلالتيالفرماناتكفلتهخاصٍّ

1882عاممصراحتاللهاعندبريطانياتغيرهلموضع، وهوالكاملالذَّاِتياالستقالل

أنلها، وخاصةالمنافسةالُكبرىالدُّولمنفرنسا، وغيرهابُمقاومةتصطدمالحتَّى
البالدعلىالسيطرةلبريطانياأتاحالكاملالذَّاِتيالحكمظلفيالقانونيمصروضع
.اسميَّةسيادةمجردالعثمانيَّةالسِّيادةكانتوضعها، طالماتغييرإلىحاجةدون

فيألمانياإلىُتركياانضمَّتعندماإالالدَّوليِمصروضعبتغييربريطانياتعنولم
ُحسيناألمير، وعينت1914عاممصرعلىالحماية، فأعلنتاألوليالعالميَّةالحرب
تخضعسلطنًةأصبحتمصرأنَّمصر، أيعلىُسلطاًناإسماعيلالخديويابنكامل

عدَّهاالتيالحمايةإلغاءإلىالحربنهايةعندالِمصرييِّنجهدالبريطانيَّة، واتَّجهللحماية
تشكيلمنها، فكانطلبدونمصرعلىُفرَضتقاُنوًنا، ألنهاباِطلًةباشازغُلولسعد

مؤتمرعلىمصراستقاللقضيَّةطرحإلىيهدُفالحربنهايةعند» المصريالوفد«
.1919عامباريسفيالمنعقدالصُّلح

الحركةضغطتحت1922فبراير28فيمصراستقاللتعلنأنبريطانياواضطرت
االستقالللبمصرسلبمشُهورتصريحفيواحٍدطرٍفمنالمصريَّةالوطنيَّة

البريطانيَّة،الهيمنةتحت - الواقعحيثمن - مصرأبقتالتياألربعةبالتحفُّظات
.1999فبراير. الهاللمجلة*



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

197www.RaoufAbbas.org

الجالءاتفاقيَّةبتوقيعانتهتحتَّىوبريطانيامصربيندارتُمفاوضاتموضعلتصبح
.1954عامفي

عليمحمدأسرةُحكمصفحهمملكة، وُطويتإلى1923دستورظلفيمصروتحوَّلت
بوحدة) 1958 (المتحدةالعربيَّةالجمهوريَّةقيامثم) 1953يونيو18 (الجمهوريَّةبإعالن
إلىتغيرحتَّى) 1961 (االنِفَصالبعدالدَّولةباسماالحتفاظواستمرار, وُسوريامصر

.السَّاداتعهدأوائلفيالعربيَّةمصرجمهوريَّة

خديوييحُكمهاعثمانيةواليَّةمنالدَّوليمصروضعتغيرالعشرونالقرنشهدوهكذا
.الهويَّةعنالبحثمشكلةشهدكما, جمهوريَّةمملكة، إلىالحمايَّة، إلىتحتسلطنةإلى

الخِالفةلدولةمصرانتماء
فيأساسيًّاخطًّاكانتالتياإلسالميَّةالجامعةفكرةتتبنَّىالقرنمطلعفيمصركانتفقد

الدولةأراضيسالمةعلىالحفاظتعنيالفكرةهذهكانتطالما, الوطنيالحزبحركة
الوطنيالحزبألن, اإلسالميَّةالخالفةدولهإلىمصربانتماءوتتمسك, ووحدتهاالعثمانيَّة

مصر، ألنشرعيغيروجودمصرفيالبريطانيالوجودأنَّأساسعلىنضالهبني
منالنَّجاةطوقهوالعثمانيَّةللدولةبالتبعيَّةالتمسُّكالعثمانيَّة، فكانللسِّيادةتخضع

السُّلطانيرعاهاالتياإلسالميَّةالجامعةلفكرةالتشيُّعكانثم، ومنالبريطانياالحِتالل
القوميَّةفكرةعلىالعثمانيَّة، ويغطيبالتبعيَّةالتمسكيواكبالثانيالحميدعبدالعثماني
فكرةاستحياء، ويرفضعلىاألوليالحربقبلالسَّيِّدُلطِفيأحَمدطرحهاالتيالمصريَّة

قد, قوميَّةكياناتإلىالعثمانيَّةالدولةأوصالتمزيقإلىتهدُفباعتبارهاالعربيَّةالقوميَّة
مصرفيالبريطانياالستعماريالوجودتكرِّسأن) النجاحلهاقدرلو (عليهايترتَّب

العربيَّةالقوميَّةُدعاةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةَوَصمتلذلك, إفريقياشماليفيوالفرنسي
.العربيَّةالقوميَّةإلىالدعوةمنونفرت, االستعماريَّةاألوروبيَّةللدولوالِعمالةبالخيانة

الدولةمصر، وهزيمةعلىالبريطانيَّةالحمايَّةوإعالناألوليالعالميَّةالحربقيامولكن
هويَّة، فاختفاءعنالبحثُطرقمفرقفيمصروضع, الحربفي) ُتركيا (العثمانيَّة

القوميَّةفكرةمنونفورازدراءُهناكاإلسالميَّة، وكانالجامعةفكرةبدَّدالعثمانيَّةالدَّولة
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الوفد «عنهاعبرالتيالمصريَّةالقوميَّةبالهويَّةالتمسُّكمنمفرُهناكيكنالعربيَّة، فلم
الجماهيرعنهالمصريَّة، وعبرتالقوميَّةتيارإلىأصالتنتميالتيوقيادته» المصري

تاريخباستدعاءالمصريَّةللفكرةيروُِّجونراُحواالذينالُكتَّاب، وغذَّاه1919ثورهفي
.مصرتاريخمناإلسالميَّةالحقبةشأنمن، والتَّقليلالقديممصر

 -ُتركيافي-  الخالفةإلغاءأسالفقد, المصريَّةالقوميَّةلصالحيحسملماألمرأنَّغير
ُأبَّهةمنصاحبهعلىُيضفيهالخليفة، بمالقبلحملاإلسالميَّةالبالدحكامبعضُلعاب
أعيدالمسعىهذافشلُفؤاد، ورغمالملكهؤالءبينمن، وكاناإلسالميالعالمفيونفوذ
الخالفةإلىالتطلُّعوكان. فاروقالملكعهدبداَيةفيالمحاولةوتجديدالفكرةطرح

إلىوتحويلهاألزهرفيالنفخثم، ومنالملكيدفيسياسيَّةكأداةاإلسالماستخداميستلزم
مابقدرالخالفةعلىالحصولفيأطماعهلتحقيقالملكرئيسيَّة، يستخدمهادينيَّةمؤسََّسة

.الدُّستورعلىاعتدائهاألوُتوقراطيَّة، وتبريرسلطتهتدعيمفييستخدمها

القومياالنتماء
بهيئةُسميومااألزهردورتضخيممناستلزمهالخالفة، وماإحياءبفكرةاللعبهذا

القومياالنتماءعلىسلبيَّةأثاًراتركبإلحاحاإلسالميَّةالفكرةطرحالُعلماء، أعادكبار
ُمستفيدًةالفكرةهذهتبنَّتالتيالمسلميناإلخوانجماعةقيامأمامالطريق، وفتحالمصري

.المصريَّةالقوميَّةُدعاةرموزهاكانالتيالَعلمانيالتوجهذاتاللِّيبراليَّةالتجربةفشلمن

األوليسنواتهافيالمصريالقوميالتوجهإبرازعلى1952يولُيوثورةحرصورغم
تسمَيةالحديد، وإعادةبابميدانإلىرمسيستمثالنقلمثلاإليماءاتبعضخاللمن

ضريحإلىفريدمحمدُرفات، ونقلرمسيسوشارعميدانإلىالملكةوشارعالميدان
العامالتعليممناهجفيالمصريَّةالهويَّةعلى، والتركيزمهيٍبموكبفيَكاملُمصَطفى
حجمعلىاإلبقاءخاللمنسياسيَّةكأداةبالدِّينيحتفظظلالنظامأنَّ، إالواإلعالم

باإلخواناالصطدامبعد، وخاصةللنِّظامسنًدالتصبحالدينيَّةالمؤسَّسةاألزهر، ودعم
.دورهموتصفيهالُمسلمين
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مصردورلدعموأهميتهالعربيالقوميالتوجُّهاكتشفتقد1952ثورةكانتوإذا
)، وتأكيد1956 (الثالثيالُعدوانأياملمصرالمساندالعربيَّةالشُّعوبموقفنتيجةاإلقليمي

فإنَّ). 1958 (المتحدةالعربيَّةالجمُهوريَّةوقيامُسوريامعالوحدةخاللمنالتوجُّههذا
بمصر،اإلعالمووسائلالعامالتعليممناهجفيالعربيَّةالقوميَّةبهاقدمتالتيالطريقة
اإلسالميَّةاألمجادواستدعت. الخ . . . الُمشتركةواللُّغةالدِّينفياُألخوَّةعلىركَّزت

الجديدالعربيالقوميالتوجُّه، فأضافالشامجانبإلىفيهارئيًساطرًفامصركانتالتي
المصريَّة، دونالقوميَّةالفكرةرصيدمناإلسالميَّة، َخْصًماالِفكرةرصيدإلىمصرفي
.حقيقيًّاتأصيالالمصريَّةالجماهيربينالعربيالقوميالتوجُّهتأصيلإلىيؤدِّيأن

،القرنختامعندمصرمنهاُتعانيالتياالنتماءأزمةعيالضوءبعضيلقيذلكولعلَّ
الذيالمصريالقوميبالزَّهومشبًَّعاالعشرينيَّاتجيلنشأ، فقدبدايتهفيعانتمابقدر

والتوجُّهاإلسالميالتَّوجُّهبينالحيرةمناألربعينيَّاتجيل، وعانى1919ثورةأطلقته
يفاجأ، ثم1952ثورةقياممعالمصريالقومياالنتماءعنداستقرَّحتَّىالمصريالقومي

،هجينإسالميمصرياتجاٍهطرِحإلىالسَّاداتيُعود، ثمالعربيالقوميباالنتماء
إالاستمراًراالشَّبابيجد، فلمالعامالتعليم، وخطةاإلعالمخطةعلىكلهذلكوانعكس

والجماعاتلإلخوانالعنانبإطالقالساداتغذَّاهالذياإلسالمياالنتماءلفكرة
.والهويَّةاالنتماءقضيَّةشغلتهممنِحيرةازدادتاإلسالميَّة، بينما

العشرينالقَرنفيثورتان
شعبيًَّةثورًةاألولى، وكانت1952وثورة1919ثورة: ثورتينالعشرونالقرنشِهدوقد
الوطنيَّةأمانيهتحقيقإمكانيَّةمنالشعبيئسعندماقيادةُدونفجأًة، هبَّتالمقاييسبكل
التيَّاريمثلونالذينالسَّاسةينُفوناإلنجليزوجداالجتماعيَّة، وعندماوالعدالةاالسِتقاللفي

سبيالللسَّعيوجُدواكلماالسَّعي «اتِّجاهفيتحركهملمجرداإلنجليزمعالمتعاونالُمعتدل
والفالحونالُعمالفيهاشاركالتيالثورةُبركاناندالعاالسِتقالل»، فكانلتحقيق

.مًعااالجتماعياالستغاللالسُّلطة، ورُموزرُموزضدالموجهبالُعنفوالطلبة، واتََّسمت

احتواء، إلىتوقُّعغيرعلىالثَّورةفاجأتهاالتي» المصريالوفد «قيادةسارعتوقد
فهميالرَّحمنعبدبذلهاالتيالُمضنيَّةالجُهودخاللالوفد، ومنلجانخاللمنالثورة
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،الوطنيللعملكرمززغلوللسعدالسِّياسيَّةالصُّورةصناعةفضلإليهيرجُعالذي - بك
الثَّوريالتنظيموغيابالثورةبهاتَّسمتالذيالتلقائيالطَّابعوكان - للثَّورةوكقائد
لخدمةحصادهالتحويلُجذوتها، كافًياإشعالفيشاركتالتيالجماهيرعنالمعبر

الثوريالعنفجعلها، والتيالسِّياسيالعمللقيادةتصدَّتالتيالمصريَّةالُبرجوازيَّة
فياإلنجليزمعبااللتقاءالمأزقمنالخروجمحاولةإلىتميُلاالجتماعيَّةودالالته
1922فبراير28تصريحصُدورإلىأدَّتالتيالتطوُّرات، فكانتالطريقُمنتصف

.1923ودستور

إلشعالها، وهيالجماهيرحرَّكتالتياألهدافتحقيقفيتنجحلم1919ثورةولكن
مصرهو، ودفعتكمااالحِتالليالوجوداالجتماعيَّة، فظلَّ، والعدالةالوطنياالستقالل

الثانيَّة، وعجزالعالميَّةالحربفيوُحلفائهالبريطانياالحربيالمجهودلُمساندةباهًظاثمًنا
المنُشود، بلاالجتماعياإلصالحتحقيقعن1923دسُتورأقامهالذيالسِّياسيالنظام
األوتوقراطيَّةالسلطةدعَّمتالتيالدُّستوريَّةباالنقالباتوالثالثينيَّاتالعشرينيَّاتحفلت

جسَّدالذيوالمرضوالجهلالفقرثاُلوثعنبالحديثالسياسيَّةاألدبياتللقصر، وحفلت
.االجتماعيالعدلفيالمنُشوداألملتحقيقعنالسِّياسيالنظامعجز

يُوليوثورة
االنقالبطريقعنالنِّظاملتغيير1952يوليو23فياألحرارالضُّبَّاطخرجوهكذا

يمثلوناالنقالبُصنَّاعكانولما» الُمباركةالجيشحركة «اسمحمل، الذيالعسكري
االستقاللتحقيقفيالجماهيرأملعنعبَّرتالتيالصَّغيرةالمتوسِّطةالطَّبَقةأبناء

إلىينتمونُضبَّاًطاجمعتوطنيًَّةجبهًةيمثِّلون، وكاُنوااالجتماعيوالعدلالوطني
برنامًجاوطرُحوا -  اللِّيبَراليَّةواألحزابالوفدعدافيما - السياسيَّةاالتجاهاتمختلف
االجتماعيَّةبالعدالةاتصلماعامًّا، وخاصةقبواليلقيالشَّهيرةالستَّةالمبادئفيمبدئيًّا

اإلصالحبإقرارذلكعنالعملي، والتعبيرالُحكمعلىالمالرأسسيطرةعلىوالقضاء
طليعةأيديعلىتحقَّقماكانالجمهوريَّة، فقدوإعالنالملكيَّةإلغاء، ثمالزراعي
».ثورة «األمرحقيقةفياألحرارالضُّباط
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الجالء، والتصدِّيُمعاهدةبتوقيعالوطنياالستقاللُتحقِّقأنيولُيوثورةاستطاعتوقد
أنالتبعيَّة، وآمنتُمحاوالتكلترفضُمستقلَّةوطنيَّةسياسة، وتبنِّيالثالثيللعدوان
، فكاناألجنبيالوجودمنخاٍلبمجالمصرإحاطةيتطلَُّبالوطنياالستقاللتحقيق
تأسيسفيوإفريقيا، واالشتراكالعربيالوطنفيالوطنيالتَّحريرلحركةالفعليالتأييد
بينالوحدةتمَّتعندماوخاصًَّةالمستقلةاإلقليميَّةالقوةدوراالنحياز، ولعبعدمحركة
إقليميًّاإستراتيجيًّاُمتغيًرايعداليمنثورةدعمكاناالنفصالوقوعوسوريا، ورغممصر

، مماالسُّويسلقناةامتالكهاإلىاألحمر، إضافًةالبحرفيالُعليااليدلمصريجعلخطيًرا
اإلقليميالدورلتصفيَّةالتخطيطإلىاألطلنطيحلففيُممثالالغرباتجاهإلىأدَّى

.1967ُيونيوفيتمَّالذيُيوليولثورة

االقتصاديَّةالتَّنمية
على، وعملتاللِّيبراليالتوجهُيوليوثورة، رفعتواالجتماعياالقتصاديالصَّعيدوعلى

واالجتماعيَّة، ولكنهااالقتصاديَّةالتنميَّةلتقودالمصريَّةالرَّأسماليَّةأمامالطريقفتح
فييستثمرأحدهماالمصريَّةللرأسماليَّةجناحينهناكأنظنَّتالتقدير، فقدأخطأت
يجعلالزراعياإلصالحأن، وظنَّتاألعمالقطاعفيأموالهيستثمر، واآلخراألرض

الرَّأسماليَّةكانتاألمرحقيقةفيولكن. االستثماراتباجتذابينفرداألعمالقطاع
االستجابةعنُتحجمالزراعياإلصالحمًعا، وجعلهاالِقطاعينفيتعملالمصريَّة

،1957التَّمِصيربقراراتالنظاملهاأتاحهاذهبيًَّةفرصًةالجديد، وُتضيعالنِّظامإلغراءات
علىُقدًماوالمضياالقتصاديالرُكودحالةمواجهةعليهاأنَّالدولةوجدتوعندما
، وكانتالعامالقطاعاالقتصاد، فكانإدارةعاتقهاعلىتأخذأنالتنميَّة، اضطرتطريق

الذيالمبتسراالشتراكيالتوجُّهوكان» االشتراكيَّةالَقرارات «اسمحملتالتياإلجراءات
.1961عاممنذُطرح

،العاليالسد، فأنجزتالوطنياالقتصادبناءفيملُحوًظانجاًحايولُيوثورةحققتلقد
االجتماعيَّة، ولكنالتنميَّةصعيدعلىكبيرًةانجازاتحققتالصناعة، كمانطاقووسَّعت
حربفيالوطنيالتُّرابلتحريرالمسلحةالقواتبناءإعادة، وعمليَّة1967ضربة

.سلبيًّاتأثيًراالخدماتعلىاالقتصاديَّة، وأثَّرتالمواردمنالكثيراستنفدت1973أكتوبر
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خاللمناالقتصاديَّةلألزمةحلًّايجدأنالساداتأنورحاول1973أكتوبرنصروبعد
حدوثإلىأدَّىممَّا» االنفتاح «بسياسةسميما، وتبنِّيالخارجمناالستدانةفيالتوسع
،إصالحهمحاولةفيالقرنمناألخيرينالعقدينمصراألساسيَّة، صرفتالبنيَّةفيخلل

عنالناجمةاالجتماعيَّةاألزماتمنِسلسلًةُتعانيمصرتارًكاصفحتهالقرنويطوي
.العامالقطاعاالقتصاد، وتصفيةإدارةعنالدولةتخلِّي

 !أزْمـَة
وثورةاللِّيبَراليَّةالحقبتينفيالمصريالسياسيالنظامأزمَةالعشُرونالقرنشهدكذلك
دستورظلفيسواءالسياسيَّةالمشاركةالدِّيموقراطيَّة، ومحُدوديَّةغيبةحيثمنيولُيو
كان1923دستورظلِّففي. يولُيوثورةعهدفيصدرتالتيالدَّساتيرظلفيأو1923
التشريع، واتجهوالشُّيوخالنُّوَّاب: بمجلسيهالبرلمانمقاعديحتلُّونالزراعيينالمالككبار
البِغيضةالتقاليدإرساءوبدأ. الحاِكمةالنُّخبةتلكمصالحِخدمةإلىاألعماألغلبفي

علىعدوانهفيالقصرتمادى، بلاالنتخاباتتزويرخاللمنالناخبينإرادةلتزوير
أيديعلىاالجتماعيالرَّفضحركاتظُهورإلىذلكوإلغاًء، وأدَّىتعطيالالدستور
عنيبحثالوطنيَّة، فراحاألمانيتحقيقفياللِّيبَراليَّةالتجربةفشلصدمهالذيالشَّباب

، أوالعشرينيَّاتمطلعمعمصرفيبدورهابدأتالتيكاالشتراكيَّةبديلةأيديولوجيَّات
حركةعنهعبَّرتالذياإلسالميالتوجُّهالفتاة، أومصرحركةعنهاعبَّرتالتيالفاشيَّة

.الُمسلميناإلخوان

بينمن» السَّليمةالديمقراطيَّة «تحقيقواعتبارالديموقراطيَّةلشعاريوليوثورةرفعورغم
دائرةفيالتوسُّع، فتمذلكعكسجاءتالفعليَّةالسياسيَّةالممارسةأنأهدافها، إال
هذهممثُِّلوُغيِّبالُمعارضة، كمااتِّجاهاتكللتشملالسِّياسيللعزلالخاضعين
الجماهيرفقدتحتَّىاالنتخاباتتزويرتقليد، واستمرَّوالمعتقالتالسُّجونفياالتجاهات
.االنتخابيحقهابُممارسةاالهتمام

يدخُلواأندونالشيخوخةسنوصُلواونساءرجالمصرأرضوعلىالقرنوينتهي
طالمااالنتخاباتنتائجمنُتغيِّرلناالنتخابيلحقهمممارستهمأنَّانتخابيَّة، ليقينهملجنة
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مناألخيرالعقد، وليشهدبعينهممرشَّحينلَصالحاألمورلحسمفعَّالًةأداًة» التَّقفيل «كان
.النيابةمقعدعلىتربَُّعوانوَّابانتخاببُبطالناألحكاممنكبيًراعدًداالقرن

العشرينالقرنفيمصرفيالسياسيللتطورالتاريخيالرصدنختتمأننستطيعوال
.َفلسطينقضيَّةفيِمصردورعلىنظرةُنلقيأندون

الصُّهيونيالنشاط
أرضعلىيدورمالخُطورةمصرفيإدراكهناكيكنلمأنهتاريخيًّاالثابتفمن

اهتماًمامصرتشهدفلمذلكقبل، أما1936عامَفلسطينثورةوقوععندإالفلسطين
التيالمحطةدورتلعبمصر، كانتالعكسعلىبلفلسطينفيالصُّهيونيبالنشاط
الجاليَّة، ولعبتفلسطينإلىطريقهمفيالعالميتينالحربينبينأوُروبَّايهودتستقبل

.بأخرىأوبُصورةالصُّهيونيالنشاطدعمفيفعَّاالدوًرامصرفياليهوديَّة

بخُطورةتحسمصر، بدأت1936عامالكبريالفلسطينيَّةالثورةقامتعندماولذلك
عنهعبرما، وهوالعربيَّاتجاراتهامعالشرقيَّةحُدودهاعلىصهيونيكيانوجود

تضعمصرفيالمختلفةالسياسيَّةالحركاتوبدأت. عندئٍذالوزراءرئيسباشاالنحَّاس
.التَّاريخذلكمنذاعتبارهافيالفلسطينيَّةالقضيَّة

التيالعربيَّةالوحدةبمشُروعاتمصراهتماموراء - أيًضا - فلسطينقضيَّةوكانت
العربيَّة،الدولةجامعةإقامةفياألساسيالدورمصرلعب، وفياألربعينيَّاتفيطرحت

قضيَّة- آخراعتباٍرأيِّقبل - تعدالتيالقضيَّةفيأساسيًّاطرًفامصرأصبحتوبذلك
.الَقرننهايةحتَّىكذلك، وظلتِمصريَقوميأمن

فَلسطينتقسيم
طرحعندَصاِخبًةُمظاهراتنظَّمتشعبيًَّةوحركاتعريًضاسياسيًّاجدالمصروشهدت
ويدعوالتقسيميعارضمصرفيالغالبالتيار، فكان1947عامفلسطينتقسيممشروع

الدولةقيام، وُأعلنفلسطينمنبريطانياانسحبتأنلبثتوما. فلسطيناستقاللإلى
حرٍبإلىالعربيَّةالجامعةدولبقيامها، فِسيقتعربياعترافمنالُبدالصهيونيَّة، وكان
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الوليد، وتوقيعالصُّهيونيالكيانلَصالحانتهت1948عامحسابهاُيحسبولملهايعدلم
.بإسرائيلضمنيًّااعتراًفاكانتالتيالهدنةاتفاقيَّة

ُتردِّدهشعاًرا» السَّليبالوطنتحرير، «ظلفلسطينلتحريرعربيَّةخطةغيابورغم
تداعياتمنيولُيوثورةقيامكانمصر، وإذاذلكفيبماتعنيهأندونالعربيَّةاألنظمة
علىتعمللمالثورة؛ فإنَّوعجزهالنظامفَسادكشفتالتي1948عامفلسطينحرب
المتحدةالوالياتطرحتهاعندماإسرائيلمعالصُّلحلفكرةرفضها، ورغمفلسطينتحرير

يريالنِّظامظل، فقد1956الثالثيالعدوانفيإسرائيلاشتراكورغم1954-53في
دبلوماسيَّةكانتُهناالغاية، ومنهذهلتحقيقُمشتركعربيعملتأمينضرورة

والعربيالمصريالسياسيالخطُّوكان. تماًماَسلبيًَّةكانتالتيالعربيَّةالِقمَّةُمؤتمرات
، أوالفلسطينيِّينالالجئينعودةعلىتنصُّالتيالمتحدةاألممقراراتبتطبيقالمطالبةهو

.1947عامالمتَِّحدةاُألمموضعتهالذيالتقسيمبخُطوط، وااللتزامتعويضهم

فيجوهريتحوُّلحدث1967يونيوهزيمةفخفيالوُقوعإلىمصرتورطتوعندما
مناالنسحابعلىنصَّالذي242القرارقُبولبمجردفلسطينقضيَّةمنالموقف

مصررفضورغم. بهاوُمعترفآمنةحُدود، مقابل1967فياحتاللهاتمَّالتياألراضي
ُبذلتالتيوالتضحياتالمسلحةالقواتبناءإلعادةُبذلتالتيالُمضنَيةللهزيمة، والجهود

السياسيالخطأنَّنصر، إالمن1973أكتوبرفيتحقَّق، ومااالستنزافحربفي
معالحربحالةسيناء)، وإنهاء (الوطنيالتُّرابتحريرعلىالتركيزأصبحالمصري
ذلككانإذافلسطينشعبلحُقوق» مناسبة «تسويَّةإلىالتوصُّلُمحاولةمعإسرائيل
.َشاملَسالمإطارفيُممكًنا

تبدُّدظلفيفلسطينبقضيَّةااللتزاممنالِفَكاكتملكالنفسهاتجدومصرالَقرنوينتهي
منإسرائيلتلقاهالذيالُمطلقاإلسرائيليَّة، والدعمالُمراوغةبسببالشَّاملالسَّالمحلم

، الِمصريقوميأمنقضيَّةالفلسطينيَّةالقضيَّةاألمريكيَّة، وتظلُّالُمتحدةالواليات
،القومياألمنفيالتَّفريطوزريتحمَّلأنمنها؛ دونيدهينُفضأننظامأييستطيع

.ِمْصداقيَّتُهبذلكويفِقد
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المصرياليسارفي - 3
التَّاريخيوالواقِعاألُسطُورةبينكُورييلهنري

*

الذى»، المصريَّةالشيوعيَّةوالحركةُكورييلهنرىأوراق«كتابَصدَر؛ الماضيينايرفى
الذينرفاقهبعضبهايحتفُظالتىأوراِقهمنعليهالحصولاستطعُتمابعضبنشرفيهُقمت

الحركةفىصاحبهالعبهالذىالدَّورمنأهميَّتهااألْوَراقهذهوتستمدُّ، َباريسفىمعهعمُلوا
 -مصرفىلنشاطهخصَّصها - قصيرةذاتيَّةِسيرةعنعبارةوهى.  ِمصرفىالشيوعيَّة

شاركالذىالتَّنظيموهو»؛ حدتو «فىرفاقهإلىباريسمنُيرسلهاكانالتىالتَّقاريروبعض
كانتالتىكانلنُعوميإلىبهمابعثرسالتيناألوراقتضمَّنتكما، إقامتهفىُكورييل
لعبهالذىالدَّورألبعاِدتحِليليَّةبدراسةالوثائقمنالمجُموعةلهذهوقدَّمت، بمصرمسُجونة
التىالُمؤلفاتبعضوالى، أوراِقهإلىاستناًدا.  المصريَّةالشُّيوعيَّةالحركةفىُكورييل
.والخمسينيَّاتاألربعينيَّاتفىالحركةتاريختناولت

لجذورويْعِرُض، الحركةفىاليُهودمناألجانبالمنظِّميندوريتناوُلالموِضعكانولما
اليسارفَصائلاهتمامالكتابأثارفقد، مصرفىالشيوعيَّةالمنظَّماتأهممنكانتُمنظَّمة

،المعاِصرمصرتاريخبدراسةالمعنيِّيناهتمامأثارمابقدر، صُدورهبمجردالمصرى

»،حدتُّو «منالقربومدى ، السِّياسيَّةمنطلقاتهاباختالفالمتباينةاألطرافمواقفواختلفت

.الخُصوصوجهعلىعنهاالبعدأو

َطارقاُألستاذَجانبمنإلَّا - الَكِلمةبمعنى - علميَّةبُمناقشٍةالكتابيحَظلمذلكورغم
السَّعيدرفعتالدكُتوراستجابةتأتىأنطبيعيًّاوكان، الَغرَّاء» الِهالل «َصفحاتعلىالِبْشرى
مسائلعلىأضواًءيلقىوالكتاب»، حدتو «ُمَناِضلىمنكانفالرجل، مْحَضًةسياسيًَّةللكتاب
صفحاتعلىالَقصيرمقالهكانثمومن, ُمؤلَّفاتهفىكثيفةسَتائرالسَّعيدرفعتعليهاأسدل

مردُّهاكانالتىاألخطاءفىإغراقهُمدَّعًيا, وَصاحبهبالِكتابفيهندَّدسياسيًّابياًنا» األهالى«
علىالسعيدرفعت» بيان«علىبالرَّدوُقمت», للشُّيوعيَّةالَعداء «موجِةإلى -  رأيهفى- 

.1998نوفمبر. الهاللمجلة*
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الحوارعنتماًمابعيدبأسلوٍبنفسهاالدَِّعاءوُيكرِّريُعودبهفإذا، نفِسهاالجريدةصفَحات
التىالتُّهمتفنيدفىالَقاُنونىحقِّيُممارَسةلىُتِتحفلمالِحوارباب» األهالى «أغلَقتثم, الِعلمي
.َصاحبهولِنيَّاتللِكتابالسَّعيدرفعتكالها

الذىوأُصولهالِعلميالحواربآَدابيلتزملمأنهطالماعليهبالرَّد-  ناحيتيمن - أهتمولم
وجاء. الكتابيتضمَّنهاداِمغةوثائقإلىيستندالموضوعأنَّوخاصًَّة, بالحجةالُحجَّةيقرُع
توصَّلُتماصحَّةليؤكِّدابالِهاللأحمدسيدمحمداألستاذمقالثم، الِبشريطارقاُألستاذمقال
.ُكورييلهنرىألوراقدراستىعندنتائجمنإليه

تحمل» بيُروجيل «لكتابالعربيَّةللترجمةجديدةطبعةباألسواقُطرحتأسابيعمنذولكن
وتصدَّرتها, فرجلطيفاألستاذإلىُنسبت» , خاصنسيجمنرُجل: ُكورييلهنرى  «ُعنوان
ُمهمَّةبمجُموعةالطبعةهذهخصَّتقدبباريسُكورييلهنرىأصدقاءجماعةأنَّإلىإشارة

للكتابالجديدةالمصريَّةوالطبعة.  المصرىوالنَّاشراُلمترجملجهدمنهاكتقديرالتعليقاتمن
بعضمنهاُحذفتوقد, َسنواتثالثنحومنذظهرتالتىاللبنانيَّةالطَّبعةمنأسُلوًباأجَود

منُكورييلخُصوملبعضوصفهعندالفرنسىالُمؤلِّفاستخدمهاالتىالنابيَّةاأللفاظ
مكسيم «لسانعلىالمؤلفأوردهاُمهمةإشارةمنهاُحذفتكما, المصريينالشُّيوعيين
التَّنِظيميَّةقدراتهوأن, للماركسيَّةفهمهفىَسطحيًّاكانكورييلأنَّفيهاذكر» رودنُسون
.النَّظريَّةمعرفتهبكثيرتجاوزت

إلىرسالة «بُعنوانصَفحاتِتْسعفىُمْلَحٌق, الطَّبعةهذهفىللنَّظرالالفتالجديدأنَّغير
»وِرفاقهُكورييلهنرىأصدقاء «عننيابًة»  حزانُيوسف «بتوقيع» عباسرءوفالدكتور

بهذهإليَّيوجِّههاأنصاحبهااختارلماذاأدرىولست. 1988فبراير22فىوُمؤرخة
الردوأهملُتالرِّسالةتلقَّيُتبأنَّنىانطباًعاالَقارئعنديترَكأْنبذلكأرادوُربَّما، الطَّريقة
،ُأسطورًةُكورييلهنرىمنجعلالذىالكتاببهذاإرفاقهامنمفرًّاالرجليجدفلم، عليها

أصدقاءبجماعةاليومُيسمىماأو» لحدتو» «رومامجُموعة «إصدارهوراءكانتوالذى
.وِرفاقهُكورييلهنرى
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إلىنزَحت، دمشقيَّةيهوديَّةألسرةالثالثالجيلإلىينتمى» ُسوُسوالرفيق «أوحزانوُيوُسف
عربيًَّةثقافًةتلقَّىحيث، م1917عامبمصرحزانُيوسفوولد، الماضيالقرنأواخرِمصر

إلىوانضمَّ، بِمصرالمهنةومارس، فرنَسامنالزِّراعةبكالورُيوسعلىوحَصل، وَفرنسيًَّة
َغادرومنذ، م1947عامإلىترجعبكورييلِصلتهولكن، األربعينيَّاتفىالماركسيَّةالحلقات
التى» ُروَمامجُموعة « فىُكورييللهنرىالُيْمَنىالذِّراعكان، م1949عامَفرنساإلىمصر
النواحىعنمسُئوالكانكما، بباريس» حدتو «أعضاءمناليُهودالشُّيوعيِّينمنهنرىكوَّنها

 .الُقدامى» حدُتو «رفاقمنخاٍصبتقديٍريحَظىزالوما، للجماعةوالتَّنظيميَّةالماليَّة

السَّعيدرفعتببَيانجاءتالتىالثَّالثالنِّقاط، الذكرَسالفة» ُسوُسوالرفيق «ِرسالةوتتناول
الشُّيوعيَّةوالحركةُكورييلهنرىأوراق «بكتابجاءماعلىيعترُضفهو، نفسها

،الَفلسطينيَّةالَقضيَّةمنُكورييلِهنرىَموقفإلى - الوثائقإلىُمستندًة - إشارةمن» المصريَّة

لحربُكورييلوصفوخاصًَّة؛ األربعينيَّاتفىفلسطينفىالصُّهيونىالوُجودمعوعالقاته
فذكر» إسرائيلضدَّاإلمبرياليَّةالحرب«و» إسرائيلضدالظَّالمةبالحرب  «م1948فَلْسطين

فلسطينبتقسيمالمتحدةاألممقراربقُبوللحدتوالسياسىالمكتبقرارأنَّ» ُسوُسوالرفيق«
يعنىالقراروألنَّ، القرارعلىالسُّوفييتىاالتحادلموافقةنظًرا، إجماعيًّاكانم1947عام

الفلسطيني»؛ الشعبين «وتمكين، االنتدابوإنهاءفلسطينعنالبريطانيَّةالقواترحيل
.المصيرتقريرفىحقِّهماممارسةمنواليُهودي

األنظمةبُمساعدةالبريطانيَّةاِإلمبرياليَّةتدبيرمن - رأيهفى - م1948حربكانتثمومن
منالبريطانيَّةللقواتالُمتعجِّلباالنسحابذلكعلىويستدلُّ، المنطقةفىالعربيَّةالرجعيَّة
والهدف، السُّويسقناةعبرفلسطينإلىبالتَّوجهالمصرىللجيشاإلنجليزوسماح، َفلسطين

،البريطانىاإلنتداببتمديدالمتحدةاُألممتُقومحتىفلسطينفىالوضعزعزعةذلكمن

إلىالضَّرباتوتوجيهالمنطقةبلدانفىالُعرفيَّةاألحكامبفرضالحربحالةواستغالل
.العربيَّةالبلدانفىالوطنيَّةالحركة

وصلتهاكانلنُعوميإلىُكورييلخَطابىعلىتعليًقاأْوَردناهبمافتتعلقالثانيَّةالنقطةأما
تتَِّصلكانتكانلنُعوميأنَّسوسوالرفيقيؤكِّدوُهنا، بمصرالمسُجونينباإلسرائيليين
.باِإلسرائيليينوليسالمصريَّةبالسُّجونالُمعتقلينالشُّيوعيينبالفلسِطينيين
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حركةتأييدفىكورييلنشاطعنبالكتابأوردناهاالتىباإلشارةفتتصلالثالثةالنقطةأمَّا
فرأى، بلالبنأحمدُمستشارىمنالثَّورةنَجاحبعدأصبحقدأنهومن، الجزائريَّةالتَّحرير

أنونفى، لُكورييلالنضالىالدَّورلتقديرتْكِفيالالُمقتضبةاإلشارةهذهأنَّ» سوسوالرَّفيق«
.بلالبنُمستشارىمنيُكون

،حزانُيوسفلألستاذالكاملتقديرىعنُأعرَبأنأودُّ؛ الثَّالثالنقاطهذهُنفنِّدأنوقبل

هنرى» نَضالهرفيق «عنكتبتفيمانظرهوجهةطرحفىالمتحضربأسُلوبهوإعجابى
التىالرِّسالةبهذهإليَّويبعُث، بيروِجيلكتابمن» مصريَّة «طبعًةُيصدِّرفهو، ُكورييل
،بنشرهُقمتالذىللكتاب - وباريسِمصرفىورفاقهُهو - تقديرهعنصدرهافىَأعرب

الغبيَّةالموجة «إلىعملىينِسبولم، وثائقمنبهجاءماوِصحَّةأهمِّيتهعلىوتأكيده
.السَّعيدرفعت» الدكتور « فعلكما» للشيوعيَّةالُمعاديَّة

بمنهجالوثائقيتناولُمؤرِّخبينالكبيرالفارقإلى» ُسوسوالرَّفيق «نظرُألِفتأنوأودُّ
َرفيقوبين، الُمعاِصربلدهبتاريختتعلَّقسياسيَّةظاهرةعلىالضوءإللقاءيسعىِعلمي

؛للُمؤرِّخالتامةالحيدةتواُفرحينفعلى، الظاهرةهذهتكوينفىدوًرالعبتلَشخصيَّةوَصديق

.والصَّديقالرَّفيقُرؤَيةعلىاُلمشتركةوالذِّكرياتالشَّخصيَّةالَعواطفَتْغُلُب

ورَجالهنرىبينحميمةِصالتُهناككانتالَفلسطينيَّةالقضيَّةمنُكورييللموقففبالنِّسبة
،بمصركانواوالذين، الثانيَّةالعالميَّةالَحربخاللاليُهودىالفيلقفىالُمجنَّدينالهاَجاناة

الاإلنجليزألن) ُسوُسوالرَّفيقيدىبينالَفرنسيواألصُل  (الذاتيَّةسيرتِهفىيتحسَّرونجده
لصاِلحالخبرةهذهكانتوطبًعا، عسكريًَّةخبرًةيكتسُبواالحتىالِقتاليَّةالمَهامفىيشرُكونهم

.بداهًة» الفلسطينيالعربىالشعب «ضدَّ» اليُهودىالشَّعب » « نضال«

كانت، إسرائيلي - عربيَسالمإلىللتوصلالدَّائبوسعيهبباريسُكورييلاستقراروبعد
شتيرنُمنظَّمتيوقياداتالهاَجاناةقياداتمنرَجاٍلمن - معهاجُهودهُينسِّقالتى - المجموعة
،وحدُهمالحَمائممعالعربىالحوارفىجدوىيرىالُكورييلكانفقد، اإلرهابيََّتينوأْرُجون

قبلواقدالصُّقورأنأظنُّوال. الصُّقورمن» للسَّالمالُمحبَّة «العَناصرإلشراكويسعى
 .الثانيَّةالعالميَّةالحربأثناءبهِصالتهماعتبارهمفىيضُعواأنُدونُكورييلمعبالتعاون
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الوطنيَّةالحركةضَرب
الرَّجعيَّةلألنظمةأتاحتأنهاُسوُسوالرفيقمعفأتَّفق، 1948عامفلسطينحربعنأما

أنَّتكشُفالتاريخيَّةالوثائقولكن، الوطنيَّةالحركةوضرِبالُعرفيَّةاَألحكامفرضُفرصة
بالشَّعب» ُسوسوالرَّفيق « أسماُهمالصالحَفلسطينمنانسحابهاأنَّجيًِّداتعلمكانتبريطانَيا
فىالبريطانىالوزراءلمجلسُقدِّمتُمذكِّرةففى، بالصُّهيونيَّةُكلهالعالمُيسمِّيهوما، اليُهودى

فىالضَّاربةالقوة (والبالماخ، ُمقاتلألف75بحوالىالهاَجاناةُقوةُقدِّرت، م1946يوليو3
ستَّةأو - خمسةبحوالىاألرجونقوةُقدِّرتكما، مقاتلأالفبخمسة) السِّريالهاجاناةجيش

شتيرنوُقوة، التَّخريبوأعمالالشَّوارعحربعلىجيًِّداتدريًباُمدرَّبينُمقاتلآالف- 
.االغِتَيالأعماِلفىُمتخصِّصينفرد400 - 300بحوالى

ألًفاعشرةثالثةعلىيزيدالماتقديمفلسطينعرببإمكانأنَّالتقريرقدَّرنفسهالوقتوفى
-1936بينفيماالعرببينفعالةبصورةالنَّاِشطةالعناصرعددأنَّاعتبارعلى؛ الُمقاتلينمن

الشَّعب «تسليِحبينوشتَّان، الطَّرفينتسليِحعنالتقريروتحدَّث. األلفينيتجاوزلم1939
اْنِسحابكانإذنمنلَصالح ....  تكاُفؤأىهناكيُكنفلم. فلسطينوعرب» اليُهودى
؟!.بريطانيا

التقسيمتطبيقفىنفسهاتورِّطأْنتشأفلم.  محالةالقائمٌة» إسرائيل  «أنَّبريطانَياأيقنتلقد
فىوالبتُروليَّةاإلستراتيجيَّةمصالحهاعلىُتعوِّلكانتالذينالعربُتغِضبالحتىبالُقوة
وكان. اليهودبهيقبُلبماإاللَتْقَبلتُكنلمالتىالمتحدةالوالياتحليفتهاوتغضب، بالدهم
 ).معُروفهوكما ( التقسيميرفُضوناليُهود

ال» إسرائيل «أنوُيدرك - كبيرحدٍّإلى - النظربعيدكانأنَّهكورييللهنرىُيحسبولكن
»العادلالسَّالم «لفكرةتبنِّيهكانثمومن، ُمعادعربىُمحيٍطوسطاألبدإلىالبقاءتستطيع

والبالدإسرائيلبين» ِسلميتعاُيش«وإسرائيلجانبإلىَفلسطينيَّةدولةبقياميسمُحالذى
الجزائريَّةالتَّحريرجبهةلُمساعدةدوٍربلعِباإلسرائيليينيقنعأنحاولأنهحتَّى، العربيَّة

تحقُّقبعدالجزائرتُقومأنأملعلى) المصريَّةالطبعةمن414ص، بيُرويذكركما(
الُمعسكرمعكانتإسرائيلمصالحولكن، اإلسرائيلي - الَعربىالسَّالمبَتْسويقاالستقالل

.ُكورييلَمْسعىففشل، اإلمبرَيالي
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فتحعلىحرصهكانُهناومن، السياسيضميرهعلىُيلحُّكانإسرائيلمستقبَلأنَّغير
،بالمعُلوماتباريسفىالمصرىالَعسكرىالُملحقبمدِّالمصريَّةالِقيادةمعاالتصالقنوات

«حدتُّو «رفاقمنِمصريَّةوشخصياتاإلسرائيلىاليَسارُقوىبعضبينلقاءاتوتدبير

بينالجُسورمدُِّمحاوالتوأخيرا . المصريَّةالِقيادةمعبالتَّنِسيق) م1967حرببعد (الُقدامى
ُيوُسفبعِضهافىاشتركالتىالَفلسطينيَّةالتحريروُمنظَّمةللسَّالماإلسرائيليالمجلسممثلى
السَّرطاوىعَصامبيناللِّقاءاتتدبير - أيًضا - ذلكومن)، م1976مايو (السَّعيدورفعتحزان

.السَّالمحركةمناِإلْسرائيليَّةالعَناصروبعض) عرفاتممثِّل(

الِجنسيَّةُمحدَّدةغيرُمتمصِّرةيهوديَّة»، حدتو «كوادرمنفهى، كانلنُعومىحكايَّةعنأمَّا
فىم1954عاموُحوكمت، حدتوأعضاءمنِمصريلَشاعٍرزوجةوكانت، بمصرنشأت

الُمثقَّفينوبعضالمصريينواليَساريينالشُّيوعيينبعضفيهااتُّهمالتى) الَجبهةقضيَّة(
.سنواتخمسبالسَّجنعليهاوُحِكم، الجيشوُضبَّاطوالفنَّانين

كانتالسَّيدةهذهألنَّ، حدتورفاقمَشاعرجرحفى - قْصٍددون - تَورَّطتقدأنَّنىويبُدو
الشُّيوعىللحزبالمركزيَّةاللَّجنةفىالعشرةمقاعدهاأحدلتخِصيصالُمنظَّمةجُهودوراء

فىبذلكحدتومفاوُضووتمسَّك»، ُكورييلهنرى «ُيونسللرَّفيقالموحَّدالمصرى
،التَّفاوضللجنةأميًنا - ِعندئذ -السعيدرفعتوكان، 1957عامبالوحدةالخاصَّةالُمفاوضات

باللَّجنةَصوًتاأفقدهاكما، لحدتو - بعدفيما - المتاعبُيونسللرَِّفيقُخصِّصالذىالِمقعدوأثار
منبذلتهماعلىكانلنُعوميُيونسالرَّفيقَشكروقد. بالَخارجكورييللوُجود، المركزيَّة

بينبذلكتفرَّدقد» الموحَّدالِمصرىالشُّيوعيالحزب «أنوخاصَّة، الِحزبإلىلعودتهجهد
.ِقيادتهإلى- ُكورييلتعبيرحدِّعلى» - يُهوديُعنصر «عودةبقُبولالعربىالَمْشِرقأحزاب

دوَرلعبتأنهاكانلنُعوميإلىُكورييلمنالموجَّهتينالرَِّسالتينإحدىمناستنتجُتوقد
قَضاياإحدىفىبمصرمْسُجونينكانواالذيناِإلسرائيليينبعضبيناالتِّصالضابط

تْلميًحاهذامنشيٍءإلىبيُروأشارفقد، ُكورييلِهنرىخاللمنإسرائيلوبين، التجسُّس
عند» الفلسِطينيِّين «كلمةاستخدمُكورييلهنرىأنَّكما، صراحًةكاِنلاسميذكرأندون

نفسهابالطَّريقةواستخدمها. الثانيَّةالعالميَّةالَحربخاللاليُهودىالفيلقرَجالإلىاإلشارة
.تقاريرهبأحِدفلسطينيُهودإلىاإلشارةعند
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الفلسطينىالشُّيوعىمكِّيفخرىمنرَسائلنقلتقدنُعوميتكونأْنمنذلكيمنعوال
أنمنكانليمنعماُهناكليسأنهكما. أيًضاُكورييلعبرمكِّيأسعدوأخيه، بِمصرالُمعتقل

أسماهمنإلىبدورهلينقلهاُكورييلهنرىإلىاإلسرائيليينالمسُجونينمنالرَّسائلتنقل
كتابوفى، ِتلكرسالتهفىتماًماواضحةباِإلسرائيليينُكورييلفِصالت، ِإسراِئيلفى»  إيلي«

الذينرفاقهبعضأوالهاَجاناةرجالمنالحربِخاللعرفهمالذينُأولئكسواًء، بيُرو
ِصالتهَتعُدلكانتإسرائيلفىبالصُّقورُكورييلِصالتأنَّكما، إسرائيلإلىمصرغادُروا
الرفيقلنايْكِشفلمولماذا، السَّعيدورفعتُسوُسوالرَّفيقعندالحَساسيَّةهذهفلماذا.  بالحمائم
؟!ُكورييلِهنرىعبرإسرائيلفىالرََّسائليتلقَّىكانالذى» إيلى «يُكونعمنُسوُسو

السُّجونُنزالءبينرفعتذكرهاالتىالُمضحكةالُمالحظةعلىالتَّعليقإلىحاجٍةفىولست
االتِّصالخُطوطكانتفقد، واحدسجٍنفىاآلخرينمعكانلنُعوميوجودوعدم، المصريَّة

بُمفاوضيتتَِّصلأننُعوميالرَّفيقةاستطاعتلماوإال، السجونُمختلففىالرِّفاقبينقائمًة
فىُيونسالرَّفيقوبينبينهاالُمتبادلةالرََّسائلهذهكانتولما، الوحدةُمفاوَضاتفى» حدتو«

.َباريس

حركةفىُكورييلبدوروالخاصَّة؛ حزانُيوسفذكرهاالتىاألخيرةالُمالحظةعنأمَّا
الخاصَّةالوثائقيَّةالمادةتواُفرلعدم، الِكتابفىِدراستىموضعتكنفلم، الجزائريَّةالتَّحرير

يكنلمالدورهذاأنَّالواضحومن، بيُروكتابمنُمستقاةالنشاطهذاعنومعلوماتنا. بها
هنرىأنَّبَقوليقَصدتهوما، ِإسرائيلي - عربىسالمإلقامةُكورييلجُهودعنالصلةُمنقطع

فىبلَّالبنعلىيعتمُدهنرىوكان. ثَقاتهمنكانأنهبلَّالبنُمستشارىمنكانُكورييل
،الوطنىالتَّحرُّرحركاتمعللَعملباريسفىأنشأهاالتى» التَضاُمن «ُمنظَّمةنشاطتمويل

.ذلكُيبرِّرمالديهكانوربَّما، السُّلطةإلىبوَمدينبوُصولالجزائرىالتمويُلوانقطع

بباليخُطرلمأمٌروهو، ُكورييللِمصريَّةسوسوالرَّفيقتأكيدفىتتمثَّل؛ فرعيَّةُنقطةبقيت
واحدبعاٍماغتيالهقبلكتبهممَّاأيًضايتَِّضحوكما، الذاتيَّةسيرتهمنيتَِّضحكمانفسهالرَُّجل

الطبعةمن53ص» (َفرنساُهوبهبارتباطىَشعرُتالذىالوحيدالوطنإنَّ: «يُقولإذا
).بيرولكتابالمصريَّة
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كانالذىالرجلهذانشاطبتشعُّبيتشعَّبأنالُبدَُّكورييلهنرىمثلرجلعنالحديثإنَّ
ومع، النَِّسيجهذاخُيوطأهمتحديدفىُهناُوفِّقناقدنُكونولعلَّنا»، خاصنسيٍجمنرُجل «بحقٍّ

لسائرمالُه» إنَسان «السِّياسيأنَّفىمعييختلُفأنهأظنُّال، ُسوُسوللرَّفيقالكبيرتقديرى
.أْجِلهمنحياتهويبذُل، لتحقيقهيسعىهدف» ُمناِضل «لُكلِّوأنَّ، ونَقائصفَضائلمنالبشر

.ُكورييلِهنرىكانوكذلك
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المِصريةالشيوعيةوالحركةمُرسيالرَّفيقأوراق
*

إلىُمنصرفواهتمامنا، 1967عام» مصرفىالعماليةالحركة «عندراسُتناُنشرتمنُذ
،والسياسىالنِّضالىبعديهافىالُعماليةللحركةاألَساسيَّةالمصادرعلىالوقوفمحاولة

إعدادفىبهانستعينحتى؛ الحركةبتاريخالُمتَّصلةالهامةاألوراقبعضنجمعأنواستطعنا
بفضلشهاداتمنتواَفروما، أوراقمنتكشَّفماضوءعلىالحركةلتاريخشاملةدراسة

.واليساريةالُعمَّاليةالكوادرشهاداتمنينشرهفيماالعربيةالبُحوثمركزيبذلهاالتىالجهود

الحركةفىبارًزادوًرالعبالذىكورييلهنرىأوراقأيدينافىوقعتعندماولكن
نحوُمنذبدراسةلهاوقدَّمنا، بنشرهابادرناحتىاألربعينيَّاتبدايةمنذالمصريةالشُّيوعية

مَقالينزهرانوسعد، أحمدسيدمحمدفكتب» الهالل «اهتماًموقتهاأثارت، عاًماعشرخمسة
كتبكما، المصريةالشيوعيةالحركةفىاألجانبدورعنالذَّاتيةتجربتهماحولمهمَّين
كلهذلكوجاء، ُشبهاتمنبهُيحيطوماالحركةفىاليُهوددورحولمقاالالبشرىطارق
علىالحفاظأنَّمناألوراقبهاقدَّمناالتىالدراسةفىإليهذهبناماعلىوتعليًقاتعقيًبا

.االتجاهبهذاتشىمحدَّدةمواقفلهكانتالذى، كورييلهنرىاهتمامبؤرةيحتلُّكانإسرائيل

كُورييلسِرُّ
ألسبابالمصرياليسارمنمعينفصيٍلحساسيةتثيرُكورييلهنرىعنالكتابةكانتولما

بعضهاجمنىفقد، الدليلووُضوحالتاريخحقائقمعتتسامحأنتستطيعالمحضةسياسيَّة
خلَّفهاالتىالحساسيةحجممعتتَّفقبعبارات» األهالى «صفحاتعلىالفصيلهذارموز

فأغلُقواهؤالءمعالحوارأتابعأنوحاولت، كورييلهنرىعندالصُّهيونيةلالتجاهاتوصفى
وأصدرموَّلالذى، حزانيوسفعلىردًّامقالةلىفنشرت» الهالل «صدرواتَّسع، الباب
نسيٍجمنرجل «بعنواننشرالذىُكورييلهنرىعنبيُروجيلكتابمنمصريًةطبعًة
دافع، عليهاأردولمليأرسلهاأنهزعم، إليموجَّهًةرسالًةتضمَّنُملحًقاإليهوأضاف»، فريد
الذىالردفىمزاعمهبتفنيدقمتوقد، وإسرائيلالصُّهيونيةمنُكورييلموقفعنفيها

».الهالل «نشرته

.2003يناير. الهاللمجلة*
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***

الذىشيريزىمارِسيلأوراقوهو، المقالهذابموضوععالقةنسبيًّاالطويلةالمقدِّمةلهذه
أوراق «بعنوانالثالثالعالمدارعنحديًثاصدركتابفىمعظمهاالجندىيوسفمحمدنشر

».مصرفىإيطاليمناضل

الحركةفىوُيعرف، إسرائيلمارِسيلباسممصرفىيعرفشيريزىمارسيلوكان
1984عام -  وآخرها - مرةألوَّلبهالتقيتوقد».  ُمرسيالرفيق «الحركىباالسمالشيوعية

والحركةُكورييلهنرىأوراق «كَتابنشربعد) للنشرسينادار (العظيمعبدراويةمكتبفى
صدرالتىبالدارواتَّصل، مصرإلىمارسيلجاءفقد.  قالئلبشهور» المصريةالشُّيوعية

.ُمَقابلتيوطلبالكتابعنها

لهمقرًَّراكانالذىباللقاءرحبت، الرَّغبةهذهالعظيمعبدراويةالصَّديقةإليَّنقلتوعندما
بإبداءبدأها، الذكرياتمنبُطوفانمارسيلفيهافاض، ساعاتسبعإلىفامتد، واحدةساعة
هوكورييلإنَّبقولهذلكعلىودلَّل. كورييلعندُصهيونيةاتِّجاهاتمنإليهذهبتلماتأييده
وصاغ، مارسيلأسَّسهاالتى» للصُّهيونيةلُمناهضةاإلسرائيليةالرَّابطة «حلوراءكانالذى

) .قولهحدِّعلى (نسخةألف60منهووزِّعت، ُطبعالذيبيانها

،عليهطرحتهاتساؤالتحولُمستفيضًةإجاباتمارسيلقدمالسبعالساعاتمرِّوعلى

بعضبتدويناكتفيتوإنما، الَحديثهذايحفظتسجيلجهازمعىيكونلمولألسف
أستعينحتىإليَّأوراقمنلديهمابإرسالمارسيلمنوعدعلىاللقاءوانتهى، الُمالحظات

زمٍنبتحديدَمْشُموالالوعديكنولم. المصريةالشُّيوعيةالحركةلتاريخدراسةإعدادفىبها
.األوراقإعدادلهيتيسرحتَّىمفتوًحاالموعديتركأن»  مرسىالرَّفيق «شاءبل، معيَّن

منجمعتهماجانًباونحَّيُت، األخرىوالثقافيَّةالعلميةاألُمورمنبالعديدالحياةدوامةوشغلتنى
االطِّالعأمكنوممَّا، مصرفىعليهالعُثورتيسرمَّما؛ المصريةالشُّيوعيةالحركةعنأوراق
علىوجدتعندما2000عاممارسكانحتَّى، واألمريكيةالبريطانيةباألرشيَفاتعليه

،ماشخٍصمعمارسيلأرسلهكبيًراظرًفاالقاهرةجامعة - اآلداببُكليَّةالتاريخبقسممكتبى

:فيهاجاءقصيرةرسالةومعه
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كُمؤرِّخلُشهرتكنظًرا – إليكُأرسل، طلبكتاريخمنالسنينمُروربعد«
المتعلِّقةوالمكُتوباتالُمستنداتبعض –  تاريخيَّةوكُمساهمةموُضوعي
.اليومإلى1935سنةمنذوالصُّهيونيةوالرجعيَّةاالستعمارضدبكفاحي

أرشيففى – حيًّايزالالكانإذا – يناممكتوباتىمنكبيرجزٌء؛ الحظولُسوء
300حواليمنُمكوَّنالماركسيةلتدريسُكورسسيماوال، الُمحافظة

.المصريةحياتىأثناءبهُقمتالذىاألساسيالدَّوروهو، صفحة

وتحيةسالٌم

».شيريزىَمارسيل

إسرائيلَمارسيلأو، ِشيريزىمارسيلأوراقعلىاشتَملالذيالكبيرالمظروفوتضمَّن
فيهاقدَّمشهادة:  هىالسعيدرفعتالدكتورإلىأُصولهاأرسلأنسبقأوراًقا) ُمرسيالرَّفيق(

مالبعضتصويًباتضمَّنتمطوَّلًةورسالًة، المصريةالشُّيوعيةالحركةفىلدورهُملخًَّصا
لتصويبمطوَّلةُمذكرةثم»، مصرفىاليساريةالصحافة «عنكتابةفىالسعيدرفعتذكره

».1950 – 1940مصرفىاليساريةالمنظمات «بكتابجاءمابعض

نسيٍجمنرجل «كتابمؤلفبيُروجيلإلىأرسلهامطوَّلةرسالةكذلكالمظروفضمن
،يدهبخطِّلهاعربيًّانصًّالىُيرسلأنمارسيلحرص، ُكورييلهنرىسيرةعن» خاص

وحمَّله، بصراحةفيهرأيهوقال، ُكورييلعنأفكارمنبيروقدَّمهمابعضفيهاصحَّح
.نكباتمنالشُّيوعيةالحركةلهتعرضتمامسُئوليَّة

والتَّكتُّالتاالنقَساماتحقيقةعنالسعيدلرفعتمارسيلكتبهتقريًرااألوراقتضمَّنتكذلك
.األهميةبالغ –  رأييفى – تقريروهو) حدتو» (الوطنىللتَّحررالديمقراطيةالحركة «داخل

مارِسيلعنالمعارفدوائربإحدىأحدهماباإليطاليةمقالينأيًضااألوراقوتضمَّنت
وُمساندتهِمصرعلىالثُّالثيالُعدوانمنموقفهعنواآلخر، وإيطاليامصرفىونضاله
وبعض، 1938عامللسَّالمالمصريةاللجنةبياناتيتضمَّنفرنسيًّاونصًّا، المصريللموقف
حوارذلكفىبما»،  ونقدأدب «ومجلة»  اليَسار « مجلةفىللنشرأرسلهاالتىالمقاالت
.األخيرةالمجلةصفحاتعلىمعهإسماعيلأحمدأجراه
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المعلوماتأنإال؛ السعيدرفعتإلى – أصال – ُأرِسلاألوراقهذهمنالكثيرأنورغم
»،ُمرسيالرفيق «لدوركاملةشبهصورةيرسماألوراقوُمجمل، األهميةبالغةبهالواِردة

وال، ُمذكِّراتليستولكنها. األربعينيَّاتفىالماركسيالسياسيالعملعلىأضواًءويلقى
الستخداِمهابهااالحتفاظفضَّلتلذلك. وهناكُهناللمعلوماتتكراروبها. واِحًداكياًناتمثل
.الحركةتاريخعنلدراسٍةكتابتيعند

مُرسيالرَّفيقأوراق
الثالثالعالمبدارالجندىيوسفمحمدنشرهالذىبالكتابالماضىالشَّهرفوجئتولكننى
،إليهاإلشارةسبقتالذى»  مصرفىإيطاليُمناِضلأوراق،  شيريزيمارسيل «بعنوان

قدانهليتبيَّن؛ مارسيلإلىأرسلهاأوراقمنيديبينماعلىالمنُشورةاألوراقوبُمراجعة
،بيُروجيلعلىمارسيلردمنهااسُتبعدولكن، األوراقنشرفىواألمانةالدِّقةُروعيت

فىوالتكتُّالتاالنقَساماتعنصفحاتسبعفىيقعوتقريًرا، ُكورييلبهنريالمتعلق
باللَّجنةالخاصوالتقرير، السَّعيدرفعتإلىأرسلهقدكان،  مسئوليتهاتقعمنوعلى» حدتو«

المجُموعةتضمَّنتكذلك، األهميةبالغأمًراترجمتهنشروكان) 1938عام (للسَّالمالمصرية
.مارسيلإلىالِمصريةالكوادرمنالعديدمنُمرسلةشخصيةخطاباتصوريدىبينالتى

1999مارسفىُعقدتالتىالعملورشةأعمالنصيضمِّنهأنالكتابناشرحرصوقد

وهى، بالقاهرةواإلفريقيةالعربيةالبحوثبمركزالشُّيوعيةالحركةتوثيقلجنةمنبدعوة
والتىذاتهااللَّجنةأمامالسَّابقةبشَهادتهجاءعماشيريزىمارسيلفيهاتراجعالتىالجلسة
أنفيهاقالوالتى، المصريةالشُّيوعيةالحركةفىاألجانبشهادات - كتابفى - نشرت

روايةبمكتبمنهسمعتهمامعتماًمايتَِّسقتقييٌموهو، ُصهيونىنصفكانُكورييلهنري«
 -الُقدامىُكورييلورفاق - رفاقهمنلضُغوطتعرَّضالرجلولكن، 1984عامالعظيمعبد

أرسلهاالتىباألوراقمنهصورًةلىيتركأنعلىحرصالتيالمُقولةتلكعنتراجعهفكان
المجاملةمنكبيٌرقدٌرفيهالتراجعهذابأنتوحييدهبخطِّالرجلكتبهماوقراءة، لي

فىيضعهاأنعلىحرصالتىالتعجبوعالماتالصياغةفىالنظرأمعنإذاهذا، للرِّفاق
.داللتهلهموضع

***
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مارسيلوفاةبنبأ2002نوفمبرمناألولاألسبوعفىالصُّحفطالعتنافقد، األمركانومهما
شاء، أوراقمنتركهماسوىأمامنايعدولم، قليلةبشهورالتِّسعينعامهيتمأنقبل، شيريزى

«الُقدامىالرِّفاق »يديبين - الكتابنشرمناتضحكما - أنهارغم، أمانتهايحملنىأن

معيتعاملال، ُمحايدطرٍفإلىبالحاجةشعر» مرسىالرفيق «وكأنَّ، تالميذهموبعض
درجهبلغتمهما، وحدهاوالحِقيقة، الحقيقةضالتهوإنما، سياسيَّةمنطلقاتمنالرجلأوراق
.نسبتها

مُرسيالرَّفيقسرُّ
،باشاسعيدمحمَّدعهدفى، بمصرالقرَّائينلليهودحاخاًماجدُّهكان، األصلإيطاليومارسيل

لموالدهولكن، 1866عامإسماعيلالخديوأسَّسهالذىالنُّوَّابُشورىمجلسفىطائفتهومثل
فىالجدعنورثهاألرضمالًكا، األعمالمجالفىاالنخراطففضَّل،  الجدُخطىعلىيسر
للُقطنفرَّاًزاوأصبح، ثروتهاألبفقدماوألمر. للقطنلمحلج - أيًضا - ومالًكا، غمرميت

:مثلالمصريينأعيانبعضويصادق، العربيةيتحدَّث, متمصًِّرااألبكان. المحالجبأحد

من -  أيًضا – يهوديةاألموكانت، بزفتى1919ثورةفىبارًزادورالعبالذيالجنديُيوسف
.العربيةتتحدث، متمصِّرةإيرانيَّةأصول

،الفريربمدرسةوتعلَّم، بالقاهرة)  1913 (الظَّاهربحيِّولدالذى، مارسيلجاءالوسطهذامن

الفرنسيةالحُقوقمدرسةإلىوانتسب، التجارةفىدبُلومعلىالفرنسيةاللِّيسيهمنحصلثم
شهادةعلىللحصولالسعىأنواعتبربالماركسيَّةتأثَّرفقد، فيهادراستهيكمللمولكنه
وكانت، السَّالمحركةفىالسياسىعملهوبدأ، برُجوازيانحرافاستعماريَّةجامعةمنعالية
فطالب، بالفرنسيَّةُتطبعومنُشوراتها، خاِلصًةأجنبيًةتكونتكادللحركةالمصريةاللجنة

فأدَّى، مصرعنتعبِّركانتطالما، اللُّغةعربيَّةمطُبوعاتهاوجعلاللَّجنةبتمصيرمارسيل
) .1938 /1937 (اللَّجنةمنأبعادهإلىذلك

مسألةكانتفقد، بالتَّمصيرالتمسُّكبسببيَسارىتنظيممناألخيراإلقصاءهوهذايكنولم
ِهنريوبينبينهشديٍدِخالٍفموضعالمصريةللكوادرمصرفىالشُّيوعيةالحركةقيادةترك

بعدحتىالحركةبقيادةمتمسًِّكاظلَّ، أيًضااألصلإيطاليشيوعيمنظِّموهو، ُكورييل
الرَّفيق «هوحركيًّااسًمالنفسهاتخذالذى - إسرائيلمارسيلرأىفقد. مصرمنخروجه
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»،الوطنيللتَّحرُّرالمصريةالحركة «قيادةعلىُكورييلهنرىإصرارأنَّ»-  ُمرسي

,بالحركةيضرُّ، اُألخرىالمنظَّماتبعضمعمنظمتهاتَّحدتعندمابموقعهواالحتفاظ

مارسيلرأىبل، مصرفىالسياسيةالحركةعلىغريب, محضأجنبيعملبأنهاويظهرها
الحركةعلىسلبيًّاوينعكس، مصرفىالبريطانيةالسِّياسةيخدمالقيادةفىاألَجانببقاء

.المصريةالوطنية

.بالمدرسةقراءاتهخاللمنالماركسيَّةإلىتعرَّفقد) ُمرسيالرَّفيق (أومارسيلكانوإذا

هذافىالعملىانخراطهفإنَّ،  مارِكسيينكاناباللِّيسيهالفرنسيِّينالمدرسينمنباثنينوتأثَّر
محالجفىالبائسةالُعمَّالألحوالوُمتابعته، المصرىللواقعُمعايشتهخاللمنجاءالتوجيه
اإلصابةإلىإضافة، إنسانيَّةالُمعاملةمنلهيتعرَّضونوما، األطفالعمالةوخاصًَّة، القطن
وكلها – فيهاتقلبالتىالوظائفجعلتهكذلك. تحميهمقانونيَّةمظلةهناكتكونأندونبالسل

ومن، التَّاعسبواِقعهممعرفهوعلى، المصريينبالعمالصلةعلى -  بسيطةإداريَّةوظائف
تأسيسفىمعهماشتركومن، الماركسيَّةلقنهممن» ُمرسيالرَّفيق «اختارالعمالأولئكبين

.1940عام» الشَّعبتحرير «اسمحملتسريةشيوعيَّةمنظَّمة

كان، مصريةشيوعيَّةمنظَّمةإلقامةالمصريينزمالئهمساعدةعلى» ُمرسي «عملوعندما
مصرخارجحزبأوَّلكانالذى - اللُّبنانىالشيوعىالحزبقادةمنتلقاهانصيحةبذلكينفِّذ

نصيحةمارسيلتلقَّىوقد، الفلسطينيالشُّيوعىالحزبفكانالثانىالحزبأما، بهيتَّصل- 
،والَفلسطينياللُّبنانىالشُّيوعيَّينالحزبينمنمصريشيوعيتنظيملتكوينجهدهيبُذلبأن

.العربمن - الثالثينيَّاتأواخرفى – قادتهماوكان

بعض -  أيًضا – التقط، الماركسيَّةلدراسةحلقةفىحولهجمعهمالذينالُعمالإلىوباإلضافة
وضمَّت، حنينُجورجأسَّسهاالتى» والُحريَّةالفنجماعة «منالمتعلِّمينالمصريينالشبان
الملتفِّينبينمنالمسيحيَّةالشُّبانجمعيةمنوكذلك، الغربيةالثقافةذوىالمصريينبعض
خطاباتشيريزىمارسيلأوراقتضمُّهاالتىالخطاباتصوروتتضمن، موسىسالمةحول
فىُأستاذهكانبأنَّهمارسيلفيهابعضهميصفالماركسيينالمصريينالمثقَّفينبعضمن

خطاباتوهى، الماركسيَّةفىدُروسمنيديهعلىتعلَّمهبمااآلخرالبعضويشيُد، الماركسيَّة
.1953عامإيطالياإلىالبالدمنترحيلهبعدالقرننصفمدىعلىمصرمنمارسيلتلقَّاها



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

219www.RaoufAbbas.org

حيث، فلسطينإلىوُطرد) 1943 – 1942 (مصرعنُأبعدعندمانفسهالدَّورمارسيلولعب
الفلسطينيالشيوعيالحزبوكلَّفه. لحمبيتفىأقيمللفاشيةالُمعادينلالجئينبمعسكرأقام

وبينبينهقامتوثيقًةصالٍتالتجربةتلكوأكسبته، العربللُعمالالماركسيةبتدريس
.واُألردنيينالفلسطينيينالشُّيوعيين

منثالثةالقيادةتولىالمصريينرفاقهبمعاونةكوَّنهاالتى»  الشعبتحرير «منظمةوفى
الخبزجمعية «المنظمةهذهوأسست، التَّثقيفعلىمرسىالرفيقدورواقتصر،  المصريين

العلنيللنشاط» والَفراغالثقافةجمعية«و، والمثقفينالعمالوسطالعلنيللنَّشاط» والحرية
التىالضَّربةبعد» الشعبتحرير «نشاطتوقَّفوقد. المصريينوالطالباألجانبوسط

تكوينهاوُأعيد، المصريينقادتهامنعشرةوُسجن) 1941أكتوبرفى (الُبوليسإليهاوجَّهها
قيادةوظلَّت، َفلسطينمنمارسيلوعودةالسِّجنمنالمصريةالكوادرخروجبعد1944عام

،1947عامحتىالَكوادروإعدادالتثقيفعلىُمرسيالرَّفيقدورواقتصر، مصريًَّةالتنظيم

) .حدتو» (الوطنىللتحررالدِّيمقراطيةالحركة «تكوينتمعندما

فىالمصريةالشُّيوعيةالمنظماتلتوحيدبذلتالتىالجهودفىمهمًّادوًرامارسيللعبوقد
الحرببدايةمنذمصرفىالموُضوعيةالظروفأنرأيهمنوكان، واحدتنظيمىإطار

عندما، 1922عاممنها» المصريالشيوعىالحزب «إلقامةنضًجاأكثركانتالثانيةالعالمية
،والتشرُذمالتكتُّلتفاديفكرةظلَّتولذلك، مصرتاريخفىعلنيشُيوعيحزبأولقام

بعضمنبمعاونةُمهمبدورفقام،  الشَّاغلشغلهواحدتنظيمفىالماركسيالعملوتوحيد
،الحركةلتوحيد1946 – 1945عامُبذلتالتيالجُهودفىوالفلسطينييناللُّبنانيين» الرِّفاق«

الطَّليعة (ليُكوناُأوال»  أسكرا «و» الشَّعبتحرير «بينالوحدةإلىأدَّتالتيالجهودوهى
الحركة «اتحادوتكوين» الوطنيللتحرُّرالمصريةالحركة «معالوحدةثم)، الُمتَّحدة

) .حدتو»  (الوطنيللتَّحرُّرالدِّيُمقراطيَّة

تأسيسلُمؤتمريعدكانالذىالسِّري1948مؤتمرتنظيمفىهامًّادوًرامارسيللعبكما
)والثالثينالثَّالثةبُمؤتمرعرفالذى (المؤتمرلذلكوقدم، 1949عامعقدهالُمزمعالحزب

تلكمنالمؤتمرواتخذ، فصائلهالتوحيدوالسَّبيلالمصريةالشيوعيةالحركةواقععنورقًة
أخذوالذى، للحزبالتَّأسيسيالمؤتمرعلىليطرحبإعدادهقامالذىللتقريرأساًساالورقة
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،للحزبالتأسيسيللُمؤتمرتمهِّد، كافَّةاُلمَنظَّماتمنتحضيريةلجنةتكوينمارسيلباقتراح

.السِّياسيوالخط، واللَّوائح، البرامجمناقشةوتتولَّى

يونيوفى» الصُّهيونيةلُمكافحةاإلسرائيليةالرابطة «ُمؤسِّسيرأسعلىمارسيلوكان
الصُّهيونيةبخطرالشعورالرابطةمنطلقوكان. حلِّهاوراءُكورييلهنرىكانالتى، 1947
الُقوىأيدىبينأداًةإالليست «الصهيونيةأنإلىوذهبت، اليهوديةالقضيةحلعلى

 »،األوسطالشَّرقعلىسيطرتهالتأكيداليُهوداستخدامتريدالتىالعالميةاالستعمارية

ضدأساًساموجَّهةفاشيَّةحركهبأنهفلسطينفىاليُهودىاإلرهاب «تتَّهمأنهاوأعلنت
».الُمستعمرينسوىالواقعفىتخدموال، اليُهوديةالجماهير

الُكويتية»  ُأسرتي « مجلهمعهأجرتهحديثففى، ثابًتاالصهيونيةمنمارسيلموقفوظل
دوًرالعبتإسرائيل . .  اليُهوديةالمشكلةتحلولن، تحللمإسرائيلدولة: «قال، 1989عام
».العالميهودتاريخفىكارثةأكبرالصُّهيونيةإنأقولفأنا. . اليهوديالوعيتشويهفى

فىبارًزادوًرالعباإليطاليالشيوعىللحزبوانضمَّ، 1953عاممصرعنأبعدماوبعد
منإليهيلجأمنلكلالَعونيديمدوظلَّ،  1956عاممصرعلىالثَّالثىالُعدوانإدانة

.مصرمنرحيلهبعدالنوررأتأجيالإلىينتُمونمنحتَّى، المصريين»  الرِّفاق«

وإلى، أصدقائهإلىولجوءه، وتنشرأوَراقهتجمعأنعلىشيريزىمارسيلحرصأنوالشكَّ
بالمكوِّناعتزازهعلىدليل، المصريةالشُّيوعيةالحركةبتاريخاهتماميبحكمشخصي
غيرسويَّةصورتهتبُدوأنحرصهوعلى، السياسيةوثقافتهالنَِّضاليتاريخهفىالمصري
.التَّسجيلإلىيحتاُجالذىالتاريخذلكفىُمشوَّهة
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النِّضَالمنقرنٍونصفُطَهأحمد
*

أبناءمنللَكادحينكريمةُحرةحياةأجلمنالُمناضلينأبنائهأحدالنِّيلفقدبل، ِمصَرفقدت
وفقدِمصرفقدت. والسُّودانِمصرعلىالوطنىاالستقاللراَيةرفعأجلومن، النِّيلوادي
ارتبط. جماهيرهوقَضاياوطنهقَضاياعنالُمدافعوالنائب، النِّقابيالُمناِضلطهأحمدالنِّيل
الذيأحمدطهالرَّيسوالده. العشرينالقرنِعشرينيَّاتُمنتصففىمولدهمنذوواديهبالنِّيل
صُعوًداالنهرتقطعالتيالشِّراعيَّةالمراكبيُقود،  المباركالنهرصفحِةعلىحياتهعاش

المصرىاإلنسانهذاوقدَّم، مهدهافىتزالالالحضارةكانتمنذتفعلكانتكما، وهبوًطا
الجيشبخدمة» طهالقادرعبد «أكبرُهماالتحق، فنيًّاتعليًماتعلَّماولَدين - لوطِنه - الَبِسيط

ثورةقيامُقبيل»، الحديديالَحرس «واغتاله، األحرارالضُّباطمنضابًطاوأصبح، الِمصري
قضاياهمويعيش، الجماهيربينيعملوطنيًّاُمناضال» طهأحمد «الثانيولدهوكان. يولُيو

.الماضيالشَّهرنهايةفىاألجلواَفاهحتى، الوطنوقضايا

الحركة «حولالماجستيرأطروحةأعدُّ - عندئذ - كنت، 1965عامشتاءفىطهأحمدعرفُت
يديأضعوأْن، َحليمعبَّاسالنَّبيلألتقيأن1964عامخاللواستطعت» المصريَّةالُعمَّاليَّة

»الَيمين «يمثِّلونوكانوا، معهتعاوُنواالذينالنِّقابيِّينمجُموعِةإلىقادتنىالتيالخُيوطعلى

قدُمعظُمهمكانفقد، أقطابهعلىللتعرفسبيلهناكيُكنفلم؛ اليَسارأمَّا. الُعمَّاليَّةالحركةفى
الشَّابذلكإلىأبواَبُهمَطرقتالذينأولئكيطمئنولم، معُدودةشهورقبلالُمعتقلمنخرج

دوريَّاتإلىالوُصولكيفيَّةعنويستعِلم، اَألسِئلةمنالكثيريطرحالذي، الهويَّةالمجهول
.وأوراقهالعماليَّةالحركةفىاليَسارىالجَناح

سعدالصَّديقهو؛  شمسعينجامعةاآلداببُكليَّةقديًمازميالألتقىأنالصُّدفةوشاَءت
،سنواتُمنذعنهأسمعلموكنُت، األزبكيَّةُسورعلىالُكتبأتفحَُّصكنتبينما، َصمويل

الجَناحعنمادَّةعلىالعُثورصُعوبةمنأعانيهوماأْطُروحتىبموضوععِلموعندما
المهمَّةالشَّخصياتلبعضوتقديمىالفورعلىبُمساعدتىرحَّب، العماليَّةالحركةفىاليَساري

.الُعمَّاليَّةالَحركةمنالَفِصيلهذافى

.2003أبريل. الهاللمجلة*
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الشَّهيرةالموجةِضمناالعتقالسببهاكانلَسنواتطالتالتىالزَّميلغيبةأنَّأعرفأُكنلم
وبعد. وكواِدرهاالشُّيوعيَّةالتَّنظيماتُنشَطاءكلوجمعت، 1958عامِختامعشيَّةوقعتالتى
الشَُّققِإحدىإلىصعدنا، األزبكيَّةحديقِةمنبالُقربالقديمةالعماراتإحدىإلىمًعاسرناأن

وهناك»، للنَّشرالجماِهيردار «مكتبكانالُغرفتلكإحدىوفى، كمكاتبُغرفهاُتؤجِّرالتي
ومحُمود، المدركُيوسفمحمَّدإلى - بدوره - قدمنيالذي، َطهأحمدإلىَصمويلسعدقدَّمني

الذىالبارزالدَّورإلىأتعرَّفأْناستطعُت، الثالثةالُمناضِلينهؤالءطريقوعن، الَعْسكرى
.الُعمَّاليَّةالَحركةفىاليَسارلعبه

عدَّةألتِقيهكنتحيث) الساحلقسم – طاهرشارع، 1رقم (بيته» طهأحمد «ليفتحوقد
ُمعظمفيهاليقدَّم، شُهورأربعةولمدة، الشَّهرمناألوَّلاُألسُبوعفىالُجمعةصباحساعات

األهليَّةوالُمؤسَّساتالشَّركاتُعمَّالنقاباتُمؤتمر «حولمعُلوماٍتمنعليهحصلتما
ُعمالنقاَباتلمؤتمرالتحضيريَّةواللجنة، «الثانيَّةالَعالميَّةالحربأواِخرفىتأسَّسالذى»

التِّحادالتَّأسيسيالمؤتمرفىمصرلتمثيلبذلتالتىوالجُهود، 1950فىُشكِّلتالتي» مصر
وبعضبالمعُلوماتمدِّيعلىوالعسكرىالمدركشجَّعمما.  1954عامالَعالميالنقابات
فىاليَساردورإبرازُفرصةلىوأتاح»، الَقومىللتحريرالُعمالبلجنة «الخاصَّةاألوراق
الرجلأنَّ- اليسارفَصائلُمختلفمنآخرينمعحديثىِخاللمن - وتبيَّن: العماليَّةالحركة

الدَّورفىُيبالغأْنخاللهاُيحاوللم، معُلوماتمنلىقدَّمهماُكلِّفى،  أميًنا، موُضوعيًّاكان
علىالُعماليَّةالحركةفى) حدتُّو (الوطنيللتحرُّرالدِّيُمقراطيَّةالحركة«كوادرلعبتهالذى

».األوَّلالَفريقإلىانتمائهرغم، اُألخرىالفَصائلإلىالُمنتمينمنغيرهمحساب

***

منُعمرهمنالثالثالعقدمطلعفىشابًّانضالهخاللمنالُعماليَّةالحركةإلىطهأحمدجاء
هذهاحَتكرتالتىالدوليَّةالتليفونيَّةاالتصاالتشركةوهي، مارُكونيُعمَّالنقابةخالل

بهاطهأحمديلتحقأنقبل، القرنلنصفالُمتوسِّطالبحرِبالدمنوغيرهامصرفىالخدمة
االقتصادعلىاألجنبيالمالرأسهيمنِةعلىوعيهيتفتَّحأنغرابةفال، اتِّصاالتكفنِّي

ظُروفأسوأمنالِمصريَّةالعاملةالطبقةلهتعرَّضتوما، الِقطاعاتُمختلففىالِمصرى
الِمصريينبينالتَّْمييزأشكالكلمارستالتى؛ األجنبيَّةالشَّركاتتلكفىوشُروطهالعمل
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،المصريينوالفنيِّينالُعمَّالبينأي، َبعًضاوبعضهماِلمصريينوبين، ناِحيةمنواألَجانب

،األُجورفىواِضًحاالتمييزذلكوكان، ُمواطِنيهممناإلدارةُموظَّفيمنالَقليلوالنفر

.الخُصوصوجهعلىاألَجازاتونظام، العملوَساعات

ِسياسيَّةبحركةتموُجمصركانت - األربعينيَّاتنهايِةفى - العملسوقطهأحمدنزلوعندما
وَشعبهاومواِردهامصروَضعتالتى1936ُمعاهدةربقةمنبالتخلُّصُتطالبناِشطةوطنيَّة

.للِمصريينُغرُمهاوبقيالُحلفاءعلىُغنمهاعادحرٍبفىبريطانيا» الحليفة «خدمةفى

التقليديَّةالليبراليَّةلألحزابالسياسيَّةللُممارساتالرافضةالسياسةالتَّنظيماتنشطتولذلك
)،الوطنياالستقالل (الوطنيَّةالقضيَّةتجاه، 1923دسُتورظلِّفىالُحكمعلىتقلَّبتالتي

واِإلخوان، الفَتاةوِمصر، الشُّيوعيَّةاُلمنظَّماتبهاونعني، االجتماعياِإلصالحوقضيَّة
إلىأقَصاهامن - مصرعمَّتحتَّى، 1945فىأْوَزارهاالحربوضعتإنفما. الُمسلمين
الرَّفضَحركاتوكانت، االجتماعيَّةالَعدالةوتحقيق، التَّامباالستقاللُتطالبحركٌة - أقَصاها

.ُمقدِّمتهافىالوفديَّةوالطَّليعةالسياسى

وعًيا، مصرعلىخطٍرمناألجنبيالمالرأسلهْيَمنةبماوْعِيهإلىطهأحمدأضافوهكذا
أنطبيعيًّاوكان، مصرفىالِبريطانياالستعمارىالوُجودوهو، الظَّاهرةهذهبأصِلأعمق
الدِّيُمقراطيَّةالحركةصُفوففىالنَِّضالاختيارهورغم، اليَسارخندقفىالوُقوفيختار

والتعاون، الُعمَّاليَّةللَحركةاليَسارىبالجَناحااللتحامعلىحريًصاكانأنَّهإال، الوطنيللتَّحرُّر
للَحركةالمشتركةاألهدافتحقيقأجلمناُألْخرىالشُّيوعيَّةالفَصائلمنالنَقابيِّينمع

.المصريَّةالعماليَّة

الالرَّجلوكان - ذلكعنأسألهفلم»، حدتو «إلىطهأحمدانضمَّمتى - تحديًدا - أعرفوال
ُمؤتمر«تأسيسفىشاركتالتيالنَّاِشطةالَكوادربيننجدهولكنَّنا - نفسهعنالكالميحبُّ

قاُنونكانفقد، 1945ديسمبرفىتكوَّنالذى» األهليَّةوالمؤسَّساتالشَّركاتُعمَّالنقابات
ثمَّومن، الُعمَّاللنَقاباتعاماتحادتشكيليحرِّم1942فىالصَّادرالُعمَّالبنَقاباتاالعتراف

نقاباتمننقابة25علىيزيدماتجمُّععلى» مؤتمر «اسمبإطالقالقاُنونعلىالتَّحاُيلكان
بتحسينالُمطالبةهدفهاتِّحادشكِلفىوالَخدماتوالصِّناعةالنَّقلقطاعاتفىالَقاهرةُعمَّال
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وعدم، والَبطالةاُألجوروانخفاِضالَغالءمَشاكلُمواجهةوخاصًَّة، والُعمَّالالَعملأحوال
.األْخَطارمختلفضدوتؤمِّنهم، للعمالالحمايَّةتوفِّرالتيالتَّشريعاتتواُفر

***

فىالُعمَّالىالتنظيمهذاوراءالنِّقاباتحشدفىُمهمًّادوًرااليَساريُّونالنقابيُّونلعَبوقد
االجتماعفىالمصريَّةالنِّقاباتاشتراكلِفكرةالترويجفىنجُحواعندما، 1945خريف

الكاِفيةالتبرعاتجمعواستطاُعوا)، W.F.T.U (الُعمَّاللنَقاباتالعالمىلالتِّحادالتَّأِسيسى
محمداختيارفتم، بباريسعقدهالُمزمعالتَّأِسيسياالجتماعإلىمصرُعمالعنُممثِّلينإليفاد

منلمجُموعةُممثِّلين، الَحليمعبدومحمد، القلُيوبىوُمراد، ناُحومودافيد، المدركُيوسف
.مختلفةتوجُّهاتذاتيساريَّةعَناصرتُقودهاالتىالنقابات

 -انتخابهتجدَّدكما، للنقاباتالعالمىاالتِّحادبمجِلسعضواالمدركُيوسفمحمداختياروتم

وُجودوعدمغيابهرغم. 1949يوليوفىبميالُنوُعقدالذىالثَّانىالمؤتمرفى -  ُأخرىمرَّة
فقد1951عامبرلينفىُعِقدالذىالثالثالمؤتمرأما، المؤتمرذلكفىلمصرممثِّالغيره
ُعمَّاللنقاباتالَعاملالتحادالتحضيريَّةللَّجنة «ممثلينالرَّحمنعبدوحسنطهأحمدفيهشارك
».ِمصر

معالنِّقابىنضالهبدأالذىالشَّاب - طهأحمدكان) 1951 – 1945 (السِّتالسَّنواتتلكوخالل
النِّقابىالعملمناكَتسَبهاالتيالخبراتبفضلمتميًِّزانقابيًّاكادًراأصبحقد - مارُكونىُعمال

.الفترةتلكفىوالسِّياسي

منطهأحمدكانالذي» - األهليَّةوالمؤسََّساتالشَّركاتُعمالنقاباتُمؤتمر «دوريقتصرلم
الُمطالبالسياسىالعملفىشاركبل، فحسبالُعماليَّةالمطالبتبنِّيعلى - ِقياداتهبين

ثمومن»، والطَّلبةللُعمَّالالوطنيَّةاللَّجنة «إلى» المؤتمر «وانضمَّ، الوطنياالستقاللبتحقيق
21» (الَجالءيوم«إضراببينهاومن، اللَّجنةإليهادعتالتياإلضراَباتتنظيِمفىاشترك

»الُمؤتمر «اسمتحتُيصدرهاكانالتىنشرتهخاللمنالمؤتمروطالب)، 1946فبراير

وبيَّن، األجنبيَّةالسَّيطرةمنالوطنياالقِتصادوتخليص، النِّيلوادىعنالَجالءبتحقيق
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وأنَّ، لُهمواالجتماعيَّةاالقتصاديَّةالمطالبتحقيقإلىيؤدِّياالستعمارضدالكفاحأنللُعمال
».العماللقضيَّةانتصاٌرالوطنقضيَّةانتصاَر«

الوطنىالسِّياسيبالنِّضال» األهليَّةوالمؤسَّساتالشركاتعمالنقاباتُمؤتمر «التحاموكان
،مصرفىالُعمالنقاباتجميعيضمُّتنظيٍمإلىوتحويله، نطاقهلتوسيعمشجًِّعا،  1946عام

فيهيعلن، 1946مايومناألولفىالُعمالبعيدكبيراحتفاٍلتنظيِمعن» المؤتمر «فأعلن
مقرِّبُمحاصرةالمحاولةإجهاضالحُكومةحاولتوعبًثا» مصرُعمَّالنقاباتُمؤتمر«تأسيس

الئحةُأقرَّتحيث، بديلمكاٍنفىاالجتماععقدفتم، دُخولهمنالُعمَّالومنع، االجتماع
واقتصاديًّاسياسيًّا «التَّامالجالءبتحقيقللُمطالبةحركًةينظمالمؤتمروبدأ، الجديدالتنظيم

،ضدهاوالتَّأمينالبطالةومكافحة، األُجوربتحِسينوالمطالبة» النيلواديعنوعسكريًّا

.النِّقابيينالَقادةمنالُمعتقلينعنواإلفراج

تستجبلمإذا) 1946يونُيو25فى ( عامإضراٍبلتنفيِذللُمؤتمرالتنفيذيَّةاللجنةوسَعت
بالعُدولالنقلُعمَّالإقناعفىنجحتالحُكومةولكن. لمطاِلبهمباشاِصدقىإسماعيلحُكومة

ُمحاولةفشلتوبذلك، لهاواالستجابةالُعمَّالمطالبببحثوعٍدعلى، اإلضرابفكرةعن
كلعلىالقبضصدقىحُكومةألقتعندما1946يوليو11ضربةجاءتثم.  العاماإلضراب
انتماءاتهماختالفعلىوالُعمالوالطلبةالمثقَّفينمنالسياسيَّةالحركةفىالنَّاِشطةالعَناِصر

تمَّوبذلك،  الُمعتقلينبينمن» مصرُعمالنقاَباتمؤتمر «قادةوكان،  السياسيَّةوتوجُّهاتهم
.العماليَّةالحركةلقيادةموحَّدتنظيٍمإقامةاستهدفتالتيالمحاولةتلكعلىالقضاء

بينموقعهحُدودفىفيهاشريًكا، األحداثتلكفىطرًفا - الشَّابالُمناِضل - طهأحمدكان
الثانيَّةالُمحاولةفىاألولالصَّفإلىبرزولكنه، النقابيَّةالِقياداتمنالثانىالصفعناِصر

التحضيريَّةاللَّجنة«قياداتمنفكان، للُعمالعاماتحاٍدلتأسيِس» حدتو«كوادرتزعَّمتهاالتي
الَمطالبورفعت1951عامُشكِّلتالتى» المصريبالُقطِرالُعماللنقاباتالَعاملالتحاد
االعترافإلىإضافًة، وتشريعاته، العملوَساعاتباألُجوروالمتعلِّقة، للُعمَّالالُمزمنة
اتحاٍدإقامةفىالعمالبحقِّواالعتراف، مشُروًعاحقًّاباعتبارهالعاماإلضراببحقِّالقاُنوني

.مصالِحهمعنوُيدافعالنِّقاباتشمليجمُععام
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منأكثرضمفتمَّ، اللَّجنةهذهوراءالنِّقاباتلحشدنشطتالتيالقَياداتبينمنطهأحمدوكان
ترامُعمالنقابةبمقرعاممؤتمرلعقد1952ينايرمن27األحدمساءوتحدَّد، إليهانقابةمائة

االتحاد«تأسيِسإعالنإلىُمتجهًةالنيَّةوكانت، السياسىالنِّظامحولالرأىلتباُدل، القاهرة
».الِمصرىالُقْطرُعمَّاللنقاَباتالعام

26السبتصباحفىالَقاهرةحريُقشبَّفقد، الحسبانفىيُكنلمماُتخبِّئاألحداثوكانت

وخاصًَّة، ُمستحيالالمؤتمرانعقادأصبَحوبذلك، الُعرفيَّةاألْحَكاموُأعِلنت، 1952عامينايرمن
أحمدوأفلت، التَّحضيريَّةاللجنةوقادةالنِّقاباتُزعماءُمعظمعلىالقبضألقتالسلطاتأن

،وتوزيعه»  التَّحضيريَّةاللَّجنة«باسمبيانإصدارزمالئهبعضلُيشاركاالعتقاِلمنطه

،االستعمارإالتخدمالوالشغبالتخريبأعمالأنإلىوينبِّه، القاهرةحريقفيهيستنكُر

وبتوحيد، األهدافوالمحدَّداإليجابىبالكفاحإالاالستعمارإجالءإلىسبيلال «وأنَّه
».الصُّفوف

***

قتلةمحاكمةاُألولىشُهورهافىتمَّتالتيالُمحاكماتبينمنوكان، 1952ُيوليوثورةقامت
وجاءت، طهأحمدوشقيق، األحرارالضُّبَّاطُعضو، الفنِّيالُمالزم» طهالقادرعبدالشَّهيد«

منوجيلهطهأحمدأجلهمنكافحلماُمحقِّقًةمبادئمنأعلنتهوماللثَّورةاُألولىاإلنجازات
خميسوإعدام1953عامالدَّوَّاركفرُعمَّالبهاُعوملالتىالطريقةولكنَّ، النِّقابينالُمناضِلين
وارتباط، بالَفاِشيَّةاتِّهامهاإلى» الجيشحركة «ُمَساندةمن» حدتو «موقفوتغيُّر، والَبقري

هارًباإالالُمعتقليتركال، الخمسينيَّاتعقدطواللالعتقاليتعرَُّضجعلهبالتَّنظيمطهأحمد
بشُهوٍربعدهابهالتقيُتالتىالَخمساالعتقالَسنواتكانتحتىُأخرىعنهوُمفرًجا، تارَّة

.قالئل

***

،الخاصةبطريقتهالوطنيالنِّضالفىواستمراًرا، َصالبًةإالتزدهلمالسجنسنواتولكن

الجماهيرداُر«وهو، االستمرارأوالنَّجاحلهيقدَّرلمالذيالصَّغيرمشُروعهبدأوعندما
ودورهاالمرأةقضيَّةفيهتناول»،  وعملهاكَفاحها..المرأة «بُعنوانأحُدهمابكتابينبدأ» للنَّشر

تأليفهفىشاركهاآلَخروالكتاب. النِّقابىونضالهاالعملُسوقمنونصيبهاالوطنيالَعملفى
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المصرىالسُّودانىوالِكفاحالعاملةالطَّبقة «عنوانوحمل»،  حدتو «منُزمالئهبعض
».الُمشترك

ولكنِّي، المشروعفىُقدًمااُلمضيعنالتَّوقُّفإلىدفعتهالتىالظُّروفعنشيًئاأعرُفوال
ُملتقىكانتأنهاوخاصَّة، الدَّارهذهمثللهاتتعرَّضقدالتىالُمضايقاتأتصوَّرأنأستطيُع
.األربعينيَّاتنَضالرفاق

األوائلالمؤسِّسينبينمنفكان، العامالعملعنيكفُّالطهوأحمد، السَّنواتوتمضي
»،الجديدالوفد «ُمؤسِّسيبيناسمهوظهر، مالظُروٍفبهعالقتهفترتثم، التَّجمُّعلحزب

معاختلُفواوعندما، الُمؤسسينبين» الوفديَّةالطَّليعة «كواِدربعضوُجودإلىيرجُعذلكولعلَّ
.ُمقدِّمتهمفىطهأحمدوكان،  ترُكوهللِحزبإدارتهطريقِةحولالدينسراجفؤاد

،فيهُكلهاحياتهقضىالذيالسَّاحلحيِّأبناءخدمةفىُمستقلًّايعملأنالرجلرأى، وأخيًرا

أناختار؛ السَّاداتأنورعهدفىإجراؤهاتمتعُدِديَّةانتخاباٍتأولفىنفسهرشَّحوعندما
فىوخاصًَّة، اليسارُممثِّليمعالمجلسداخلمواقفهُينسِّقظلولكنه، ُمستقلًّانفسهُيرشِّح

ذرًعاالحكومةوضاقت، والتَّطبيعإسرائيلمعالسَّالموُمعاهدة، ديفيدكامبُمعارضة
زعمبياًنالُيعِلنالداخليَّةوزيرووقف، بلغارَيامعتخاُبرقضيَّةلهفلفَّقت، واستجواَباتهبموافقه

معالقلعةِسجنفىوإلقاؤهعليهالقبضوتمَّ، االتِّهامعلىداِمغًةأدلًَّةالحُكومةلدىأنَّفيه
.الَقضيَّةمالمحتكتمَلحتَّىرفاقهبعض

،السجنفىوهوالسَّاحلبدائرةاالنتخاباتفىنفسهفرشَّح،  طهأحمدعزيمةتهنولم

زمالئهوساحة، ساحتهالنَّزيهالمصرىالقضاءبرَّأعندما - السَّجنمنخروجهبعدواكتشف
الحِقيقيالهدفوهو، بالدَّائرةاإلعادةلتتمُزوِّرتالنتيجةوأنَّ، اُألوليالمرحلةفىنجحأنَّه- 

.الشَّعبمجِلسعنإلبعاده، لهالتخاُبرقضيَّةتلفيِقمن

الكبيررصيدهعلىُمعتمًدااالنتخاباتيخوُضجعلتُهالنِّضالعلىُجبلتالتيالنَّفسولكن
وظلَّ، الشَّعببمجلسالدَّائرةِمقعدفاستعاد، حياتهطوالبينهمعاشالذينالجماهيرِخدمةفى

.بالمجلسوُجودهطوالُأمَّتهبقَضاياالُملتزمالوطنيالمعارضدوريلعُب
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سكنيَّةعماراتببناءوقام» التَّعاونيلإلسكانالشَّهيدجمعيَّة «أسَّسالعامالَعملصعيِدوعلى
منهااتَّخذبل، المشُروعغيرلإلثراءوسيلًة - غيرهفعلكما - منهايتخذولم، حقًَّةتعاونيًَّة
،الرَِّحيليوملوداِعهأبيهمبكرِةعنالسَّاحلأبَناءخرجولذلك، دائرتهأبناءلِخدمةرسالًة

.بِإْخالٍصَشعبهجماهيرلِخدمةحياتهأْوَقف،  نبيلإلنساٍنَعطرًةذكرًىتارًكا
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)2006 -1924 (الهِاللينَبيلأحمدالوطنيَّةقدِّيس؛ النَّبيلودَاعفي
*

الجنازةفىَشارك , الِهاللىنبيلأحمدالَبارابنهامصرشيَّعت؛ َمهيبةشعبيَّةجنازٍةفى
أقصىإلىاليسارأقَصىمن، السِّياسىالطَّيفألوانمختلفمنوِمصريَّاتِمصريُّون

.الَيمين

ذلكفىيتساوى, عاًماالسِّتينعنيزيُدمامنذالمصريَّةالشُّيوعيَّةالحركةفىالنِّضالرفاُق
الصِّحةرصيِدمنبقىماعلىُمعتمًداجاءومن, نفسهعلىُمتحاِمالوجاء, المرضأْضَناهمن

لكفاحهاتفين» الرَّمزالرَّفيق «لوداعجاُءواالشُّيوعيينمنوشباب»، الوطنيَّة، قدِّيس «ليودع
ُقدًمابالُمضيِّلنبيليتعهَّدون، الشُُّيوعيينوِنضالالعاملةالطَّبقةوكَفاح، المصرىالشَّعب
.َطريقهعلى

اِإلخوانمناِإلسالميَّةالحركةوشُيوخ، واللِّيبراليِّينوالَقوميِّينالنَّاصريِّينمنونساءورجاٌل
وصلُّوا، المهيبةالشَّعبيَّةالجنازةفىشارُكوا؛ بالجماعاتمُروًرا، الجهاِدإلىوشبابهاالُمْسلمين

.األخيرمثواهحتَّىوودَُّعوه، الطَّاهرالُجثمانعلىالمصريَّةالوطنيَّةالحركةرفاِقمع

كلٌّجاءولكن، تنظيمأوهيئٍةمنُمكلًَّفا، الواجبأداءلمجردالُمشيِّعينهؤالءمنأيٌّيأتلم
 ,المصريَّةالوطنيَّةالَحركةعرفته، فريدِطرازمنرجلوداعفىالرَّغبةمنبدافعمنُهم

أفضلحياةأجلمنللنِّضالنفسهالرجلنذروقداللم، فصاِئلهامختلفكفاحهوقدَّرت
وحقُّ، التَّعبيرحقُّطليعتهاوفى، اإلنسانحُقوقأجلومن, والفالحينالُعمَّالمنللَكادحين
.االجتماعيَّةالَعدالةتحقيقأجلمنوالنِّضالالتنظيم

أوَّلفيُكونالهاللىنبيليهرَعحتىفيهالُمشاركيناعتقالويتمُعمَّالىإضراٌبيقعيكاُدال
الفاسدةالسُّلطةوزبانيةالفالحينبينصداٌميقُعيكادوال, عنهمدفاًعاالُمحامينمنالحُضور

دفاًعاالمَحاكمأمامُمتراِفًعا، الُمعتقلينعنمداِفًعاهناكالهاللينبيليُكونحتَّىاإلقطاعوبقاَيا
فىالزِّراعىاِإلصالحلقوانينتطبيًقاعليهمُوزِّعتالتىباألراضياالحتفاِظفىحقِّهمعن

.2006يونيومن27 ،38العدد. الكرامةجريدة*
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طريِقعنأرصدتهاُتنمِّي، رثَّةرأسماليٍَّةلَصالحوالفالحينالُعمالمكاِسبفيهتآكلتعصٍر
.الوطنىاالقتصادبتجريفوتقوم، والفَسادالنهب

الطَّبليَّةعلىالبسيططَعامهموُيشاركهمُيجالسهم، الفالحينمعُهناكدائًماالهاللىنبيلكان
انتزَعالذينالفالحينحقِّعنللدِّفاعدكرِنسإلىذهابهَصوالتهآخروكانت، منهمكواحٍد
.قرننصفمدىعلىبعرِقهمرُووهاالتىأراضيهمالفساُد

فما, العالجتحتبالمستشفىيقيَمأنبسبِبهااضطرالتىالصِّحيَّةلحالتهالهاللىنبيليأبهلم
عنيتخلَّفالحتىالمستشفىترِكإلىسارعحتىقليالتتحسَُّنالصحيَّةحالتهكادت

والموقفالقَضاءاستقاللقضيَُّة: مصربهاتُموجالتىالوطنيَّةالفعَّالياتفىالُمشاركة
تقديم»، التَّْغييرأجلمنالمصريَّةالحركة «فعَّاليات, ِمصرلقَضاءالجليلالتاريخى

القَضاءمعالُمتضامنيناعتقال، الُحرالرَّأيعنتعبيرهمجرَّاءالقَضاءإلىالصَّحافيين
.وتعذيبهم

خضمِّهافىالدخولإلىودفعته، المرضسريرفوقالِهاللىونبيلجرتأحداًثاكانتُكلها
النَّاشطينمنالُمعتقلينعنومداِفًعا، تأديبهمالغاشمةالسُّلطةأرادتالذينالُقضاةعنُمدافًعا

ُدونوغيرهماإلخوانُمعتقليعنفدافع؛ آخرُدونفصيٍلعلىاالقتصارُدونالسِّياسيين
؟!.التَّمييزأشكالضدَّناضلرجٍلعنالحديثعندالتَّمييزذكرعلىقلٌميجُرؤوكيف، تمييز

إلىالِهاللىنبيلفيهرع، األحداثخضمِّوسطتقعِدكرنسفلِّاحيأراضيانتزاعبواقعِةوإذا
مصدرلتنهشالذِّئابفيهانطلقتعصٍرفىالَفالحينعنالدفاعشرفيُفوتهالحتىُهناك

،عاًماالثَّمانينعلىيزيدماالزَّكيَّةالنَّفسهذهحملالذى، النَّحيلالنَّبيلالجَسدولكن، رزقهم

،مريًضاالنَّبيلالَفارسفسقط، الَجهدهذاكليتحمَّللم، مصراحتلَّتهالذىالكبيرالَقلبوذلك

.الَقلبفىجراحةلهوُأجريت

االحتقاُنبلغوطٍنعنليْشَغلهويتركه، للمرض» الوطنيَّةقدِّيس «يستسِلمأْنللهحاَشاولكن
زوَّاِرهبسؤالُيبادركاناُألسبوعيننحوالُمركَّزةالِعنايةفىوُجودهمنالرَّغموعلى، مداهفيه

،التغييرأجِلمنالمصريَّةالحركةشبابمنالمسُجونينوعن، الوطنيَّةالحركةفعَّالياتعن

استقالِلأجلمنالُمناِضلةمارس9وجماعة، الُقَضاةوعن» اُألمةَصوت «قضيَّةوعن
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ورفيق، اللهعبدأحمدالسَّبعينيَّاتَشبابأميررحيِلنبأبلغهاإلنعاشِقسموفى، الجامَعات
يتطوَُّعونكانواالمعُدودةالدَّقائقُزوَّارأنَّذلكيعنىوال، درويشُيوسفاألربعينيَّاتنَضال

.الَكالممشقَّةلتجنيبِهتَساؤالتهعنلإلَجابةُمضطرِّينكاُنواولكنهم، ذلككلبإبالغه

يحَظىأنالقلمهذالَصاحبُقدِّرالُغرفإحدىإلىوانتقل، المركزةالعنايَّةتركوعندما
عنيسأُلناراَحثمبناورحَّب, غزالنوأحمدالباُقورىالَعالعبد: الصَّديقينبرفقةبزيارته

،مارس9جماعةُتعدُّهالذىالجامعاتقاُنونمشُروعوعن، الُقضاةنادىموُضوعتطورات

بالطَّعنباالهتمامالدِّينعزِّأحمدإبالغضُرورةُيؤكِّدراحثمَّ، الُمعتقلينمنعنُهمُأْفرجوعمَّن
السَّاعةنصفنحوحُدوِدفىذلككل، النَّقضمحكَمةأمامِضدهالصَّادرالجائرالُحكمفى

ِقناعمنتخلَّصوقدأيَّامبعدنلَقاهأْنأملعلىالسبتمَساءالسَّابعةفىوتركناه، معهقضيَناها
،العامنشاِطهمنبالحدِّ - الشِّفاءبعد - إقناعهضرورِةعننتحدَّثوُرحنا، اُألوكسجين

التَّاريخكُنوزمنكنٌزأنهاالُبدَّ «الخاصَّةأْوَراقهوجمعُمذكِّراتهكتابةعلىوتحريِضه
َساعاتِتْسعبعد «يونيو18األحدفجريطلعفلم، آخرترتيٌبلهكانالَقدرولكن»، الوطنى

.باِرئهاإلىالطَّاهرةُروحهفاَضتحتى» الوَداعزيارةمن

مجتمٍعإقامةأجلمنبالنِّضالالُمرصَّع، مصرأْجِلمناألعمالبَجليلالحافلالسِّجلُُّطوَي
ودفعت، ُحريتهممنباِهًظاثمًناورفاقهنبيلدفعنضاٌل، أبعادهبمختلفالعدُليُسودهاشتراكي
برطانةالتَّشُدقمننوًعاعندهباالشتراكيَّةاإليمانيُكنولم، لهفادحًةضريبًةأجَسادهم

.لتحقيقهُمتَِّصالونضاال، بمبدأراِسًخاإيماًناكانولكنهأيدُيولوجيَّة

الماضىرمَضانفىالِهاللىنبيللتكريم» الَعربىللِفكرالنديمصاُلون «أقامهحفٍلفى
بنسيانهمالحُضورفيهاذكَّر، ُمهمَّةبكلمٍةوُمحبِّيهرفاقهتحيَّةالرجلردَّ» 15/10/2005«

قالعندما» للتَّوريثال «ِشعارأطلقمنأوَّل، ُعرابيأحمدالبَطلالفالح، الَعظيمالزَّعيم
استيعابضُرورِةإلىَعبقريَّةإَشارٍةفى»  الَيومبعدُنورََّثولن, َمتاًعاوالعبيًدالسَنا «لتَّوفيق

.الُمعاِصرالوطنىالنِّضالفىالزَّاويَّةَحجرواتِّخاِذها، الوطنيالنِّضالدُروس
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اعتناقهأسباِبعنأحُدهما: األهميَّةمنبالغٍةدرجٍةعلىُسؤالينعناإلجابةقدَّموُهنا
علىبالشيوعيَّةتمسُّكهسرِّعنوثانيهما، الَعريقةالُبرجوازيَّةاُألسرةابنوهوالشُّيوعيَّة

.التَّجربةقُصورمنالسُّوفييتىاالتحادسُقوطعنهأسفَرممَّاالرَّغم

الشَّوارعأبناءأنَّنظرهلفتعندمانبيلإنسانيٍّحسٍّعناألولالسُّؤالعنإجابتهوكشفت
وطابلذَّمالِشراءقَصدهَضخمحلوياتلمحلالزُّجاجيَّة» الفاترينة «يلحُسونالمحُرومين

هؤالءوحَياةحياتهبينالشَّاسعالَبونذلكحولالتَّساؤليشغلهفظلَّ، الَعاشرةسنُِّدونوهو
»يدرىأنُدون «توجيههفىباشاالِهاللىنِجيبأحمدوالدهدورعنكشَفكما، التُّعساء

ُمتاًحاالتعليمَجعلعلىيعملوكان، االجتماعيَّةبالَعدالةُيؤمنكانفقد, االشتراكيَّةَصوب
طوَّرهامبادئُكلُّها. الفَساديكرهكانكما، للَمعارفوزيًراكانعندماالمواطنينلجميع

.االْشِتراكيَّةنحوالطَّريقفىنبيلالصَّبي

فىحدثماوأنَّ، الصالحيَّةتْفِقدلماالشتراكيَّةأنَّأكَّد، الثانىالسُّؤالعلىاإلجابةوعن
علىباقَيةالرَّأسماليَّةومادامت، التَّطبيقفىالسُّوفييتأْخَطاءإلىيرجعالسوفيتىاالتحاد
يترتَُّبمالكلِّ» الَحل «هيوستظلَُّضروريَّةوهى، نقيُضهاهيفاالشتراكيَّة؛ الُمتوحِّشالنَّحو
.اجتماعيَّةكوارثمنالرَّأسماليَّةعلى

،ُمتجدِّدًةحيًَّةنظريًَّةبل، جاِمدًةُمقدِّسًةنُصوًصاليست - نظريفى - المارِكسيَّة: «وأضاف

المارِكسيَّةأنَّذلكيعنىفال، وانحراَفاتهأخطائهبكلسقطقدالسُّوفييتىالنِّظامكانوإذا
».سَقطت

اِإلسالميَّةالجماعاتعنالدِّفاعفىُمشاركتهأسباب» كلمتهفى «الِهاللىنبيلشرحوأخيرا
ببَساطة - موقفىإنَّ: «فقال، وفكرهمِفكرهبينالجذرىالتناُقضمنالرَّغمعلى، قضاياهافى
اإلنَسانحُقوقمجالفىبأنَّهيتزعزعولن، يوًمايتزعزعالالذىالَعِميقإيمانىمنينطلُق- 
حُقوقعنالدِّفاعمنفالُبدَّ، المَكاييلفىواالْزِدواجيَّة، المواِقففىلالنتَقائيَّةمكانال

اإلنَسانُهوماُيحدِّدفالذى، السِّياسيواعتقاده، الدِّينيَّةعقيدتهكانتَمْهماإنساٍنُكلُّ، اإلنَسان
».أيدُيولوجيَّتهأوالسِّياسىَلونهأو، دينهوليس، إنَسانيَّتهُهو
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المصريَّةللوطنيَّةالنَّبيلالرَّمزهذالَتْشِييعخرَجالذى - الوطنىالَحْشدذلكنرىأْنعجَبفال
.المصريَّةالوطنيَّةالَحركةُمكوِّناتكليضمُّ - اَألخيرَمْثواهإلى

كَتاباتهتجميعإلىأْحَوجَنافَما، َطريقهعلىبالُمضيالِهاللىنبيلوعُدواقدالشَّباُبكانإذا
قدَّمتالتىالَكريمةاُألسرةولعلَّ، الشَّباببهاليفيَدونشرها» األهميَّةباِلغةوهى «السِّياسيَّة
،الَعِطرةسيرتهيضمُّلكَتاٍبَمْصدًرالتُكونالخاصَّةأوراقهلَناُتتيحالنَّادراإلنَسانهذالِمصر

.الكتابهذامثِلإلىأحوُجناوما
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الجمَاهِيرصوتُ
*

،الُمهمالحَدثهذابأهميَّةنشعرأنُدون» األهالى «مناأللفالَعدُد - الماضياألسبوُع - صَدر

طابٍعذاتاحتفاليَّةبمظاهرالُقرَّاءإلىلتخرجالُعدَّةفتعدُّ، عادًةالصُّحفبهتحتِفيالذى
فيهااستطاعالتىاالنتَخابيَّةالمعركةبُمتابعةاأللفعددهافى» األهالى «ُشغلتفقد، خاص

َشابوما، ِحصارمنمرشَُّحوهلهتعرَّضمارغم، ُمهمَّةمكاِسبُيحقِّقأن» التجمُّع«
منانتخابفىالدُّسُتوريحقِّهمُممارسةوبينالنَّاخبينبينحاَلتتجاوزاتمنالمعركة
.لتمثليهماألهليَّةفيهَيرون

ُمتطلًَّباباعتبارهُممثِّليهماختياِرفىالجماهيرحقِّعنبالدِّفاع -  كعادتها» - األهالى «ُشِغلت
لُتعزِّز، للَجماهيرالتِّرامبيععلىالحُكومةإصراربُمتابعةمعَهاوُشغلنا، للدِّيُمقراطيَّةأَساسيًّا

ورُموزهمرشَُّحوهبهُمنيمارغم، باألْغَلبيَّةِحزبهافوزبدعوىالشَّعبمجِلسعلىسيطرتها
الحزبيرشِّحهملممنبضمِّ، االنتخاباتمنوالثَّانيَّةاُألولىالمرحلتينفىُمِهينةهزائممن

بأكبر -  جهاًراعياًنا - قاُمواوبذلك، األَساسهذاعلىوانُتِخُبوا، كُمستِقلِّينوتقدَُّموا، َأصال
.الحُكومةباَركتها، الُمعاِصرالسِّياسىتاريخَنافى» َنْصب «عمليَّة

العددصُدوربُمناسبةوالِعرفانالتَّقديرمنباقًةلهاُنقدِّمبأنُيلزمناعلينا» األهالى «حقَّولكن
حقُّ - الصامدالصَّابرالشَّعبهذاجماهيرباعتباِرنا - عليَنا» فلألهالى، «األلفبعداألول

ونزاهةوأمانةبِصدٍق» األهالى «عبَّرتعاًما22قبلاألولصدورهافمنذ، بالَفضلالِعرفان
سياَسةُمواجهةفىالَوطنيَّةوالرَّأسماليَّةوالَفالحينالُعمَّال: الَعريضةالجماِهيرمَصالحعن

تزالالاجتماعيَّةأزمٍةمنعليهاترتَّبوما، السَّاداتأنورفرَضهاالتىالَخرقاء»  االنفتاح«
لَصالحمنهوالتخلُّص، العامالِقطاعوأِدإلىالرَّاميَّةاالقتصاديَّةالسِّياساتاستمراِرمعتتفاَقم

.والتَّبريراتالدَّعاَوىُمختلفتحت -  الوطنيَّةوليس - الَعالميَّةالرَّأسماليَّة

تعرَّضتالتيالُمصادرةوضربات»، األهالى «حولالسَّاداتضربُهالذىالِحصارورغم
آمالهاعنُيعبِّرللجماهيرصوًتا» األهالى «ظلَّت، الصُّدورعنللتوقُّفوتعرُّضها، لها

علىللجماهيرتحقَّقتالتيالمَكاسبتبديدوضد، الَقوميَّةالثَّروةتبديدضدُتناضل،  وآالمها
.2000. نوفمبرمن22، األهالي*
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مَصالححمايةعلىوتعمُل، اِلمصريِّينِإفقارِسياسةوجهفىوتقُف، ُيولُيوثورةيد
،والسِّياسيَّةاالجتماعيَّةحياتناالشَّديدبالتَّلوثأَصابتالتىالفَسادموجِةوجهفىالُمستضَعِفين

ُدونوأْصَحابهوأَدواتهأساليبهوفضَحتالفَسادمَظاهرُمختلفعلىكاِشفًةأضواًءفألقت
.ُمَداراةأوُمواربة

عنالدِّفاعرايَّةفحملت، الُمعاِصرالسِّياسىتاريخنافىالمهمالدَّوربذلك» اَألهالى «تكتفولم
التَّْصفويَّةالحُلولضدالشُّرفاءالُمناِضلينأقالُمصفحاِتهاعلىوناَضلت، الَقوميَّةالمَصالح
ُشعلةحملتكما، العربيالَقومىاألمنقضيَّةباعتبارَهامعهاوتعاملت، الَفلسطينيَّةللقضيَّة
الذىللتَّشويهالوطنيَّةالثقافةفيهتعرَّضتوقتفىوِإصراٍربإيمانالوطنيَّةالثَّقافةعنالدِّفاع
.القوميَّةللقضيَّةالتَّصفويَّةالحلوليخُدم

ِشعاراٍتوراءَسوءاتهُيدارىالذىاإلرهابضدَّالَحلقاتُمتَِّصلنضاال» األهالى «وناضلت
وأقامت، المشُبوهةوأهدافهوَرواِبطهَدوافعهوكشفت، دعواهفَسادلُقرَّائهاوبيَّنت، إسالميَّة

الرَّاميَّةالُمحاوالتكلوُمقاومة، الوطنيَّةالوحدةعنللدِّفاعحصينًةقلعًةنفسهامنالصَّحيفة
والتمسُّك، الدِّينأساِسعلىالِمصريينبينالتفرقةُيحاولمنُكلِّوكشف، بهاالَعبثإلى

الَعملمنالحلقاتُمتَِّصلتاريٍخإلىواستناًداشعبَنامصاِلحعنتعبيًراالوطنيَّةبالوحدة
عنالنَّظربغضِّ؛ الِمصريينتالُحمعنُتعبِّرالتىالوطنيَّةوالثَّقافة، الشَّعبيوالنِّضال، الَوطني
.السَّواءعلىواِإلسالمالَمسيحيَّةإطارفىالِمصريُّونعنهعبَّر، واِحدالشَّعبىفالمعتقُد، الدِّين

خاصًَّةوتحيًَّة، األلفبعدالواِحدالَعددصُدوربُمناسبة - الجماهيرَصوت» - لألهالي «تحيًَّة
علىعبَّرتالتىالشَّريفةالُحرَّةواألْقَلام، ِإصداِرهاعبءحملواالذينالتَّحريرلُرؤَساء

.الَعزيزلوطنناأفَضلُمستقبٍلأجِلمنوآالِمهاالجماهيرآماِلعنصَفحاِتها
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السياسياإلسالمفي - 4
رويأوليفيهلكتابنقدىعرض - السِّياسياإلِسالمإِخفاقُ

Olivier Roy, The failure of Political Islam
*

اإلحياءحركة «باسمالبعضيعرفهماأو» السياسىاإلسالم «ظاهرةالغربُيولي
إقامةفىونجاحها،  إيرانفىاإلسالميةالثورةقيامبعدوخاصًَّة، كبيًرااهتماًما»،  اإلسالمى

تزامنتوعندما،  وحضارتهالغربضددعائيةحمالتمنذلكصاحبوما»، الجمُهورية«
العالمبلدانوبعض، العربيالعالمفىاإلسالميةالحركاتانتشارظاهرةمعاألحداثتلك

التحسبوضرورة، الظاهرةهذهبخطورةالغربكتابعندإحساسهناكأصبح، اإلسالمى
يهددبخطرنذيًراباعتبارهااإلسالمىاإلحياءحركةتصويرالغربفىاإلعالموتعمد. لها

الثمانينيَّاتشهدتلذلك، الغربضدموجهة» َصليبيَّة «لُروٍحوبعًثا، الغربيةالحضارة
كتبها» السياسىاإلسالم «حولالغربيَّةالكتاباتمنينقطُعالسيالالقرنهذامنوالتِّْسِعينيَّات

الظاهرةلفهمجادًَّةمحاولًةيمثلبعضهاكان، سياسةوعلماءاجتماعوعلماءمؤرُِّخون
باعتبارهايقدُِّمهااآلخروبعضها،  اسبوسيتوجونكتاباتمثل، الصحيحإطارهافىووضعها
.هنتنجُتونكتاباتمثلللشيوعيةالبديلالخطر

فرنسىباحثوُمؤلِّفه، الغربيَّةالكتاباتمناألولالنوعإلىينتمىلهنعرضالذيوالكتاب
أرفعمنوهو،  بباريسالعلمىللبحثالقومىبالمركزيعمل) 1949عامولد (شاب

للمقاومةدراستهخاللمنبالظَّاهرةصلتهوجاءت،  مكانًةفرنسافىالبحثيةالمؤسسات
قادتهاألفغانيةالمسألةدراسةأنَّويبدو، كتابفىنشرهاسبقالتي، أفغانستانفىاإلسالمية

هذاثمرةفكانت، المحليةومصادرهاأدبياتهامناِإلسالمىاإلحياءحركةعلىالتَّعرفإلى
بعنوان1994عاماالنجليزيةإلىوترجم،  1992عامبالفرنسيةُنِشركتاًباالعلمىالجهد

وتدلُّ، المتوسطالقطعمنصفحة238فىاالنجليزيةالطبعةوتقع»، السياسىاإلسالمِإْخَفاق«
الحركةأدبيَّاتعلىOlivier Royروىأوليفيهالمؤلفإطالعسعةعلىالمراجعقائمة

.1997يناير. الهاللمجلة*
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تناولتالتىالمؤلفاتمنهائلكمٍّإلىإضافًة، والفارسيَّةبالعربيةُنِشرتالتىاإلسالمية
فهٍمعنَتْصُدرهنافكتابته، واِإلْسالميةالعربيةالبالدمختلففىللحركةالمختلفةالَفصائل

وجذورهوالسِّياسيةالثقافيةخلفيَّاتهمعرفهمنتمكُّنوعن، يتناولهالذىللموضوععميق
.الكتابأهميةجاءتُهناومن، التَّاريخية

الثَّالثالعالمأزمةُ
ُيعالجالأنهفذكر، الدراسةمنهجفيهاحدَّد، ِنسبيًّاطويلةبمقدمةللكتابالمؤلفقدموقد

العُصورإلىاإلسالميةالبالدإعادةإلىتهُدف، رجعيًَّةَحركًةباعتباره» السِّياسىاإلسالم«
أزمةعنتعبيًراباعتبارهاإليهاينظرولكنه،  الَغربية» الحداثة «آثاركلوتصفية، الوسطى

الثالثالعالمأنَّوالحظ، اإلسالميةالبالدعلىانعكاساتهالهاكانوالتى، عامًَّةالثَّالثالعالم
»القومية «خاللمنالتخلففجوةتعويضإلىوالسَّبعينيَّاتوالستينيَّاتالخمسينيَّاتفىسعى

.مًعاخاللهمامنأو»  االشتراِكيَّة«أو

داخليةعواملبسببوإحباطإخفاقمنالثَّالثالعالمبالدفىالتنميةأصابماولكن
منُكلهذلكعلىترتَّببمااالقتصاديةوالتبعية، الدُِّيونفخفىالوقوعأبرزها، وخارجية
لأليديولوجيَّاتبديلعنتبحثالثالثالعالمشعوبجعلت، واجتماعيةاقتصاديةمشكالٍت

جاءهناومن، أفضلحياةفىالشُّعوبأملتحقيقعنعجزتالتى» االشتراكية«و» القومية«
الُمعِضالتجميعلحلِّوكسبيل، واالجتماعيةالسياسيةللتَّنميةجديدكُمحرِّكالدِّينإلىاللجوء
.البالدتلكمنهاُتعانىالتي

»مسيحىإحياء «فهناك، المجالهذافىفريًدايكنلم» اإلسالمىاإلحياء «أنالُمؤلِّفويرى

عنبحًثاالدِّينإلىالتَجاٌءإنها»، الثورةالُهوت«بـعرفماخاللمنالالتينيَّةأمريَكاشهدته
»،السياسىاإلسالم «إلىالنظريجبالسياقهذاوفى.. حلهعناإليديولوجياتعجزتماحلِّ

ولكنه، حضارتهمحِوفىوالرغبة «للغربالعداءيحركهوال، للغربالنَّقيضيمثلالفهو
إلىالُمؤلفويشير.  الثَّقافىالتُّراثباسترجاعوالسياسيةاالجتماعيةلمشكالتهحلًّايلتمس
،وحركتهمدعوتهمفىالغربيَّةالحضارةُمنجزاتعلىاإلسالمىاإلحياءُدَعاةاعتماد

.اآلخرنفيتعنيالفإنهاانتقائيَّةبُصورٍةذلكتمَّوإنوالسِّياسيةالثقافيةألدواتهاواستخدامهم
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والمجتمع، اإلسالميةالدولةنموذجتقديمفىفشل» السياسىاإلسالم «أنَّالُمؤلِّفالحظوقد
إقامةإلىِإمَّاتقوُدالتَّيارلذلكالسياسيةالُممارساتوأنَّ، وأفغاِنْستانإيرانفىحتَّىاإلسالمى
فىالسُّقوطأو) إيرانفىالدَّولةوُمؤسِّساتوالدُّستوركالبرلمان (الطابععلمانيةُمؤسَّسات

الضَّوءإلقاءإلىالدِّراسةبهذهيهدفثمَّومن). أفغانستانفىحدثمانحوعلى (القبليَّةوهدة
السِّياسيةوالُممارَسات» السياسىاإلسالم «أدبيَّاتِصياغةفىوالمكانالزَّمانَعامليعلى

الغربيةبالبالدوعالقاتها، اإلسالميةالُمجتمَعاتحَياةفىأثًراتركتالتيالسياسيةللُمنظَّمات
إطارفىلِإلسالمجديدفهمإلىالُمْسلمينمواطنيهاأنظارتوجيهُتحاولبينما) الشَّمالِبالد(

.ُمتَزمِّتأخالقى

والتَّعدُّدالتَّنوعظاهرةُ
أوَُّلهاكان، َفْصالعشرأحدالمؤلففقدَّم، الكتابفُصوُلالُمهمَّةالمقدمةهذهبعدوتتوالى
،اُلمسلمينالُمفكِّرينمنواِإلصالحيينالتَّقليديينُرؤيةفىالسِّياسةمنوموقفهلِإلسالمعرًضا

الشِّيعى: المذهبىاالنتماءباختالفاإلسالميةالرُّؤىفىوالتعددالتَّنوعظاهرةبإبرازفيهاهتمَّ
توصيلهايريدبرسالةذلكمنليخُرج، الواِحدالمذهبداخلالرُّؤىواختالفبل،  السُّنىأو

يتباين، ُأُطرعدَّةوإنَّما، واِحًداثقافيًّا-سياسيًّا-اجتماعيًّاإطاًرايمثِّلالاإلسالمأنَّوهو، لقارئه
.اِإلسالميةوالثقافةالَغريبةالثقافةبينالتباينيناظرربماتبايًنااآلخرالبعضمعبعضها

مشروعغيابعلىُمركًِّزا، اإلسالمىالسِّياسيالتيارمفاهيمالتَّاليةالثالثةالفُصولوعالجت
التيالتناقضاتوعلى، اإلسالميةالمجتمعاتلمشكالتحلواليوفرُمتكاِملإسالمىنْهَضوى

بل، البعضبعضهااإلسالميةالِبالدوبينالواحدالبلدفىاإلسالميالسياسيالخطاببهايتَِّسم
.اِإلْسالميَّةللَحركةالُمختِلفةالفَصائلوبين

خاللمن، اإلسالمىالسياسىللتَّياراالجتماعيةالخلفيَّاتالمؤلفتناولالثالثالفصلوفى
َشأنهااإلسالميةالبالدفىالريفىوالمجتمعالحضرىالُمجتمعبينالكبيرللتناقضعرضه

تعبئةفىفعَّاالدوًراالتناقضهذالعبوكيف، الثالثالعالمبالدسائرشأُنذلكفى
تنميةعنالدولةعجزبسببإليهاالهجرةتوافدازدادالتىالمدنإلىالرِّيفمنالُمهاجرين

،بالُمدنالتنميةمشُروعاتتركيزإلىإضافًة، العملُفرصبتوفيريسمحالذيبالقدرالريف
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بالبالدصغيرةُمتوسِّطةطبقةخلقفىقاعدتهوتوسيعبالتعليماالهتماملعبهالذىوالدَّور
.المدينةُمجتمعفىالثقافىاالغترابمنعانت, ريفيَّةُأصوٍلمنجاءتاإلسالمية

الُمتعلمينبينالَبَطالةوانتشاروالثمانينيَّاتالسبعينيَّاتفىالثَّالثالعالمأزمةمعذلكوتزامن
إيرانمنالظَّاهرةلهذهمختلفةنماذجالُمؤلِّفوقدَّم، اإلسالميةالحركةُدَعاةاستقطبهمالذين

جاءتاإلسالميةالحركةجماهيرأنَّورأى، الَعربىوالمغربوباكستانوإندوِنسَياومصر
ُيقيمونالمدينةمجتمعفىُمَهمَِّشينعاُشواوالذين، الرِّيفمن - أيًضا - الُمَهاجرينالُعمَّالمن
ُيمثُِّلونوهؤالء، الخدماتمناألدنىالحدِّإلىوتفتقُر، حولهاتنتشرعشوائيَّةأحياءفى
».اِإلْسالميةالَحركةجماهير«

الحادَّةالتناقُضات
منبينهامافتناول، اإلسالميةاإليديوُلوجيَّةمأزقالمؤلفتناول؛ التَّاليةالخمسةالفُصولوفي

اإلسالمفكرلتطوُّرنُموذًجاوقدَّم، كُكلاإلسالمىالَعالموفي، الواحدالبلدفىحادَّةتناُقضات
المثقفينوخصَّ، الجزائريةاإلنقاذجبهةإلىاُلمْسلميناإلخوانمنوتضاُربهالسِّياسى

إلىيفتقرونالذينالمثقَّفينأنصاِفمنُمعظمهمأنَّفالحظ، خاصبفصٍلالُجدداإلسالميين
للحركةالفكريةالرُّموزبعضأفَكارباجترارويكتُفوناإلسالميةبالمَصادرالجيِّدةالمعرفة

.الشِّيعىالَعالمفىالُخمينىوأفكار، السُّنِّىالَعالمفىواَلمْوُدودى، ُقطبسيدأفَكارمثل

،الحركةفَصائلمنَفِصيلُكلإليهاينتمىالتىبالبالدالخاصَّةاإلسالمىالتَّيارأفكاروتناول

التَّصوُّرهذاويتباين، البعضبعضهااِإلسالميَّةالبالدتجمُعالتىالرَّوابطلشبكةوتصوُّرها
أُصولذاتأشكاٍلاختيارأو، إسالميةلخالفةواِضًحاتحديًدامحدودةغيرُهالميةدعوٍةمن

؛الخمسةالفُصولهذهوآِخر، اإلسالميةالبالدبينالرابطةتحقُِّقلمؤسََّساتغربيَّةعلمانيَّة

التىوالمؤسَّسات, حولهُطرحتالتىواألفكاراإلسالمىلالقتصادالمؤلفخصَّصهفصٌل
أنَّ- بحقٍّ -يرىوُهو، اَألموالتوظيفوشركات، اإلسالميَّةكالبُنوك؛ أساِسهعلىقامت

الرَّأسَماليالنِّظامبجوهرتحتفُظألنَّها؛ التَّيارهذامأزقعنُتعبِّراإلسالميةالبُنوكظاهرة
العُصورفىالِفقهُكتببهاتفيُضالتى» الشَّرعيةالِحيل «طريقةعلىأسلمتهوُتحاول، العالمى

يتَِّصلفيماالشَّرعيةاألحكامحولااللتفافبهاُقِصدِحيٌلوهي، اِإلسالمتاريخمنالُمتأخِّرة
.بالُمَعامالت
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والمجتمعالجهادبيناألفَغانيةللَمْسألةالمؤلفخصَّصهافقد، الكتابمنالباقيةالفُصولأما
خاصٍّبفصٍلاإليرانيةالثورةفىالشِّيعىالعامَلوخصَّ، والثَّورةالشِّيعةبينوإيران، التقليدى

.اإلسالميةإيرانلجمُهوريةالخارجيةالسياسةتحديِدفىالَعاملذلكألثر

والعَجزالفشلُ
بالَفشلالسياسىاإلسالمعلىالُمؤلِّفُحكمحيثيَّات - ِنسبيًّاالطويلة - الكتابخاتمةوتضمَّنت
؛الغربيَّةاُألصوِلذاتاأليُدُيولوجيَّاتتراُجععنالنَّاشئالسياسىالفراغسدِّعنوالعجز

إليترجُعألسباٍبالثالثالَعالمفىاإلفالسمنعانتالتيواالْشتراكيَّةواللِّيبراليَّةكالَقوميَّة
.األيدُيوُلوجيَّاتتلكُأطرإلىوليسالبالدتلكفىتطبيقهاُأسلوِب

ليسوأنَّه»، الجديدةبالسَّلفيَّة «تسميتهُيمكنفيماتالشى»  السياسىاإلسالم «أنَّالمؤلففرأى
الشَّرقحتَّىأواإلسالمىالعالمُيغيِّرلنفهو، األحوالمنحاٍلبأيِّجُيواستراتيجيًّاعاِمال

من، إليهاتنتمىالتىالدولقوالبفىنفسهاصبَّتالسياسىاإلسالمحركاتألنَّ، األوسط
ارتدتوإن، الطَّابعَقوميَّةمطالبعنتدرىأندونفعبَّرت، َطْشقندإلىالبيضاءالدَّار

.إسالميَّةمُسوًحا

فالتناُقض،  للَغربُكلهالثَّالثالعالمكراهيةعنتختلُفالللغربالحركاتتلكوكراهية
السُّلطويةالرُّؤيةفىتشترُكأنهاكما، الظَّاهرةهذهوراءيكُمنوالجُنوبالشَّمالبينالكبير
ماوهو)، المعارضةيمثلالذى (اآلخرونفي، الواحدالحزببقالبوالتمسُّك، السِّياسىللنظام
إلىالنظريلفتأنالمؤلفوُيريد. اإلسالميةالبالدفيهابماجميًعاالثالثالعالمبالدتفعله
هوإليهيرميماكلوأنَّ، القوميَّةللدولةجوهرىبديٍلتقديمعن» السِّياسىاإلسالم «عجز

إلىيتغيَّروحدهاللونولكننفسهالنَّسيجمننظاٌممحلهليحلَّالقائمالسياسيالنظامتصفية
.الثورةبعدإيرانفىحَدثبمامقولتهصحةعلىالمثالويضرب، اإلسالم

المؤسساتذاتالقوميةللدَّولة» اإلسالمى «البديلتقديمعن» السياسياإلسالم«عجزلقد
،للُمجتمعجديًدانموذًجامنهاأيٌُّيقدِّمفلم، الغربىالنُموذجمنالمستمدةالَعلمانيةالسياسية

أنَّعلىيدلُّالوالحُدودالشَّخصيَّةاألحوالفىالشَّريعةبتطبيِقالمطالبةعلىالتركيزويعتبر
:للدولةاألساسيةالبنيةكانتطالماالمنُشوداإلسالمىللمجتمعلديهمُمحدًَّدانُموذًجاثمة
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ِفكرفىالنموذجهذالغياب، بهاُأخرىاستبداليمكنال، حالهاعلىباقيًةواجتماعيًّااقتصاديًّا
بلٍدأيِّفىللسُّلطةوُصولهمحالِةفىالقائمبالنِّظاماالحتفاظسوىيملُكونالفهم، اإلسالميين

مثل، األساسيةبنيتهيمسُّالفيماالُمجتمععلىإسالميًَّةمْسَحًةِإضفاءمع، اإلسالميةالبالدمن
استمرَّتلوحتى (المحرماتمنعفىوالتشدُّد، المرأةوِحَجابوالثِّياببالمظهراالهتمام

ُروحمعذلكتَنافىوإن (اُلمسلمينغيرضدَّالتَّمييزمننوعواتِّباع)، الخَفاءفىُممارستها
).اِإلسالم

ال) الُجددالسَّلفيُّونإليهيدعومانحوعلى (المتزمِّتاإلسالميالمجتمعأنالُمؤلِّفويرى
اِإلسالميةالحضارةتلكمنالعالمُحرموإال، اِإلْسالميةالتاريخيةالتَّجربةفىلهوجود

إليهيدعوالذىفالمجتمع، المرُموقالذهبىالَعصرذلكتشهدأْنلهاكانوما، العظيمة
فىالتَّوسُّعإلىويدُعو، للحَضارةاإلنسانيةالمقوَِّماتإلىيفتقُر، أجدبمجتمٌعاإلسالميُّون

.االجتماعىالنِّفاقألوانمنلوٍنإلىالشَّريعةتطبيقبذلكفُيحوِّل»  الشَّرعيةالِحيل «استخدام

المشتركالقاسمُ
السياسىاإلسالمُدَعاةفُمعظم؛ الغربيةوالحَضارةالَغربمنللموقفبالنِّسبةالحالوكذلك
،الَغربفىبعضهمدَرسبل، الغربىالنَّمطعلىبالدهمفىُأقيمتَحديثةمدارسفىتعلَّموا

الموِقفوحقيقة، اليوميةحياتهمفىوالِفْكريةالمادِّيَّة؛ الغربيةالحَضارةُمنجزاتويستخدُمون
بهاُأدِخلتالتيالطريقةعلىواالحتجاجباالغتراباإلحساسعلىيُقومالغربيَّةالحَضارةمن

شُعوببينُمشتركقاسموهو، الوطنيةالهويَّةبتأكيدوالمطالبة، الغربيَّةالحَضارةُمنَجزات
هذايمثُِّلالثمومن. إسالميةغيرأوإسالميًةكانتسواءللغربُرؤيتهافىالثالثالعالم

.الغربيةالحَضارةأوالغربُيهدِّدحقيقيًّاخطًرااالحتَجاجىالموقف

بتضييِقاإلسالميةالبالدفىللُمجتمعاتالعلمانيَّةللبنَيةترشيداألمرحقيقةفىفالتَّأْسُلم
ُحرِّيتهتمسُّبُصورةالَفردُسلوكفىالدَّولةتدخُّلبمعنى،  واُألسرةالدَّولةبينالمساحة
مأزقمعوالتَّعاُملللُمجتمعاالقتصاِدىاألَساسعلى - ذلكعداما - ُتبقيولكن، الَفردية
اللُمْشِكالتكإيرانبلدفىالدَّولةُيعرِّضماوهو، مْحَضةعلمانيةبأدواٍتاالجتماعيةاألزمة
إلىاإليرانىالثَّورىاإلسالميالنَُّموذجلتصديرحقيقيَّةإمكانيَّةهناكيجعُلوال، لهانهاية

».للُمجتمعاإلسالمىالنُموذج «تقديمعنالَعجِزمنعانتاإليرانيةالتَّجربةمادامتالِجيران
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العرقِىالتعصُّب
القبليَّة» العصبية «حتىأو» الَقوميَّة «تجاوزعنعجز»السِّياسىاإلسالم «أنَّالمؤلفوالحظ

غلبحيث، وأفغاِنْستانوماِليزياوالجزائرالسُّودانحاالتمنلذلكأمثلًةوقدم، الِعرقيةأو
علىالقبليالتَّعصُّبغَلبكما، البالدتلكفىاإلسالميةالحركةفعَّاليَّاتعلىالِعرقيالتعصُّب

.الَيمنفىالحركةنشاط

النظاملمعطياتنتاٌجهىاإلسالميةالحركاتتمارسهاالتيالسياساتأنَّإلىذلكويرجُع
ُقدِّرفإذا. العالمىالمالرأسوحركة، والتَّوزيعاإلنتاجدوراتبشبكاتترتبط، العالمى

أو - المجتمععزلعنفستعجُزبالِدهافىاألموربزمامُتمسكأْنالجديدةالسَّلفيَّةللحركات
إلىتحتاُجفهي، العالمىالسياسىوبالتَّالى؛ االقتصادىالنظامعن - اإلسالميَّةالمجتمعات
لمؤسََّساتالغربىالنُموذجمناإلفالتتملُكالثمومن، ُسلطتهالدعمالعالمياالقتصاد

.أيًضاالِفكريَّةبل، الماديةالَغربُمنَجزاتعناالستغناءأو، الدَّولة

منعامًةالثالثالعالممنهُيعانىماإال، الغربمعالعالقةفىالحدةمظاهرمنيبقىوال
الشَّمالبينالُمتكافئةغيراالقتصاديةوالعالقات، االقتصاديةوالتَّبعيةاإلمبرياليةجراء

يتميزوال، الَغربيةللهيمنةِجْسٍررأسباعتبارهاإسرائيلمنالموقفإليهاُيضاف، والجُنوب
وهو، بالدهمفىالُمسلمينغيرمنالعدائىبالموقفإالالَقوميينعنالُجددالسَّلفيُّونذلكفى
الُجددالسَّلفيُّونيتناقُضوهكذا، اإلسالمَصِحيحفىلهاَسندالالتىالسَّلفىالتيَّارَسلبيَّاتمن
.لهايدُعونالتىاألساسيةالمبادئمع

»،السياسىاإلسالم «أدبيَّاتعلىالمؤلفإطالعِسعةعنيكشُفالكتابأنَّشكَّوال

السَّليمبتقِييمهوينفرُد،  األخيرينالَعْقدينفىاإلسالميةالمجتمعاتبظُروفالجيِّدةومعرفته
مشُروععنالبحثُمْعِضلةيحلُّالذلكولكن، اإلسالمىاإلحَياءلحركةالنِّهائيللحَصاد
وعبَّر، تقديمهفىفشلقد» السِّياسىاإلسالم «كانفإذا. جديدعالمينَظاملمواجهةنهضوى

إلىَأْدَعىذلكفإنَّ، تماًماذلكُيدركأنُدونَقومىإَطارِخاللمناألمرنهايةفىُرؤيتهعن
ُنهيئأنخاللهمنوُنَحاول، التَّخلُّففجوةبهُنعوِّض» قومى «نهَضوىمشروععننبحَثأن

.بالتَّحدياتَملئعالمفىالئًقامكاًناألنُفِسنا
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إسبوسيتوجون: لكتابعرض؟ حقِيقةأمأُسطُورةاإلِسالميالخطَر
John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality.

*

بُمختلفالغربمنُكتَّابأقالمسطَّرتهاالتىالكتاباتمنفيًضااألخيرانالَعقدانشهد
اُألصولىالمد«أو»،  اإلسالمياإلحياء «أو»،  السياسياإلسالم «ظاهرةبرصِدُتْعنى، اللُّغات

الُكتَّابُأولئكتداولهاُمسمَّياتمنذلكغيرإلىوتحِليلها» األخضرالخَطر «أو»،  اإلسالمي
بالظاهرةالمعرفةمنمنهمُكلِّوحظِّ، الفكريةوانتماءاتهمالسياسيةمواقعهماختالفعلى
.الظَّاهرةهذهعنهاُتعبرالتىبالثقافةِعلمهومدى، لدراستهايتصدَّىالتى

الخطرناقوسودق، اإلسالمىاإلحَياءظاهرةضدالتَّحريضبينالكتاباتتلكجمعتفقد
الشيوعيةمحلَّاإلسالمفيهايحلُّ، والَغرباإلسالمبينجديدة) ساخنةأو (ةباردبحربإيذاًنا
وراءالكامنةالعواملفهموُمحاولة، الغربعلىوسالًمابرًداوأصبحتَجذوتهاخبتالتى

اإلسالمإخفاق (كتابهفىروىأوليفيهفعلمانحوعلىدقيًقاعلميًّاتحليالوتحليلهاالظاهرة
ظاهرةتقديموراءمناالرتزاقمحاولةأو»، ينايرهالل «فىلهعرضناالذي) السياسى
أوالظاهرةألبعادفهٍمدون،  الغربيةالنَّشرُدورتتلقَّفهمجالفىبالكَتابةاإلسالمياإلحياء

كتابهفىاأللمانيالصحفى» Wilhelm Dietlديتلفلهلم«فعلمانحوعلى، الفهممحاولةحتَّى
اإلنجليزيَّةترجمتهوظهرت، باأللمانيةُنِشرالذىHoly War» الجهاد «عنوانحمَلالذى
.1984عام

اإلسالمىاإلحياءوحركة، عامًَّةاإلسالمعنالغربيَّةالكتاباتمنالزَّاِخرالفيضهذاوبين
،بهاقومهإقناعوأمله، الحقيقةضالَّتُهلعالٍمفريًدانموذًجاإسبوسيتوُجونيقف، خاصًَّة

تاونجورجبجامعةُينشئأنفاستطاع، التقليديةاألكاديميةالحُدودبالقضيةاهتمامهوتجاوز
علىجهدهووقف، لهُمديًراوأصبح» المسيحى - اإلسالميالتَّفاُهممركز  «المتحدةبالواليات

مناإلسالمساحةوِإبراء، والغرباإلسالمبينالتقاربيخدمالذيالبحثىالنشاطتبنِّي
.الغربكتابمنالكثيربهايصُمهالتىالُعدوانيةالطَّبيعة

.1997فبراير. الهاللمجلة*
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كاُثوليكىقسٌّ -  تاونجورجبجامعةالدوليةوالعالقاتاألديانُأستاذ - إسبوسيتووجون
على - لهُنِشر، وشُعوبه، وحضارته، تاريخه: اإلسالمدراسةفىتخصَّص)، ُجزويت (يُسوعى

»الُمستقيمالصِّراط: «هىاإلسالمعنُكتبستَّة - الزَّمانمنَعْقدينعلىقلياليزيدمامدى

فيهحلَّلالذى» والسياسةاإلسالم«و، وحَضارةكديناإلسالمعلىشاملًةنظرًةفيهُيلقىالذى
فىاإلسالم«و، حولهاالخاطئةالغربيَّةالمفاهيممنالكثيروصحَّح، السِّياسىاإلسالمظاهرة

اإلحياءدَعاوى «ثم، اإلسالميةالثقافةتميزالتىوالتنوعالخُصوصيَّةظاهرةفيهتناول»  آسيا
إسبوسيتوفيهاوشارك، الثَّمانينيَّاتأوائلفىعقدتندوةبحوَثيضمُّكتابوهو» اإلسالمى

األضواءفيهألقىالذى» اإلسالميةالشَّريعةفىالمرأة «كتابهوكذلك،  الكتابتحريروتولى
منالكثيروصحَّح، الُوسطىالُقرونفىالغربيَّةبالثَّقافةُمقارنًةاإلسالمبهتميَّزماعلى

الخطر «كتابه، آخًراوليسوأخيًرا، القضيةهذهحولالَغربفىشاعتالتىاألخطاء
منصادقةُمحاولةوهو، اليومأفَكارهألبرزنعرُضالذى» حقيقةأمأسُطورة: اإلسالمى
علميَّةُأُسٍسعلى، ُمحتواهامنالغربمعالُمرتقبةاإلسالميةالمواجهةمُقولةلتفريغالمؤلف

،1992عامالكتابُنشروقد، اإلسالمىاإلحياءظاهرةأبَعادلمختلفالعميقالفهمعلىتقوم

الثانيةطبعتهصدرتأْنلبثتوما، شديدباهتماٍمالغربيةوالسياسيةالِعلميةالدوائرفىوُقوبل
أنَّالكريمالقارئيعلمأنبقي. المقالهذافىلهانعرضالتىوهى1995عامفىالُمنقَّحة
.اِإلْسالميالعالمبشُئونيتَِّصلفيمااألمريكيةالخارجيَّةوزارةُمستشارىبينمنالمؤلف

والتعصُّباألصُوليةبين
مفرَّالمواجهةإلىوالغرباإلسالميتجههل: األسئلةمنعددبطرحكتابهإسبوسيتوويستهل

يتعارُضهل؟. الوسطىالعصورأهلتعصُّبمتعصِّبيناألصوليُّونالمسلُمونيعدهل؟. منها
اإلسالمىالَعالمفىالسياسىاالستقراريهدداألُصولىاإلسالمهل؟. الدِّيُمقراطيةمعاإلسالم

؟.اِإلقليمفىالمتحدةالوالياتومصالح

الخطرعن) تعبيرهحدِّعلى (فيهامبالغأفكارمنالغربىاإلعالمفىيروجماُيعدِّدوبعدما
المؤلفُيعلن،  ُمتناقضتينكحضارتينوالمسيحيَّةاإلسالمبينالمتوقَّعوالصِّراع، اإلسالمى

،الحقيقىإطارهفىاإلسالمىالخطرأوبالتَّحدِّيُيسمَّىماوضعالكتابمنالهدفأنَّلُقرَّائه

 -اإلسالميةالبالدأنويبيِّن، بالغربعالقتهوتاريخ، دوليَّةكُقوةاإلسالمحيويَّةوُمناقشة
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وتوجهاتهاوإيدُيولوجيَّاتهاسياَساتهافىوالتباُينبالتنوعتتَِّسم -  اإلسالميةالحرَكاتوكذلك
الكتابيهدُفكذلك، اإلسالمىباإلحَياءيتَِّصلفيماالخارجيةوسياساتهاوخططها، التنظيمية

المحتملالتهديدأووالتحدِّى، التِّسعينيَّاتفىوالغرباإلسالمتواجهالتىالقضايادراسةإلى
،1991- 1990الخليجوحرب،  ُرشدىَسلمانمسألةَضوءعلىاإلسالمجانبمنللغرب

حقيقةلنتبيَّن، اإلسالمىالعالمفىالديُمقراطىالتَّحولوتحديات، الجديدالعالمىوالنظام
.والغرباإلسالمبينالتعاونأوالصِّراعاحتماالت

اإلسالميةالحركاتأبعادبشرحالمؤلفاهتمَّفقد، الغربىالقارئإلىموجًَّهاالكتابكانولما
بماالتَّنميةُمشكالتحلِّعناإلسالميةالبالدعجزمننبعتحركاتباعتبارهاالُمَعاصرة

ولكن، واِردًةاإلسالمىالبديلطرحفكرةجعلت، اجتماعيةأزماتمنذلكعلىترتب
جُذورالمؤلِّفوتتبَّع. الثورةإلىاإلصالحمنتنوَّعاإلسالمىللبديلالحركاتتلكمنُظور
،الصِّراعبينالَعالقةتلكتأرجحتوكيف،  التاريخيةالتَّجربةفىبالغرباإلسالمعالقة

فىالغربيَّةالهيمنةعلىترتبماثم) الصليبيةالحُروبفىحدثكما (والُمواجهة، والتعاون
جديًدالوًناالغربىاالستعمارفىرأواالذين، المسلمينجانبمنفعلردِّمناالستعمارعصر

.الصَّليبىالعدوانألوانمن

السياسيةالحركاتعنالحديثإلىالطويلةالتَّاريخيةالخلفيةتلكمنالمؤلِّفوانتقل
الشيخعنداإلصالحىواالتجاه، األفغانىالدينجمالالسيدعندالفكريةوجُذورهااإلسالمية

حركةوتأسيس، بهاالبنَّاحسنوتأثُّر، رَضارشيدمحمددعوةثم، وتالميذهعبدهمحمد
نظرةألقىثم، الَباِكستانفىاإلسالميةالجماعةوحركة، مصرفىالُمسلميناإلخوان

)وماليزياإنُدونيسيا (آسياشرقجنوبإلىالمغربمناإلسالميةالحركاتعلىباُنورامية

.اإليرانيةوالثورةبإيرانمُروًرا

هامشمنبالقارئتدرَّجت، السِّتةالكتابفُصولمنخمسةاستغرقتكاِشفًةُرؤيًةفقدَّم
يؤكدللظاهرةُمحدَّدفهمإلىبهالمؤلفليِصَل، جوهرهاإلىظاهرهاومن، قلبهاإلىالقضية
صيٌغهناكبل، الغربفىيشيعمانحوعلىلإلسالمواحدةصيغةُتوجدفال، بالتنوعاتَِّسامها
معتتباين، عدةحركاتهناكوإنَّما، اِإلْسالمىلإلحياءموحَّدةحركةُتوجدوال، مختلفة
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عنللبحثوتجتهد، الوطنيواقعهاعنمنهاكلفتعبر، بالدهاظُروفبتباينالبعضبعضها
.بينهافيماوتتصارعالواحدالبلدفىاإلسالميةالحركاتتتنوَّعبل، لقَضاياهاحلول

الُمتعلِّمينمن - الغالبفى - جاءتاإلسالميةالحركاتكوادرأنَّإلىالقارئيخُلصكما
ذاتسياسيةتكتيَكاتيتبعُمعظَمهموأنَّ، الُوْسَطىالطبقةأبناءمن) غربيًّا (حديًثاتعليًما
حالةفىبالدهمفىالعلمانيةالمعارضة،  ُقوىمعالتعاونفىيتردَُّدونوال، غربيَّةأُصول
إيرانفىالحالهىكما - واإلرهاببالُعنفالحركاتتلكبعضاتِّسامورغم، األزمة

مراحلفىالبالدتلكظُروفعنيعبرالعنفذلكفإنَّ - والَباكستانوأفغانستانوالَجزائر
،واإلرهابالعنفتمارسالتيالجماعاتجانبإلىفهناك..  الُمعاصرتاريخهامنمعينة

المعُروفةالسِّياسىالصِّراعأدواتوتستخدم، سياسيًّا - اجتماعيًّاطابًعاتتخذأخرىجماعات
.الغربفى

والغرباإلسالم
فىطرحهاالتىاألسئلةعنفيهيجيُبالذىواألخيرالسادسالفصلإلىبناالمؤلفويصُل
)،الكتابحجممن% 30نحويمثل، صفحة75 (الكتابفصولأكبروهو، الكتابمطلع

يعكسُمهمفصلوهو؟»،  حَضاراتصراعهوهل: والغرباإلسالم «عنوانلهواختار
 -رأينامانحوعلى - الرجلكانولما، وفكرهالُمعاصرةاإلسالميةللحركةإسبوسيتوُرؤية

أنمنَّايستحقُّالفصلهذافإنَّ، اإلسالميالعالمشئونفىاألمريكيَّةالخارجيةُمستشاريمن
.المقالهذافىطويلًةوقفًةأمامهنقف

الحربفىالسوفييتىاالتحادمعالتَّعاملفى) طبًعاأِمريكايقصد (الغربمنهجالمؤلفينتقد
تكاليفالغربىاالقتصادتحمُّلمنذلكعلىترتَّبوما»، الشَّرإمبراطورية «باعتبارهالباردة
تلكجعلتفقد،  وهًماكانأنه - بعدفيما - اتضحالذيالسُّوفييتىالخَطرلمواجهةباهظة
فىليتبيَّن، والتحلُّلالتفسُّخعواملُرؤيةعنيعمونوخبراءهالغربساسةاُألحاديةالنظرة
.تماًماعارًياكان» الشرإمبراُطور «أنَّاألمرنهاية

،نفسهالسَّابقالموقفإلىاإلسالمىالعالمأحداثتجرهمأنمنقومهإسبوسيتوويحذِّر

جامعةبقيامتهديًدااإلسالمىاإلحياءفىويرون، بالغربُمحدًقاخطرااالسالمفيتصوُرون



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

247www.RaoufAbbas.org

يندفعثمومن، مواجهتهإلىوتسعى، للغربالتاريخىالعداءتحيىموحَّدةعالميةإسالمية
بلغتومهما، الثَّمنكانمهماودعمهااإلسالمىالعالمفىالعلمانيةالنُّظمتأييدإلىالغرب
بتلكجديدةأنظمةقياممخاطرتحمُّلمنبدال، وفَسادهاالسياسيةاألنظمةتلكاستبداددرجة
السياسىاالستقرارإلىالنظرإلى- المؤلفرأىفى - ذلكويؤدى، إسالمىتوجُّهذاتالبالد

القيممعتناقضتمهما، فيهالرَّاهنةاألوضاععلىالحفاظخاللمناإلسالمىالَعالمفى
.اإلنسانوحُقوق، السِّياسيةوالمشاركة، المصيرتقريروحق، الدِّيُمقراطية

التاريخىواِإلرثالماضىإحنواستدعاء، والمبالغةالجهلمنمزيًجاأنالمؤلفويرى
منهمكانمنحتى - وعلمائهالغربساسةأبصاَرُيعمىالثَّقافى - الدِّينىبالتعصُّبالُمشرَّب

لكواِدربالنسبةالحالوكذلك، اإلسالمىوالعالمالعربىالعالممعالتعاملعند -  النيةحسن
.الغربمعتعاُملهمعنداإلسالميةالحركات

تحليلعندالغربيينواألكاديميينوالسَّاسةالُكتَّابُمعظمجانبمناالنتقائيالموقفهذا
أغلبومعُهم (اإلسالميةالحركاتعناصرإليهاُتشيرالتىالدوافعيستبعداإلسالميةالحركة
أمريكاوتحيُّز، اإلمبرياليةمثللهورفضهمللَغربانتقادهمعند) واُلمسلمينالعرب

فىالنُّميرىنظام، ُتونس، إيرانَشاه (االستبداديةلألنظمةالغربيةالحكوماتودعم، إلسرائيل
الحَضارىللصِّراعنتاٌجاإلسالميةالحركاتبأنَّالقولعلىهؤالءويركِّز). لبَنان، السُّودان

.الغاشمالدِّينىوالتعصُّب

اإلمبرياليةالهيمنةمنالتخلص
-Panاإلسالميةالجامعة «بمقولةُمرتقبإسالمىخطرمنمخاوفهعندائًماالغربويعبر

Islamism ،«العالمفىالوطنىالتَّحررحركاتلوصفالمصطلحهذااستخدمماوكثيًرا
منذاليومقائمةالمخاوفتلكزالتوما. اإلمبرياليةالهيمنةمنالتخلصإلىالرَّاميةاإلسالمى

العالمأنَحاءجميعفىإسالميةثوراتقيامإلىالُخمينىبقيادةاإليرانيةالثَّورةاندالع
الحركةخطورةعلىالغربمعتعاملهافىتؤكدالعربيَّةالحكوماتبعضأنَّكما، اإلسالمى
علىللحصولوذلك، العالمىالصعيدوعلىبل، فحسباإلقليمىالصعيدعلىال، اإلسالمية

.بالدهافىاإلسالميةالحركاتضدالقمعيَّةللسِّياساتالغربىالتَّأييد
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،عنهالمرتقباإلسالميالخطردفععلىبُقدرتهاالغربإقناععلىإسرائيلتحرُصكذلك

بعداألوسطبالشَّرقالشيوعيةانتشارضدمنيًعاسدًّاتقفبأنهاالسَّابقةُحجَّتهاسقطتمابعد
منالتضخيمفىإسرائيلمعالغربيةالدولبعضمَصالحتلتقىوبذلك، الشيوعيةسقوط

لدعمهوجذًبا، الَغربلمعوناتاستدراًراعليه) العالمية (الصِّفةوإضفاء) اإلسالمىالخَطر(
.السِّياسي

فالبالد،  ِصحتهاعدمالتاريخأثبتأسُطورة» اإلسالميةالجامعة «مُقولةأنالمؤلفويرى
،البعضبعضهاعنوتتناقضبل، وتتباين،  تتنوَّعاإلسالميبالعالميعرفمايضمهاالتى

بهتتمتَُّعبمالذلكمثالويضرب. الوحدةعواملتُفوقاإلسالمىالعالمفىالتفكُّكوعوامل
وُدولوالباكستانوالكويتومصرالّسُعوديةمعحميَمةطيبةعالقاٍتمنالمتحدةالواليات

اإلسالمىالمؤتمرُمنظمةعجزوكذلك،  وإيرانليبيامعالسَّيِّئةعالقاتهارغم، العربيالخليج
،والُبوسنة،  الخليجوحرب، وأفغانستان، فلسطين: قضايافىموحَّدموقٍفإلىالتَّوصُّلعن

للسِّياساتالرئيسالمحدِّددورتلعُباإلقليميةالسياسيةواألوضاعالوطنيَّةفالمَصالح
،اتِّحادالُفرقةعاملبذلكوهى، الدِّينأواإليديوُلوجيةوليس، اإلسالمىالعالملبالدالخارجية

.الغربمخاوفُتثيرالتى» اإلسالميةالجامعة «أسُطورةُيسِقطممَّا

اإلسالمإلىالنظرةأنَّفيرى» الحضاراتصراع «مُقولةمناقشةإلىذلكبعدالمؤلفويتنقل
ُأحادىاإلسالمأنتتصوَُّرإنما، بينهمامحتوٌمالصداموأنَّ، الغربيةللحضارةنقيًضاباعتباره
إلىتنظُرفهى، اإلسالمىالعالميميُِّزالذىالتنوعوعن، التَّعدُّديةطبيعتهعنوتعَمى، الصِّيغة
بالًغاتأثيًراأثَّرتالتىاإليرانيةوالثورةالُخمينىاللهآيةمنظارخاللمنوالمسلميناإلسالم

النظرثمومن، اإلسالمىوالعالملإلسالمخاصًَّةاألمريكىوالشَّعب، عامًّةالغربُرؤيةعلى
ِصراعاتأنهاعلى، وأذربيَجان، والُبوسنة، ولبنان،  السودانفىالسياسيةالصِّراعاتإلى

الصِّراعاتتلكوراءتكُمنالتىالسياسيةالقَضاياوإغفال، اُألولىبالدرجةمسيحيَّة - إسالمية
.بهاالُمرتبطةاالجتماعيةوالقَضايا)، االسِتقالل، المصيرتقريرحقُّ، القوميَّة( 

مقولةيدحض،  هانتنجُتونطرحهاكما» الحَضاراتصراع «لفكرةمستفيضةمناقشٍةوبعد
الغربيةوالحضاراتاإلسالميةالحضاراتبينوالقيمالعَقائدفىاالختالفعناألخير

تحملواليُهوديةوالمسيحيةاإلسالمأنوأكَّد،  الُمرتقبللصِّراعكأساٍس) اليُهودية - المسيحيَّة(
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الصراعاترغموأنَّه، والقيمالعقائداختالفعنالنظربغضِّالمشتركةالَقسماتمنالكثير
وليس، الصُّورةمنواحًداجانًبايمثلذلكفإنَّ، والمواجهةبالعنفاتَّسمتالتيالتاريخية
اإلسالمبينوساٍققدٍمعلىقائًماالمتبادلوالتَّأثيرااليجابىالتداخلكانإذ، كلهاالصُّورة

منبالكثيراإلسالميةللحَضارةمديٌنالغرَبوأنَّ، العُصورتلكمرِّعلىواليُهوديةوالمسيحية
،الوسطىالعُصورَظالممنلُتخرجهالحَضاريَّةنهضتهمنهاانطلقتالتىوالُعلومالمعارف

التيوالخبراتوالعُلومالمعارفمنبالكثيرنفسهابالدَّرجةللَغرباِإلسالمىالعالميدينكما
.المغربمنالحديثالعصرفىإليهانتقلت

21القَرنفىالتغيير
السِّياسةوُصنَّاعالسِّياسيِّينالُمحلِّلينلُقدرةاختباًرا -  المؤلفرأىفى - التسعينيَّاتوتقدم
محاوالتتمثلالتىوتلكللغربتهديًداتمثلالتىاِإلسالميةالحركاتبينالتَّمييزعلى

السِّياسةأهدافبينوالتمييز، مجتمعاتهاتوجيهإلعادةتعملشرعيَّةوطنيَّةِإصالحيَّة
والحَقائقاإلسالمىالتهديدمخاوفوبين، المدىبعيدةوالمَصالح، المدىقصيرةالخارجيَّة

.ذلكتنافىالتى

فىتتأثرسوفومصداقيَّتهااألوسطالشرقفىالمتحدةالوالياتصورةأنَّإسبوسيُتوويرى
لألصواتاالستجابةعلىاُلمسلمينالُحكَّامبُقدرة) 21القرنمناألوَّلالعقد (القادمالعقد

المشاركةدائرةتوسعالتىوالمؤسساتوالقيمالسياسيةالثقافةبدعمبالدهمفىللتَّغييرالداعية
األخِذعلىالغربفىالسياسةُصنَّاعبُقدرةتتأثَّركما، المدنىالمجتمعدعائموُتقوِّىالسياسية
معهاالتَّعاملعلىوتحرصالسياسىاإلسالمصيغبتعدُّديةتعترُفالتيالمقارنةبالرُّؤى
.ُمختلفةبُطرق

التَّعدُّديةتفهمإلىالغربيدُعوتحديًّا،  خطًراوليستحديًّاتمثلالُمعاصرةاإلسالميةفالحركة
للمَطالباالستجابةإلىاإلسالميةالبالدفىالحُكوماتويدُعو، اإلسالميةالتَّجربةفىوالتنوع
بحركاتوالقُبول، الشعبيةالسياسيةاُلمَشاركةدائرةوتوسيع، السِّياسيةباللِّيبراليةالشَّعبية

الدوليدُعوكما، حقيقيةديُمقراطيَّةُمؤسَّساتوبناء،  َقْمِعهامنبدالالسِّلميةالُمَعارضة
،األصيلةالشعبيةالحركاتبينفتميُِّزالديمقراطيةالِقيمجانبإلىالوُقوفإلىالغربيَّة

واختيار، حُكوماتهاطبيعةتقريرفىالشُّعوببحقِّواالعتراف، العنيفةالثَّوريةوالحركات
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المصالحتباُينإلىترجُعاإلسالميةوالمجتمعاتالغربيَّةالُمجتمعاتبينفالخالفات. ُحكَّامها
».الحَضاراتِصدام «مقولةإلىترجعوال، والثقافيَّة، واالقتصاديَّة، واالجتماعية، السِّياسية

اجتماعيًَّةحركاتاإلسالمىاإلحياءفىيروناُلمسلمينمنالكثيرأنَّإلىالمؤلفويذهب
بالضرورة - تسعىالولكنها، ِإسالميتوجهذىمجتمعإقامةهدفها،  سياسيًَّةكونهامنأكثر

دولةقيامتقتضىاإلسالميالمجتمعإقامةأنَّآخُرونيرىبينما،  إسالميةدولةإقامةإلى-  
.ذلكعكساآلخُرونيرىوالثَّورةالُعنفإلىالبعضيدُعوحينوعلى، ِإسالميَّة

أوأمريكاأوللغرببالضَُّرورةُمعاديًةليستاإلسالميَّةالحركاتوُمعظمواإلسالم
،اُألوتقراطيَّةولألنظمة، الَقائمللنظامتحديًّاتمثُِّلاِإلسالميَّةالحركاتكانتوإذا، الدِّيُمقراطية

الذىالحقيقىالتَّحدِّيأنَّالُمؤلِّفويرى، األمريكيةالمصالح - بالضَُّرورة - تهدِّدالفهي
يعترفوأن، صِحيًحافهمااإلسالميالَعالموحَقائق، التاريخلفهمالسَّعيهوالَغربُيواجه

النُّبوءاتأوهامفىالوُقوعمخاطربتقليِلكفيٌلفذلك،  وِصيغهاإلسالمأْشَكالوتنوعبالتَّعدُّديَّة
الَغرببينالحربنيرانلتأجيج)  الحَضاراتِصداممُقولةمثل، (البعضصنعهاالتي

.الرَّاديَكالىواإلسالم

***

الحركاتفَصائلمعحواربفتحبالدهحكومةإقناعفىدورإسُبوسيتولُجونكانهلترى
بهتأتىقدلماتحسًُّباخاصًَّةالعربىوالعالم، عامًَّةاإلسالمىالعالمفىاإلسالميةالسِّياسية

إَطاروفى،  ِحدةعلىحركةُكلِّمعللتعاملدعوتهمعيتمشَّىذلككانوهل؟ الُمستقبلرياح
منيتواترماإنَّ؟ تحديًداالمتحدةوالوالياتالَغربمَصاِلحمنُظورومناِإلقليميَّةالظُّروف

الُحكمُنظمثائرةأثاَرالذىاِإلْسالمياإلحياءحركةفَصائلمعاألمريكىالحوارعنأخَبار
هذافىالُمؤلُِّفطرحهممَّابالكثيرتسترشُدالحواراتِتلكبأنَّيوحىأمريَكامعالُمتعاونة
.الكتاب
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يوليوثورةفي - 5
»السِّريَّةالقَنوات: «هيكللكتابنقديعرض

*

رحاهدارتالذىالصراعقصةكتابةعلىهيكلحسنينمحمداألستاذالكبيرالكاتبعكَف
وقدم , القرنهذامنالثانىالنصففىاألوسطالشَّرقفىوالحربالسياسةساحاتعلى

أهميتهااستمدتالتى، المهمةالكتبمنعدًدااألخيرالقرنُربعمدىعلىالعالميَّةللمكتبة
لغيرهيتوافرلمالذىالمعلوماتمنالهائلالكموذلك, األحداثصناعمنالكاتبُقربمن
النَّاِصروعبدعامًَّةيولُيوبثورةالخاصةالوثائقأي, المحليَّةالمعلوماتوخاصًَّة، الُكتَّابمن

.خاصًَّة

إبقائهاعلىمنهاكلتحرُص, السياديَّةالمؤسَّساتمنجهةمنأكثربينُمبعثرةالوثائقهذه
تلكيلزمالذىالتاريخيَّةبالوثائقالخاصبالقانونتكترُثوال, الباحثينمتناولعنبعيًدا

بذلتوقد، القوميَّةالتاريخيَّةالوثائقبدارتاريخيَّةقيمةذاتوثائقمنلديهامابإيداعالجهات
لديهامابإيداع، الجمهوريَّةرئاسةرأسهاوعلى: الجهاتتلكإلقناعُمضنيًةجهوًداالدَّارتلك
للمعُلوماتكمصدرخاصًَّةأهميًَّةهيكلكتاباتتحتلهنامن. جدوىُدونبالدَّاروثائقمن

.إليهاالوصولعنالتاريخفىالباحثيعجُزالتى

كانفالكاتب، بحذرمعهيتعامُلونالتاريخفىالباحثينأنَّإال؛ هيكلكتبهماأهميَّةورغم
تلكُصنَّاعمعالقوةدرجةفىُمتفاوتةعالقاتلهوكانت، عنهاكتبالتىاألحداثفىطرًفا

أضواءُيلقى, لهاتحليلهوعلى، لألحداثُرؤيتهعلىالعالقاتهذهانعكستثمومن، األحداث
,حالأىعلىذلكفىبأسوال, بالظِّاللُمحاًطااآلخرالبعضويترك, بعضهاعلىباهرًة

شاركالتىاألحداثعنشهادتهيقدمأنهدائًماويؤكد، بالتاريخاالشتغاليوًمايدعلمفالرجل
.اآلخربعضهامنواقترب، بعضهافى

منالسلسةهذاآخر» اإلسرائيليَّة - العربيَّةالسَّالممفاوضاتقصة, السريَّةالقنوات «وكتاب
.أَسابيعمنذبلندناالنجليزيَّةالطبعةظهرتوقد, العالميَّةللمكتبةهيكلقدمهاالتىالكتب

.1996مارس. الهاللمجلة*
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الطبعةبينهامن، األوربيَّةوغيراألوربيَّةاللغاتبمختلفأخرىطبعاتمعهاتظهروعادة
.نعلمفيماالشروقدارمنالصُّدورعلىُتوشكالتيالعربيَّة

كتبها، فصالعشرينالكتابويضم، صفحة572فىتقعالكتابمناإلنجليزيَّةوالطَّبعة
فىُيشيرأنهيكلحرصوقد. فُضولهويثيرالقارئيجذبالذى، المتميزبأسلوبههيكل
أينشَتاينألبرتالشَّهيرالطبيعةعالموبينبينهدارحديثفىوردتعبارةإلىالكتابمقدمة

بينصراٌعوإسرائيلالعرببينالصراعأنَّإلىاألخيرفيهاأشار، الخمسينيَّاتبدايَّةفى
.الَفلسطينىوالحقاليُهودىالحقبينالتوافقمننوعتحقيقإلىيحتاجاألمروأن، حقَّين

سُعوا - أدقبعبارة - أوالسريَّةالقنواتفتحفىشارُكوالمنالعامالتَّوجُّهالكاتبحددوبذلك
حرصوهو, الكتابفىالغائبالحاضركانُمهمًّاعامالالبدايةمنذالكاتبوأغفل, لفتحها

بالَقضيَّةاالهتمامدائرةمنوإخراجها, مصرتحييِدعلىوإسرائيلالعالميَّةالصُّهيونيَّة
المصرىالدورغيابأنليقينهم, معهاُمنفردسالمإلبراموالسعى، شتَّىبُسبلالفلسطينيَّة

.لهُمستسلمين، الصهيونىالكيانُمواجهةعنَعاجزينالعربيجعل

طالبين - فلسطينحربعشيَّة - فاُروقالملكأيَّاممنذمصرأبوابطرقالصهاينةأدمنلذلك
وتوقيع، إسرائيلقيامعشيَّةذلكوكان, بإسرائيلمصرالعترافالسبيليمهِّدربماحوارفتح

فىاألحرارالضُّبَّاطنجحعندماالصهيونيَّةأمالوانتعشت, 1949عامُرودساتفاقيَّة
منعدًدامطلقينالجديدالنظامُمغازلةفحاولوا، 1952يوليو23فىالسُّلطةعلىاالستيالء
.الوساطةجُهودُمشجِّعين، االختباربالونات

!مُزمنلجرحضُمادة
وسياسيُّونورؤساءمُلوكبذلهاالتىالجُهودقصةتقديموهوالكتابمنالغرضهيكلوحدَّد

أنَّهكما، الشَّخصىبطُموحهمأوللسَّالمبحبِّهممدُفوعين, وإسرائيلمصربينللوساطةوُعلماء
ُضمادةمجردكان1993عامالفلسطينيونوقعهالذىالسَّالماتفاقأنَّللُقرَّاءيبيِّنأنيريد

.والسالمالصِّراعأطرفبينبعيدةالزالتالمسافةوأن، شافًياعالًجاوليس، ُمزمنلجرح

اُألولىالخمسةالفُصولالكاتبخصَّصفقد؛ العالميالعامالرَّأييخاطبالكتابكانولما
األطرافوموقف، فلسطينفىالصهيونيَّةوأسماع، الفلسطينيَّةالقضيَّةعلىالضوءإللقاء



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

253www.RaoufAbbas.org

الفعلورد، فلسطينأرضعلىالصُّهُيونيالقوميالوطنإقامةعلىَساعدتالتىالدوليَّة
ترتَّبوماإسرائيلدولةوقيام، 1948عامحدثبمااألمرانتهىحتَّىوالعربيالفلسطيني

العربورفض، المعنيَّةالعربيَّةولألطراف، الفلسطينىللشَّعببالنسبةسلبيَّةنتائجمنعليه
.الُمحرَّماتمننوًعاذلكواعتبارمعهاحوارأيِّإجراءأو، بإسرائيلاالعتراف

العرببيناالتصالقنواتفتحومحاوالتالوساطةلجهودعرضالخمسةالفُصولهذهيلي
-الثالثىالعدوان (اإلسرائيليالعربىللصِّراعتناول) أحياًنا (هامشهعلىجاء، وإسرائيل

القنوات «موُضوععلىطغىالتَّفصيلمنبشيٍء) 1973أكتوبرحرب - 1967يونيوحرب
التَّحرُّكاتوبينبينهاخلًطاهناكجعلبل، األحيانمنكثيرفىالهامشإلىوحوَّله» السريَّة

،خاصًَّةاإلسرائيلىالعربىوالصِّراع، عامًةاألوسطبالشرقالمتَّصلةاألمريكيَّةالدبلوماسيَّة

ِنصف» أوالأريحا - غزَّة «اتفاقإبرامحتَّىفتححركةقياممنذالفلسطينىالدورواحتلَّ
والطَّرفالفلسطينىالطرفبيناالتصالُمحاوالتخاللهمنالمؤلفسردوأن، الكتاب

.السريَّةأوسُلوبمباحثاتُتوِّجتالتى، اإلسرائيلي

القنوات «وجاءت، الكتابنصفمنأكثراإلسرائيلي-العربيالصراعقصةتحتلوهكذا
روىهيكلأنَّوخاصًَّة، للَقارئوُمحيًِّراصعًباأمًرامتابعتهافأصبحت، هاِمشهعلى» السريَّة
الالذىالعالميالعامالرأىيخاطبالكتابألنَّربما (الزَّمنيالتَّسلُسلخاللمنالقصَّة
وتشابكت، بالدَّوليوالثنائي، بالعلنيالسِّريفاختلط)، الصِّراعبتفاصيلمعرفةلديهتتوافر

.القارئيديبينمن» السريَّةالقنوات «تفلتوكادتوتعقَّدتالخُيوط

والسالمالسَّادات
قنواتلفتحإسرائيلجانبمنملحوًظانشاًطاالنَّاِصرعبدفترةتشهدأنالطبيعىمنوكان

منبتشجيععريضةاتِّصالقناةبفتحوبادراألمرالساداتأنوروحَسم، مصرمعاتِّصال
منمعروفةأصبحتالقصةوبقيَّة، المغربملكالثانىوالحسن، ُرومانيارئيسُشاوشيسُكو

أكُتوبر «عنكتابهأو» الَغضبخريف «الساداتعنكتابهسواء، السَّابقةهيكلكتاباتخالل
1973.«

السَّالمحولاللغاتمنبالعديداألخيرةالسنواتفىصدرتالتىاألدبيَّاتخاللمنوكذلك
ُصنعلعمليَّةالسياسيِّينالُمحلِّلينتغطيةعنفضال، إسرائيلمعمصرأبرمتهالذىالمنفرد
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بمستوياتهاالدَّورياتفىُنشرتالتىالغزيرةالكتاباتخاللمن، األوسطالشرقفىالسَّالم
لهذامعالجتهعندجديًداهيكلُيِضفلملذلك، سواءحدٍّعلىوإعالميًَّةأكاديميًَّة، المختلفة
غيرإعالميَّةبتغطَيةحظيعلنيًّاواألغلب، سريًّامنهاالقليلكانالتىاالتِّصاالتمنالجانب

.مسُبوقة

ثورةقياممنذتمتالتىالُمحاوالتإالبالرَّصدالجديرة» السريَّةالقنوات «منيتبقىالولذلك
حرب «عنالثالثةُكتبهفىهيكلغطاهاأيًضاوهذه، النَّاِصرعبدجمالرحيلحتَّىيولُيو

منالعديدأقالمتناولتهاكما)، 1973أكتوبر (عنكتابهفىبعضهاإلىوأشار» عاًماالثَّالثين
أو، األوسطالشَّرقأزمةأو، األوسطالشرقصراععنكتُبواالذينوالباحثينالُكتَّاب

أزمةعنصدرتالتىالكتبوكذلك، النَّاِصرلعبدترجُمواأو، اإلسرائيلي - العربيالصراع
هيكلكتابفى» السِّريَّةالقنوات «هذهتجميعجاءذلكورغم، 1967يونُيووحربالسويس
.األوسطالشَّرقفىالسَّالمعنالبحثجُهودرصدإطارفىُمفيًداتسجيليًّاعمالالجديد

الغربمعالتورطخطُورة
إقامةإلىاألمريكيَّةالمتحدةالوالياتبسعىالوساطةجُهودمعيوليوثورةقصَّةوتبدأ

منبأحزمةالسوفيتىاالتحادإلحاطةجهودهاضمن» األوسطالشرقعنالدفاعُمنظَّمة«
الدِّفاعيَّةالمنظمةمركزمصرتكونأناألمريكىالتصوُّروكان، للَغربالمواليةاألحالف
مقدمةفىالحلفمشُروعوكان، المنطقةفىوسياسيإستراتيجيوزنمنلهابما، الجديدة

،الثَّورةقيادةمجلسأعضاءسنصغرورغم، الجديدالنَظامصناععلىُطرحتالتىالمسائل

،الغربمعحلٍففىالتورُّطخُطورةتماًمايُعونكانواأنهمإال، المتواضعةالسِّياسيَّةوخبرتهم

،التَّامالوطنىاالستقاللتحقيقإلىيسعونكانوالقد، مصرحولالتبعيَّةروابطيحكم

أشكالكلمقاومةعلىالعزمعقُدواولذلك، األجنبيَّةالسَّيطرةمنالبالدتخليصويريدون
.األحالفُمقدمتهاوفى، األجنبيَّةالهيمنة

الُقواتتحييدلضمانالثَّورةبدايةفىالمتحدةالوالياتُمساندةإلىحاجةفىكانواولما
فىلمصرأمريكاُمساعدةوإلى)، للثورةاألولىاأليَّامفىوخاصًَّة (مصرفىالبريطانيَّة

بالنسبةالُمراوغةخطَّالثَّورةقيادةمجلساتَّبعفقد، االقتصاديَّةوالتنمَيةالجيشتحديثمجال
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ُتلمِّحوال، الصَّريحالرَّفضُتعلنالفالثَّورة»، األوسطالشَّرقعنالدفاعُمنظَّمة «لموضوع
.للُموافقةباالستعداد

طليعتهاوفى، قرارإلىالتوصلدونتحولالتىالصُّعوباتاألمريكانأمامتطرحولكنها
أنَّاألمريكانوفهم، الَفلسطينيَّةوالمسألة) السُّويسقناةقاعدة (مصرفىالبريطانىالوجود

الشرقعنالدِّفاعمنظمة «مشُروعتسويقإلىيؤدِّيسوفالطَّريقمنالعوائقهذهإزالة
مشكلةحلِّضُرورةعلىجهودهااألمريكيَّةاإلدارةفركَّزت، مصرخاللمن» األوسط
إبرامإلىأدَّىبريطانياعلىشديًداضغًطافمارست، السُّويسقناةقاعدةفىالبريطانيالوجود
وراُحوا، الجدساعدعناألمريكانوشمَّر، 1954عاموالجالء1953عامالسُّوداناتفاقيتى
.وإسرائيلمصرُيرضيفلسطينلمشكلةحلٍّعنيبحثون

لهماألحرارفالضُّبَّاط، الفلسطينيَّةللمسألةحلإلىللتوصُّلمواتًيايكنلمالمناخأنغير
 -النَّاِصرعبدأنكما، تجاوزهاأونسيانهاالسَّهلمنليسفلسطينحربفىمريرةتجربة

،العربيَّةالمصالحيحققاتفاقإلىالوصولتستطيعمصرأنَّيرىال - الخُصوصوجهعلى

العدو «مصالحسيخدمالسياقهذافىيبرماتِّفاقأيَّوأن، الضَّعفمنالحالتلكعلىوهى
.حياتهطوالالنَّاِصرلعبدثابًتاموقًفاهذاوظل» اُألولىبالدرجة

إسرائيلحجمعلىالخالف
لم، إسرائيلمعالصلحتجاهالنَّاِصرعبدجانبمنالمتشدِّدالموقفهذاأنَّالغريبومن

ظلَّ، الصُّلحاستبعادفرغم، الفلسطينيَّةللقضيَّةبالنسبةالمدىبعيدةسياسةإطارتحديديتضمَّن
عنهالصَّادرةالتصريحاتكلِّففي، ُمبهًمااإلسرائيلىالوجودقضيَّةمنالنَّاِصرعبدموقف
هذهوفقالَفلسطينيينالالجئينمشكلةوحل، المتحدةاألممقراراتلتطبيقالدَّعوةكانت

.النَّاِصرعبديطرحهالذىاألساسىالمطلبهيالقرارات

أقرَّتهالذىالتقسيممشروعإطارفى، المبدأحيثمنإسرائيلبوجودالقبولضمًناذلكيعني
الذىإسرائيلحجمعلىخالفمسألةإلىاختزلتالمشكلةأنَّأي، 1947عامالمتحدةاألمم

منهدًفامايوًمااإلسرائيلىالوُجودمنفلسطينتحريريكنولم، التَّقسيمقرارحُدودتجاوز
معاجتماعفى (أنكرالنَّاِصرعبدأنبل، ُيشاعكانماغيرعلى، النَّاِصرعبدجمالأهداف
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لمذلكأنللزعيمينوأكَّد، البحرفىإسرائيلإللقاءتسعىمصرأن) 1957عامونهُروتيُتو
،المصريَّةالسياسيَّةاألهدافمنوليس، المصرييِّنالمسئولينمنأيٍّلسانعلىيوًمايرد

من1949عامصدرتصريًحاهناكأنفتبيَّنجديًّابحًثااألمرهذابحثتمأنههيكلويضيف
الصَّحفيِّينوأحدالعربيَّةالجامعةعامأمينباشاعزَّامالرحمنعبدبينتمتُمقابلةخالل

استعدادعدمالعاماألمينفأبدى، إسرائيلقياممسألةمعهالصَّحفيتناولعندما، األجانب
الحالةهذهفىاليُهوديفعلهعمَّاالصَّحفيسألهوعندما. الصهيونىبالكَيانلالعترافالعرب

بتحرِّيالنَّاِصرعبدواهتمام»، منهجاُءواكماالبحرإلىيعوُدون: «عزَّامالرحمنعبدردَّ
إبرامشهادة «علىللحصولمحاولةوكأنهيبُدوالبحرفىإسرائيلإلقاءدعوىوراءالحقيقة

لالستهالككانفلسطينتحريرشعارأنَّعلىواضحةداللًةويدلُّ»، التُّهمة «تلكمن» ذمة
إلحاحُيفسِّرذلكولعلَّ، الوُجودفىالحقُمنازعتهاأوإسرائيلتصفَيةيعنىوال، المحلِّي
إلىبالوُجودالضِّمنىاالعترافيحوِّلمصرمعاتفاقإلىالتوصلعلىوأصدقائهاإسرائيل
.صريحقانونياعتراف

تضمنَتسويةإطارفىجاءإذاإالاالعترافهذالتقديماستعدادعلىالنَّاِصرعبديكنولم
أوالالجئينعودة (المتحدةاألممقراراتعليهانصَّتالتىحُقوقهالفلسطينيللشَّعب

جانبمنمقُبواليكنلمما - بالطَّبع - وهو، التَّقسيمقرارحُدودنطاقوفى)، تعويضهم
االلتزامأو، الالجئينقضيَّةبحلِّالتزامدون» الواقعباألمر «اعتراًفاأرادتالتىإسرائيل
.التَّْقسيمبحدود

الرُُّضوخعلىإلرغامها1967 ،1956فىبالُقوَّةمصرعلىالمتواصلالضغطكانُهناومن
مباشرحواٍرفىللدخولاالتَِّصالقنواتفتحمحاولةفىاالستمرارمع، اإلسرائيليَّةللمطالب

تسريبفإنَّ، مصرمعاتِّفاقبتوقيعإلسرائيلاإلستراتيجيَّةاألهدافتحقيقفىفشلإذا
ارتكزتالذىالنَّاِصرعبدأقدامتحتمنالبساطبسحبكفيٌلاإلعالمأجهزةإلىأخباره

.بإسرائيلاالعترافمسألةمنالُمتشدِّدموقفهعلىالعربىالعالمفىزعامته

المشروعهواإلسرائيلىالعربىالنزاعلحلطرحتالتىالتسويَّةمشروعاتأهمولعلَّ
عاميننحوواستغرق» ALPHAألَفا« الكودىاالسمحملالذىالشاملةللتسويَّةاألمريكى

ثمرةكانالمشروعأنوظنَّ، كافًيااهتماًماُيعطهلمهيكلأنَّالغريبومن)، 1955 – 1953(
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فىولكنه، األمريكيَّةوالخارجيَّة، األمريكيَّةالمركزيَّةالمخابراتمنعملمجُموعةجهد
حلفدولصياغتهفىوَشاركتاألمريكيَّةالخارجيَّةوضعتهمشروًعاكانالحقيقة

فىجديدةصفحةلفتحالزاويَّةحجركانالمشروعألنَّ، وفرنسابريطانياوخاصًة، األطلنطي
بالدكلفيهتستوعباألوسطالشَّرقعنالدفاعمشروعإطارفى، األوسطالشرقتاريخ

األطلنطىحلفإشراكعلىاألمريكىالحرصكانولذلك، وإسرائيلِمصرفيهابماالمنطقة
،التَّسويةعلىالمترتِّبةالماليَّةاألعباءمنكبيًراقسًطاوفرنسابريطانياتحميلمعالتَّسويةفى

مصرإلىاالقتصاديَّةوالُمساعدات، الالجئينوتعويَضاتالمياهبمشُروعاتوالمتعلِّقة
.إسرائيلجيرانمنوغيرها

بينالمباشرةغيرالمباحثاتفىالوسيطدورأندرُسونُروبرتفيهلعبالذىالمشروعوهو
وإعطائهالنَّقبمنإسرائيلانسحابعلىالنَّاِصرعبدفيهاأصرَّوالتى، وإسرائيلمصر
إسرائيلباستطاعةيكنلمماوهو، العربىوالمشرقمصربينأرضياتِّصاللتحقيقللعرب
،1948عامعليهايدهاوضعتالتىاألراضيثلثىنحوُتفقدهاسلميَّةتسوَيةإطارفىقبوله

إقناععبًثااألمريكانوحاول، السَّاحليَّةالمنطقةعلىصهُيونى) كانُتون (مجردإلىوتحولها
وأدَّى، الَعربيوالمشرقمصربيناألرضياالتَِّصاللمطلببديلعنبالبحثالنَّاِصرعبد
الُعدوانخاللمنبالُقوَّةالتسويَّةفرضسبيلعنبالبحثإسرائيلإسراعإلىالمشروعفشل

.1956عامالثالثي

منوإسرائيلمصربينمحُدودةلفترةنشطتالتىالوحيدةالقناةهىهذهكانت، ُكلٍّعلى
،الجديدكتابهفىهيكلذكرهاالتىالقنواتمنذلكعداماأمَّا، األمريكيَّةالوساطةخالل

أو، النَّاِصرعبدجانبمنصمَّاءآذاًنالقيتاتَِّصالقنواتلفتحمحاوالتمجرَّدفكانت
فىوساهم، لمصررسائللتوصيلالَعالميَّةوالصهيونيَّةإسرائيلجانبمنمحاوالت
عبدإقناعحاولواالذينوديُجولونهُروتيُتومثلكبارزعماءاالتِّصالقنواتفتحمحاوالت
فرديَّةبمبادرةذلكوجاء، لذلكاستعدادهموعرضوا، إسرائيلمعحوارفتحبضرورةالنَّاِصر

علىمصرلتشجيعالعالميَّةالصُّهيونيَّةمحاوالتبدافعأو)، 1967و1965 (ديُجولحالةفى
زعيم، ُجولدمانناُحوممنبتشجيعتحرَّكااللذانونهُروتيُتوحالةفىإسرائيلمعالتَّحاُور
ُدون1965و1961و1957أعوامفىالدَّءوبُمحاوالتهكرَّرالذى، الَعالمىاليُهوديالمؤتمر
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كيرمتجُهودفىالمصريَّةالقيادةإلىاإلسرائيليَّةالرسائلتوصيلمحاوالتوتمثَّلت، جدوى
البرلمانُعضوكُروسمانوريتشارد، األمريكيَّةالمركزيَّةالمخابراترُجلُروزفلت

أنشطكانتالخُصوصوجهعلىَشاوِشيْسُكووالرَّئيسالرُّومانيَّةالحكومةولكن، البريطانى
مناعتباًراِمصرإلىاإلسرائيليَّةالرَّسميَّةشبهأو، الرسميَّةالرَّسائلنقلفىدوًرالعبمن

.للُقدسالشَّهيرةالسَّاداتزيارةبعدوإسرائيلمصربينالمباشراالتِّصالتمحتَّى1970عام

التىاألخرىالكتبمنإثارًةأقلَّاِإلسرائيلي - العربيللصراعملفًّايقدمُجملتهفىوالكتاب
هيكلكتاباتبهاانفردتالتىفالميزة» عاًماالثَّالثينحرب «ُثالثيَّةوخاصًةهيكلنشرها
عبدأوراقمنالُمستقاةتلكوخاصًَّة، الكبيرةالُمهمَّةالمعلوماتحصيلةوهى، السَّابقة
الخفيَّةباالتصاالتالمتعلقةالمعلوماتمنالكثيرألنَُّربَّما، الكتابهذافىتتوافرال، النَّاِصر

فىهيكلعرضهاالتىالتطوُّراتمنكبيًراقسًطاألنَّربما، ِسرَّاتعدلموإسرائيلالعرببين
مكتفًيا، القرارُصنعدوائرعنبعيًداهيكلكانعندما1995و1979بينوقعالكتابهذا

بدائرةاحتفاظهميزةكانتوأن، األوسطالشَّرققضيَّةحولينشرماوتتبع، ُبعدعنبالمراقبة
المنطقةفىالسياسةمسرحعلىالرَّئيسيِّينالالعبينمنالكثيرمعواِسعةوثيقةعالقات
.فريدنوعمنُمراقًباوجعلته، أمامهالرؤيَّةمجالوسَّعت

،سمعهوماشاهدهمافيهاسجَّل، ُمتميِّزسياسيكاتبمنشهادًةيقدمالكتابأنَّهذابعديبقى

،الكتابفىاإلَضاءةتوزيعوراءكانتالخاصةوُرؤيتهالسِّياسيوموقعهموقفهأنشّكوال

.ُمتميًِّزاخاصًّامذاًقاهيكللكتاباتيجعلذلككانوإن، الظِّاللمساحاتوتحديد
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ألفَاللخُطَّةالكَامِلةالوثَائِقُ
*

العشرنحومدىعلىالَجزيرةبقناةالُمهمبرنامجهفيهيكلحسنينمحمداألستاذتناول
أيزنهاوراألمريكيالرئيسإدارةوضعتهاالتيAlphaألفابالخطةاتَّصلماُمعظمالحلقات
عليالهيمنةتحقيقإلىالغربسعيإطارفي، البريطانيَّةالوزراءرئاسةمعالتَّامبالتَّنسيق

إقامةإلىالرَّاميةالمشُروعاتفي) مصررأسهاوعلى (دولهاوإدماجاألوسطالشرقمنطقة
السوفييتياالتحادضدَّموجَّهدفاعينظام

الدَّائمحرصهورغم» ألَفاالخطةزمن «تمثل» 1956ـ1954 «السَّنواتهيكلاألستاذواعتبر
عنوانحملتملفًّا23منالُمصوَّرةوالبريطانيَّةاألمريكيَّةالوثائقخاللمنالحديثعلي

أنَّإال، البريطانيَّةالخارجيَّةوزارةمصدرها» 1955عاماإلسرائيليَّةـالعربيَّةالتسويَّةـألفا«
يدورممَّاالكثيرعرفعيانكَشاهدالشخصيَّةوالخبرةالوثائقمادَّةبينمزجالشَّائقعرضه
.الكواليسوراء

،األمريكيالجانبمعُمتبادلةمذكِّراتتضمُّالبريطانيَّةالوثائقمنالَكثيرلديكانتولما

،ألفاالخطةتفاصيلحولولندنواشنطنفيُعقدتسريَّةاجتماعاتومحاضروُمراسالت

بعيداحتفالها» الكرامة «ُأشاركأنرأيتفقد، الفلسطينيَّةالقضيَّةبتسوَيةمنهااتصلماخاصًَّة
الفلسطينيَّةالَقضيَّةتسويَّةبمشروعيتعلقفيماالبريطانيَّةللوثائقالِقراءةهذهبتقديم، الثَّورة
.1955عام

الكثيريحمل1955عامطرحالذيالمشروعلهذااألساسياإلطارأنَّالقارئيالحظوسوف
فيالتفاوضطاولةعلىمكانهاتحتلُّمازالتالتيوقسماتهاالتَّصفويَّةالحلولمالمحمن

منكلباهتمامـعاًما53قبلكتبتوثائقفيالِقراءةهذهتحظىأنمتمنيًّا، المناسباتمختلف
.الَفلسطينيَّةالقضيَّةمنيولُيوثورةوموقف، َفلسطينأمريعنيهم

مايو15فيولدالذيالصهيونيالكيانقلق1952يوليوثورةقياميثيرأنالطَّبيعيمنكان
ميزانكانمتكافئةغيرحربفيانتصارمنحقَّقهبماوجودهيدعمأنواستطاع، 1948

.2007يوليومن23. الكرامةجريدة*
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جيوشهالهاتتهيَّألمحرٍبفيالعربيَّةالدولتوريطالهدفوكان، صالحهفيفيهاالُقوى
االعترافإلىالعربيضطرأنهو، سلًفامعُروفةنتيجتهاكانت، وتدريًباتسليًحاالضَّعيفة
للكيانيتيح، ُمؤقتحلٍّبمثابة) المدةمحددةغير (الهدنةاتفاقيَّاتوجاءت، الصهيونيبالكيان

سالم «لفرِضالمستقبلفيتسنحقدلفرصةانتظاًرااألساسيَّةبنيتهدعمفرصةالصُّهيوني
.العربيَّةالدُّولعلى» إسرائيلي

أْلِسنِةعلىتردَّدما، 1952يولُيوثورةقياممنالصهيونيالكيانقلقأسباببينمنوكان
الضُّبَّاط «تنظيمدفعفيفلسطينحربدورإلىإشاراتمن» الثَّورةقيادةمجلس «أعضاء
وعبًثا، الوطنيَّةاألهدافتحقيقعنالعاجزالفاسدالنظامإلسقاطالتحرُّكإلى» األحرار
قادتهافأصدر، تجاههاالجديدالنظامنيَّاتتستشفأن - لهاالُمَساندةوالُقوىـإسرائيلحاولت

»اتِّفاق «إطارفيمصرمعبسالمالعيشاستعدادهاعنمؤشِّراتأعطتالتيالتَّصريحات

ُسؤالعلىُيلحُّونبالقاهرةواألمريكيَّةالبريطانيَّةالسفارتينرجالوراح، الطَّرفينبينُيبرم
فكان ، إسرائيلتجاهنيَّاتهمعن» ُمنفردين «الثَّورةقيادةمجلسأعضاءمنالبارزينبعض
قناةعنالبريطانيَّةالقواتوجالء، االستقالللتحقيقالمطلقةاألولويَّةأن» دائًما «الرد

الثَّورةقيادةمجلسأجندةعلىفليستفلسطينقضيَّةأمَّا، االقتصاديَّةالتَّنميةوتحقيق، السُّويس
».اآلن«

جالءألن، بالخيرتبشرال» الصُّهيونيالكيانإلىُنِقلتالتي «التصريحاتتلكمثلوكانت
ِميزًةمصريعطي، السُّويسقناةقاعدةعليالمصريالجيشوسيطرة، البريطانيَّةالقوات

المصريالنظامأنخاصًَّة، وإسرائيلالعرببينالصِّراعتجدَّدحالفيُمهمًَّةاستراتيجيًَّة
واضحةمؤشراتوجودعنفضالهذا، المتحدةالوالياتمنالسالحطلبفييلحُّكانالجديد
،التَّصنيعنحوواالتجاهالعاليالسدمشُروعبإقامةتنمويَّةقفزةتحقيقنحوالنظاماتجاهعلى

الخطرنذيَرالجديدالنظاميجعلمما، االقتصاديَّةمصرقدراتفينوعيَّةنقلًةيحققبما
يعد» 1954منذ «عبدالناصرأنيرىُجوريونبنكانلذلك، إسرائيليتهدَّدبهيستهان

الثائرالمصريالضَّابطذلكآمالتحقيقدونتحولأنإسرائيلعلىوأن»، العربأتاُتورك«
.الطَُّموح
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إلىذلكفمردُّ، مصرفيالجديدالنظامبقيامخيًرااستبشرتقدالمتحدةالوالياتكانتوإذا
جرِّإلىتطلعهاوإلى، والسِّياسيَّةاالجتماعيَّةأزمتهتجاوزعنالقديمالنظامعجزمنيقينها
المنُظومةمركزمصرتصبحأنفيوأملها، األوسطالشَّرقعنالدفاعمنظوماتإلىمصر
قيادةموقفولكن، الحلفذلكإلىاالنضمامبمزاياالجددمصرحكامإقناعوحاولت، وقلبها
.اإلسرائيليَّةللمخاوفُمثيًراغامًضابدااألمريكيَّةالدَّعوةمنالجديدالنظام

بإمكانيَّةواِضًحاانطباًعاتعطولم، صراحًةالحلفإلىاالنضمامالثَّورةقيادةترفضلم
:منهاالشَّأنبهذاقراٍرإلىالتوصلاستطاعتهالعدمُمبرِّراتقدَّمتوإنَّما، القبول

الستمرارُمبرًِّرايعطيالغربيالدفاعمنُظومةإطارفيإقليميحلٍفإلىاالنضمامإنَّ
مصريفقدممَّا، الجديدالحلفأعالمتحتالسُّويسقناةقاعدةفيالبريطانيالوجود

ليدقَّجاءنظاًما - المصريعُيونفي - الجديدالنظاميبُدووبذلك، األبدإلىاستقاللها
.الوطنياالستقاللنعشفياألخيرالمسمار

المصريفالجيش، التبعيَّةأنواعأبشعمننوعإلىتحول، أكفاءبينيكنلمإذاالتحالفإنَّ
أنَّكما، والتدريبللتسليحالمتدنِّيالمستويبسببالضَّعفمنلهاُيرثىحالةفي

اللذلك، جيِّدامدُروَسةللتَّنميةخطةإالمنهاتنقذهالبأزمةيمرُّالمصرياالقتصاد
يجعلهاالذيالسِّالحعلىالحصولبعدإلِّاالحلفموضوعفيالبتمصرتستطيع

واالستثماراتالمُعوناتعلىحصلتوإذا، الحلففيشركائهامعالمساواةقدمعلى
.قويمصرياقتصادلبناءالالزمة

ُمفترضبعيدخطرضدموجَّهحلفإلىاالنضمامقراراتخاذتستطيعالمصرإن
.إسرائيلهوحُدودهاعلىقابعداهمخطرهناكبينما»، السوفييتياالتحاد«

منالمتحدةالوالياتُتحذِّرإسرائيلفراحت، الصهيونيالكيانالمصريَّةالُحَججأقلقت
بتلكاألخذبعدمالمتحدةالوالياتوتنصح، النَّاِصرعبدجماليتبعهالذي» المراوغةأسلوب«

والحُصول، المتحدةالوالياتابتزاز «هومصرفيالجديدالنظامهدفألنَّ، الجدمأخذالُحجج
والحُصول، المصريالجيشوتسليح، السويسقناةعنالبريطانيَّةالقواتبإجالءمطالبهعلى
».الِحلفإلىاالنضماممن -األمرنهايةفي - التَّهرُّبثم، االقتصاديَّةالمساعداتعلي
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يعدمالتْلِبيةاستعدادعلىكانا، داالسالخارجيَّةووزير، أيزنهاوراألمريكيالرئيسولكن
شديًداضغًطابريطانياحليفتهاعلىالُمتَّحدةالوالياتفضغطت، المصريَّةالمطالبمنمنطقيًّا
يوليوفياألوليباألحرفعليهاالتوقيعتمَّالتيالجالءاتفاقيَّةإبرامإلىالتوصُّلتمَّحتى

»،الرابعةالنُّقطة «برنامجخاللمنالمحُدودةاالقتصاديَّةالمعوناتبعضوقدَّمت، 1954

الجديالتحركيتّمفلم، العاليالسدِّمشروعوتمويل، السِّالحمنمصرطلباتأهملتولكنها
لمطلبينِمصراستجابةبعدإال، المصرياالقتصادوتنمية، المصريالجيشدعمنحو

:أساسيَّين

فيوبريطانياالمتحدةالوالياتمعمصرتتعاونأنعلى، إسرائيلمعسالمباتفاقالقُبول
.عليهللتوقيعجميًعاالعربيَّةالدول» جرِّ«

الوُجود «حجةزوالبعد» األوسطالشرقعنالدفاعُمنظَّمة «إلىمصرانضمامذلكيلي
بإبرام» اِإلسرائيليالخطر «حجةوزوال، الَجالءاتفاقيَّةبتوقيع» مصرفيالبريطاني

.إسرائيلمعالسَّالماتفاقيَّة

اتفاقيَّةتوقيعبعدمصرفيالثوريالنظامقيادةأطلقتهاالتيالُمطمئنةغيراإلشاراتورغم
»العربَصوتإذاعة «وإقامة، العربيالعالمفيالوطنيالتَّحرُّرحركاتتشجيع: مثلالجالء

 -العراقيالحلفلمشروعضاربةُمعارضةحملةوشن، لالستعمارالُمَضادةالدعايَّةلبثِّ

أنَّاألمريكيَّةالمتحدةالوالياتأيقنتذلككلرغم»، بغدادِحلف «باسمعرفالذيالتُّركي
ماوهو، األوسطالشَّرقفيالغربمخطَّطاتتنفيذطريقفيعثرةحجرتمثلفلسطينقضيَّة

.أيًضابريطانيابهاقتنعت

عبدالناصرجمالِخبرةقلَّة «إلىحدةمنالمصريَّةالفعلرُدودبهاتسمتماالدولتانوعَزت
نظامأركاندعمإلىحاجته «إلىوأيًضا»، تجربتهوقلَّةسنِّهلصغرنظرا، الدوليَّةبالشئون
معوالصِّدام، 1954مارسأزمةبذلكيقصد» (ُمعارضةمنلهيتعرَّضمامواجهةفيُحكمه

).والشُّيوعيِّينالُمْسلميناإلخوان

للقضيَّةتسوَيةمشروعلوضعسويًّاالعملفيوبريطانياالمتحدةالوالياتشرعتثمومن
فيالنهائيَّةِصيغتهواكتملت)، تامةسريَّةفي (1954خريففيلهاإلعدادبدأ، الفلسطينيَّة
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البريطانيَّةالخارجيَّةمنلكلرفيعُمستوىعلىُممثِّالنصياغتهفيشارك، 1955يناير
عليوأطلق، والقاُنونيِّينالسِّياسيِّينالخبراءمنُمشتركفريٌقيعاونهما، األمريكيَّةوالخارجيَّة
وزارةملفاتمنملفًّا23فيالمشروعوثائقوتقع» Alphaألفا «الكودياالسمالمشروع
األطرافرأياستطالعدونالمشُروعإعدادتموقد، أشرنامانحوعلىالبريطانيَّةالخارجيَّة
).وإسرائيلالعرب (المعنيَّة

لبسطوالتمهيد، المعنيَّةاألطرافعليالتَّسويَّةلطرحالمناسبالمناختهيئةإطاروفي
في) اإلسرائيلي (للسَّفير) األمريكيالخارجيَّةوزير (داالسفوسترُجونصرَّح، مكوناتها
علىيجبوأنه، ُمؤقَّتةُهدنةخُطوطضمانتستطيعالالمتحدةالواليات «بأنَّ، واشنطن
»،الحُدودتلكضمانالمتحدةالوالياتمنتطلبأنقبل، حدودهاأوَّالتحدِّدأنإسرائيل

وفي، غزةقطاععلىالمتكرِّراإلسرائيليالعدوانمنامتعاضهاالمتحدةالوالياتوأبدت
بهتقبلأنيمكنمايستطلعانبالقاهرةوالبريطانياألمريكيالسَّفيرانراح، نفسهالوقت
.التسويَّةشُروطمنالمصريَّةالقيادة

»ألفا «الفَلسطينيَّةالقضيَّةتسويةمشرُوع
،بالالجئينالخاصةوالقرارات) 1947عام (فلسطينتقسيمبشأنالمتحدةاألممقراراتشكَّلت

العربيَّةاألطرافأنالدَّولتانشعرتفقد، المقترحالتَّسوَيةلمشروعالمرجعياإلطار
األممقراراتبتطبيقااللتزامضُرورةعلىتحرُص) لبنانـسورياـالعراقـمصر (األساسيَّة
تلكالتَّسويةمشروعأصحابوضعلذلك، فلسطينشعبوحُقوقبالتَّقِسيمالخاصَّةالمتحدة

 -أو، التقسيمبقرارااللتزامعلىُموافقتهاإسرائيلُتبديأنأملعلىأعينهمُنصبالقرارات

بينوسًطاحلًّايحققالذي، بالقدراألراضيفيالتَّناُزالتبعضبتقديمتقبل - األقلعلى
.اإلسرائيليَّةواألطماعالَعربيَّةالمطالب

الالجئينمُشكلة: أوالً
المنتعويضأوديارهمإلىالالجئينإعادةعلىنصَّتقدالمتحدةاألممقراراتكانتوإذا
منألًفاوسبعينخمسةعودةعلىالمقترحةالتسويةنصَّتفقد، ُممتلكاتهعنمنهمالعودةيقبل

يمثلوال، شُعوبهاأمامالوجهماءالعربيَّةللدُّوليحفُظرمزيكإجراء، ديارهمإلىالالجئين
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فيوتوطينهم، ممتلكاتهمعنتعويضهمفيتمالالجئينباقيأما، إسرائيلعليحقيقيًّاعبًئا
.لَفلسطينالمجاورةالَعربيَّةالبالد

استرلينيجنيهمليونبمائةعنهاالتعويضفيالحقلالجئينالتياألراضيقيمةُقدِّرتوقد
:التاليالنحوعلي

.استرلينيجنيهمليون69.5زراعيَّةأراض

.استرلينيجنيهمليون21.5حَضريَّةأراض

.استرلينيجنيهماليين9الُقدسأراض

29يومفلسطينفيالعَقاراتُسوقأسعارأساسعلىوالعقاراتاألراضيقيمةتقديرتمَّوقد

مع)، َفلسطينبتقسيمالخاصالمتحدةلألممالعامةالجمعيَّةقرارصُدورتاريخ (1947نوفمبر
.الَفلسطينيِّينُممتلكاتمنالُبوراألراضيقيمةاستبعاد

جنيهمليونعشرينبمبلغالَفلسطينيِّينالالجئينتخصُّالتيالمنُقولةالممتلكاتقيمةوقدرت
واألثاث، والماشية، الزراعيَّةوالمعدات، والسيَّارات، والمتاجر، المصانع: وتشمل، استرليني
وعشرينمائةبلغت) التَّسويةمشروعوفق (للتَّعويضاتاإلجماليَّةالقيمةأنَّأي. المنزلي
.االسترلينيَّةالجنيهاتمنمليوًنا

بريطانياتقريرحسب (التَّعويضاتتلكتحمُّلعلىاإلسرائيلياالقتصادقدرةلعدمونظًرا
علىالدَّولتاناتفقت، بالتَّسويةإسرائيلقبولطريقفيعائًقاذلكيقفالوحتى)، وأمريكا

طويلقرضُصورةفيإمَّا، إلسرائيليقدَّمالتَّعويضاتقيمةمجملمن% 70نسبةتحمُّل
إصرارحالةفيكمنحةيقدمحتَّىأو، تردالومنحةقرٍضإلىُيقسَّمأوفوائددون، األجل

.التعويضاتتحمُّلعدمعلىإسرائيل

التياأللمانيَّةالتعويضاتإلىيضافأنفإمَّا%)، 30نسبة (التعويضاتقيمةمنبقيماأمَّا
بريطانيافيالثريَّةاليهوديَّةالنُّخبةتتحملهأو، لليُهودبتقديمها» الغربيَّة «ألمانياُألزمت

خمسمديعلىسنويَّةُدفعاتعلىللتعويضاتالالزمالتمويلتدبيريتمأنعلى، وأمريكا
.الَفلسطينيِّينالالجئينمنلمستحقِّيهابسدادها - بدوِرها - لتقومإلسرائيلتقدم، سنوات
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،الطلباتتلقيوجهة، التعويضاتعلىللحُصولالتقدمشُروطالتسويةمشروعوتضمَّن

التَّعويضطالبإلزاممع، الطلباتلتلقيالمتحدةاألمممنخاصَّةلجنةتشكيلعلىفنصَّت
بإتاحةإسرائيلإلزاميتطلبمما، المنُقولةأوالثابتةملكيتهُتثبتالتيالمستنداتجميعبتقديم
ولكن، عليهااستولتالتيالطابوسجالتإلىبالرجوعالمستنداتهذهعلىالحُصولفرصة

يعالجنصًّاالمشروعيتضمنلمكما، المشروعبشُروطيردلمالضرورياإللزامهذامثل
متوقًَّعاكانماوهو (أصحابهاعنالُمستنداتتلكبحجبإسرائيلقياملُمشكلةالتصديكيفيَّة
).بداهًة

األولىالدفعةفييصرففال، لهمستحقًّاوباتالتعويضفيحقهإثباتالالجئاستطاعفإذا
أنالمبلغهذالصرفهويشترط، اإلسترلينيَّةالجنيهاتمنألًفاالخمسينيتجاوزالمبلًغاإال

بوثيقةذلكيثبتوأن، َصغيراستثماريمشروعفيالمبلغاستغاللاعتزامهيثبتبمايتقدم
مستحقَّاتهباقيعليذلكبعدحصل، الخطوةهذهتمَّتفإذا، فيهايقيمالتيالدَّولةمنُمعتمدة

.وعشرسنواتخمسبينيتراوحزمنيمديفيسنويَّةُدفعاتعلىالتعويضقيمةمن

التسويةهذهمنيخرجسوفالفلسطينيالالجئأننجد، الشُّروطتلكفيالنظرأمعنَّاوإذا
النجاةيلتمسونديارهممنخرُجواالالجئينمعظمأنالمعروففمن، اليدينِصفرالجائرة

الوثائقهذهتقديميشترطالتسوَيةومشُروع، ممتلكاتهموثائقمعهميحمُلواأندونبأرواحهم
 -خاطرطيِبعن - ُيقدُِّمالذيالمغتصبفيالنيَّةحسنويفترُض، التعويضعلىللحُصول

فيالالجئوتدخل، السليبةملكيتهعنالتَّعويضينالأنالحقلصاحبتتيحالتيالوثائق
ذلكاقتصاديخدمفيماالمبلغيستثمرسوفأنهليثبتالُمضيفبالبلدالبيروقراطيَّةسراديب

ُسلبفيماحقهإثباتعقباتتجاوزاستطاعإذاهذا، واالستغاللاالبتزازمنيسلمفال، الَبلد
.منه

مصالحفيهُروعيت، شكليًّاكانالتسويَّةمشروعفيبالتعويضاتتعلقماأنهذامعني
...السليبوطنهإلىالعودةُيفضِّللمنبالنسبةالحالكانتوكذلك، وحدهالصهيونيالكيان

.فلسطين

:يليبمافلسطينإلىالعودةفييرغبمنإلزامعلىالتسوَيةمشروعنص
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موطنهتحديديتضمن، المتحدةاألممتشكلهاالتيالمختصةاللجنةإلىبطلبالتقدُّم
.ومؤهَّالتهاألصليَّةومهنته، فيهاأقاربمنلهوما، فلسطينداخلاألصلي

وفق «رفضهأوالطَّلبقُبوللهايحقُّالتي، اإلسرائيليَّةالسُّلطاتإلىالطلباتاللَّجنةتنقل
».األمنيَّةمَصالحها

مقُروًناإسرائيلدخولتأشيرةعلىالحُصولبطلبالالجئيتقدم، الطلبقبولحالةفي
.ِإسرائيليًّامواطًنايصبحبأنالقُبولبتعهُّد

مداهاالتَّسويةمشروعُيحددلم (فترًةيظلُّ، ِإسرائيلدخولتأشيرةعلىالالجئحَصلإذا
مواقعتحديديتمأنعلى «الحُدودعلىيقام» معزل «فيأقرانهمعيعيش) الزَّمني
يتسنَّىحتي»، المتحدةاألممولجنةاإلسرائيليَّةالحُكومةبينيبرمباتفاقالمعازل
.العودةلطالباإلقامةأماكنتحديداإلسرائيليَّةللُحكومة

،بنفسهلذلكيسعىأنعليهبل، الَعائدلالجئعملُفرصةبتدبيرِإسرائيلحُكومةتلتزُمال

القضاءإلىاللُّجوءعليه، استردادهاوأراد، منُقولةأوثابتةملكيَّةلهكانتفإذا
.بالتَّعويضالمطالبةلهيحقوالاإلسرائيلي

،التَّعويضطالبمنحظًّاأسعد) التسوَيةمشُروعَضوءعلى (الَعودةطالبيُكنلموهكذا

الحدودعليمعزلفياإلقامةيقبلوأن، ممتلكاتهوعنالفلسطينيَّةهويتهعنيتخلَّىأنفعليه
الهُنودمعازلُيناظرماالمقترحةالمَعازلتلكفييرونكانواالتسوَيةمشُروعُصنَّاعلعلَّ(

يشبهوضعفيفيهايكونمعُلومةغيرلُمدَّة) إفريقَياجنوبفيواألفارقة، أمريكافيالُحمر
العودةطلباتألنَّ، أسرتهدونفرًداتقبلقدالتيإسرائيلبهقبلتإذاهذا، السَّجينوضع
.عائليَّةوليستفرديَّة

الجئألف75 (فلسطينإلىالالجئينمنالمحُدودالعَددوعودة، التعويضاتبشروطواقترن
)الجئألف750 (الالجئينعددجملةالتسويَّةمشروعحدَّدفقد، الالجئينلتوطينخطة)، فقط

بحجة) الجئألف880 (وهو» الالجئينوتشغيلغوثوكالة «لدىالُمسجَّلبالرَّقميقبلولم
150بـالالجئينُأسرعددالتسوَيةمشُروعوقدر، الوكالةمنالمقدمالرقمفيالُمبالغةاحتمال

:التاليالنَّحوعلىتوطينهميتم، أسرةألف

أسرةألف30األردنوادي
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.ُأسرةألف15سيناء

.ُأسرةألف15ُسوريا

.ُأسرةألف15إسرائيل

.ُأسرةآالف10لبَنان

.ُأسرةألف25غزَّة

.ُأسرةألف35اُألرُدن

).الجوارُدولفيتوزع (آالف5التَّعويَضاتُمستحقِّيمنالصَّغيرةالمشُروعاتأصحاب

.ُأسرةألف150اإلجمالي

زمنيَّةلفترة» الالجئينوتشغيلغوثوكالة «عمليستمرَّأنعلىالتسوَيةمشروعونصَّ
فيالالجئينإدماجيتمحتيدعمهافيبالَمساهمةالمتحدةوالوالياتبريطانياتعهُّدمعأطول

.لهمالُمخصَّصةاالستيطانمناطق

األرَاضيبعضعنإسرائيلوتنازلالحدُودترسيم: ثانيا
،العربيَّاتوجاَراتهاإسرائيلبينالحدودترسيمضُروَرةعلىالنصالتَّسوَيةمشُروعتضمَّن

علىأولهماقاعدةترتكز، األراضيمنصغيرينُمثلثينعنومصرلُألردنالتناُزلمع
شرقشمالحُدودعنداآلخرالمثلثقاعدةوترتكُز، الغربيَّةللضفةالشرقيالجُنوبيالطَّرف

بينالعبورنقطةتحددحيُث، إيالتإلىالمؤدِّيالطَّريقعندالمثلَّثينرأَساويلتقي، غزَّة
بذلكفيتم)، نفقشقطريقعن (تحتهأو) جسرإقامةطريقعن (الطَّريقفوقإمَّاالمثلثين
تختفيوهكذا، الهاشميَّةاألردنيَّةللمملكةغزَّةتبعيَّةنقلويتمالغربيَّةوالضِّفةغزَّةبينالربط

هويَّتهشعبهايفقدكما، التسوَيةمشروعأصحابرأىمانحوعلىككَياناألبدإلىفلسطين
.الوطنيَّة

للتسويَّةالسياسياإلطار: ثالثا
منفالبد، وهويَّةوشعًباكياًناالفلسطينيالوجودإنهاءكفلقدالتسوَيةمشروعكانفإذا

معُهدنةاتِّفاقيَّاتعلىالموقعةالدُّولوجميعإسرائيلبينتبرم» َسالم «بمعاهدةذلكتكريس
الخاصةاللَّجنةتوصياتإطارفيوذلك، وُسوريا، ولبنان، واألردن، مصر: وهي، إسرائيل

)،1949ديسمبر11في (المتحدةلألممالعامةالجمعيَّةقراربُموجبُأقيمتالتي، بفلسطين
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إسرائيلمنلكنالمشتركةالحدوديحدِّدملحق، المقترحة» السَّالم «معاهدةبمشروعوألحق
.وسورياولبنانواألردنومصر

حالةفيالمتحدةاألممإلىباللجوءالموقعةالدولتعهد «علىالنصَّالمعاهدةمشُروعتصدَّر
بملحقالواردةالمشتركةبالحدودوالقُبول، الُقوَّةاستخدامإلىاللجوءوعدم، بينهانزاعنشوب

الالزمةالدستوريَّةالتعديالتبإجراءطرفكليقومأن «علىالمشروعنصَّكما»، المعاهدة
معطرفأيبارتباطاتالمساسذلكعلييترتبأالعلى، المعاهدةنصِّمعيتماشىبما

وتلتزم، المتحدةاألممميثاقمعيتعارضوال، المعاهدةعلىالموقعةاألطرافغيرمنالدول
علىالموقعةاألطرافبيننزاعوقوعحالةفيمًعابالتشاورالمعاهدةعلىالموقعةاألطراف
».المعاهدة

عليأو» الحربحالةإنهاء «علىالنَّصتفاديالُمعاهدةمشُروعنصِصياغةفيُروعيوقد
شملتقدالُمعاهدةبُنودكانتوإن، معهادبُلوماسيَّةعالقاتوإقامة، بإسرائيل» االعتراف«

وآلياتقنواتوجوديقتضي، ماأزمةوقوعحالةفياألطرافبينفالتَّشاور، ضمًناذلك
.بإسرائيلاالعترافيعنيبالُملحقالواردةالحدودبخطوطواالعتراف، لالتصال

التَّسويَةمشروعمنإسرائيلموقف
تصرفاتولكن، السِّريَّةالتزامعلىالحرصتماميحرُص» Alphaألفا «فيالعملفريقكان

علىالمتحدةالوالياتحرصأنَّإدراكهاعنتنمكانت1955 - 1954عاميفيإسرائيل
قدماعملعلىاإلقدامإلىيقودهاقد» األوسطالشرقعنالدِّفاعمنظَّمة «إلىمصراجتذاب

إدارةفيالقرارُصنعدائرةعنبعيًداكانالصهيونيالنفوذأنخاصًَّة، بإسرائيليضرُّ
سريَّةأسلحةصفقةبعقدالَعسكريَّةقوتهاتضخيمإلىإسرائيلاتجهتلذلك، أيزنهاورالرئيس

.فنيَّةُمعدَّاتمنبهاارتبطوماالمقاتلةالطَّائراتعلىللحُصول) 1954أغسطس (فرنَسامع

وإنتاجديُمونةمفاعلإقامةإلىأدَّىالذيالنَّوويالبرنامجاتجاهفياألوليخطواتهاوبدأت
خاللمنالمصريَّةاألمريكيَّةالعالقاتتخريبإلى - نفسهالوقتفي - وسعت، الذريَّةالقنابل
تموالتي، مصرفيوالبريطانيَّةاألمريكيَّةالمنشآتتخريباستهدفتالتي» ُسوزانا «عمليَّة
».الفونفضيحة«بـعرففيماكشفها
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استعدادعنسمعتهوما، إسرائيلإلىتسرَّبتقد» ألفاالخطة «عنكاِملًةمعُلوماٍتأنَّويبدو
للقضيَّةشاملًّاحلًّاذلكيقدمأنعلى، المتحدةاألممقراراتإطارفيبتسوَيةللقبولعبدالناصر
طرحهسؤالعليتعليًقاعبدالناصرأبداهامالحظةفيذلكجاء، فرديًّااتِّفاًقاوليسالفلسطينيَّة

إمكانيَّةبشأن1955فبراير20فيمصرزيارتهعند) البريطانيالوزراءرئيس (إيدنعليه
بعدغزةعلىالُكبرىغارتهاإسرائيلشنَّتفقد، اإلسرائيلي - العربيللنزاعحلإلىالتوصل

حتَّى، آلخرحينمنغزةعلىتتوالىغاراتهاواستمرَّت، الُمقابلةهذهمنفقطأيامأربعة
الخارجيَّةوزير - لداالستصريحعلىردًّا، 1955أغسطسفيُأخرىُكبرىغارةوقعت

المنوتعويض، عمليًّاالممكنةالحدودفيالالجئينإعادةضرورة: «فيهأعلن - األمريكيَّة
دفععلىإسرائيلتساعدسوفالمتحدةالوالياتبأنَّووعد، ديارهمإلىإعادتهميمكن

.التَّعويضات

االتصاالتوبدأت، الفلسطينيَّةالقضيَّةتسويَّةمشروعبلورةفيهتمَّالذيالوقتفي، وهكذا
صوتبأنَّمصرلتقنعغزَّةعلىالمتواصلعدوانهابشنِّإسرائيلسارعت، مصرمعبشأنه

حتَّى، التَّسوَيةيرفضالذيالطرفهيمصرولتجعل، الدِّبلوماسيَّةصوتعلىيعلوالسالح
الغربمصالححمايةعلىاألقدروأنها، العربي» التطرُّف «ضحيَّةبأنهاأمريكاإسرائيلتقنع
.األوسطالشرقفي

مصرموقفُ
لقاءفيتمَّالذيذلكهو؛ عبدالناصرجمالمعرسميلقاءفيفلسطينلقضيَّةذكرأوَّلكان
لمشروعالنَّاِصرعبدبقبولتبشِّرإشارًةإيدناعتبرهوقد، الذكرسالفالنَّاِصرعبد - إيدن

.عليهتفاصيلهُتعرضحين» ألفا«

مصادرخاللمنالكواليسبينيدورماثمةأنيعلمكانأيًضا - عبدالناصرجمالأنَّويبدو
من» ألفا «بمشُروعِعلٍمعلىدمشقيَّةنديمأنالقاهرةفيالبريطانيالسَّفيراكتشففقد، أخري
.األمريكيَّةالخارجيَّةإلىوالُمقرَّب، بواشنطناللُّبنانيالسَّفيرمالكشارلخالل

،التَّسويةمشروعجوانببعضفياستشارتهمتمَّتالذينالقالئلالُخبراءبينمنكانولعلَّه

في - بعدفيما - أرسلهالنَّاِصرعبدأنَّحتَّى (النَّاِصرعبدبجمالالصِّلةوثيقدمشقيَّةكانولما



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

270www.RaoufAbbas.org

بعضالنَّاِصرعبدجمالإلىوصلتربما)، األمريكيَّةاإلدارةإلىرسميَّةغيرمهمة
ُصلٍحعقدبأهميَّةإيدنلهلمَّحعندما، الذهنخالييكنلموبذلك، الطَّريقهذاعناإلشارات

 -العامبإطارهعلمهعليتدلالمشروعمععبدالناصربهاتعاملالتيفالطريقة، إسرائيلمع

.المعنيَّةاألطرافمنأيٍّعلىالكاملبنصهيعرضلمالمشروعأنَّرغم - تقديرأقلِّعلى

خارجيَّةوزير (فوزيمحُمودالدكتورللقاءبايرودهنرياألمريكيالسفيرخف، ُكلٍّعلى
ولكنه، الموضوعاتمختلفحولطويالمعهوتحدث، 1955أبريلمناألوَّلفي)، مصر
الِحلفحولِصراعمنالمنطقةفييدورمماالوحيدالمستفيدإنَّ: «لهيقولبفوزيُفوجئ
بالبحثإالبالمنطقةاالحتقانأسبابإزالةيمكنوال.. السوفييتياالتحادهوالعراقي - التُّركي

».اإلسرائيلي - العربيالصِّراعوهي، األساسيَّةللُمْعِضلةحلعن

فقد، المعضلةتلكلحلِّفوزيمحمودتصوُّرإلىوفوزيبايرودبينالحديثدفَّةتحوَّلتوهنا
».ألفا «المشُروعفحوىعنالكشفإلىُيستدَرجأنبايُرودخشي

:فوزيلسانعلىجاءماأهمِّمنوكان

معاألساسيَّةالخالفنقطةهيالفلسطينيَّةالقضيَّةأنتماًماتدركالمصريَّةالقيادةإن
.الغرب

،الغربمعخالقلتعاونِمصراعيهعلىالبابيفتحسوفالقضيَّةهذهحلَّأنترىإنها

.الشُّيوعيَّةتمُقتالمصريَّةالقيادةألنَّ

وحلِّ، بالتَّقسيمالخاصَّةالمتحدةاألممقراراتإطارفيشاماليكونأنيجبالحلَّأنَّ
.الالجئينمشكلة

عليهااستولتالتياألراضيبعضعنإسرائيلتنازليتضمَّنللحلمصرتصوُّرإن
منمصرتتخلَّصحتىواُألردنمصربين) ممرُمجرَّدوليس (أرضياتِّصالإليجاد
.عليهاُفرضتالتيالُعزلة

تمانعوال، التحقيقصعبأمٌرديارهمإلىالالجئينجميععودةأنتماًماُتدركمصرإنَّ
.الالجئينلمشكلةشاملحلٍّإطارفيمنهمجانبعودةفي
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أبرقالذيبالقاهرةالبريطانيالسفيرزميلهإلىفوزيمحمودوبينبينهدارمابايرودنقل
،ُطعًمالهقدمقدفوزييكونأنخشيالذيبايرودمنبدالالحديثبفحوىحكومتهإلى

تلقَّىنفسهاليوموفي، األمريكيَّةالخارجيَّةإلىاللقاءفيداربماالبريطانيَّةالخارجيَّةوأبرقت
.التَّسويةمشروعحولعبدالناصربُمفاتحةواشنطنمنصريحةتعليماتبايرود

6يومالمقابلةوتمت، عبدالناصرجمالُمقابلةبايرودهنرياألمريكيالسفيرطلبوهكذا

شغلهالذيالمنصبوهو (المصريالوزراءرئيسحديثمنالسفيرواشتمَّ، 1955أبريل
وجودضرورةأكَّدالنَّاِصرعبدولكن، فوزيمحُمودمنسمعهماتأكيدُيفيدما)، عبدالناصر

عبدأنذلكمنالسفيرواستنتج»، ممر «مجردوليس، األردنمع» معُقول «أرضياتِّصال
عنبالسؤاليهتملمالنَّاِصرعبدألنَّ، األردنإلىوضمهاغزَّةمنالتخلصيهمهالنَّاِصر
برمَّتهالموضوعإرجاءمنهطالًبا، لذلكاستعدادهبايُرودالسفيرأبديعندماالتَّسوَيةمكونات

.بانُدونجُمؤتمرمن) النَّاِصرعبدأي (عودتهحينإلى

،الخارجيَّةبوزارةللقائهاألمريكيالسفيرفوزيمحموداستدعي1955أبريلمنالسَّابعوفي

بتسوَيةإالتقبلالمصرإنَّ: «فوزيفقال، النَّاِصرعبدأوجزهماتفاصيلفيمعهليتحدَّث
عربيَّةأرًضاكلهاالنقبتصبحأنعلى، إسرائيللحُدودجُنوبيَّةكنقطة» سبعبئر «مدينةتضع
معبرمتهليناقشهالموضوعفيالحديثُيرجئأناألمريكيالسفيروفضَّل»، األردنتضمُّ
.بانُدونجمنعودتهبعدشخصيًّاالنَّاِصرعبد

الشرقعنالغربيالدفاعمنظومةإلىمصركسبهو؛ البريطاني - األمريكيالرهانكان
مصرقبولأنالظَّنوكان»، ألفا «مشُروعبهاجاءالتيالتسوَيةتلكانتهاءبعد، األوسط
والهويَّةفلسطيناسمتماًماويمُحو، الفلسطينيَّةللقضيَّةأبديًَّةنهاَيًةيضعسوفبالتسوَية
،المنطقةفيفاعلكشريٍكبـإسرائيلالقُبولأمامالبابويفتح، الوُجودمنالفلسطينيَّةالوطنيَّة

الدوليَّةللسِّياسةعبدالناصرجمالفهمعدمإلىاالطمئنان «الظنونتلكدعممنوزاد
».مصرفيُحكمهنظامأركانتثبيتيهمُّهماكلوأنَّ، عندهالخبرةلغياب، ومزالقها

قبولبأنالتلويح) بانُدونجمنعودتهحال (عليهالتسوَيةمشروععرضأسلوبتضمَّنلذلك
طلباتفيوالنظر، لمصراالقتصاديَّةالمعوناتوتقديم، العاليالسَّدمشروعلتمويلالغرب
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منالمثلثينفكرةتضمَّنتالتي، للتَّسوَيةمصربقبولمرُهونالمصريالجيشتسليح
منالمثلثينبينالمعبرفكرةمع، ومصرلألردنعنُهماإسرائيلتنازلالمقترحاألراضي

عبدالناصرجمالولكن، لألردنالنقبضمِّفكرةاستبعادمع، إيالتطريقتحتأوفوق
أنتماًمايعرُفكانفقد، األولالطِّرازمنسياسيُمناورأنهأثبت» الخبرةقليلالسنصغير«

إلىاالنضمامإلىالدعوةوجهفيرفعتهاالتيمصرُحججآخرإسقاطهوالتسوَيةمنالهدف
عندأساسيًّاكانالذيالوطنياالستقاللخطتماًمايناقضكانماوهو، الغربيَّةالتَّحاُلفات

.يوليوثورة

صراعالوُجودصراعباعتبارهاإلسرائيلي - العربيالصراعحقيقةعبدالناصرفهمكذلك
،ُعنصرياستيطانياستعماريكيان - أمرهحقيقةفي - هوالصهيونيالكيانوأن، حُدود

األساطيررسمتهاالتيتلكغيربحُدوديقبلوال)، الُكبريإسرائيل (إقامةإلىيسعي
ألنه، بالسِّالحمصريزودلنالغربأنَّالنَّاِصرعبدوأدرك. الُكبرىإلسرائيلالصهيونيَّة

الخيارلتحسم) اإلسرائيليَّة (الغاراتوجاءت، الجناحمهيضالمصريالجيشيظلأنيريد
.والدبلوماسيَّةالُقوةبين

عندما، والغربالمتحدةالوالياتإلىمغزىذاتإشارًةعبدالناصرجمالأرسلباندونجومن
بينهتقاربحدثكما، المؤتمرحُضورمنومنعهاإسرائيلحقيقةكشففيبارًزادوًرالعب

ومن، نهُرواللجواهر، الهندوزراءورئيس، اليإنُشوالشعبيَّةالصِّينوزراءورئيس
اسُتخدمتالتيالسوفييتيَّةاألسلحةصفقةإلبراماُألولىالخطواتبدأتباندونج

الحَياد «بمبدأمصرالتزامالنَّاِصرعبدأعلن - أيًضا - باندونجومن، لهاغطاًءتشيكوُسلوفاكيا
».اإليجابي

الدوائرإلىأنباُؤهاوتسربت، السوفييتيالسِّالحصفقةباكتمالالقاهرةأحسَّتوعندما
النَّاِصرعبدعليهمقطع، مصرإلىإنذاربتوجيهللتدخُّلالمتحدةالوالياتوتحرَّكت، الغربيَّة
حيث)، 1955سبتمبر27يوم (المسلحةالُقواتأقامتهللصورمعرضافتتاحبحضورالطريق
.السِّالحَصفقةنبأكلهوالعالمالمصريالشعبعلىأعلن
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المتحدةالوالياتأنإال، للغربإزعاٍجمنالمهماالستراتيجيالمتغيرهذاسببهماورغم
أندرُسونإيفادفتم، الفلسطينيَّةالقضيَّةلتسوَية» ألفا «مشروعلتمريرُأخرىمحاولةبذلرأت

،مراتعدةعبدالناصراألمريكيالمبعوثوالتقي، أيزنهاورللرئيسُممثِّالرسميًّامبُعوًثا

أرًضاغزةإلى» الخليل «إلى» الظهريَّة «منالمنطقةتُكونأنعلىأصرَّعبدالناصرولكن
وأعلن، ُسوريايدفيطبريَّةببحيرةالُمحييطةوالمنطقةسمخمثلثيُكونوأن، عربيَّة

.للتفاوضقابلةغيرالمطالبهذهأنأندرُسون

الوالياتوردت، الشعبيَّةبالصِّيناعترافهامصرأعلنت، أندرُسونمهمةفشلأعقابوفي
عبدالناصرجمالفوجه، العاليالسَّدتمويلعرضبسحب) 1956يوليو19في (المتحدة
التنازليالعدبدأثمومن)، يوليو26 (السُّويسقناةشركةتأميمبإعالنللغربقاضيًةضربًة

.النورترلمالفلسطينيَّةللقضيَّةوتسويَّة» ألفا «مشُروعنيرانهالتهمتالذيالثالثيللعدوان
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تصفيتهومحاولةالنَّاصِرعبدضَربوراءاألطلنطيحِلفُ
*

فرصةالصهيونيللكيانأتاحت، للعربُمشينةهزيمةمن1967يونيو5فىحدثماإنَّ
أمتناتاريخفىتحولنقطةكان، والُجوالنسيناءإلىإضافًةالفلسطينىالترابكاملاحتالل
مصالحلحمايةكقاعدةدورهاوتكرَّسكبرىإقليميَّةقوةإلىإسرائيلبموجبهتحولت، العربيَّة
هامشعلىفانحَسر، العربيالقوميالتيارصفحةوطويت. األوسطالشرقفىالغرب

فانكفأت، اإلقليمىمصردورانحسرشئتإنُقلأو، يتصدَّرهكانأنبعدالسياسىالمسرح
،سيناءلُتحرِّربنائهاوإعادة، المسلحةقواتهاشعثلمِّإلىتسعى، حُدودهاداخلنفسهاعلى

.1967هزيمةعليهافرضتهاالتى» التحجيم «عمليَّةمعيتناسبجديددوٍرعنلنفسهاوتبحث

،لصالحهالمصراإلقليمىالدورتصفِّىأنوحدهااستطاعتإسرائيلأنذلكيعنىوال

1964شتاءفىلهالتخطيطبدأالذى، التَّصفَيةمشروعفىللغربالحربةرأسكانتولكنها

التىللمتاعبحدٍّلوضع، ُتركياطلبعلىبناًءخصِّيًصااألطلنطىحلفعقدهاجتماعفى
العملورقةكانتولذلكالغربمصالحضداألوسطالشرقمنطقةفىالنَّاِصرعبديثيرها

عبدتصفيَّة «عنوانوتحملالتُّركىالخارجيَّةوزيرإعدادمنلالجتماعالمقدَّمةالرئيسيَّة
».النَّاِصر

النَّاصِرعبدوزعامةمصر
مصرلعبتهالذىالغربلمصالحالُمشاكسالدورالتُّركىالجانبفيهاشرحطويلةمقدمةبعد
السَّيطرةضدالمنطقةلشعوبتحريضهاوخاصًَّةالثَّورةقياممنذ - النَّاِصرعبدبزعامة- 

بعدماُعوُدهااشتدَّالتىالعربيَّةالقوميَّةلحركةتبنِّيهاثم، األحالفلسياسةومقاومتها، الغربيَّة
ِمصربينالوحدةقياممنكانوما، 1956السويسحربوراءمنسياسيًّاالنَّاِصرعبدكِسب

.األوسطالشرقمنطقةفىاإلستراتيجيَّةالموازينقلبتالتيوُسوريا

اليمنإلىاالستراتيجىووجودهنُفوذهيمدَّأنفىالنَّاِصرعبدنجح، الوحدةضربورغم
،رحمتهتحتالغربالنَّاِصرعبديضعوبذلك. هناكالعسكرىوتدخله، لثورتهابمناصرته

الذىالبحرىالطريقفىيتحكَّمثمومن، األحمرالبحروعلىالسُّويسقناةعلىيسيطرفهو
.2001يونيو. الهاللمجلة*
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مناطقفىالفعلىالمتحكميجعلهاليمنفىوجودهأنَّكما، الغربإلىالبتُرولعبرهُينَقل
بالمصالحكبيًراضرًرايلحقأنيستطيعفهو، غاربهعلىالحبللهُتركلوالبترولإنتاج

عبدخطرأمَّا. السُّوفييتياالتحادمعوثيقًةعالقاتلمصرأنوخاصًَّة، المنطقةفىالغربيَّة
فىالمعلنغيرتدخلهعنفضاللتأكيدهحاجةفالإفريقيافىالغربيَّةالمصالحعلىالنَّاِصر
.والخليجالعربيَّةالجزيرةوجنوبيعدن

اتساعمنوُجودهاعلىتخشىالتىالعربيَّةاألطرافُتحدِّدالتركيَّةالعملورقةومضت
لفتكما، وليبياوالسُّعوديَّةاألردنفذكر، النَّاِصرعبدبزعامةلمصراإلقليمىالدورمساحة
ُمالئٌمالوقتفإنَّثمومن، المصريَّة - والسوريَّة، المصريَّةالعراقيَّةالعالقاتتوتُّرإلىالنظر

.المنطقةفىالعربيَّةالبالدمنبالتَّأييدُتَقابل، النَّاِصرلعبدضدَّضربةلتوجيه

تحويلطريقعن، النَّاِصرعبدمنللتخلُّصخطةباقتراحالتُّركيَّةالعملورقةوانتهت
الستنزافسبيالواتخاذه، طوًعامنهالخروجيصعبُمستنقعإلىاليمنفىالمصرىالوجود

عسكرىبعملالقيامعلىإسرائيلُمساعدةذلكيلى، الوطنيواقتصادهاالَعسكريَّةمصرقوة
المصريَّةالقوةاستنزافضوءعلىيحددالذى، المناسبالوقتفىمصرضدَّموجٌَّهكبير

.اليمنفىواالقتصاديَّةالعسكريَّة

األطلنطىحلفوثائق
علىاطَّلعت، التركيَّةالعملورقةلمناقشةجلَساتثالثاألطلنطىحلفمجلسعقدوقد

األخريانالجلستانأمَّا، االجتماعوثائقمنالبريطانيَّةالنُّسخةفىمنهااألولىالجلسةمحضر
».2014عامأي «عاماخمسينمروربعدإالعليهماباإلطالعُيسَمحفلن

إليهذهبماوإيطالياالُيونانمنكلعارضت» عليهااإلطالعالُمتاح «األولىالجلسةوفى
يتطلَّبالشعوبمصالحعلىكبيًراحدًّاالخطرمنبلغقدالنَّاِصرعبدأنَّمنالتُّركىالجانب
الشرقفىبالعملالنَّاِصرعبداتهاماستنكارحدِّإلىالُيونانىالجانبذهببل، تصفيته
يكونربماوأنه، بالدهاستقاللعلىحريٌصالنَّاِصرعبدأنوأكدَّ، السوفييتلَصالحاألوسط

النَّاِصرعبدزعامةإنَّبل، مؤقتالتدخلهذاولكن، اليمنفىبتدخُّلهاألحمرالخطتجاوزقد
تجاهالنَّاِصرعبدسياسةأنَّاإليطالىالجانبوأكد، المنطقةفىسياسياستقرارُعنصرتشكل
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منكلمعبالعالقةيتصلفيماُمتوازنةالخارجيَّةمصرسياسةوأن، باالعتدالتتسمالغرب
النتائجاستخالصفىالتسرُّعبعدمفطالبالفرنسىالجانبأما، السُّوفييتىواالتِّحادالغرب

ُمبرِّرالُمبالغةمنتخُلوالالتركيَّةالمخاوفأنيرىألنه، ُمتأنيَّةدراسةالوضعدراسةقبل
.لها

النَّاصِرعبدتصفية
،السريَّةنطاقفىتدُخالناللتينالتاليتينالجلستينفىإليهالتوصُّلتمَّماندرىالونحن

عبدتصفيَّة «لخطةبالنسبةالرَّأيعليهاستقرَّلماوضوًحاأكثرتحديًدافيهماأننعتقدولكننا
سنعرفهمافذلك، بهاِعلمعلىاالجتماعفىالُمشاركينجميعكانإذاماندرىوال»، النَّاِصر

منالبريطانيَّةالنسخةبهتمتازماولعلَّ، بالجلستينالخاصةالوثائقعنالكشفعندتماًما
أراءواستطالع، األمريكىالجانبمعالجانبيَّةالُمشاوراتعلىاشتمالهااألطلنطىوثائق

.ُحسينالملكبينهمومنبالمنطقةوُحلفائهاأصدقائها

،1967يونيو5فىحدثماسيناريويتضمَّنجانبيَّةاتفاقاتمنالجلستينبملفىجاءمالعلَّ

المنطقةفىوبهيبتهابهالحقلماالنَّاِصرعبدمنالثأرإلىتواقًَّةكانتبريطانياأنخاصًَّة
.1956السُّويسحربأهدافتحقيقفىفشلهابعدوالعالم

1964منذاليمنفىالمصريالوُجودضدَّللموقفالمستمرالتصعيدذلكعلىودليلنا

التىاليمنإلىالسالحنقلوعمليَّات، األوربيَّةالجنسيَّاتمختلفمنالمرتزقةواستخدام
يبيِّنذلككل، ذاتهااليمنيَّةالثَّورةقياداتبينحدثالذىواالنقسام، العربالطيَّاُرونفضحها
استنزافيستهدفبسالممنهالخروجيصعبُمستنقٍعإلىاليمنتحويلاقتراحأنبوضوح

.1967 -64الثالثالسَّنواتمدىعلىبالفعلتحقَّققدواالقتصاديَّةالعسكريَّةمصرقوة

نهرمجرىتحويلمشروععناإلعالنفىبمصرالتحرُّشفىإسرائيلدوريتضحكذلك
طريقعناحتواءهالنَّاِصرعبدحاول، للتوترمستمرٍّتصعيٍدمنعليهترتببما. األردن

عبدأعمالجدولعلىمايوًما، إسرائيلضدحرٍبفىالدخوليُكنفلم. الِقمَّةمؤتمرات
ضدحربفىالدُخولفىمستعدًّاليسأنهعلنىخطابفىمرةذاتصرَّحبل، النَّاِصر
منباعتبارهداللتهلهللموقفاإلسرائيلىالتصعيدكانثمومن، إليهالجرِّناسعتإذاإسرائيل
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التى» النَّاِصرعبدتصفَية «خطةفىالتركىالجانبأوردهاالتىاألساسيَّةالُمقترحات
.األطلنطىِحلفلمجلسالوزارىاالجتماععلىعرضت

االتفاق، الغربُمخطَّطلتنفيذحربةرأسإسرائيلاتخاذعلىاالتفاقتركيزعلىآخردليٌل
وافقوالذى» ُجونسون «األمريكيالرئيسمعأشُكولاِإلسرائيلىالوزراءرئيسأبرمهالذى

بهاالُمحيطةاألربعالدولعلىتفوقهاتتضمَّنبأسلحةإسرائيلتزويدعلىبموجبهاألخير
الخطكانأنبعد، العربىالتَّسليحأضعافثالثةبنسبة» واألردن، ولبنان، وسوريا، مصر«

،الَعربوجيرانهاالعسكريَّةإسرائيلُقوَّةبينتوازنتحقيقاألمريكيَّةالسياسةفىالثابت

لكلمكانالتوفرتتوسَّعأنتريدإسرائيلأنَّالزيارةأثناءصحفىمؤتمرفى» أشكول «وأعلن
.واِضًحاعلنيًّااستفزاًزاهذاوكان، حاليًّاإليهاالهجرةينوىالكانلوحتَّىالعالمفىيُهوديٍّ

القمحمبيعاتبوقف1965يناير26فىقراًراالكونجرساتخذاأليامتلكغضونوفي
أمامالوحيدالبديلألنَّ، لمصراالقتصادىاالستنزافلهدفخدمًةمصرإلىاألمريكى
بينما، السُّوقبأسعارالعالميَّةالسُّوقمنالقمحمنالبالدحاجةشراءهوالمصريَّةالحكومة

مبيعاتإيقاففكان، مصرلصالحإيجابيًَّةتسهيالتتتضمَّناألمريكىالقمحمبيعاتكانت
الذىالوقتفىِحدَّةاالقتصاديَّةاألوضاعلزيادةالضَّغطمنضرًبالمصراألمريكىالقمح
.ُمطَّردًةزيادًةاليمنفىالمصريَّةالقواتعلىاإلنفاقفيهازداد

منضخمًةصفقًة، 1964ديسمبرمناألخيراألسبوعفىإلسرائيلالغربيَّةألمانياقدمتكذلك
هديَّةدوالرمليونمائةقيمتهابحريَّةوقطًعا، ومدافع، وطائرات، ُمدرَّعاتتضمَّنتالسالح

أزمةفجَّرمما، رعايتهاوتحت، األمريكيَّةالمتحدةالوالياتمنبإيحاءذلكوكان، ُمقابلدون
تعجُّلذلكداللةولكن، الحدَّةمنكبيرةدرجةعلىكانتاأللمانيَّة - المصريَّةالعالقاتفى

بلعبإسرائيللقيامتمهيًداالسَّاحقاإلسرائيليالعسكرىالتفوقلتحقيقالمتحدةالواليات
الحلموتحقيقلمصراإلقليمىالدورتصفيَّةأو» النَّاِصرعبدتصفيَّة «خطةفىاألخيرالدور

.األمريكي - الصهيوني
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مفاعلببناءالنَّوويالنَّاديدخولإسرائيلبدأتتقريًباالتاريخلذلكمعاصرتاريخوفى
شهادةعلىالحُصولإاليبقولم، لصالحهااإلقليميالعسكرىالتفوقُحِسموبذلك» ديُمونة«

.بالعربُمهينًةهزيمًةتلحقحربشنِّطريقعلىبذلكاعتراف

شتاءفىاألطلنطىلحلفالوزارىللمجلسُقدِّمتالتيالتركيَّةالعملورقةأوالمذكرةكانت
سوف، عربيَّةأرضاحتاللأو، بالعربهزيمةإلحاقفىإسرائيلنجاحأنَّترى، 1964

البعضيُقومأومنصبهتركإلىويدفعه، َشعبيتهعلىويقضي، النَّاِصرعبدظهريكشف
سُتلحقالتيالهزيمةأنَّالورقةصاَغالذيُتركياخارجيَّةوزيربخلديدرلمولكن، بإسقاطه
هدفحقَّقتقدالهزيمةتكنلموإذا، 1967يونيوفىعليهكانتالذىبالحجمستكونبالعرب
االستراتيجىالهدفالهزيمةحققتفقد، بهالجماهيرتمسكبسببالنَّاِصرعبدمنالتخلُّص

.اإلقليمىدورهاوتصفَية، مصرتحجيُموهوالَغربإليهسعىالذي

يونيوفىهزيمتناوزروحدهمأصحابهانحملأن» النَّاِصرعبدتصفيَّة «خطةنجاحيعنىوال
علىالغربمساعدةفىاإليجابىدورهالعبتكثيرًةداخليًَّةعواملأنفالشكَّ، 1967

الشَّرقمنطقةفىاإلستراتيجيَّةأولويَّاتهاترتيبلتعيداإلقليمىمصردورمنالتخلص
.الباردةالحربحقبةمراحلمنالخاصطابعهالهامرحلةفى، األوسط

األطلنطىحلفيدعلىإخراجهاتم، 1967يونيوهزيمةأنمنإليهنذهبمايدعمماولعلَّ
وتركياإسرائيلمعبالتحالفلهاالمنتجدورولعبت، المتحدةالوالياتتبنَّتهاثمكِفكرة

يهمهمالذينالعربأصدقائهابعضعليهاُتطلعأنالطبيعىمنوكان»، المشروعصاحبة«
.النَّاِصرعبدكاُبوسمنالتخلص

أنمن» 1967االنفجار «كتابهفىهيكلحسنينمحمدذكرهماكلهذلكيدعممالعل
التجسُّسسفينةحادثعندراسةيعدكانالذي» بيرسوفانُتونى «البريطانىالصحفى

إدارةمديرأنبدراستهجاءإذ، عمًدااإلسرائيلىالطيرانأغرقهاالتى» ليبرتى «األمريكيَّة
منمسئولينمع، 1965عاماجتماعاتعدةعقداألمريكيَّةالمركزيَّةبالمخابراتالعمليَّات
إمكانيَّةعلىاستقرَّرأيهموأن، وكيفالنَّاِصرعبدمنالتخلُّصيمكنمتىلبحث، الموساد
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الموقففىتضعهوإسرائيلمصربينمواجهةفىعسكريَّةهزيمةخاللمنذلكتحقيق
.نهايتهكانتُهزمأوتراجعفإذا، فيهاالنتصاريستطيُع

تلكوحضر، واشنطنوفىأبيبتلِّفىالطرفينبيناستمرَّاالجتماعاتعقدأنَّإلىوأشار
حربشناالجتماعاتهذهفىتقرَّروقد، اإلسرائيلييناألركانضباطبعضاالجتماعات

استغاللعلىاالتفاقوتم، وُسوريااُألردنإلىتمتدالوإسرائيلمصربيناحتواؤهايمكن
العامالرأىإلثارةسوريافىالوضعوكذلك، لهالسُّوفييتوتأييدالمتشدِّدةالنَّاِصرعبدمواقف
بعالقاتاالحتفاظمع، احتواؤهيمكنإطارفىالحربتقعأنعلى، الحربلقبولوتهيئته
.وفيصلُحَسينمثلالنَّاِصرعبدمنالتخلصيتمنُّونالذينالعربالحكاممعوثيقة

بهزيمةإطارهاوتحديدالحرباحتواءخطةألهميَّةنظًراأنهبيرسونعننقالهيكلويذكر
،عليهاالتفاقتمبمااِإلسرائيليِّينالتزاملتضمن» ليبرتي «السَّفينةوُجودكانوحدهامصر

ُمجملعلىلالستيالءالعملياتنطاقتوسيععلىتُقومخطةتنفيذعلىإسرائيلإقدامولكن
الحتَّىوتغرقهاالسفينةتقصفجعلها، والُجوالنسيناءفىالسَّريعوتقدمها، فلسطينأرض

.عليهاتفقبماإللزامهاالمتحدةالوالياتتتحرَّك

يدرلمماتحقِّقأناستطاعتبعدماالجريمةهذهلحليفتهاغفرتالمتحدةالوالياتأنَّغير
فىنجحتفقد، اإلقليمىتفوقهاتفرضأناستطاعتقدإسرائيلكانتفإذا، أمريكابَخلد

.األمريكيَّةالمتحدةالوالياتتتمنَّاهكانتماوهو، اإلقليميدورهاوتصفَيةمصرتحجيم

ونفذتهأمريكاتبنَّتهثم، األطلنطىوزراءمجلسمائدةعلىالُعدوانىالمشروعبدأهل.. ترى
ماكشفإن ؟!، المشروعفىساهمتالحلففىأخرىأطراًفاأنأم، إسرائيلمعباالشتراك

حقيقةعلىالضَّوءسُيلقياألطلنطىحلفوزراءلمجلسوالثالثالثانىاالجتماعينفىدار
.قريبلناظره2014عاموإنَّ، األمر
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الثورةرجالمذكراتفياألحرارالضُّبَّاطتنظيم
*

ُمهمًّامصدًرا، بالدهمفىاألحداثصنعفىيشارُكونمنبعضينُشرهاالتىالُمذكِّراتتعدُّ
السياسيَّةالحياةفىدوًراالُمذكِّراتصاحبفيهالعبالتىالحقبةتلكأو، الحدثذلكلدراسة
فالحرص، التاريخيَّةاألهميَّةحيثمنالبعضمعبعضهاتتساوىالالُمذكِّراتأنغير، لبالده
عميًقاوعًيايتطلَّبصنعهافىالسياسىشاركالتىاألعمالعنُمذكِّراتتدوينعلى

،للمرحلةالتأريخأمريعنيهملمنصوتهيوصلأنعلىالتجربةصاحبوحرص، بالتاريخ

.يريدالذىالنحوعلىالعامالرأىأمامُصورتهتبدوأنعلىيحرصمابقدر

األحداثفيهايسجليوميَّاتعلىكتابتهافىصاحبهايعتمدالتىالُمذكِّراتتكونماوغالبا
األحداثفيخلطفيهايقعماونادًرا، غيرهامنقيمةأكثربأوَّلأوَّاللهارؤيتهزاويَّةمن

علىُمعتمًداالعامالعملمنتقاُعدهبعدصاحبهايكتبهاالتىالُمذكِّراتعكسعلى، والوقائع
.للتاريخكمصدركثيًراعليهاُيعوَّلالذكريات، نعتبرهاالتىوهى، الزَّمنأوهنهاذاكرة

ُيسجِّلأن - نعلمفيما - يحاوللم، وُعمقهالنَّاِصرعبدجمالعندبالتاريخالوعىُنضجورغم
الفراغتسد، يولُيوثورةدراسةلمصادرُمهمَّةإضافةُتقدِّمأنشأنهامنكانالتىيوميَّاته
أو، بهالخاصَّةالُمذكِّراتكتابةفرصةلهُتتاحأنُدون، المفاجئموتهتركهالذىالكبير
علىالسِّريالتَّنظيمقائدشخصيَّةغلبةإلىيرجعذلكولعلَّ، صياغتهايتولىمنعلىإمالئها
التوقيعاتأوالشفهيَّةاألوامرتفِضيلهمن - ِقيلماصحَّإذا - النَّاِصرلعبدالنفسىالتكوين

منإليهمُيسندهعمَّامعاونوهيعرفوأال، أوراقمنعليهيعرضماعلى) التَّأشيرات(
.يديهبينُمجمَّعًةُكلهاالخُيوطتظلُّبحيث، يعرُفوهأنُهويريدُهمماإالموُضوعات

بالغوحرٌص، بالتَّاريخمتميزوعٌيلديهمكانالثَّورةرجالمن - األقلعلى - أربعةوهناك
نشرإلىُزمالئهأسبقكانفقد، ُمقدِّمتهمفىالساداتأنوريأتي، ُمذكِّراتهمتدوينعلى

األولىوالسَّنوات، وأثنائهاالثانيَّةالعالميَّةالحربقبلفيماالوطنيالكفاحعنمذكِّراته
الثَّورةأسرار «بعنوان1957يوليوفىالهاللكتابنشرهاالتىالُمذكِّراتوهى، للثورة

».النيلضفافعلىثورة «عنوانتحتوالفرنسيَّةاإلنجليزيَّةإلىُترجموالذي» المصريَّة

.2002يوليو. الهاللمجلة*
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وعمرهُحكمهمن - األخيرةالسَّنواتفى - ُأخرىمرةُمذكِّراتهكتابةإلىالساداتأنورعادثم
برَّاقًةصورًةلنفسهيرسمأنفيهحرصوالذى»، الذَّاتعنالَبحث «عنوانحملالذى) مًعا(

ُيريدمامعلتتَّفقالمصريَّةالثَّورةأسرارفىذكرهالهسبقالتىالمعلوماتصياغةاقتضت
.القارئإلىتوصيله

تقومَمْنَقَبادفى) 1938 (الحربيَّةالمدرسةمنالتخرُّجبعدالنَّاِصربعبدعالقتهكانتأنفبعد
،الُمعْسَكرداخلالمَساءأحاديثفىالوطنيالهمَّالشُّبانالضُّبَّاطمنمجُموعةمشاركةعلى

وأنه، ُمؤسِّسهأنهللقارئوُيوحي، التَّاريخهذاإلىاألحرارالضُّبَّاطتنظيمتأسيسينسُبنجده
الحربأثناءاأللمانىالجاسوسقضيَّةفىاعُتِقلعندماالنَّاِصرعبدجمالإلىاألمرأوكل

).الذاتعنالبحثفىَجاءمانحوعلى(

أزمةمنذيومياتهيكتببدأالذى، البغدادياللطيفعبد - أيًضا - األربعةالثُّوارأولئكومن
منأبرزمنكانالتىوالثَّورة، الوطنيالنضالقضيَّةلألجياليتركحتَّى1954مارس

.1977عامإاليومياتهعلىكتابتهافىاعتمدالتىمذكراتهينشرلمولكنه، ُصنعهافىشارُكوا

يريدكانالتىالصُّورةُيغايرفيهادورهألنَّ؛ الساداتأنورثائرةالُمذكِّراتهذهنشرأثاروقد
فشكَّل، الثورةتاريخعنالكتابة» لتنظيم «تحرُّكهحدإلى، العامالرأىأذهانفىيرسخهاأن

قبلالتاريخيَّةالوثائقنشرُيحرِّمقاُنوًناوأصدر، الَغرضلهذا، الثورةتاريختسجيللجنة
البغدادىمذكراتعلىالضوءيلقولم. ُمسبَّقإذنعلىالحُصولدونعاًماخمسينمرور

ذلكومع. واحدةمرةسوىبالصحفعنهاإعالن - أذُكرفيما - ُينَشرولم، اإلعالموسائلفى
.الثَّورةتاريخلدراسةُمهمًّامصدًراالبغدادىمذكِّراتتعدُّ

كتابهنشرالذينجيبُمحمَّدهوالثَّورةفىدورهعنُمذكِّراتتركالذىالثالثوالثَّائر
باإلنجليزيَّةلهترجمةنفسهالوقتفىوصدرت، 1957عامبيُروتفى» للتاريخكلمتى«

ُحدِّدتالذىالبيتفىوجودهأثناءالسُّلطةمنإزاحتهبعدكتبهاوقد» مصرمصيُر «بعنوان
العربيَّةبطبعتيهمصرفىالكتابتداولوُمنعالخارجإلىتهريبهافىونجح، إقامتهفيه

).1981عام (مصرفىطبعهُأعيدوأخيًرا، واإلنجليزيَّة
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كتبهفقد، 1984عامُنِشرالذى» نجيبمحمدمذكِّرات، لمصررئيًساكنت «اآلخركتابهأما
ِشئتإنُقلأو - أحاديثإلىإضافًة» للتَّاريخكلمتى «معلوماتُمستخدًماالصحفيينأحد

وزاد، الرُجلبذاكرةفعلهفعلقدالزمنكانظُروٍففىنجيبمحمدمعأجراها» - دردشات«
تقييمهعلىوأثَّرت، الشَّخصيَّةالحريَّةسلبتهالتىالطَّويلةاالعتقالُمدَّةتأثيرهاِحدَّةمن

.لألُمور

ونشر، الثورةلقيامالتاريخىالظرفعنيومياتهتسجيلعلىحرصالذىالرابعالثائرأما
فىيومأطوليوليو23 «صاحب» حمَّادجمال «فهوأيًضاالهاللكتابفىعنهامذكراته

شهاداتويمحُِّصيعرُضولكنه، بشَهادتهفيهيكتفىالالذى) 1983أبريل» (مصرتاريخ
التاريخيَّةاللحظةتلكعنأساسيًّامرجًعاكتابهأصبحثمومن، شخصياتهمويحلِّلاآلخرين
.مصرتاريخفىالفريدة

دورهعليهاغلب، يولُيوثورةفىدورهعنُمهمَّةُمذكِّراتنشرالذىُعكاشةثروتعداوفيما
بعنوانمجلدينفىوُنشرت، السياسيَّةشهادتهوتضمَّنت، وتنمَيتهالثقافيالعملتأطيرفى
بقلمهصاحبهصاغهالذىالعملهذاعدافيما، 1987» والثقافةالسِّياسةفىُمذكِّراتي«

مجردالثَّورةرجالمن) نسبيًّا (كبيرجمعنشرهاالتىالُمذكِّراتمعظمجاءت، الرَّشيق
،بعضهافىاسمهيظهركتاٍبفىوأخرجها، صاغهامنعلىشيخوخِتهمفىأمُلوهاذكريات

.صاحبهااسمتحملُتنَشرعندماولكنَّهاُمعظمهافىويتوارى

التَّحريرحرب «بعنوانونشرتطيبةمصطفىأعدهاالتىرفعتكمالمذكِّراتذلكمن
تضمُّكما، القناةمنطقةفىالُمسلَّحالكفاحألعمالتسجيالتتضمنوهى) 1968» (الوطنيَّة

.األحرارالضُّبَّاطمنُشوراتوخاصًَّة، ومنُشوراتهاالسريَّةالتنظيماتبياناتلبعضنُصوًصا

،عيدأحمد) َصاحبهاوفاةبعد (صاغهاالتىالرَُّءوفعبدالمنعمعبدُمذكِّرات؛ أيًضاذلكمن

حمُّودةحسينومذكِّرات)، 1988» (العرشعنالتَّناُزلعلىفاُروقأرغمُت «بعنوانوُنِشرت
وقد)، 1985» (المسلمينواإلخواناألحرارالضُّبَّاطحركةأسرار «بعنوانُنِشرتالتى

،األخوانللضُّبَّاطالثَّورةنسبةعلىحمودةوحسين، الرَّءوفعبدالمنعمعبدمنكلحرص
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الملتزمينغيرللضُّباطوفتحه، اإلخوانمنالتَّنظيمعلى» استولى «النَّاِصرعبدأنَّيعنيمما
(!!).1967هزيمةفكانت، اللهغضببالثَّورةفحاق، دينيًّا

السياسىنشاطهمحسينالدينوكمالإبراهيموحسنعاِمرالحكيموعبدالنَّاِصرعبدبدأفقد
،البنَّاحسنالعامللُمرشدوالبيعةالوالءيمينبعضهموأقسمبل، الُمسلميناإلخوانرحابفى

لدوروسلًبابل، ِردًَّةكاناإلخوانالضُّبَّاطتنظيمتركأنوحمُّودةالرُءوفعبديرىُهناومن
(!!).بالشَّريعةالتزاموعدم، الُمسلميناإلخوان

دورشأنمنالتقليليحاولماخاصَّةأوراًقاأومذكراٍتتضمَّنتكتبمنُنشرفيمانجُدوال
المجموعةتلكسوى) الذَّاتعنالبحثفىالسَّاداتفعلمانحوعلى (الثَّورةفىالنَّاِصرعبد
الحميدعبد - نصيرمصطفى (الُفرسانبِسالحالثَّورةرجالمنأربعةأعدهاالتىاألوراقمن

تاريختسجيللجنةلطلبتلبَيًةبجمعهاقامواوالتى) منُصورجمال - الحفيظعبدسعد - كَفافي
.يولُيوثورةفىالُفرسانضباطتنظيمدورعنُمذكِّرةبهاوأرفُقوا، الثَّورة

رمَضانالعظيمعبدباببينهاومن، نشرهاأجلمناألبواببعضمنُصورجمالَطرقوقد
والحقيقةيولُيوثورة« بعنوان)، 1997 (المصريينتاريخسلسلةضمنبنشرهاسارعالذى

أنَّوهي، الَغائبةالحقيقةباكتشافسعادتهفيهاأبدىقصيرةبُمقدِّمةالكتابوقدَّم» الغائبة
الرُّتبأصحابانضماموأنَّ. األحرارالضُّبَّاطتنظيمُمؤسُِّسوهماألربعةالضُّبَّاطهؤالء
ُتصبحالثَّورةأْصَحابكونهمحقيقةجعل، 1949عامإليهم) ورفاقهالنَّاِصرعبدجمال (األكبر
ُنِشرالتيالسِّلسلةصاحبوقول، قولهمحدعلى (مصرلتاريخخدمةالتَّصويبفلزم، غائبة
).الكتابفيها

صِدِّيقيُوسفشهادة
شهادتهتضمَّن، صديقيوسفأوراقبعضيضمُّكتاب) 1998 (نفسهابالسِّلسلةنشركذلك
بدورهجميًعاوتتَِّصلاألوراقبعضومعها، كتابًةقدَّمهاالتىالثَّورةتاريختسجيللجنةأمام

حقَّقتهماإليهُيعزىوالذى1952يوليو23ليلةالُمسلَّحةالقواتقيادةعلىاالستيالءفىالبارز
مجلسمعاختالفهثم، التوقعاتكلفاق، للنِّظاماُألولىضربتهاتوجيهفىنجاحمنالثَّورة
.الديمقراطيَّةقضيَّةحولالثَّورةقيادة
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عناوينتحتالثَّورةفىأدوارهمعنذكرياتهمالثَّورةرجالمنآخُرونأربعةنشروقد
»أتكلَّمواآلن «عنوانلذكرياتهاختارالذى، الدِّينُمحييخالدهؤالءمقدمةفىويأتى، ُمختلفة

»،حقٍّشاهُد «صاحُبطعيمةوأحمد»، لألجَيالشهادتى «صاحب، السَّعيدحلمىثم)، 1992(

حملتالتىالنُّورأبوالُمحِسنعبدذكرياتوأخيًرا)، 1999عام (األخيرانالكَتابانُنشروقد
).2001» (ُيوليوثورةعنالحقيقة «عنوان

منسبقهممنكتاباتوعلى، أصحابهاذاكرةبهَجادتماعلىالكتبهذهاعتمدتوقد
نشرأوخاصَّةأوراقمنلديهمابعضبعضهماستخدمماوقليال، مذكِّراتهنشِرفىزمالئهم
شبابهمتسجِّلالتىالصُّورببعضُكتبهمتزويدعلىجميُعهمحرصولكن، منهاصوًرا
.الثورةعهدفىالسُّلطةفىلعُبوهاالتىاألدوارمنوجوانب، الباكر

ساهُمواالذينالرجالأولئكُرؤَيةسجََّلتقدكتاًبا) 15 (ضمَّهاالتىالُمذكِّراتهذهكانتوإذا
الذىللتنظيمبعضهمُرؤَية - أحياًنا - تفاوتتفقد، مسيرتهافىوشارُكوايولُيوثورةُصنعفى

ضدوهذا»، األحرارالضُّبَّاطتنظيم «بذلكونعنى، مسيرتهاوحدَّدونفَّذهاالثَّورةخطَّط
ذوىضباطمنالتَّنظيمتكوينطبيعةعننتجتسياسيَّةألسبابإمَّاالرُّؤيةفىاالختالف
السِّياسيالنِّظامأركانتقويضفىوالرَّغبةالوطنيالعمليجمُعهم، ُمختلفةسياسيَّةاتِّجاهات

الثَّورةقيادةمجلسمعخالٍفمنالسِّياسيَّةالتوجهاتفىالتَّباُينهذاعلىترتَّبوما، القائم
.السُّلطةعلىاالستيالءبعداتِّباعهاتمَّالتىالسِّياسةحول

السياسىالفسَادعلىالقضاء
أصبحالمصريالجيشأنَّالُمتاحةالمَصادرمنغيرهاومن، الُمذكِّراتتلكُمجملمنوُيفهُم
تخليِصإلىتهدفكانتوالتى، الشُّبانالضُّبَّاطإليهاانضمَّالتىالسياسيَّةبالحركاتيُموج
.الوطنياالستقاللوتحقيِق، البريطانيالوُجودمنالبالد

وتحقيقديُمقراطينظاموإقامةالسِّياسيالفسادعلىالقضاءلتشمَلبعضهمآفاُقواتَّسعت
وكان، السِّريالتَّنظيمصيغةالضُّبَّاطأولئكعلىالجيِشطبيعةوأملت، االجتماعيَّةالعدالة
تحقيقفىوالرغبة، الوطنىوالشعورالصَّداقةهوالواحدالتنظيمأعضاءيجمعالذىالرباط

.االستقالل
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والجنودالبريطانيَّةالمعسكراتضدمحدودةبعمليَّاتالقيامفىبعضُهمرأىحينوعلى
إلىنشاطهميمتدأناآلخربعُضهمرأى، األفرادوقتلللُمنشآتالتخريبتتضمَّناإلنجليز
للَمسألةأشملحلًّاالتمُسواالذينأولئكأمَّا، المصريينالسَّاسةمناإلنجليزعمالءاغتيال

،للمصريينأفصلمعيشةمستوىويحقِّق، بهاالالئقةمكانتهاتتبوَّأمصريجعل، المصريَّة

المنظَّمات«و» الُمسلميناإلخوان: «مثلالمدنيَّةالسِّياسيَّةالتَّنظيماتأبوابيطرُقونفراُحوا
،التَّنظيماتتلكمنواحدفىبعُضهماستقرحينوعلى». الفتاةِمصرحزب«و» المارِكسيَّة

يمرُّالوواقعهاقُيودهامنلِمصرالخالصطريقأنرأىثمَّ، جميًعاعليهااآلخربعضهممرَّ
.التنظيماتتلكعبر

منسبتمبروفى، 1949عامأواِخرفىاألحرارالضُّبَّاطتنظيمشكلتالتىالمجموعةوكانت
،النَّاِصرعبدجمالبقيادةالتَّأسيسيَّةاللجنةوكونت) حمَّادجمالرواَيةحسب (العامذلك

ُمحييخالد، عاِمرالحكيمعبد، الرَُّءوفعبدالمنعمعبد : همالضُّبَّاطمنثمانيةوُعضويَّة
وتمَّ، سالمجمال، سالمصالح، البغدادىاللَِّطيفعبد، إبراهيمحسن، حسينالدِّينكمال، الدِّين
النَّاِصرعبدطلبعلىبناًء)، 1952مطلعأو1951أواخر (بعدفيماالسَّاداتأنورضم

على (البريطانيَّةالسِّفارةفىالمخابراتوبضابط، الحديدىوالحرسرَشادبُيوسفلصالته
عندالجهتينمعالتَّعاُملفىالتنظيميفيدضمهفكان) الدِّينُمحييلخالدالنَّاِصرعبدقولحد

.لذلكالحاجة

فىالرغبةفيهيتوسَُّمونمنلضمِّبالجيشالقائمةاُألخرىبالتنظيماتيتَِّصلالتنظيموبدأ
األحذيةِقسمأعَضاءبعضوكذلك، كأفراداإلخوانالضُّبَّاطضمفتمَّ، الضباطمنمعُهمالعمل

استقاللعلىحريًصاكانالنَّاِصرعبدألنَّ، أيًضاكأفرادالماركسي» حدتو «بتنظيم) الجيش(
الدينُمحييخالدتحدثعندمالذلك، ُمعيَّنسياسيتنظيمسيطرةتحتوُقوعهوعدم، التَّنظيم

عبداشترطاألحرارالضُّبَّاطإلىالُفرسانُضبَّاطتنظيمانضمامحولمنُصورجمالمع
.أيًضاكأفراٍدالتَّنِظيمأعضاءينضمَّأنالنَّاِصر

1950فبرايرفىالتنظيممنيصدرمنُشورأولفىاألحرارالضُّبَّاطعبارةاستخدامبدأوقد

وجمال، الدينُمحييوخالد)، ُيوليوثورةقصَّة (حمُروشأحمدمنكليذكرمانحوعلى
األحرارالضُّبَّاطيستخدمكاناألخوانتنظيمأنيزعمالرَّءوفعبدالمنعمعبدولكن. حمَّاد
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الصَّاغهوالفكرةصاحبوأن، األربعينيَّاتمنذالضُّبَّاطاإلخوانمنبدالمنُشوراتهعلى
.األمنتضِليلبهدفوذلك، األخوانوكيللبيبمحُمود

همأنهمويزعُمون، 1945عامالتنظيمتأسيسبداية، الثالثةوزمالؤهمنصورجمالويحدِّد
منعامبعدأى (1950عاماستخدامهابدُءواوأنهم، األحرارالضُّبَّاطتسميتهأصحاب

سبعينيضمكان) 1945عامأسَُّسوهالذين (الُفرسانتنظيموأنَّ) التَّنظيمإلىُفرادىانضمامهم
عنهمأخذهاالتىالشَّهيرةالستةالمبادئأصحاُبوأنهم، الدِّينُمحييخالدبينهممن، ضابًطا
.األحرارالضُّبَّاطتنظيم

السِّريوالعملاإلخوان
عبدفيعتبر، الجيشفىالسرىالعملتأسيسفضلألنفسهمفيعُزونالضُّبَّاطاإلخوانأمَّا

السِّريللعملبداية1942عامالضُّبَّاطاألخوانتنظيمتأسيسبدايةالرءوفعبدالمنعم
ثابًتاالعددوظل، 1944عامضباطسبعةبلغالتنظيمأفرادعددأنيعترفكانوإن، بالجيش

النَّاِصرعبدجمالالسبعةهؤالءمنوكان، والبيعةالقسمبطقوسقاُمواعندما1946عامحتَّى
،1947عاماإلخوانتنظيمترُكواوقد، حسينالدِّينوكمال، إبراهيموحسن، الدينُمحييوخالد

يتعلقفيماُمحدًَّداسياسيًّامنهًجا - صراحًة - يعلُنونالاإلخوانأنَّيرىكانالنَّاِصرعبدألنَّ
الضُّبَّاطتنظيمعلىالسَّيطرةهوهدفهمأنَّويشعُر، االجتماعىواإلصالح، الوطنيَّةبالقضيَّة

.منهموزمالؤههوفنفر، وحدهاالجماعةأغراضلتنفيذ

بعينينظُرونظلوا، 1949عام) األحرارالضُّبَّاط (بهمالخاصالتنظيمتشكيلبعدوحتَّى
أدىممَّا، باإلخوانالتنظيميَّةعالقتهاستمرَّتالذىالرَّءوفعبدالمنعمعبدنشاطإلىالشك
بينهالمودَّةعالقاتاستمراررغم، شُهوربثالثةالثَّورةقيامقبلبالتَّنظيمُعضويتهتجميدإلى

قيامبموعدبنفسهالنَّاِصرعبدأبلغهمالذينالُمسلميناإلخوانوقياداتالنَّاِصرعبدوبين
.أيَّامبثالثةاالنقالبفىالمشاركةالُقوَّاتتحرُّكقبلالثَّورة

ثوريَّةخليَّةأولتأسَّستعندما؛ 1940أوائلإلىتعودالجيشفىالضُّبَّاطتنظيماتأنوالحق
وضمُّوا، الضُّبَّاطمنوغيرهماعزَّتوحسن، البغدادىاللَِّطيفعبدضمَّتالطَّيرانبسالح
معبعضهاالتَّنظيماتتزامنتوقد. عزَّتحَسنمنبتزكيَّةبعدفيماالسَّاداتأنورإليهم
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عامواحدًةجبهًةمنهايكونأنالنَّاِصرعبدجمالاستطاعحتَّىبينهااتَِّصالدونالبعض
،عنُقوديبشكلالتنظيمنموعلىذلكوساعد، والموحَّدالبديلالتنظيمبمثابةكانت، 1949

منيعرُفواأال، بشرطبرئاستهخليَّةلتكوينآخرينأربعةتجنيدعضوكليتولَّىبحيث
،النَّاِصرعبدجمالبقيادةالتَّأِسيسيَّةاللجنةاهتماممقدمةفىيأتىاألمنكانإذ، سواهالتَّنظيم

.الوطنيَّةأهدافهيحقِّقأنقبلللخطرالتنظيمتعرُّضإلىذلكإهماليؤدِّىالحتَّى

كثيًرايردماُيفسِّرذلكولعل، يديهبينالتنظيمخُيوطكليجمعوحدهالنَّاِصرعبدجمالوظلَّ
معتحدَّثالُمذكِّراتصاحبأنموضعمنأكثرفى - الذِّكرسالفة - الثَّورةرجالمذكِّراتفى
ُعضٌوزميلهأن - بعدفيما - يعرفثم، للبالدالسِّياسيَّةاألوضاعحولالضُّبَّاطزمالئهأحد
التَّنظيملرفاقاالكتشافهذاأنالطَّريفةالُمفارقاتمنبل، األحرارالضُّبَّاطتنظيمفىمثله
.الضُّباطعلىالتَّكليفاتالتنظيمقيادةوزعتعندما، الثَّورةليلةتمَّالسِّالحُزمالءمن

الضَّروريَّةالمصادرمنغيرهيدعم، عنهغنًىالمصدًراتقدِّماألحرارالضُّبَّاطمذكراتإنَّ
بهذهتردالتىالمختلفةالشَّهاداتتحقيقعلىيساعدالُمذكِّراتوتعدُّد، الثَّورةتاريخلدراسة

باالنفرادحُكوميَّةهيئةقياممبدأعلىاعتراضناورغم، منهاالنَّتائجواستخالص، الُمذكِّرات
يعودالفضلفإنَّ، الثَّورةتاريختسجيللجنةمعالتعاونعنإحجامناثمَّومن، التاريخبكتابة

اإلدالءأو، ُمذكِّراتهمكتابةإلىاألحرارالضُّبَّاطمنالكثيرينحثِّفىاللَّجنةهذهإلى
األوراقمنهائلكمٍّبتجميعاللجنةقامتوقد، الثورةمسيرةفىأدوارهمعنبشَهاداتهم
.عهدهاوفىالثَّورةقبلالسياسيَّةالحياةفىدوًرالعُبواممَّن، وغيرهمهؤالءأيدىمنالخاصَّة

.الَقوميَّةالوثائقدارهووالُمذكِّراتاألوراقلهذهالطَّبيعيالمكانوكان

التىاألوراقتلكاستقرَّتأيننعرُفالالثَّورةتاريختسجيللجنةعملانتهاءبعدولكن
إلىتغريبتهامنيوًماتُعودأنونأمُل، إليهاالرُجوعدونيولُيولثورةدقيقتاريخكتابةيتعذَّر
ُمناِسبةُفرَصةللثَّورةالذَّهبىبالعيداالحتفالولعلَّ»، القوميَّةالوثائقدار «الطَّبيعىمكانها
.ذلكلتحِقيِق
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الدينمُحييخالدتكلَّمهكذا
*

عندملحوظبقبولحظواالذينيولُيوثورةُصنَّاعمنالقالئلبينمنالدينُمحييخالد
ذلكولعل، سواءحدعلىيختلفونومنمعهيتفقونمنباحترامتمتُّعهعنفضال، الجماهير

التىنفسهاالمبادئوهى، بهاُيساوموالعنهايحيدالالتىبمبادئهالرجلتمسكإلىيرجع
وهى، الظِّاللمنعريضةمساحةإلىللثورةاألوَّلينالَعامينفىالضوءبؤرةمننقلته

له. ُأتيحالذىالضيقالهامشحدودفىبالدهلخدمةحياتهيوقفجعلتهالتىنفسهاالمبادئ
عنيترفعجعلتهنفسوعزةنزاهةمنالرجلبهامتازماإلى - أيًضا - يرجعذلكولعل

.السياسيالحوارمنرفيعبأسلوبويتمسك، الصغارِصراعاتفىالتَّورط

واآلن «بكتابهوالعربىالمصرىالعامالرأىالدينُمحييخالدفاَجأالماضيالشهروفي
جعلمما» األهالي«و» األهرام «صفحاتعلىالمهمةفُصولهبعضوَنَشرسبقالذى»، أتكلم
البُيوتفى.... والثقافيَّةاالجتماعيَّةمستوياتهماختالفعلىالمصرينبينحوارموضعمادته

 .اإلنتاجومواقعوالشوارع

،تباعابإصدارهاوعدأجزاءثالثةمناألولالُجزءهو - ُمؤلفهبذلكصرَّحكما - والكتاب

شهدتهاالتىاألحداثثم)، اإلعدادسنوات (الثَّورةعلىالسَّابقةالسَّنواتعنشهادتهويضم
خروجهحتَّىالثَّورةقيادةمجلسأوالقيادةجماعةفىموقعهخاللمن؛ الثورةبدايَّةمعمصر

العودةحتَّىالمنفىفىذكرياتهثمسويسراإلىمنفيًّا1954مارسأزمةأعقابفىمصرمن
.1955نهايَّةقرب

رتُوشبالصورٌ
األسلوبإلىيعود» أتكلمواآلن «الدينُمحييخالدمذكراتبهاحظيتالتيالشعبيَّةوسر

معالجةأسلوببل، فحسبوبالغتهااللغةبراعةبذلكأعنىوال، بهُكتبتالذىالرفيع
دائًمافكان، الرأىفىمعهماختلفعمَّنحديثهعندوخاصة، الرجلتناولهاالتياألحداث

أنالفِطنللقارئويترك، عليهاوماالشخصياتلتلكمايتناولفهو، بموضوعيتهالقارىيقنع
،سالموصالح، والَبغدادى، والسَّادات، النَّاِصرعبد: الجميعفأنصف، يشاءكمااألُموريدرك

.1993مارس. الهاللمجلة*
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ُمحييخالدمعالجةفكانت، رُتوشبالصوًراللجميعرسمولكنه، وغيرهمنجيبومحمد
فرصةألحديتركأندون، يريدماخاللهامنقالالتىالرَّاقيَّةالسِّياسيَّةالكتابةمندرًباالدين

.فائقةسياسيَّةحنكةعنالكتابيعبِّرُهناومن، شيءعلىُمؤاخذته

جدهبيتفىنشأتهعنفيهاحدثَّنا، ذاتيَّةسيرةصورةفىمذكراتهالدينُمحييخالدكتبوقد
لوالالطريقهشياخةفىجدَّهيخلفأنالممكنمنوكان، النَّقشبنديَّةالسَّادةطريقهشيخألمه

»ُشكركفر «بلدتهإلىالصيفيَّةالُعطالتخاللورحالتهطفولتهثم، أخرىِوجهًةتوجيهه

،األولفؤادبمدرستىالثالثينيَّاتفىالسياسىوعيهوتفتَّح، األثرياءالفالحينمنأسرتهحيث

الحربيَّةبالُكليَّةالتحاقهثم - عندئذالمصريَّةالوسطىالطبقةحي - بالعباسيَّةاألولفاروقثم
.الثقافةشهادةعلىحصولهبعد1938عام

مجدىمنهم، ُمتفاوتةبدرجات1952يوليوثورةُصنعفىشارُكواممَّنبكثيرينالتقيوهناك
،حسينالدِّينوكمال، سالموصالح، إبراهيموحسن، عكاشةوثروت، واِكدولطفى، حسنين

أزمتهاعاصُرواالذينالثالثينيَّاتِفتيةمنجميُعهم، هدايتوصالح، البغدادىاللطيفوعبد
وبهرت، القصرضرباتأماميترنَّح1923دسُتوررأوا. والسياسيَّةواالجتماعيَّةاالقتصاديَّة

.الُمسلُمونواإلخوان، الفتاةمصر: بالفاِشيَّةالمتأثِّرةالسياسيَّةالحركاتبعُضهم

طرقكما، بالثانوىطالباكانأيَّامالفتاةمصرزعيمحسينبأحمدُمعجًباكان - نفسه - خالد
تستهويهأنقبلاألربعيناتمنتصفنحوالُمسلميناإلخوانبابالنَّاِصرعبدجمالمع

وجدعندماتركهاأنلبثماثم، أيَّاًماإليسكرافانضمَّ، فوزىُعثمانصديقهبتأثيرالماركسيَّة
»حدتو «معحميمةبصداقةواحتفظ، بالجيشإدارىموظفبالمنظَّمةالضُّبَّاطمسئولأنَّ

أنالنَّاِصرعبدجماللطلبتنفيًذا؛ بالمنظمةيرتبطأندون) فؤادأحمدوخاصًَّة (ورجالها
.اُألخرىالسِّياسيَّةالتَّنظيماتتأثيرعنبعيًدااألحرارالضُّبَّاطتنظيمأعضاءيظلَّ

النَّاصِرعبدمعاللِّقاء
الشخصيَّة - الرَّءوفعبدالمنعمعبدطريقعن1944عامالنَّاِصرعبدبجماللقاؤهكان

1949عامتأِسيسهمنذاألحرارالضُّبَّاطتنظيمفىمعهيعملواستمرَّ - اآلنحتَّىالغامضة

حولاُألخرىالكتاباتمدَّتهاالتيالشكحبالبذلكليقطع، الُمؤلفأكَّدهالذيالتاريخوهو(
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علىمباشرغيرردٍّفىالبدايةمنذللتنظيمالنَّاِصرعبدزعامةويؤكِّد)، التَّنظيمبدايات
».الذَّاتعنالَبحث «فىالساداتأراجيف

وتحريرالفسادإنهاءهو، واحدهدفعلىيتَّفُقوناألولىالسَّنواتفىالتنظيمأعضاُءكان
البرنامجذلكالدينُمحييخالدصاغوعندما، محددببرنامجأنُفسهميربطواأنُدونالبالد

عليهُيطلعأنخالدمنوطلُبوا، رسميًّاتبنِّيهفىالجميعتردَّدالقيادةلجنةعلىوعرضه
بهُعرفالذى» األحرارالضُّبَّاط «اسمحتَّى، وتوزيعهطباعتهيتولَّىأندون، فقطالضُّبَّاط
.كأفرادالتَّنظيمإلىانضمُّواالذين»، حدتو «ضباطبعضاقتراحمنكانالتنظيم

يجمُعالذىاإلطاريمثلوالبرنامج، وطنيًَّةجبهًةيمثلكانالتنظيمأنَّرغمذلككلحدث
نظرىلجدلالبابيفتحأنيشألم - يبدوما- علىالنَّاِصرعبدأنَّغير، الوطنيَّةالجبهةحوله
عبدقبللذلك، والقلوبالجهودوحدةالموقففيهيتطلَّبالذىالوقتفى، البرنامجحول

،الفاشيَّةبميولهمعرفوامنمنهم؛ التنظيمإلىاالتِّجاهاتمختلفمنُضبَّاطانضمامالنَّاِصر

،شُيوعيِّينكانوامنومنهم، لهاُمناصرينأوالُمسلميناإلخوانفىأعضاءكاُنوامنومنُهم

كانفقد - الوفدذلكفىبما - اللبراليَّةاألحزابمنحزببأيُِّعضًوايكنلمأحًدا.. ولكن
القيادةمجلسموقفعلىإنعكاسهلهسيكونممَّا، األحزاببتلككفُرواقدالثالثينيَّاتشباب
.الثَّورةبعداألحزابمن

الضُّبَّاطعالقةفهُمواللثورةاإلعدادفترة - كتاباتهمفى - عالجوامنكلأنالطريفومن
نكثهالنَّاِصرعبدجمالعلىينُعونالمسلمونفاإلخوان، خاطًئافهًمااألخرىبالتنظيمات

اسًمايحمل» بحدتو «عضًواكانالنَّاِصرعبدأنَّالبعضوظنَّ، التنظيمعلىوخُروجهبالوعد
،الضباطمنُشوراتعنحديثهعندالدينُمحييخالدصححهاواقعةوهي (ُموريسهوحركيًّا

أعضاءأحدمنالمنُشوراتاستالمهعندالنَّاِصرعبداستخدمهالذىهواالسمهذاكانفقد
وهى، َحذرًةدقيقًةلعبةُيمارسالنَّاِصرعبدوظلَّ)، إالليسالمصريِّيناألرمنمنحدتو

.الَهدفلخدمةهؤالءبكلاالستفادة
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الكتُومالرجُل
بعدالثَّورةقيادةمجلسوداخلالثَّورةقبلالتنظيمداخلالخُيوطبكلُيمسكالنَّاِصرعبدكان
جاءتُهناومن، فقطواحدبخيٍطإالزمالئهمنزميللكليسمحيُكنولم، 1952يوليو23

ممَّاواحدجانبعنتعبِّر- الدينُمحييخالدفيهمبمن - يوليورجالمنكتبمنكلروايات
الكتاباتتلكنجمععندماوحتَّى، بهوألمَّالُمذكِّراتصاحبفيهشاركالذىذلكهو، حدث
ذلك: هوواحدشخصإاليوضِّحهاأنيمكنالالصورةفىباهتةمساحاتهناكتظل، مًعا

بعضهشئكللربطبدقَّةيعملعقلهبينما، محدِّثيهإلىاإلصغاءيجيدكانالذىالكتومالرُجل
.النَّاِصرعبدجمالإنه، يستثيَرُهمأندونالجميعوُيحرِّك، ببعض

منهاقتربوافمن، خاصةُمذكِّراتيتركلمالنَّاِصرعبدأنالمؤرخينحظلُسوءولكن
أسلوبيتَّبعكانوكأنه، السُّلطةزمامامتالكهبعدالشفويالتَّعاملإلىيميُلكانأنهيؤكِّدون

أنالبدولكن، ضدهيستخدمدليالوراءهيتركأالعلىيحرصحيث، ذاتهالسرىالعمل
الرُجوعدونيوليولثورةدقيٌقتاريٌخيكتبأنُيمكنوال، الكثيرتحِمُلالنَّاِصرعبدأوراق

ُحكمفترةفىالجمُهوريَّةرئاسةووثائق، الثورةقيادةمجلسوثائقوإلى، األوراقتلكإلى
ماذاندريوال. المؤرِّخينُمتناولعنبعيدًة - الشَّديدلألسف - زالتالولكنها، النَّاِصرعبد
التىالمادَّةذهبتأيننعرفوال، شكَّلهاالتىالثَّورةتاريخكتابةبلجنةورجالهالسَّاداتفعل

.المادةتلكطبيعةحتَّىأوُجمعت

الذىاألولفؤادالملكعزيمةبفضلالضَّياعمنيحفظأنعليمحمدأسرةلتاريخُقيِّضلقد
منسلسلًةونظَّم، ورتَّبهاالوثائقوجمع، عابدينبقصروألحقها، التاريخيَّةالوثائقدارأسَّس

تاريخفىكتبمنُكلَّالوثائقهذهفأفادت، وإسماعيلوإبراهيمعليمحمدلتاريخالدراسات
تأتىُهناومن، الضياعمنتاريخهايحفظمنلهاُيقيَّضفلم، 1952يوليو23ثورةأما، مصر
.النَّاِصرعبدبهاأمسكالتىالخُيوطأحدعنكشًفاباعتبارهالدينُمحييخالدكتابأهميَّة

المواربالبابسياسة
بقدرإالإليهالناسأقربعليهُيطلعلمممَّاالكثيرلنفسهأبقىالنَّاِصرعبدأنَّعلىودليلنا
كلمذكراتوكذلك، الدينُمحييخالدكتابأنَّ، الثورةقيادةمجلسعليهيطلعلموممَّا، معلوم

صعيدعلىتجرىكانتالتيالتطوُّراتأخطرذكرمنُخلوًّاجاءتيولُيورجالمنكتبمن
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لهتركتالذى، الثورةقيادةمجلسفىالبحثبساطعلىُتطرحأنُدونالخارجيَّةالسِّياسة
.الداخليَّةالسياسةأُموريبدوماعلى

منظومةفىمصرإشراكبشأنالنَّاِصرعبدمعاألمريكيَّةاالتِّصاالتالتطوراتتلكمن
طريقةعلىالنَّاِصرعبدوُمراوغة، األمريكيَّةالُمتحدةالوالياتلهاتخطِّطالتىاألحالف

الوالياتمساعدةأواليطلبوإنما، صراحًةيقبلوال، صراحًةيرفضفال» المواربالباب«
الوُجودإنهاءعلىومساعدتها، لغيرهاندًّالتصبحبالسالحومدَّها، اقتصاديًّالمصرالمتحدة

مسألةإلىالنَّظرفىاليدمطلقةُتصبححتَّىفلسطينمشكلةوحل، مصرفىالبريطاني
،بهاسمعأنهخالدذكرالتىاإلسرائيليَّةالمصريَّةاالتصاالتكانتالسِّياقهذافي، التحالف

اتِّصالتأمينالنَّاِصرعبدفيهاطلبالتياالتَِّصاالتوهى؛ المتحدةالوالياتخاللمنوكانت
إسرائيلرفضتوعندما، عربيًَّةالنََّقبجعلخاللمنالعربىوالشَّرقمصربينأرضي

األمريكانأمامالنَّاِصرعبدتعلَّل، أراضيهانصفبترإلىيهدفابتزاًزاالموُضوعواعتبرت
وال، واألمريكيَّةالبريطانيَّةالوثائقفىنجدهاتفاصيلمنذلكغيرإلى، اإلسرائيلىبالتَّعنُّت

.غيرهوالالدينُمحييخالدعندصدىلهانجد

منتحقيقهاستطاعوما، فيهَشاركماإاليكتبلمأنهأكدعندماتماًماواضًحاخالدوكان
روايتهمن - االتِّصاالتتلكغيابمننفهمولذلك، العيانشهودمنرفاقهخاللمنأحداث

الُمبكِّرالوقتذلكفىحتَّى - ُمنفرًدااألُمورأخطرُيديركانالنَّاِصرعبدأنَّ - غيرهوروايات
عبدأدارُأخرىبعبارةأو، االتِّصاالتتلكفحوىعلىالثَّورةقيادةمجلسُيطلعأندون- 

:السرىتنظيمهدفةبهايديركانالتىنفسهابالطريقةالسلطةدفَّة - يبُدوماعلى - النَّاِصر

)خالدعنهحدَّثناالذى (للمعُلوماتعشقهيفسِّرذلكولعل، والحذروالرِّيبةالشديدالتكتُّم

نهايةفىنفسهالنظامخنقسرطانيًّاُنموًّانَمتحتَّىبأجهزتهاواهتمامهجمعهاعلىوحرصه
بهمَمألالذينالثانىالصفُضبَّاطعلىالنَّاِصرعبداعتماديفسر - أيًضا – ذلكولعلَّ، األمر

الحرسمنالتخلُّصعلىوحرصه، بالتَّنظيمَعْهدهمحداثةرغمالسلطةفىالحسَّاسةالمواقع
هؤالءنفوذتفشِّيعنمرارًةيقطربقلميكتبخالدنجدأن - إذن - عجبفال، تدريجيًّاالقديم
لعبةولكنها، 1954مارسأزمةأيَّامباآلخرينالوشايةخاللمنمكانتهحقَّقبعضهمأنرغم

.النَّاِصرعبدأجادهاالتىالفرديَّةالسَّيطرة
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األحراروالضُّبَّاطنجيب
محمَّدعلىأضواءمنألقاهماالدِّينُمحييخالدعندنجدهاالتيالمهمةاالكتشافاتومن

الضُّبَّاطمنغيرهشأنشأنه، األحراربالضُّبَّاطالصلةوثيقكانالرجلأنَّيؤكدفهو، نجيب
ُعضًواكانإنهيُقللمخالدكانوإن، لهاورئاستهالثَّورةبقياميعلمكانوأنه، الوطنيين
خالدولكن، الضُّباطصغارأحديرأسهلتنظيمينضمَّأندونتحولالرفيعةفرتبته، بالتَّنظيم

عناالنصرافصفِّفىدائًماكانأنهمؤكًِّدا، نجيبلمحمَّدالديمقراطىاالتجاهأسطورةبدَّد
بأهدابتمسَّكبفقدهامهدًَّداأصبحعندمالذلك، األولهمُّهكانتالسلطةوأن، الدِّيُمقراطيَّة
،الثورةقيادةمجلسضدصفِّهفىالجماهيركسبإذاالسُّلطةفىُتبقيهعلَّها، الديمقراطيَّة

.أهدافهتحقيقفىونجح

والتى، خالدكتابمنكبيًراجانًباتحتلالتيالديمقراطيَّةقضيَّةعنالحديثإلىذلكويجرُّنا
عنوأبعدهحريتهكلَّفهثم، ُمواجهتهفىاعتَقالهأمرناقُشواحتَّىزمالئهمعبسببهااختصم
الذىالمبدأذلك، الدِّيمقراطيَّةوإماالثورةإمَّا: مبدأرفضالذىالوحيدكانعندماالسُّلطة
رجالمنالمجلسمستشاُرواالتِّجاههذاغذَّىأنبعدالمجلسعلىالنَّاِصرعبدطرحه
التىبالمقاالتاليومأخبارصحافةودعَّمته) حافظوُسليمان، السَّنُهوريالرَّازقعبد (القاُنون

.الدِّيُمقراطيَّةضدأمينوعليأمينمصطفىيكُتبهاكان

الوسطىللطبقةنمُوذج
الذىوحدهكانبل، القيادةمجلسداخلالديمقراطيَّةصفِّفىوحدهالدِّينُمحييخالديقفلم

.المصريَّةالُوسطىللطبقةدقيًقانُموذًجاتعدُّالتىأسراتهأفرادوبينبيتهفىصفِّهافىوقف

التَّجربةفىحقيقيًةفرصًةُتْعطلمعنهاودافعخالدفهمهاكمااللِّيبراليَّةالديمقراطيَّةأنَّوالحقُّ
الصَّالحياتخاللمنللملكاألوُتوقراطيَّةللسلطةُمدعًِّما1923دسُتورجاءفقد، المصريَّة

وإصدار، الوزارةوإقالة، البرلمانوفضُّ، الدُّستورتعطيلحقُّ: بينهاومن؛ لهكانتالتي
.بمَراِسيمقوانين

التَّجربةشابعمَّافضالهذا. 1923بدستورأطاحتالتيالدُّستوريَّةاالنقالباتكانتثمَّومن
صناديقفىبالتالعبالشعبإرادةتزييففىتمثلتسلبيَّاتمنالدستورظلِّفىالليبراليَّة
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االستثناءاتفىتمثلتالتىوالمحسوبيَّة، االنتخابيَّةالدوائرتحديدفىوالتالعب، االنتخاب
وشاركت، الُحرياتتقييدمنيتبعهابما، طويلةلفتراتالعرفيَّةاألحكاموإعالن، الشهيرة

شبابجعلممَّا - الوفدذلكفىبما - متفاوتةبدرجاتكلهذلكفىاللبراليَّةالسياسيَّةاألحزاب
كانبل، لهابدائلعنويبحثون، اللِّيبراليَّةيمقُتونيوليورجالمنهمجاءالذين (الثالثينيَّات

الضُّبَّاطسخطأسباببينمنالقومىواقتصادهاالبالدعلىاألجنبيَّةوالسيطرةالُحكمفساد
وسلبيَّاتها، التجربةمثالببينالربطتمَّأنلبثوما، األحرارالضُّبَّاطتنظيمحولالتفُّواالذين
علىالقائمالقيادةمجلساختباركانولذلك، سياسيكنظاموالدِّيُمقراطيَّة، مصرعرفتهاكما

عودةمعالثَّورةاستمراراستحالةبهُقصدالذي، والثورةالدِّيُمقراطيَّةبينالجمعاستحالة
.ُيبررهمالهالتقليديَّةالنيابيَّةوالحياة، التقليديَّةاللِّيبراليَّةاألحزاب

استمرارضدالمصرىالشارعيتحرَّكحتَّىواِفًراماالأو، خارًقاجهًدايتطلباألمريكنلم
لم، 1952حتَّى1923منتمتدمريرةبتجربةالناسأذهانفىذلكارتبططالما، الديمقراطيَّة

الجماهيرأذهانفىوارتسم. واالجتماعيَّةالسياسيَّةمصرأزمةيحلَّأنخاللهاالنظاميستطع
،الثورةحقَّقتهاالتىالقليلةالمكاسبضياعيعنىالقديمةبصيغتهالسِّياسىالنظامعودةأنَّ

األلقابوإلغاءالزراعياإلصالحوخاصًَّة، منهاأكثرهوماتحقِّقأنالمأمولمنوكان
ربطهناككانلذلك، للثورةاألوَّلينالعامينفىتحققتالتىالسَّريعةالمكاسبمنوغيرهما

التىاللعبةوهي، منهاالجماهيرتنفَرأنالسهلمنجعلالقديمالنظاموعودةالديمقراطيَّةبين
بغيرللثَّورةاالختياركانثمومن. أمينوُمصطفىعليوصاِحَباهااليومأخبارلعبتها

.الحينذلكفيالدينمحىخالديستوعبهلمماوهو، ُمتوقًَّعاأمًراديمقراطيَّة

القرارصُنعفيالمُشاركة
النَّاِصرعبدموقفعنالدينُمحييخالدأوردهماحقًّاالدهشةيثيرمافإنَّ، األمركانومهما

الميس «اجتماعفىالمدفعيَّةُضبَّاطمعلقائهعندللشَّعبالسياسيَّةالمشاركةفكرةمن
الوربَّما، بسرعةالحقيقيَّةمصلحتهتقديريستطيعالالشعبأنَّذكرإذ، الشَّهير» األخضر

الشعب: «وقال، الحريَّةمسُئوليَّةتحمليمكنهالالشعبألنَّ؛ انتقاليَّةكفترةسنواتثالثتكفى
آخراجتماعوفى»!!. بهايستمتعأنيمكنهال، الحريَّةمسئوليَّةيتحمَّلأنيستطيُعالالذى

عنخالدقلمعفَّنابيَّةبعباراٍتالمصريالشَّعباألعضاءأحدوصفالثَّورةقيادةلمجلس



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

295www.RaoufAbbas.org

يوليو23فىأُكفِّهمعلىرُءوَسهميحملونالضُّبَّاطأولئكخرجهل: نتساءلوهنا، ذكرها
عالقةهناكوهل؟ الحريَّةلتعليمهخرُجواأم؟ الحريَّةمسئوليَّةيتحمَّلالشعٍبأجلمن1952

اِإلخوانعليهأطلقيومباإلسكندريَّةالمنشيَّةميدانفىالنَّاِصرعبدقالهوماالفهمهذابين
ُقتلأو، النَّاِصرعبدجمالماتإن، الكرامةفيُكمزرعت، العزَّةفيكمزرعُت «... الرَّصاص

لتفرضاألحرارالضُّبَّاططليعةخرجتهل»؟. النَّاِصرعبدجمالفُكلُّكم، النَّاِصرعبدجمال
؟.المصريَّةالجماهيرعلى) الصَّغيرةالُوسطىالطَّبقة (االجتماعيَّةطبقتهاوصاية

معهايتعاملفهو، ُحكمهُطوالالجماهيرمنالنَّاِصرعبدجمالبموقفعالقةكلهلهذاوهل
الحقيقيَّةبالُمشاركةلهايسمحالولكنَّه، مصالحهاتخدمالتيالجذريَّةاإلصالحاتخاللمن
،اإلعالمأجهزةخاللمنالجماهيرحركةبتوجيهواالكتفاء، مستوىأيِّعلىالقرارُصنعفى

األمرنهايةفىقضتوالتى، منهانشُكوالتىالشديدةالسلبيَّةإلىأدَّىممَّا، السِّياسيَّةوالُخطب
تجلسأنتعوَّدتالتىالجماهيرتتحرَّكأندون، مكاسبمنيولُيوثورةحقَّقتهماأهمعلى
.عنهاللدفاعالمتفرجينمقاعدفى

ُمطالبين1968عامالطلبةمظاهراتعلىردًّاالشهيرةالنَّاِصرعبدُخطبةنذكرزلناوال
المطالبةمندهشتهالنَّاِصرعبدفأبدى!!) ُمرَّةبقيتالعيشة.. ُحرَّةحُكومةعاوزين (بالحريَّة
التَّعليمفيللجميعالفرصةوإتاحة، الُفرصتكاُفؤهيالحريَّةأليست: وتساءل، بالُحريَّة
؟!.والعمل

المنفىفي
الدِّيمقراطيَّةحسابعلىالثَّورةاستمرارفكرةبانتصار1954مارسأزمةتنقشُعكادتوما
ووُجوده» العَسلزي «ألنَّهالدِّينُمحييخالدمنيتخلَّصأنالنَّاِصرعبدعلىكانحتَّى

أنمنهوطلب) الُفرسانرجالمنللديمقراطيَّةالمؤيِّدينالضُّبَّاطيقصد (الذبابحولهسيجلب
النَّاِصرعبدجمالنجمأخذبينما، منفيًّاأسرتهمعهناكظلَّحيث، ِسويسراإلىالبالديغادر
.باندونجمؤتمرأعقابفىالثالثالعالمقياداتمنأصبححتَّىكثيًرايرتفُع

سياسةوتبنِّي، األحالفسياسةرفضو، السوفييتياالتحادمعالسالحَصفقةعقدذلكوسبق
البوصلةولكن، للنظامالتَّقدُّمياالتِّجاهعلىدالالتكانتالتطوراتتلككل.. اإليجابيالحياد
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مناستفادقدالدينُمحييخالدأنويبدو. الدِّيُمقراطيَّةاتجاهعكسإلىُتشيرتزالالكانت
كما» الزرقاءالكرَّاسة «فىمذكِّراتهبتسجيلبدأت، لموقفهتامَّةُمراجعةفىالمنفىفترة

أرضعلىالنِّضاللمتابعةالعودةفكرةوداعبته، السياسيَّةاألدبيَّاتفىالقراءةعلىانكبَّ
هنري - ذلكفىعليهوألحَّبل - العودةعلىوشجعه، حدثتالتيالتغيُّراتإطارفىالوطن

فىالجديدالنظامبيناتِّصالقنواتبفتحعندئذُمهتمًّاكانالذي» حدتو «ُمؤسِّسُكورييل
.المنطقةفىإسرائيلوُجوديدعمالبلدينبينسالمإبراموراءسعًيا، إسرائيلوبينمصر

التأثيرهذاسرلنايفسِّرلمولكنه، ُكورييلإلىخالدفيهاُيشيرالتياألولىالمرةهىهذهكانت
بعبداالتصالطريقلهفرسم، المصريالُمناضلعلىُكورييلبهتمتَّعالذيالسِّحرى
عنوُكورييلالنَّاِصرعبدبينماصلةُهناككانتفهل، إليهالكتابةعلىوشجَّعه، النَّاِصر
بهنرىوثيقةصلةعلىوكان، بباريسعسكريًّاُملحًقاكانالذىُعكاشةثروتطريق

منيهوديَّةسيدةاللقاءورتَّبت، سويسرافىخالدُعنوانُكورييلأعطىالذىوهو، ُكورييل
تزالالأبعاًداتتضمنتساؤالتكلهاهذه؟. خالدصديقفوزيلُعثمانزوجةكانت» حدتو«

 -يحتفُظوالزال، نعرفهأنلناأرادماإال - طبًعا - يكُتبلمالذىخالدكتابفىنجدهاال، خفيَّة

.بالكثير - يبُدوماعلى

جديًداخيًطا - بالتَّاريخكُمشتغلين - أيدينابينيضع» أتكلمواآلن «خالدكتابفإنَّ، ُكلٍّوعلى
أحداثمنواضحةغيركانتجوانبعلىمهمَّةأضواًءويلقي، 1952يوليوثورةخُيوطمن

منالمزيدُيلقيانالتَّاليينالُجزءينولعلَّ. ُعودهاحتَّىجنينيًّاتنظيماكانتأنمنذ، الثورة
تجدأناألملويحُدونا. السُّلطةكواليسوراءمنخالدعاَصرهاالتياألحداثعلىاألضواء

.للباحثينويتيحها، الضَّياعمنالثَّورةوثائقفُينقذفؤادبالملكيقتدىمن1952يولُيوثورة
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نادرلجيلنمُوذجٌ، حُسينالدِّينكمال
*

الدينكمالبرحيلُفوجئتحتَّى؛ األخيرمثواهإلىالبغدادياللطيفعبدتودِّعمصركادتما
يوليوثورةُصناعزمالئهممنرحلبمنمًعاليلحقا، الحميموصديقهنضالهرفيُق، حسين
همُّ، أجلهمنكلهاحياتهويوقفيشغلهواحدهمٌّإاللهيكنلملجيلرمًزاكانوارجال. م1952

سبيلإيجادعلىوالعمل، الوطنىاالستقاللوتحقيق، األجنبيَّةالهيمنةمنمصرتخليص
.بالبالدوالنُّهوض، االجتماعيَّةالعدالةلتحقيق

عالقةوتحدَّدت، الشبابشرخفىوُهموصاحبهم، صَغارِفتية - بعد - وُهمالوطنيالهمَُّشغلُهم
لتحقيقاألمثلالطريقيظنُّهلمارؤيتهضوءعلىُصنعهافىشاركالتىبالثَّورةمنهمكل

أليٍُّتسوِّلفلم, وكرامةنفسبعزَّةاألضواءعنوابتعُدوا، بشرفناضلوا، الوطنيَّةاألهداف
يشارُكونالذينالضُّبَّاطُسلوكمنالدنياعرفتهمانحوعلىالثَّورةعلىاالنِقالبنفسهمنهم
بليٍلاالنقالباتيدبُِّرونفأولئك، وآسياوإفريقياالالتينيَّةأمريكافىالعسكريَّةاالنقالباتفى

الضُّبَّاط «أما. السلطةإلىالوُصولبهدفأو، وداخليَّةخارجيَّة، ُمعيَّنةجهاتمصالحلخدمة
أجلمن، الوطنسبيلفىجهاًداالحكمنظاملقلبخروجهمفكانيولُيوثورةُصناع» األحرار
أوَخارجيَّةلقوىأو، ألنفسهمشخصيَّةمغانمتحقيقأجلمنوليس، لبالدهمأفضلغدتحقيق
.محليَّة

إلىجاءالذىالنادرالجيلذلكإلىاألحرارالضُّبَّاطمنوزمالؤهحسينالدينكمالانتمى
وأخوتهآبائهمنيسمعهكانماطُفولتهفىأذانهوشنفتُبَعْيدهاأو1919ثورةُقَبْيلالدنيا

وتغنىأناشيدهاوردَّد، المجيدةالثَّورةتلكخاللالوطنىالنضالحوادثمنوُمعلِّميهالكبار
وتتسع، الطَّوقعنيشبُّكادماولكن، زَعامتهاعنُأِثرتالتىالمتأجِّجةالوطنيَّةبالعبارات

المصرىالشعبقدَّمهماكلأناكتشفإذ، الُمرَّةالحقيقةصدمتهحتَّى، وعيهويتفتَّح، مداركه
عليهحصلتفما، تبدَّدقدالوطنىاالستقاللتحقيقأجلمنم1919ثورةفىتضحياتمن

مصرأصبحت. وزيًفاوهًماكانم1922فبراير28تصريحإطارفىاستقاللمنمصر
ظلَّالبريطانىالسامىوالمندوب، مواقعهفىظلاالحتاللجيشأنَّغير، دستوريًَّةمملكًة

.1999أغسطس. الهاللمجلة*
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المصرىواالقتصاد، المصريَّةالسياسةمسرحعلىيدورمالكلالحقيقىالمحركدوريلعب
التنميَّةطريقفىعقبًة، عليهكانتماعلىاألجنبيَّةاالمتيازاتوبقيت، لألجانبنهًباظل

.بالدهفىغريًباالمصريمنجعلتوأداًة، االقتصاديَّة

***

التىومصر، م1919ثورةفىتضحياتمنبذلمابينالشاسعالبونالجيلذلكأبناءأدرك
يزداُد، لألجانبومغنًمالإلنجليزمرتًعاكانتوالتى، الثالثينيَّاتأوائلفىوعيهمعليهاتفتَّح
وأصبح، والقصراإلنجليزأيديفىالسُّلطةمقاليدتجمعت، فقًراوالُفقراء، ثراءاألغنياءفيها

الحاكمةالسياسيَّةالنُّخبةواستكانت، 1923بدستورالعصفبعدُكبرىُأكذوبًةالنيابيالُحكم
منجولةكلمنفخرجت، االستقالللتحقيقكسبيل، الغاصبالمحتلمعالتفاوضإلى

.اليدينصفرالتفاوضجوالت

كانت» واالستقاللالشرف «بُمعاهدةباشاالنحَّاسوصفهاالتىم1936معاهدةُأبرمتوحين
،م1937عاماألجنبيَّةاالمتيازاتإلغاءإالمصرتكسبولم، كبيرًةفيهابريطانيامكاسب

الذىالَغَرمحجمكشفتأنالثانيَّةالعالميَّةالحربلبثتوما، السُّودانفىرمزيًّاووجوًدا
فال». واالستقاللالشرف «معاهدةبسبببريطانيا) حليفتها (لمصالحخدمًةمصرتحملته
،م1922فبراير28تصريحأقامهالذىالسياسىبالنظامالجيلذلكيكفرأن - إًذا - غرابة

ذلكادَّعاهاالتىالزائفة » اللِّيبراليَّة «ُألطروحةبدائلعنيبحثوأن، 1923ُدستورودشَّنُه
علىبرزت، أيديولوجيَّةأطروحاتلتجربةبالسعىإمَّا، بديلعنالبحثكانثمومن. النظام
لعلَّإسالميَّةُتراثيًَّةصيغًةتبنىأو، والفاشيَّةكاالشتراكيَّةاألولىالحرببعدالدوليَّةالساحة

.الوطنلُمعاناةالناجعالعالجيكُمنتلكأوهذهفى

التياروكسب، االشتراكيالعملمجالارتيادإلىالجيلذلكأبناءمنفريٌقاتجهوهكذا
اإلخوانجماعةوأخذت، الفتاةمصرحركةفىممثَّال، الشباببينواسعًةأرضيًَّةالفاشى

.الشبابمنأعداًداتجتذبالمسلمين

الوطنيَّةالقيادةباعتبارهالوفدُتناصرواألعيانوالعمالالفالحينجماهيركانتحينوعلى
فىاالنخراطإلىشرائحهابمختلفالوسطىالطَّبقةشباباتَّجه، م1919ثورةمنذالتَّقليديَّة
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يكنولم.. .. ، اإلخوانيَّة، والفاشيَّة، االشتراكيَّة : الثالثوالسياسياالجتماعيالرفضحركات
للضُّباطواأليدُلوجيالسِّياسىاالنتماءجذورفىيبحثفمن، استثناًءيوليوثورةصناعجيل

مابعدمنهاواحدةاختارومن، الحركاتتلكمنواحدًةعندمنهماستقرَّمنيجداألحرار
يسعىالذىاألملمنهاأيٍّفىيرلمولكنه، جميعاصفوفهابينتقلَّبومن، جميًعابينهماتجوَّل
.واالجتماعيَّةالسياسيَّةُمعاناتهمنالوطنلخالصإليه

وطنهإلىيتطلَّعجيلٌ
عبدتأثروكان، بهاوتأثَّروا، المسلميناإلخوانحركةاجتذبتهمممنحسينالدينكمالوكان

واستقرالحركاتتلكبينالدينُمحييخالدتجولبينما، الفتاةبِمصرأكثرالبغدادىاللطيف
فىيجدأندونجميًعابهاالنَّاِصرعبدجمالمرَّحينعلى، االشتراكيَّةالحركةضفافعلى
منالنَّبيلالقلقعانىجيل. لوطنهتحقيقهإلىيتطلَّعكانمالتحقيقالمنُشودةضالَّتهمنهاأى

غريًبامزيًجاجاءفكًرالنفسهوصاغ، القائمالسياسىالنظامأليدلوجيَّةرافًضافكان، أمتهأجل
.الذكرسالفةوالسياسياالجتماعيالرفضحركاتأفكارمن

،الحالمتوسطةريفيَّةألسرة1918عامولد، الجيلذلكأبناءمنواحًداحسينالدينكمالكان

اإلنجليزأوصىإذ، 1936معاهدةإبرامبعدُقبلتالتىالدفعةضمنالحربيَّةبالُكليَّةوالتحق
المصرىالجيشإلىُيوكلقدالذىللدورتحسًُّبا، الحربيَّةبالُكليَّةالطالبقبولفىبالتوسُّع
.الثانيَّةالعالميَّةالحربفىبريطانياأهدافلخدمة

سريًَّةخالياكوَّنواالذين، الضباطصفوفبينالوطنىبالعملحسينالدِّينكمالواشتغل
،األربعينيَّاتمطلعفىالمسلميناإلخوانإلىوانتمى، الثانيَّةالعالميَّةالحربخاللثوريًَّة

على) لإلخوانالسِّريالتنظيم (الخاصالنظامعناصرتدريبفىالنَّاِصرعبدجمالوشارك
فلسطينفىالصُّهيونيَّةضدالقتالكتائبفىبالتطوُّعوبادر، القتالوفنونالسالحاستخدام

ميدانهاالحقيقيَّةالمعركةإنقولهعنهونقل، العزيزعبدأحمدالبطلقيادةتحت1948عام
دخلتهاعندما، 1948عامفلسطينحربفىوشارك، ذروتهالسياسيالفسادبلغحيث، مصر

وكان. المدفعيَّةبسالحكضابطحسًنابالًءأبلىحيث، مصرجيشبينهاومنالعربيَّةالجيوش
فىوشارك، 1949عامالنَّاِصرعبدجمالبقيادةاألحرارالضُّبَّاطلتنظيممؤسًِّساعضًوا

.الثورةقيادةمجلسفىبارًزاُعضًواوكان، للثَّورةاإلعداد
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اإلخوانلفكروالءٌ
المنعمعبدمثلالُمسلمينباإلخوانارتبُطواالذيناألحرارالضُّبَّاطزمالئهمنالنقيضوعلى

منذوحدهاألحرارالضُّبَّاطلتنظيمحسينالدينكمالوالءكان، حمُّودةوحسين، الرَّءوفعبد
كانالتىالسِّياسيَّةالحركاتمعالتَّنظيميَّةصالتهمكلقطعزمالئهمنالنَّاِصرعبدطلب

طوالالمسلميناإلخوانفكرإلىُمنتمًياحسينالدينكمالظلوإن، إليهاينتمىبعُضهم
عنهأسفرتلماالرافضموقفهعنتعبيًرا1965عامالسلطةمنخُروجهوكان، حياته

.الُمعتقالتفىإنسانيَّةالُمعاملةمنبهمحاقوما، اإلخوانُمحاكمات

للتربيَّةوزيًراسنواتستمنهاقضى، عاًما13مدىعلىالسُّلطةفىُمشاركتهوخالل
التعليمقاعدةمنوسَّعتالتى، للثورةالتعليميَّةالسِّياسةتنفيذعاتقهعلىفوقع، والتعليم

علىالوزارةقبضةإحكامإلىأدَّىنحوعلىالجامعيالتعليمتطويروتم، والعاماالبتدائى
.للجامعاتاألعلىللمجلسالوزيررئاسةخاللمنالجامعات

العامينخاللالمتحدةالعربيَّةالجمهوريَّةفىالتعليمعنمسئوالحسينالدينكمالأصبحكما
لفترة) الوزراءمجلس (مصرفىالتنفيذىللمجلسرئيًساوأصبح، ُسوريامعللوحدةاألوَّلين
لرئيسنائًباالمطافبهوانتهى، مصرعنُسوريابانفصالانتهت) العاممنأقل (قصيرة

.الرئاسةبمجلسوُعضًوا، الجمهوريَّة

الذى، حسينالدينكمالتبرُّمأسبابمنكانالنظريَّةضخامتهرغماألخيرالمنصبولعلَّ
النظاملتبنِّيباالرتياحيشعرلمكما، محُدودًةأصبحتالقرارصنعفىُمشاركتهأنأحسَّ

.الفكرياقتناعهمعذلكلتعاُرض، لالشتراكيَّة

،قصيرةلفترةالجبريَّةاإلقامةعليهُفرضتعندماشديًداتأثًُّراحسينالدينكمالتأثروقد

النَّاِصرعبدعلىخدماتهوعرضالُعزلةمنالخروجمنيمنعهلمذلكولكن، تماًماواعتكف
إلىواالنضماماألحداثمتابعةمن - أيًضا - يمنعهلمكما، 1967يونُيوهزيمةوقعتعندما
 -النَّاِصرعبدجمالوفاةعقب - السَّاداتالرَّئيسلُمطالبةاألحرارالضُّبَّاطمنرفاقهبعض

جانبمنواالستنكاربالرفضقوبلالذىالطلبوهو، الثورةقيادةمجلستشكيلبإعادة
لعضويَّةنفسهترشيحعلىحسينالدينكمالإصراروراءكانالرفضذلكولعل...، السَّادات
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وإسقاط، المجلسمنبطردهانتهتالتىللسَّاداتالشديدةوُمعارضته، الشعبمجلس
.ماتحتَّىُأخرىمرَّةالُعزلةإلىفعاد، ُعضويته

اليدطهَارة
طهارة - األحرارالضُّبَّاطمنوأمثاله - حسينالدينلكمالالتاريخيسجلهماأبرزمنولعلَّ
يعيشوظل، ماديَّةمغانمألهلهواللنفسهيحقِّقلم، شغلهاالتىالمهمَّةالمناصبفرغم، اليد

أفنتالتى، الثوريَّةالطَّليعةتلكرجالعلىغالبةسمةوهى، وحدهالشَّهرىمعاشهعلى
لهذهمحُدودةاستثناءاتهناككانتوإن، هُمومهعلىقلوبهاوطوت، الوطنخدمةفىشبابها
السعىوليس، الوطنخدمةفىاإلخالصهيالرجالأولئكعلىالغالبةالسِّمةأنَّإال، القاعدة

.الثَّرواتتكوينإلى

ولمَّا. الوطنهذاتاريخحقبأهمِّمنحقبةصياغةفىشاركمابعدحسينالدينكمالمات
أنشكَّفال، يوليوثورةسنواتأهمِّفىالسلطةفىوُمشارًكا، الثورةقيادةلمجلسأميًناكان
اجتماعاتمضابطلديهأنَّكما، الحقبةتلكتاريختحكىالتىالخاصَّةاألوراقمنفيًضالديَّة

يبدأالتاريخأمامالرجلهذاإنصافولعل، بنفسهبتسجيلهاُمكلًَّفاكانالتى، الثَّورةقيادةمجلس
الباحثينمتناولفىلتصبح، القوميَّةالتاريخيَّةالوثائقداروإيداعها، الخاصَّةأوراقهبتجميع

،الرجلهذاُتراثيضيُعالحتَّىلورثتهنداءلتوجيهُفرصةوهذه، المعاصرمصرتاريخفى

.المجيدةيولُيوثورةصناعةفىساهمالذى



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

302www.RaoufAbbas.org

يتذكَّرغالبمُراد
*

منويعدُّ، 1952يوليوثورةمعالمصريَّةالدِّبُلوماسيَّةسماءفىتألَّقنجٌمغالبُمرادالدكُتور
كان، عاًماعشرأربعةبموسُكوبسفارتناخدمفقد، السوفيتياالتحادبشئونالعالمخبراءأبرز
وربطته، السوفييتياالتحادفىالقرارُصنعدائرةمنخاللهااقترب، سفيًرامعظمهافى

القرارُصنعدائرةمن –- أيًضا -اقتربكما، خُروشوفوخاصة، االتحادبقادةالصداقةروابط
رجل«الجميععدَّهوقد، الخارجيَّةوزارةوفيالنَّاِصرعبدجمالالرئيسمكتبفى. بالدهفى
منالكثيرلديهمثلهرُجالأنَّشكَّوال، ينكرهاوالبهايعتزُّحقيقةوهى» النَّاِصرعبد

الذىالكتابأهميَّةتأتىهناومن، شهدهاوالتىفيهاشاركالتىالحوادثعنالمعلومات
.ذكرياتهمتضمًِّناأخيًراصدر

لم، الباردةالحربزمنالمصريَّةالسياسةفىغالبمرادلعبهالذىالبارزالدورهذاورغم
لبعضضيًقايسببُربَّمايذكرهقدماأنبحجة، عملهعنُمذكِّراتهيدوِّنأنفىالرجليفكر

حتَّى، ينكأهاوالالجراحيداوىالذيالطَّبيبوهو، ذكرهاعلىيأتيقدالتيالشخصيات
معهعَقدهاجلساتفىذكرياتهلهيرويبأنُيقنعهأنالغمرىعاطفاألستاذالكاتباستطاع

يناِقشُه، األُموربعضعندأحيانايتوقَّف، ُمستمًعافيهاالغمرىعاطفكان، شهرينمدىعلى
األهراممركزعنصدرالذىللكتابكتبهاالتىالمقدمةفىيسجِّلهاأنعلىحرص، فيها

مذكِّرات، المحنوأيَّاماالنتصارسنواُت: والسَّاداتالنَّاِصرعبدمع :«بُعنوانوالنشرللتَّرجمة
.تَساؤالتمنعليهطرحهماعلىغالبُمرادإلجابات - بأمانة - عارًضا»، غالبُمراد

وظُروف، والصِّباالطُّفولة: التكوينفترةعنالُمستفيضالحديثمنُخلوًّاالكتابجاءوقد
مرادذكرهاُمقتضبةمعلوماتسوى، الشَّخصيَّةتشكيلفىالُقصوىأهمِّيتهارغمالنشأة
بحىولدأنهالمعلوماتتلكمننعرُف. األحراربالضُّبَّاطعالقتهتأصيلمعرضفىغالب

الجديدةمصرحيِّفىلإلقامةانتقلت، شيًئاعنهايذكرلمألسرة1922عامبالقاهرةالصَّليبة
حميمًةصداقًة - االبتدائيَّةالجديدةمصربمدرسةالدراسةأيَّام - ربطتهوقد، بعامينمولدهبعد

.2002فبراير. الهاللمجلة*
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،التُّهاميوحَسن، رفعتكمالهم، األحرارالضُّبَّاطمن - بعدفيما - أصبُحوازمالءبثالثة

.دُسوقىوصالح

،الدراسةُسبلبهمتفرَّقتثم، الثانويَّةالُقبَّةبمدرسةالثانويَّةالمرحلةعبرالصَّداقةوامتدَّت

ظروفربطتهمُضبَّاًطاالثالثةأصدقاؤهأصبحبينما، الطبدراسةإلىغالبُمرادفتوجَّه
ومن، المصريعزيزبالفريقحميَمةصلةعلىجعلتهمسريَّةخليَّةبعضويَّةالوطنيالعمل
.النَّاِصرعبدجمالوبزعيمهم، األحراربالضُّبَّاطغالبُمرادصالتجاءتهنا

السياسيَّةالخلفيَّة
ذكرياتإطارفىبالوفدالمعجبينكأحديتفتَّحالسياسىوعيهبدأكيفغالبمرادلناويروي

غير، لُألمةالدستوريَّةبالحقوقللُمطالبةالنَّحاسُمصطفىبزعامةالوفدوكفاح، 1919ثورة
،باأللمانأسُطوريإعجاٍبمنتالميذهفىاالبتدائيَّةالمدرسةناظريبثُّهكانبماتأثرأنه

ُأعِجبكما، منهمالتخلُّصعلىمصريساعُدونقدالذين، لإلنجليزاللَُّدودالعدوباعتبارهم
الثانيَّةالعالميَّةالحرببعداالشتراكيَّةإلىبالتعرُّفواهتم، حسينأحمدوزعيمهاالفتاةبمصر
حرصغالبمرادولكنَّ، انتصاراتمنالسوفييتىاالتحادحقَّقهبمااإلعجابتأثيرتحت
،الُمستقلوموقفهتفكيرهلهيكونأنيريدفهو، تنظميَّةبروابطحزببأىيرتبطأالعلى

.اللِّيبراليَّةإلىيُكونماأقرب

كانفقد، الطَّرافةبالغةظروففىالدِّبلوماسيعملهغالبُمرادبدأالسِّياسيَّةالخلفيَّةبهذه
عزيزبالفريقالحميمةلصالتهونظًرا، الثورةقيامعنداإلسكندريَّةبجامعةللطبُمدرًِّسا

أن) 1953 (ألمانيافىالسَّفيرمنصبالنَّاِصرعبدعليهعرضعندمااألخيرأصرَّ، المصري
،دسوقيَصالح، التهاميحسن، رفعتكمال: الشبابمناألربعةأصدقاؤهُصحبتهفىيكون

هذهفىالثالثةالضُّبَّاطعناالستغَناءإمكانيَّةعدمعنالنَّاِصرعبدلهفاعتذر. غالبُمراد
الثانىالسِّكرتيروظيفةليشغلالجامعةمنفنقل، المهمَّةبهذهغالبُمرادوكلَّف، الظُروف

.ألمانيافىالمصرىعزيزمعيعملحتَّىبالخارجيَّة

فتغيَّرت، إلسرائيلقدَّمتهاالتىالتَّعويضاتمسألةبسببُقطعتألمانيامعالعالقاتولكنَّ
ُمرادبدأوهكذا، ُبونمنبدالُموسُكوفأصبحت، المصريعزيزإليهاُأرِسلالتيالسفارة
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وأهلهالبلدعلىليتعرَّفالرُّوسيَّةاللُّغةفتعلَّم، السوفييتيباالتحادالدبلوماسيعملهغالب
.وجهخيرعلى - موقعهفى - بالدهيخدمحتَّى، وثقافته

بمُوسكواألولىمُهمَّته
وكيفيَّةالسوفييتيوالنظام، السوفييتىاالتحاداستكَشافمنهطلبقدالنَّاِصرعبدكان

فىبالبتُروللمصرمدِّهإمكانيَّةومدى، الَغربمعوخطيرحيويٍِّصراعفىمنهاالستفادة
للُقطنشرائهمإمكانيَّةومدى، السُّويسخليجبتُرولإمداداتبقطعاإلنجليزقيامحالة

،لمصرالسالحتقديمإمكانيَّةمدىوأخيًرا، الغربيَّةللمقاطعةتعرُِّضناحالةفىالمصري

لهانفسهيعدَّأنغالبمرادحرص، السُّوفييتيباالتحادجيدةمعرفةتتطلَّبكانتكهذهومهام
.إعدادخير

لجنةفىالجمهوريَّةرئاسةفىليعمل، 1957فبرايرفىُموسكوفىغالبمرادُمهمَّةوانتهت
مناقشاتوبعد، المهمَّةالقضايادراسةتتولىكانتَصبرىالِفقَّارذوحسينرأسهاخاصة

هذهرأىكانماوغالًبا، الجمهوريَّةلرئيستوصياتهاترفع، مضابطهافىتسجلمستفيضة
لجنة «اللَّجنةهذهُسمِّيتوقد، الخارجيَّةوخاصَّة، المعنيَّةالوزاراترأييرجُِّحاللجنة

الَعربيَّةالشئونمكتبمثلبالرئاسةاألخرىالمكاتبمهامإلىغالبمرادوُيشير»، الرئاسة
تمدالمكاتبهذهوكانت، فايقمحمدبرئاسةاإلفريقيَّةالشُّئونومكتب، رفعتكمالبرئاسة
محمدأمَّا، لإلذاعاتالنَّاِصرعبدومتابعة، المخابراتتقاريرإلىإضافًة، بالمعُلوماتالرئيس
وكان، خاصًَّةوأمريكا، الغربعنللمعلوماتالمهمةالمصادرأحدفكانهيكلحسنين
.مباشرًةالرئيسمعتعاُمله

عبدالُمشيرمعاألوَّلاالحتكاككان، الرئاسةبلجنةُعضًواغالبُمرادوُجودخاللومن
الُعدوان (1956حربتجربةتقييمالرئاسةلجنةإلىالرئيسأسندعندما، عامرالحكيم
دراستهامناللَّجنةوانتهت، الُمسلَّحةالقواتأداءشابتالتىالقصورأوجهوخاصًة) الثالثى

دورفيهاالطَّيرانلسالح، جويًَّةستكونإسرائيلمعالقاِدمةالحربأنُمؤدَّاهانتيجةإلى
تحتاألرضواحتاللالميدانيَّةالسيطرةمنهاالغرضسيُكوناُألخرىاَألسلحةوأنَّ، حاِسم

،الجيششئونفىتدُخالوعدَّهاللجنةبتوصياتأبلغعندماالُمشيرفغضب، الجوِّيالغَطاء
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عامالعراقوثورة، سوريامعالوحدة «الرئاسةلجنةدرستهاالتىالقضايابينمنوكان
».لبنانفىواألمريكىاألردنفىاإلنجليزىوالتدخُّل، 1958

،السياسيَّةأزمتهعاصرحيث، الكونُغوفىلمصرسفيًراغالبمرادُعيِّن1960عاموفي

بتهريبوقام، مخبئهفى» لوُمومبا «معالوحيدالصلةمصدركانإذ، فيهاُمهمًّادوراولعب
،األُمورمقاليدقلبُموبوتووتوليلوُمومبامقتلولكن، القاهرةإلىوأوالده» لوُمومبا «زوجة

السِّفارةوُأغلقت، ورجالهغالبُمرادالسفيرطردفتم، االستعماريَّةالمصالحكفَّةوغلَّب
.األهميَّةمنكبيرةدرجةعلىالكونُغوعنغالبُمراديوردهاالتىوالمعلومات، المصريَّة

وعامرالنَّاصِرعبدبين
وعبدالنَّاِصرعبدبينالصِّراعلعبةفىطرًفا - يدرىأندون - نفسهمراديجد، ُأخرىوُمرة

المصرىللوفدرئيًسانُيويوركإلىإليفادهالُعدَّةالخارجيَّةوزارةأعدَّتفقد، عامرالحكيم
بسفارةمعهيعملكانالذىالطاقمكلبإرسال1961أوائلفىلذلكومهدت، المتحدةلألمم
بدالُموسُكوفىسفيًرا، لهالنَّاِصرعبدباختبارفوِجئولكنه، نيويوركإلىبالكونُغومصر
 -لموسُكوزيارتهفى- الُمشيرعاملهثمومن، المنصبلهذاالمشيرمرشحُقرَّةالدِّيننورمن

وبينبينهالجليديذيبأناستطاعغالبُمرادأنَّغير» النَّاِصرعبدرجل «باعتبارهبتحفٍُّظ
.ثقتهيكِسبوأن، الُمشير

مُوسكُوفىسفيرًا
المكاتبعمليوحِّدأناستطاعفقد، ُموفًَّقااختياًراُموسُكوفىسفيًراغالبمرادوجودوكان

عنبمعِزليعملمنهاكلكانأنبعدالسَّفيررئاسةتحتموسُكوفىالمختلفةالمصريَّة
الرَّئيسبينالوحيدةاالتِّصالقناةالسَّفيروأصبح، السُّوفيتانتقادموضعذلكوكان، السِّفارة

.السوفيتيَّةوالقيادةالنَّاِصرعبد

سوءيزيلأناستطاعفقد، كبيرًةاستفادًةلخُروشوفغالبمرادصداقةمنمصرواستفادت
للُمشاركة) 1964مايو (لِمصرخروشوفزيارةخاللوخُروشوفالنَّاِصرعبدبينالتفاهم

لتجربةخُروشوفوجَّههاالتىاالنتَقاداتالكتابفىأوردوقد، الَعاليالسدِّاحتفاالتفى
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االتحادأنَّتأكيدعلىوحرصه، الخُصوصهذافىنَصائحمنقدمهوما، مصرفىالتنميَّة
.وحدهاشأنهامنتسلكهالذىالطريقفاختيار، مصرشئونفىالتدخُّليودالالسوفييتي

التىالمساعداتلطلباتُمجيًبا، النَّاِصرلعبدمقدًِّرا، مصرلظروفمتفهًِّماخرشوفكانوقد
ُحوسبالتىاألمورمنأنغالبمرادويذكر، صالحيَّاتهذلكفىمتجاوًزا، مصرمنتلقاها
،1964سبتمبر14فىعزلهأسباببينمنوكانت، المركزيَّةاللجنةأمامخُروشوفعليها

صديًقاباعتبارهغالبُمرادموقفحَساسيَّةورغم، وُكوبالمصرالمساعداتتقديمفىِإسرافه
وأكدت، بنجاحعملهفىفاستمرالجديدةالقيادةثقةيكسبأناستطاع، لخُروشوفحميًما
.ومساعدتهامصردعمعلىحرصهاالسوفيتيَّةالقيادة

67حربأسرار
الجانبأي، معهعملالذيالجانبمن1967يونيوحربعلىأضواًءغالبمرادوُيلقي

إقناعخاللمن، إسرائيلاستخدمتهاالتىاالستراتيجيالخداعخطةعنفيتحدث، السُّوفييتي
إمكانيَّةإلىذلكغالبمرادويرِجع، ُسورياحدودعلىإسرائيليَّةحشوًداهناكبأنالرُّوس
نصيحةفىالروسلعبهالذيالدوروكذلك، الرُّوسيَّةللُمَخابراتإسرائيلياختراقوجود
مراداستنتجوقد)، األمريكيالرئيسطلبعلىبناء (اُألولىبالضَّربةالقيامتتجنَّببأنمصر
تعيينالنَّاِصرعبدمنوطلبه، مصرإلىالمفاجئ) اُألردنملك (حسينالملكقُدوممنغالب
لتوريطاالستراتيجىالتَّمويهخطةفىضاِلًعاكانأنه)، مايو30 (األردنيَّةللجبهةِمصرىقائد
.نظامهتصفيةعليهايترتَّبقدحربفىالنَّاِصرعبد

وثائقتكشف، األطلنطىحلفجانب - غالبُمراديرهلمالذي - اآلخرالجانبمنونظرة
،ُتركياطلبعلىوبناًء1964عامالوزارىالمستوىعلىُعقدخاصًّااجتماًعاأنَّالِحلف

فيهاُتستخَدم، بهُمهينةهزيمةإلحاقطريقعنونظامهالنَّاِصرعبدمنالتخلُّصخطةلوضع
بين) يبُدوماعلى (األدوارووزِّعت، ُمحكمةاستراتيجىخداعخطةخاللمن، إسرائيل
وفى، المنطقةفىالغربوأصدقاء) األمريكيَّةالُمتحدةالوالياتبينهمومن (الحلفأعضاء

.حسينالملكُمقدِّمتهم
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،1976هزيمةمنالسُّوفييتموقفعن) االقتضاببالُغ (حديثهالكتابفىماأهمَّولعل

التيالكارثةتناولكيفيَّةفىورأيهم، االستراتيجيالخداعخطةفىاسُتخِدُمواأنهموخاصًَّة
اآلثارذاتالهجوميَّةباألسلحةمصرمدِّفىالسُّوفيتتردُّدعنفيتحدث، الهزيمةعلىترتَّبت
تهديدأمام - السُّوفييتاضطروكيف، األسلحةلتلكنظائرمنإسرائيللدىمالُموازنةالفعَّالة

إنهاءإلىأدَّىالجوىللدفاعبنظاممصرمدِّقُبولإلى - منصبهمنباالستقالة، النَّاِصرعبد
،فيهامصروضعوحسَّن، االستنزافحربفىالمصرىالُعمقعلىاإلسرائيليَّةالهجمات

منالمسلحةالقواتبناءإعادةفىالسُّوفييتلعبهالذيالدورإلىغالبُمرادأشاروكذلك
والضُّبَّاطالقادةلتدريبإيجابيأثٍرمناالستنزافلحربكانوما، السوفييتالُخبراءخالل
.1973أكتوبرحربفىاإليجابىمرُدودهلهفكان، الفعليَّةالحربعلى

يرويهاذكرياتمجردوليس، ُمْستفيضةحقيقيَّةمذكِّراتبكتابةاهتمَّقدغالبمرادكانولو
حربمنالسُّوفييتىالموقفأعمقبتفصيٍلتتناول، القيمةبالغةمذكراتلنالقدَّم، الغيرعلى
وال، األوسطالشرقبمشكلةُيَسمىمالحلِّسبيالتصوَُّروهوما، االستنزافوحرب، يونيو
وحدهفلديه، للتاريخيسجِّلهاأنعليهكاناألهميَّةبالغةمعلوماتغالبُمرادلدىأنشكَّ

.السوفييتيَّة - المصريَّةالعالقاتمنالجانببهذاالمتعلقةالتََّساؤالتعشراتعناإلجابة

منيعانىالرجلكانفقد، ُمؤثًِّراالنَّاِصرلعبداألخيرةاأليامعنغالبُمرادحديثوكان
ذلكورغم، والقلبالدَّمويَّةاألوعيةعلىالخطيرةأثارهلهكانتالذىالخبيثالسُّكَّرمرض

ُمرادينصُحونالرُّوسوكان، التوتربالغوإقليمىدوليجوٍّفىالطويلةالسَّاعاتيعملكان
.التوترويتجنَّباألعباءمنيتخفَّفحتَّىمرضهبحقيقةُيكاشفهبأنغالب

،األهميَّةبالغة، النَّاِصرعبدشخصيَّةعلىغالبُمرادألقاهاالتىالخافتةالمحُدودةواألضواء

يحققحتَّىيدهفىالسلطةمقاليدجمععلىوحرصه، العملفىالرجلأسلوبإلىُيشيرفهو
إلىميلهفرغم، الكبرىالقوىمنموقفهإلىوأشار، ُمتحضرةقويَّةدولةبناءفىأحالمه
،الوطنىالستقاللهاودعًما، الوطنيَّةمصرلمصلحةالسوفييتمعالتعاملإلىاضطرَّالغرب

.عنهومهمَّةكثيرةمعلوماتمنلديهمارغمحقَّهالجانبهذاغالبيوفِّلمأيضاوهنا
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السَّاداتحُكمفترة
بعدمصرفىاألموريراقُبونوهمحيرةمنالسُّوفييتأصابماغالبمرادلناويروى
إلىالقومياألمنمجلسفىيدعونمنهناكأنعلمواعندماوخاصًَّة، النَّاِصرعبدرحيل
وقتفىإسرائيلضدالعسكريَّةاألعمالإلىالعودةذلكومعنى، ُروجرزمبادرةتجديدعدم
.الجويالدفاعوشبكةالصواريخحائطعلىتعملالتىالمصريَّةاألطُقمتكوينبعدفيهيتملم

شرقمتركيلو12اإلسرائيلياالنسحابفكرةمنالسَّاداتطرحهلماالسوفييتأنزعجكما
لو، العرضهذاألن، السالمحولالتَّفاوضثم، للمالحةوفتحهاالقناةتطهيريتمأنعلى، القناة
،القناةتطهيرفترةطولمعسيناءفىإسرائيلأقدامتثبيتإلىيؤدِّيسوفإسرائيلقبلته

اقتراحواإلسرائيليوناألمريكانرفضعندماإالالروسيرتحولم، الُمفاوضاتأمدوطول
غالبمراديقدموهنا)، مايو15 (النَّاِصرعبدلرجالالساداتتصفَيةأزعجهمكذلك، السَّادات

مراكز «السَّاداتدعايةأسمتهموما». النَّاِصرعبدرجال «سماهممنحقِّفىُمهمَّةشهادًة
وأن، مهامهمأداءفىوالتَّفانىالوطنيَّةمنعاليةدرجةعلىكانواجميًعاأنهمفذكر»، الُقوى

.والسُّوفييتمنُهمأيٍّبينخاصَّةعالقةقيامُشبهةأيَّونفى، النَّاِصروعبدلمصركانوالءهم

،األوَّلالطرازمنلألوامرُمنفذينكانواأنهمإلىوالساداتبينهموقعتالتىاألزمةوأرجع

وقد، الخاصةوالرؤيَّة، المبادرةاتخاذعلىتدريبهميتمولم، بهيؤمُرونمابدقةيفعلون
عليُأِقيلوعندما، الساداتمعالتعاملفىيتخبَُّطونوجعلهم، النَّاِصرعبدرحيلأربكهم
سيؤدىذلكأنمنهمظنًّا، االستقاالتبتقديمالسَّلبيالتصرفسبيلسوىيجدوالم، صبري

.السَّاداتبهمفعصف، إمرتهمتحتكانتالتيالمهمةلألجهزةالشَّللمننوعإلى

االتجاهمنمخاوفهلهأبدىعندمالجروميكوغالبمرادقدمهالذيالتحليلهوهذاكان
سيسُلكالساداتأن - نفسهوبينبينه - يقينعلىغالبوكان، مصرفىالجديدةللقيادةاليمينى
منخيفًةيتوجَُّسونكانواالسوفييتولكن. القضيَّةلهستحلُّأمريكاأنَّالعتقاده، مختلًفاطريًقا

.وتعاونصداقةمعاهدةمعهميوقعأنعلىفأصرُّوا، السادات

للشئوندولةوزيربتعيينهغالبُمرادُفوجئ، المعاهدةتوقيععلىأشُهرثالثةانقضاءوبعد
جديدةسياسيَّةلبدايةتمهيًدا، ُموسُكوعنإبعادهُيريدالسَّاداتأنذللكمنوفهم، الخارجيَّة
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،بالسُّوفييتضيقهعنينمُّمااإلشاراتمنيصدرالساداتبدأفقد، ظنهتحقَّقوقد، تماًما

،الغربيينبالسُّفراءاالتصالفىُمهمًّادوًرايلعب - لإلعالموزيًراوكان - هيكلأنَّوأحسَّ

علىالتعرفيريدأنهلهاألخيرمقابالتمنوأحسَّ، األمريكيَّةالمصالحعلىوالمشرف
بناءغالبمرادتولىوقد، سنواتلعشرسفيًراموسُكوفىعاشخارجيَّةوزيراتجاهات

المتحدةاُألممفىاإلسرائيليينمعرسميغيراتصالإجراءوُمساعديهالساداتاقتراحعلى
إلىبالسفر، أشُهرثمانيةنحوعملبالظلَّأنبعدالساداتكلَّفهكما، نتيجةعنُيسفرلم

.البلدينبينالنزاعفىوسيًطاوالكويتالعراق

ُسحبتثم، لهيكلخلًفالإلعالموزيًرابتعيينهقراراالسَّاداتأصدار، ببغدادوجودهوأثناء
اتَّصلماكلويحيل، بالضيقيشعرجعلهممَّا، حاتمالقادرلعبدوأعطيتاختصاصاتهبعض

مجلسفىليبيامعللوحدةوزيًراالسَّاداتفيهاعيَّنهالتيالظروفوشرح، حاتمإلىباإلعالم
إلبعادهسعىالساداتوكأنَّ، 1973أكتوبر6يومليبيافىعملهالستالموذهب. اللِّيبيالوزراء

.الحربقيامعندمصرعن

وأخيًرا، دبلوماسيَّةجهودمنَصحبهاوماأكتوبرحربفىحدثماغالبُمرادروىوقد
عناإلعالنبعداستقالتهقدمكيفوبين، 1974عاميوغوسالفيافى، سفيًراالساداتعيَّنه

.1977نوفمير19فىللُقدسالسَّاداتزيارة

عنفتحدَّث، السَّاداتعهدفىالجمهوريَّةرئاسةعلىنظرةبإلقاءكتابهغالبمرادوختم
الخبراءإخراجعلىاالجتماعاتكلفىَصادقالفريقإصراروعن، الُجددالسَّاداترجال

للوجودبالنسبةالنَّاِصروعبدتيُتوبيناتِّفاقهناككانأنهإلىوأشار، مصرمنالسُّوفييت
األمريكىبالرئيساالتصالفىالحقَّاليوغوسالفىالرَّئيسُيعطي، مصرفىالسُّوفيتى
منإسرائيلانسحابمقابلفىوإنهائهالسوفييتىالعسكرىالوُجودبُمقايضةإلقناعه

.يجربلماالتفاقهذاأنغير، 1967عاماحُتلَّتالتىالَعربيَّةاألراضي

حديثهوخاصًة، األهميَّةبالغالشَّديداقتضابهعلى» الساداترجال «عنغالبمرادوحديث
فهذهُكلٍّوعلى. الحديثذلكفىيستفيضأنمنهننتظروُكنَّا، السَّاداتعملأسلوبعن

كتابتهافىَيعتمُد» مذكرات «كتابةبأهميَّةغالبُمرادُتقنُعلعلَّها، األهميَّةبالغة» الذِّكريات«
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خدمهالذىالوطنلتاريخخدمًة) لذلكيكفىمامنهالديهأنشكَّوال (الخاصَّةأوراقهعلى
.بِإْخالص
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المصريَّةوالعسكريَّةفوزىمحمَّدأولالفريق
*

تضعه، الوطنيَّةبالخدمةحافلةحياةبعدربَّهلقيالذى، فوزيمحمَّدأوَّلالفريقمصرودَّعت
الذينالضُّباطمنألفواٍجتربيتهخاللمنفقطليس، الحديثالمصريالجيشُبناةمقدِّمةفى

ولكن، عاًماعشرالخمسةعلىيرُبولما؛ ومديًراالحربيَّةبالُكليَّةأستاًذايديهعلىتعلَُّموا
بهأعادالذى1967يونيوكارثةبعدالُمسلَّحةالقواتُحطاممنبقيماجمعفىودورهلفضله

لخوضمهيًّأأصبححتى، الثالثالسَّنواتيتجاوزلمقياسىزمنفىالمصريالجيشبناء
القواتزوَّدت، العدومعُمتَِّصلًةحرًبابحقشهدتالتىالسَّنواتوهى، التحريرمعركة

وتحقيق، اإلسرائيليالتفوُّقأسطورةكسرمن - بعدفيما - مكَّنتهاالتىبالخبراتالُمسلَّحة
فىإنجازهتمماتحقِّقأنمصراستطاعتحتَّى؛ وأداًءُعدًَّة؛ العدومعالعسكريالتَّوازن
فىُمتقدةالمعركةجذوةوإبقاءالُمسلَّحةالقواتبناءإعادةعمليَّةفكانت. 1973أكتوبرحرب
.َفوزيمحمَّدأولالفريقهمَّةحقَّقته، القيمةمنعاليةدرجةعلىتاريخيًّاإنجاًزانفسهالوقت

قرارتجميدإلىاتجهتالتىالسَّاداتأنورسياسةاستيعابيستطعلمفوزيمحمَّدكانوإذا
يرجعذلكفإن، الُمصالحةاستراتيجيَّةإلىالمواجهةاستراتيجيَّةمنللتحوُّلتمهيًداالمعركة

الجديدالتوجُّهخُطورةمنويقينه»، القوةبغيرُيستردالبالقوةُأخذما «بأنتمامًااقتناعهإلى
أنفوزيففضَّل، والَعرقالدِّماءوضعهافىُبذلالتىوالخطط،  الُمسلَّحةالقواتِبنيةعلى

ذلككلفهوقد. بالدهمصلحةفيهيرىالالذىالتحوُّلُمَسايرةمغبَّةمنذمتهيبرئحتىيستقيل
خمسةبالسجنلُحكمتنفيًذاالسِّجنفىقضاهماالَعامينعلىيزيدلماالشخصيَّةُحريتهالموقف

تماًما» والتمرُّدالِعصيان «بتهمةلمحاكمتهخصِّيًصاعقدعسكرىمجلسأصدره. عامًاعشر
الساداتعفوصدوربعد - السِّجنمنخرجوعندما، عاًمابتسعينقبلهُعرابيأحمدُحوكمكما
القادةمنالمستقبلوأجيالأمتهأماممسئوليتهينسولم، الوطنيبالهمانشغالهينقطعلم - عنه

تاريخيًّامرجًعاستظلكتبأربعةفىُنشرتمذكِّراتفىتجاربهُخالصةفقدَّم، العسكريين
.المصريَّةالُمسلَّحةالقواتوتاريخ، الُمعاصرمصرتاريخلكتابةيتصدَّىمنلكلمهمًّا

.2000أبريل. الهاللمجلة*
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بالجيشضابًطافوزيأفندىأمينالبكباشىوالدهوكان، 1915مارس5فىفوزىمحمَّدُولد
فوزىمحمَّدبملفوردولذلك، 1934عامالحربيَّةبالكليَّةابنهالتحاققبلتوفي، المصرى

والمقيماالبتدائيَّةاُألورمانمدرسةسكرتير؛ ُزهديأفندىالوهابعبداسمبالحربيَّةالطَّالب
علىداللةمنلهماإالهذامنيعنيناوال - خالهكانولعلَّه -  للطَّالبأمٍركولىبالعباسيَّة
التيالصغيرةالُمتوسطةالطبقةإلىتنتمىأسرةمنفهو، فوزيلمحمَّداالجتماعىاالنتماء
،والمعاصرالحديثمصرتاريخمرَّعلىالوطنىالعملُجذوةصُفوفهابينمناشتعلت

.والثقافةوالفكرالوطنيالعملروَّادمعظملمصروقدَّمت

شهادةوعلى، 1932عامالَكفاءةوعلى1929عاماالبتدائيَّةعلىفوزىمحمَّدحصل
الحربيَّةبالُكليَّةنفسهالعاممنأكتوبرفىوالتحق، 1934عام) األدبيالقسم (البكاُلوريا

العالميَّةالحربخاللوخدم)،  ُمشاة (بيادةأوَّلمالزملُيعيَّن1936عاميونيوفىوتخرج
وُبورسعيداإلسكندريَّةفىالجويَّةالبحريَّةالقواعدعنللطائراتالمضادالدِّفاعفىالثانيَّة
.1942 –1941عاميالسُّويسوقناة

المدفعيَّةاستخدامطوَّرعندماإليهاألنظارولفت، 1948عامفلسطينحربفىخدمكما
،سنيدديرفىاإلسرائيليالمياهُبرجدمَّرحيثأرضيَّةأهدافتدميرفىللطَّائراتالمضادة

معفوزىمحمَّدلقاءوكان، للطَّائراتالمضادةالمدفعيَّةاستخداماتفىمسُبوقغيرأمروهو
جانبإلىحميمةصداقةربطتهماحيثَفلسطينـأرضعلى1948عامفىالناصرعبدجمال
الضباط «تنظيمإلىانضمُّوامنأوائلمنفوزىمحمَّدنجدأنغرابةفال، السالحرفقة

موقعهفىالثورةقيامبعدوظل، الدِّينُمحييزكريامسئوليتهايتولَّىكانخليَّةفى» األحرار
مانحوعلىللمناصبالتطلُّعأوالسِّياسىبالعملبالهيشغلفلم ، الُمسلَّحةبالقواتكضابط

العدوانخاللالبالدعنالدفاعفىواجبهوأدَّى»، األحرارالضُّباط «منزمالئهبعضفعل
.1956عاممصرعلىالثُّالثي

للُمعلمينكبيًراوعين1952عامالحربأركانشهادةعلىحصلقدفوزىمحمَّدوكان
الطُّالببينوعرف، 1958عامالحربيَّةللكليَّةمديًراأصبحثم، 1953عامالحربيَّةبالكليَّة
كانواولكنهم»،  الصَّخريالرجل «عليهأطلقواإنهمقيلحتى، االنضباطفىواإلفراطبالحزم
الناصرعبدجمالجعلتالتىالصفاتوهى، (ُيحتذىالذىوالمثلالُقدوةفيهويرون، يحبُّونه
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الكليَّةإدارةيتركولم)،  1967كارثةبعدالُمسلَّحةالُقوَّاتبناءإعادةعبءلحمليختاره
الوقتفى - وليصبح، 1964عامالُمسلَّحةالقواتحربأركانلهيئةرئيًساليعيَّنإالالحربيَّة

يونيو11فىالناصرعبدجمالعيَّنهحتى، العربيَّةبالجامعةعسكريًّاُمساعًداأميًنا – نفسه
.20/1/1968فىللحربيَّةوزيًراثم،  الُمسلَّحةللقواتعامًّاقائًدا1967

المُسلَّحةالقواتتنظيمإعادة
،العامةلألركانرئيًساأصبحأنبعدالناصرعبدجمالبالرئيسفوزىمحمَّدصلةتوثَّقت

الوُقوففوزىلمحمَّدأتاحقدالرَّفيعالَعسكريالمنصبهذاوكان، 1966عامذروتهاوبلغت
القواتتنظيمإلعادةشاملةخطةوأعدَّ - عندئذ - وقدراتهالمصريالجيشأحوالعلى

تجهيزفىوالقصور ، الُمسلَّحةالقواتُمستوىتدهورَراعهفقد. . عمليَّةأسسعلىالُمسلَّحة
الخدمةمنوالضُّباطالقادةمنضخمةأعدادوخروج، العدومعللمواجهةالعمليَّاتمسرح
العسكريَّةالخبرةفىالسلبيَّةأثارهلهكانمما، قصيرةزمنيَّةحقبةخاللسياسيَّةألسباب

.الُمتوارثةالَعسكريَّةوالتقاليد

عددكثيًرايفوقالخدمةمنُطرُدواالذينوالضباطالقادةعددكان، 1967 – 1952بينففيما
وُجودعدمعنهنتجممَّا، االستشهادأو، الوفاةأو، السِّنبُحكمالتقاعدإلىالُمحالينزمالئهم

بينالخفيالصِّراعلعبكذلك، العسكريَّةبالخبرةلالحتفاظمعُقولبزمنمقُرونهرميتدرُّج
علىالفعليَّةبالسُّلطةاألخيروانفراد، عامرالحكيمعبدواُلمشيرالناصرعبدجمالالرئيس
اإلستراتيجىالعسكرىالقرارُصنععلىالسَّلبيالتأثيرفىبارًزادوًرا ، الُمسلَّحةالقوات
.للدولة

التيالُممارساتبسببالشعبمنالمعنويَّةالُمساندةالُمسلَّحةالقواتفقدانعنناهيك
والتعالياالنضباطوعدم، السُّلطاتبينوالخلط، النفوذواستغاللالقوةباستعراضاتسمت

).األوسطالشرقفىضاربةقوةأكبرمُقولة  (الُمسلَّحةالقواتقدراتفىاإلعالميَّةوالمبالغة

القواتأمراضلعالج» وصفة «تقديمفىويفكر، الخطريستشعرفوزىمحمَّدجعلذلككل
لتجاوزتحايلفقد،  الناصرعبدجمالالقديمصديقه؛ األعلىللقائدوالؤهكانولما، الُمسلَّحة
القواتلتطويرخطتهوقدم،  أوَّالعامرباُلمشيرباالتِّصاليلزمهالذىالقياديالتسلُسل
.1966عامُمباشرًةالناصرعبدجمالالرَّئيسإلىالُمسلَّحة
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التىالخطةالناصرعبداستحسنوقد، اإلسكندريَّةوالمكان، 1966صيفالزمانكان
كانتالذىالمأزقمنالفراغيتمحتىُمناقشتهابتأجيلنصحولكنه، فوزىمحمَّداقترحها
اتصل. 1967يونيو5صباحمنالربعإالالتاسعةوفى، اليمنفىالُمسلَّحةالقواتُتواجهه
لمحمَّدتتحلموهكذا . . وقعتقدالكارثةأنليبلغهالناصرعبدبالرئيستلفونيًّافوزىمحمَّد
فىُعيِّنعندما، 1967كارثةبعدإالالُمسلَّحةالقواتتنظيمإلعادةفكرتهتنفيذفرصةفوزى

أصبحولكنه، تنظيمإعادةأمراألمريعدولم، الُمسلَّحةللقواتعامًّاقائًدا1967يونيو11
عنالمحنةكشفتوقد. حرًجاوأكثرهاالظُروفأصعبفىالُمسلَّحةالقواتلُحطامبناءإعادة
.الحديثالمصرىالجيشُبناةأسماءمقدِّمةفىاسمهوسجلت . .  الرجلمعدن

والتحدِّيوالمواجهةالصموُد
ثالثإلىالُمسلَّحةالقواتبناءإعادةشهدتالتىالثالثالسَّنواتفترةفوزىمحمَّدقسَّم

.والرَّدعوالتَّحدي، والمواجهة، الصُُّمود: هىمراحل

للتوصُّلسياسيَّةضغوًطاوشهدت، 1968مارسحتى1967يوليومناألولىالمرحلةامتدَّت
لخفضالنفسيَّةالحربمدوعال، المباشرالتفاوضبطريقإسرائيلمعمنفردحلٍّإلى

.المصرىوالشعبالُمسلَّحةالقواتمعنويات

فىالثقةلُيعيدناجحةصغيرةمعاركثالثخاللمنالمصريَّةالُمسلَّحةالقواتصمودوجاء
الدَّاخليَّةالجبهةوتماسكالقناةغربدفاعينسقأولإنشاءوكان . . المصريالُمقاتلنفس

واستمرار، بالخرطومالقمةمؤتمرفىتحقَّقالذىالعربيَّةالدولوتأييدالناصرعبدقيادةوراء
للقواتقويًّاسنًدااُألخرىاالشتراكيَّةوالدولالسوفيتىاالتِّحادمنوالمعدَّاتاألسلحةتدفق

.الصُّمودمرحلةفىالمصريَّةالُمسلَّحة

بسرعةاتَّسمتالتىالمواجهةمرحلة1969عامبدايةحتى1968مارسمنالفترةوشهدت
،الُمقاتلةالجديدةالتشكيالتبناءواستكمال،  الُمسلَّحةالقواتوإعدادتدريبعجلةدوران

والثَّالثالثانىالجيشينقيادتىوإنشاء، القناةغربالرَّئيسيالتجميعمنطقةإلىودفعها
،اإليجابىالدِّفاعمرحلةإلىاالنتقالوبدء، الدفاعيَّةالمنطقةفىمسئوليَّاتهماوتحمُّل، الميدانين
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طابعاتخذتجويَّةوهجمات، بريَّةبعملياتونهاًراليالالسُّويسقناةشرقالعدوضدوالعمل
.الميدانيَّةومنشآته، وُمعداتهالعدولقواتاالستنزاف

وُقدرتهاالُمسلَّحةالُقواتكفاءةلرفعُفرصةأحسنالثأربُروحوقتالهالعدومواجهةفكانت
فىكبيرةفائدةذاتكانتالعدوعنقيِّمةميدانيَّةمعلوماتعلىوالحُصول، القتالعلى

،العدوأعباءمنزادمما، السُّويسخليجليشملجنوًباالمواجهةنطاقواتسع، التاليَّةالمرحلة

.ومواردهلقوَّاتهالحقيقىباالستنزافيشعربدأحتىقواتهتعبئةُمواصلةإلىواضطره

والقيامالعدوبتحدِّيواتسمت، 1970يوليوحتى1969مارسمنفامتدتالثالثةالمرحلةأمَّا
،وبحريًّاوجويًّابريًّاسيناءداخلالتعبويالُعمقفىالَعدوضدقواتنامنحربيَّةبمبادرات

فىعددهاوزيادةقواتهنشرعلىالعدوأجبرمما، جنوًباوإيالتشماالالعريشإلىفوصلت
خطوطوعلىمصرُعمقفىالعملياتفىالجويَّةقواتهإشراكإلىواضطر، بعيدةمناطق

.المواجهة

غربالشهيرسامالصَّواريخحائطإنشاءوبدء، الجويالدِّفاعوخاصًَّة، قواتناردعولكن
منعمصرعمقفىالصَّواريخمنالجوىالدفاعوعناصرالسُّوفييتالطيارينووجود، القناة
فىخسائربتحقيقالمرحلةوانتهت، المصريالُعمقضدالجويَّةقواتهاستخداممنالعدو

الدفاعإلىسيناءفىالعدوفتحول، ساملصواريختعرَّضتالتى، للعدوالجويَّةالقوات
تتجهاألمريكيَّةالمتحدةالوالياتفبدأت،  السياسيمرُدودهاالمرحلةلهذهوكان، التقليدى

النارإطالقلوقفُروجرزمشروعفقدمت، الشَّاملةللتسويَّةالسلميَّةالحُلولطرحنحو
.المؤقَّت

وقفقُبولرأىفوزىمحمَّدمعروجرزمبادرةالناصرعبدجمالالرئيسناقشوعندما
لَصواريخاالحتياطيَّةالمواقعبناءاستكمالخاللهايتمحتىيوًماتسعينلمدةالنارإطالق
وعندما، السُّويسلقناةالغربيالشَّاطئإلىُكلهالصَّواريخحائطوزحزحة، الجويالدفاع
أربعتحريكفوزىمحمَّداستطاع8/8/1970صباحمنالواحدةفىالنارإطالقوقفتحدَّد

منالواحدةقبلالقناةشاطئإلىلتصل، 7/8/1970يومغروببعدصواريخكتيبةعشرة
عسكريَّةُقدراتإلىوصلتقدالُمسلَّحةالقواتكانتالنارإطالقوبوقف، 8/8/1970صباح
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التىالعدومعوالمواجهةوالصِّدامالُمستمرةالمعاركبفضلوإمكانيَّاتعاليَّةومعنويَّة
اختبارتمَّكما، نفسهالوقتفىالمتواصلالشاقوبالتدريب. سنواتثالثطوالاستمرت

تحريرعمليَّاتواجباتعلىالُمسلَّحةالُقواتأفرعجميعفىالميدانيَّةالتشكيالتجميع
.والتعاونالتَّنسيقمنإطارفىاألرض

األرضوتحرير200الخُطة
وتنميةالُمسلَّحةالقواتبناءلعمليَّةموازخطٍّفى) 200الُخطة (األرضتحريرخطةإعدادتمَّ

عبدجمالالرئيسأنفوزىمحمَّدويروي، شهورستةكلتطويرهايتموكان، القتاليَّةقدراتها
،الوطنيالدفاعمجلسعنُممثِّالنحضرهأغسطسآخرفىُمصغَّراجتماعإلىدَعاالناصر

إطالقوقفبعدوالعسكريالسياسيالموقفلعرضالحربيَّةووزيرالخارجيَّةوزيرُهما
لنالخارجىالسياسيالموقفأنَّالخارجيَّةوزيرأقرَّالموقفمناقشةوبعد، المؤقَّتالنار

معركةلبدءالُمسلَّحةالقواتاستعدادفوزىمحمَّدوأبدى.  الحاليالموقفمنأفضليُكون
لفوزيحدَّدأنبعداالجتماعالرئيسوأنهى، النارإطالقوقففترةانتهاءفورالتحرير
مرسىفىاألرضلتحريروالشَّاملةالمرحليَّةالحربيَّةالعمليَّةخططعلىللتَّصديقاستعداده
.1970سبتمبرمناألولاألسبوعفىمطُروح

قراراتتشملخريطة14ومعهمطروحمرسىإلىبالقطارالرَّئيسمعفوزىمحمَّدوسافر
السوريَّةالُمسلَّحةالقواتخطةوكذلك، المرحليَّة) جرانيت (والخطة، الشَّاملة) 200الُخطة(

ينقصهايكنفلمالمصريَّةالخططأما، السورىالدفاعوزيرمنعليهاموقًَّعاالُجوالنلتحرير
ُشِغلالرئيسأنفوزيويذكر، الُمسلَّحةللقواتاألعلىالقائدباعتبارهالرئيستوقيعسوى

االنفرادمنيتمكَّنفلم)  األسودأيُلول (األردنحوادثوقعتثمالقذافىبهاقامُمفاجئةبزيارة
)جرانيت (الخطةتنفيذعلىبالتركيزشفويًّاأبلغهولكنه، الُخططلتوقيعالناصرعبدبالرئيس

عبدوفاةولكن، 7/11/1970فىالنارإطالقلوقفاألولىالفترةانقضاءبعدالمرحليَّة
.التحريرمعركةلبدءالُمقرَّرالزمنيالتَّخطيطاستمراردونحالتسبتمبر28فىالناصر

1971وأوائل1970أواِخرفىالعدوقواتعلىقواتناُقدراتقياسأنَّفوزيمحمَّدويؤكد

للتحريرالموُضوعةالخططتنفيذتوقيتوأنَّ،  وكفاءًةوتسليًحاعدًداقواتنالصالحكانت
بذلكإسرائيلأحسَّتوقد. سليًماتخطيًطامخطًَّطاتوقيًتاكانعمليًّاعليهاالتدريبتموالتى
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،إضافيأمريكىبتسليح1973 ،1972عاميقواتهافعزَّزتالقوىميزانفىاالختالل

بدأوبذلك، 1971عامالعسكريَّةقوتهاثلثُيوازيبماوالمدرَّعةالجويَّةقواتهافىوخاصًَّة
توفيتأن -  أخرىمرًة - يؤكِّدمما، 1973عاممنابتداًءإسرائيللصالحيتحوَّلالقوىميزان

.سليًماتوقيًتاكان1971أوائلأو1970أواخرفىالتحريرمعركة

***

لهما1970سبتمبرفىاُألردنفىالفلسطينيَّةالمقاومةوتصفيةالناصرعبدوفاةكانت
العسكريالتفّوقعلىتؤثِّرلمولكنها،  عامًَّةالَعربياإلستراتيجىالموقفعلىتأثيرهما
األرضتحريرمعركةاستبعادإلىتلمِّحإشاراتيرسلالسَّاداتوبدأ،  إسرائيلعلىالعربي
فىأملهموضًِّحا، 1971فبراير4فىُجزئيحلٍّأجلمنُمبادرتهعنأعلنعندما، بالقوة
فىخالفاتوقوعإلىأدَّىمما، السِّلميالحلِّطريقعناإلسرائيليالعربيالصراعإنهاء
ينعكسأنالطبيعىمنوكان، الناصرعبدعنورثهاالتىالقياديَّةالمجموعةوبينبينهالرأى
خطةتنفيذفىوُيسوِّفيماطلأنرأىالذىالجديدالرَّئيسمنفوزىموقفعلىذلك

.التحرير

السِّياسةتشغلهالجُندي
،العسكريالموقفعلىتأثيرهازاوَيةمنإالالسياسةتشغلهالجنديًّافوزيمحمَّدكانلقد

واجباتهأداءعلىُمنكبًّاظلَّفقد، الثورةقامتبعدماالسِّياسةميدانإلىتحرَّكأنلهيسبقولم
وصراعالسِّياسيللصِّراعالُمراقببدورواكتفى، الحربيَّةللكليَّةوُمديروُمعلمكضابط
قائًداالسلطةفىنفسهوجدإذاحتى، فيهنفسهيورِّطأنُدونوعامرالناصرعبدبينالسلطة

زاوَيةمنإال؛ الناصرعبدقيادةتحتعملهطوالالسِّياسةتشغلهلمللحربيَّةووزيًراعامًّا
تحقيقإلىيصلوكاد، الوطنيالتُّرابوتحرير، الُمسلَّحةالقواتبناءوهو، وواجباتههدفه

منأسبوعينقبل) شفويًّا (موعدهاالناصرعبدحدَّدالتىالتحريرمعركةنحوبالتحرُّكالهدف
.وفاته

علىطافًياالسُّلطةدائرةفىيبقىجعلهوأالعيبهاالسِّياسةفىطويلباعفلهالساداتأمَّا
،الُمسلَّحةللُقواتاألعلىالقائدموقعفىليضعهالمفاجئالناصرعبدموتوجاء، السطح

لتوجهاتهالتعرُّضعدميضمنحتىالناصرعبدمععمُلواممنيتخلَّصأنطبيعيًّافكان
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الذينالقادةومجموعةالساداتبينوقعالذىالصِّدامكانأخرىوبعبارة، الجديدةالسياسيَّة
أسلوًبايتبعأنيريدكانأنهكما، رجالهيكونوافلم، متوقًَّعاصداًماالناصرعبدعنورثهم
التحريرمعركةمنالموقففكان،  منهمتخلصإذاإالاتِّباعهيستطيعلنالعملفىُمختلًفا
.بهاصطيادهماستطاعفخًّا

تحتعمُلوامنأزعجتالتىالُمصالحةسياسةإشاراتأرسلعندماالفخالسَّاداتونصب
بناءإعادةمشقَّةتحمُّلفىوشارُكوا، 1967يونيوهزيمةمنللثأرالناصرعبدجمالقيادة

خطةعلىيصدِّقأنالسَّاداتعلىألحَّالذىفوزيمحمَّدرأسهموعلى، الُمسلَّحةالقوات
الخاصةالوثائقتوقيعرفضولكنهموعًداحدَّدثم، وُيسوِّفُيماطلفراح،  التحريرمعركة

إذاالمعركةصالحفىيُكونلنالوقتمرورأنيرىوهوصبًرافوزىمحمَّدُيطقفلم،  به
فىوقبعمنصبهمناستقالملتزًماعسكريًّاقائًداكانولما. الُمناسبالتاريخىالظرفانقضى

للتَّصفيةتعرضهممنكانمافكان، الناصرعبدرجالضمَّتالتىالمجُموعةوتبعته، داره
إليهااستندجديدةلشرعيَّةبدايًة1971مايو15منجعلتالتىالتَّصحيحبثورةسمىفيما

.الجديدالسياسيتوجُّههقاعدةوجعلها، السَّادات

***

الجانبعلىاالقتصارمنمفرهناكيكنلم، التحريرخطةتنفيذإلىالسَّاداتاضطروعندما
أكتوبرحربفىتحقَّقماوهو، السياسيالحللتحريكأداًةليصبح، تحجيمهمعالمرحلي

تحقَّقوما، ُمناسبةمنأكثرفىبهفأشاد، فوزيمحمَّدفضلُينكرأنيستطعلمولكنه، 1973
الرئيسحرصوكان، التَّحريرلواجبوإعدادها،  الُمسلَّحةالقواتبناءإعادةمنيديهعلى

خدمةفىالتَّاريخيلدورهتقديًرافوزيجنازةتشييعفىاالشتراكعلىمباركُحسنيمحمَّد
.وُأمَّتهوطنه
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والعربأمريكافي - 6
الهَيمنةإلىالعُزلةمناألمريكيَّةالمُتَّحدَةالوِاليَات

*

عنبنفسهاتنأىأنعلىبريطانياعناستقاللهامنذاألمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتحرصت
،األوروبيَّةالسِّياسةتداخالتعنبعيًداالجديدالعالميظلَّوأن، القديمالعالممشاكلفىالتَّورط

اتجاهفىغرًباوالتوسُّع، القومياقتصادهابناءفىتتمثلشاقةطويلةمهمَّةأمامهاكانتفقد
بلغتحيث، عشرالتاسعالقرنمنتصفمعكلهذلكُتحقِّقأنواستطاعت، الهاديالمحيط

الطبيعيَّةالمواردوفرةبفضلالغربيَّةأوُروبَّابالداقتصادقامةاألمريكياالقتصادقامة
الذيناألوُروبيينالمهاجرينأيدىعلىمحليًّاوتطويرهاالتكنوُلوجياونقل، الخاموالمواد
.أفضلحياةعنبحًثاالجديدالعالمقصُدوا

البحريَّةقوتهاوبين، وغربهاالبالدشرقبينالبحرياالتَِّصالليحقِّقبَنماقناةمشُروعوجاء
نشاطهانطاقتمدأنمنالُمتَّحَدةالِوالَياتمكَّنمما، والهادياألطلنطيالمحيطينفى

وأجبرت)، 1854 (للتجارةموانيهافتحعلىاليابانفأجبرت، الهادىالمحيطعالمإلىالتجارى
موانئفىاألوروبيَّةالدولعليهاحصلتالتىاالمتيازاتمننصيبهاتمنحهاأنعلىالصين
البساطتسحبالجُنوبيَّةأمريكاعلىتزحفواستثماراتهاتجارتهابدأتكما، وتجارتهاالصِّين

كُقوَّةتبرزأناستطاعتحتَّى، هناكالتاريخىالوجودذاتاألوروبيَّةالقوىأقدامتحتمن
.العشرينالقرنمَشارفمعَضخمةإاقتصاديَّة

إطارفىمحضةوثقافيَّةتجاريَّةعالقاتالقديمبالعالمالُمتَّحَدةالِوالَياتوَعالقاتذلككلُّ
ووضع، القديمالعالمنزاعاتفىالتورُّطوعدم، الجميعمعوديَّةعالقاتإقامةعلىالحرص

أنأساسعلىالُعزلةسياسةُأُسسعشرالتاسعالقرنعشرينيَّاتمطلعفى» مونُرومبدأ«
حيويًّامجاالاألمريكتانتظلأخرىبعبارةأو، لألمريكيِّين) الجديدالعالم (أمريكاتظل

عنبعيدًةالُمتَّحَدةالِوالَياتتظلأنمقابلفى، فيهبالتدخُّلألوُروبَّاتسمحال، المتحدةللواليات
اقتصادهابناءعلىالُمتَّحَدةالِوالَياتالُعزلةتلكساعدتوقد، أوُروبَّاصراعاتفىالتدخل

.1992ديسمبر. الهاللمجلة*
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أنُدونالهائلةاإلمكاناتذاتُسوقهاعلىُمعتمدًة، الجديدالعاممواردمنُمستفيدًةالقومى
تلكمثلفىفكَّرتلوفيماالنَّاِشطةالعالميَّةالسِّياسةتتطلبهكبيرعسكريٍّبإنفاقتواجه

.السياسة

فىللُحلفاءالعونيدمدعندماالُعزلةجداركسرفىفكَّرولُسونودروالرئيسأنَّورغم
للشُّعوبالمصيرتقريرحقتضمَّنتالتىالشَّهيرةمبادئهوأطلق، األولىالعالميَّةالحرب

إلىتسعى، جميًعااألممتضمدوليَّةهيئةإلقامةالدعوةتضمَّنتكما، الُعثمانيَّةللدولةالخاضعة
الرئيسأنَّإال»، اُألممُعْصَبة «اسمتحتالسلميَّةبالطُّرقبينهاتنشبالتىالصراعاتحلِّ

علىيوافقولم، الُعزلةبسياسةالتمسُّكفضَّلالذىالُكونجرسبتأييديحَظلماألمريكى
.إنشائهافىوجهدهبفكرهرئيسهاساهمالتىالُعصبةإلىالُمتَّحَدةالِوالَياتانضمام

واستثماراتهاالتجاريَّةمصالحهاأنَّالرَّأسماليَّةُممثِّليمناألمريكيَّةالضَّغطجماعاتوجدت
يستطيعحتَّىالسياسيَّةمشاكلهفىالتورُّطعدمعلىتقومسياسةإلىتحتاُجالقديمالعالمفى

تستثيرأنُدونالعالميالرَّأسمالىالنظامنسيجفىفتتغلَغل، األطرافجميعمناالستفادة
واالضطرار، القديمالعالممشاكلفىالتورُّطسياسةتجلبهاقدمواتيةغيرأفعالرُدودضدَّها

المصالحعلىالسلبيَّةبالنتائجوتُعودبعينهاأطراًفاُتغِضُبقدُمعيَّنةمواقفتحديدإلى
.األمريكيَّةاإلقتصاديَّة

المفتوحالبابسياسة
التى» المفُتوحالباب «سياسةالعالميتينالحربينبينمافترةفىالُمتَّحَدةالِوالَياتتبنتوهكذا

القديمالعالمفىالحركةُفرصةوالتِّجارةاالستثماراتوخاصة؛ اإلقتصاديَّةلمصالحهاتتيح
أمامالطريقتفتحأنالُمتَّحَدةالِوالَياتاستطاعتالحِذرةالسياسةتلكإطاروفى. عائقدون

االستثماراتمثالذلكمن، أوُروبَّاغربلبالدنُفوذمناطقكانتبالٍدفىاستثماراتها
.والسُّعوديَّةالعراقفىاألمريكيَّةالبتروليَّة

جانبمنبالذاتغيرلُمضايقاتإالالتعرضدونالحركةحريَّةلتجارتهاضِمنتكما
األمريكيَّةالمصالحاكتسبتهجديًداإستراتيجيًّاُبعًداالسياسةهذهحقَّقتوقد، وفرنَسابريطانيا
السياسةُصناععلىأملى، واألوسطاألقصىوالشَّرقين، أوُروبَّافى: القديمالعالمفىالمتشعبة
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جذبت، الثانيَّةالعالميَّةالحربقيامعندسريعةبُخطًىتتبلوربدأتجديدًةتوجُّهاتاألمريكيَّة
مصالحعنللدفاعيتصدَّىالذىالرَّئيسيالالعبلتصبحالدوليَّةالسَّاحةإلىالُمتَّحَدةالِوالَيات

بزعامةالحرببعدبرزالذى، االشتراكيالشرقىالعالمُمواجهةفىالرَّأسمالىالغربىالعالم
بالتغيرات1989عامعمليًّاانتهتوالتى» الباردةبالحرب«عرففيماالسُّوفيتىاالتِّحاد

.نفسهالسُّوفيتىاالتِّحادبتفكُّكثم، الشرقيَّةأوُروبَّاشهدتهاالتىالجذريَّة

القابعالمتفرجموقفمنالُمتَّحَدةالِوالَياتنقلتالتى) الزَّمنبمعيار (القصيرةالرِّحلةوهذه
علىرئيسيٍّالعبإلىعليهايُدورمايرُقُب، الدوليَّةالسياسةالساحةمنقصيٍّجانبفى

دورللعبجرًّاالُمتَّحَدةالِوالَياتتجرولم، الثانيَّةالعالميَّةالحربفىتمثلت، الدوليَّةالساحة
مصالحهاتشعُّببعدالدوربهذاللقيامالحربينبينمافترةخاللنفسهاأعدَّتوإنما، رئيسيٍّ

.واإلستراتيجيَّةاالقتصاديَّة

آفاقبدأتمنذالدورهذاللعببالدهمتهيئةاألمريكيَّةالسياسةُصنَّاعذهنعنيغبولم
أنالُمتَّحَدةالِوالَياتعلىفكان، الثالثينيَّاتمطلعمعالحرببغيومتتلبَّدالدوليالموقف
فىالصَّاعدةالُقوَّة - اليابانأنَّوخاصًَّةواإلستراتيجيَّةاالقتصاديَّةمصالحهاعنللدفاعتتأهَّب
فىالُمتَّحَدةالِوالَياتسياسةوكانت، المصالحلتلكتهديًداتمثلكانت - الهاديالمحيطعالم

ُروزفلتالرئيسحُكومةففرضت، اليابانيَّةاألطماعمقاومةإلىترمىالهاديالمحيط
).1940يوليو (اليابانعلىاقتصاديَّةعُقوبات

األمريكىالرئيسقامعندماوخاصًَّة، األمريكيَّةاليابانيَّةالَعالقات - لذلكنتيجًة - وتدهورت
لبثتماثم، الصِّينيَّةللهنداليابانغزوعلىردًّااألمريكيَّةالبُنوكفىاليابانيَّةاألموالبتجميد
فأعلنت)، 1941ديسمبر7 (هاربوربيرلقاعدةعلىالُمفاجئهُجومهاشنَّتأناليابان

وإيطالياألمانيادعاممَّا، التَّالىاليومفىاليابانعلىالحربوبريطانياالُمتَّحَدةالِوالَيات
وبذلك)، 1941ديسمبر11فى (الُمتَّحَدةالِوالَياتعلىالحربإعالنإلى) اليابانحليفتي(

عبءُمعظمعليهاوقع، الثانيَّةالعالميَّةالحربفىأِصيالطرًفاالُمتَّحَدةالِوالَياتأصبحت
جبهةدعمعبءعليهاوقعكما، الحربنهايَّةحتَّىالهاديالُمحيطفىالحربيالمجهود
اإلعارةقاُنون «خاللمناقتصاديًّادعمهمعنفضال، إفريقياوشماليأوُروبَّافىالحلفاء
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يحتاُجونهماعلىالحُصولُفرصةللُحلفاءليتيحاألمريكىالرئيسأصدرهالذى» والتأجير
.وعتادُمؤٍنمن

وأدَّت، ألمانيابزعامةالفاشيالمعسكرضدأساسيًّاحليًفاالُمتَّحَدةالِوالَياتأصبحتوهكذا
فرصةذلكلهاوأتاح، األوقاتأحلكفىللُحلفاءالخدماتأجلَّومواردهاترساناتهاأسلحة

لهافُأتيح، الحربنهايةقبيلالمواقفلتنسيقللُحلفاءالدبلوماسيَّةالجُهودفىالكاملاالشتراك
.الحرببعدماعالمصياغةفىاالشتراكحق

الُمتَّحَدةالِوالَياتمعاتفاقإلىالتوصُّلإلىللحرباألخيرينالَعامينفىبريطانياسعتبل
،األوسطالشرقمثلالخاصَّةاإلستراتيجيَّةاألهميَّةذاتاألقاليمفىالنفوذمناطقتقسيمحول

أفكارإلىالتعرُّففىالصَّددبهذادارتالتىالُمباحثاتمنالُمتَّحَدةالِوالَياتفاستفادت
السُّوفييتىاالتِّحادأنالحربأواخرفىواضًحاأصبحفقد. ُمحدَّدبشئتلتزمأندونحليفتها
أثبتتكما، لهُمشايعةالشرقيَّةأوُروبَّافىتتشكَّلكتلةثمةوأن، ُكبرىكُقوَّةيبُرزسوف

،بالجراحُمثخنًةأصبحتقدأوُروبَّاغربيتزعَّمتالتىبريطانياأنَّللحرباألخيرةالمراحل

التىالقيادةتلكُمؤهالتإلىالفتقارهاالحرببعدماعالمفىالغربقيادةتستطيعلنوأنها
للعبتتهيَّأاألخيرةبدأتثمومن، األمريكيَّةالمتحدةللواليات - نفسهالوقتفى - توافرت
.الجديددورها

بأهليَّةالخُصومقبلاألصدقاءتقنعالجديدةللُقوةميالدشهادةإصدارإلىيحتاجاألمُروكان
8 - 6 (الذريَّةبالقنبلةنجازاكيثمهيُروشيماضربفجاء، الزَّعامةلتلكالُمتَّحَدةالِوالَيات

السُّوفييتىباالتِّحادتتصلوكانت، االستسالمشَفاعلىكانتاليابانأنرغم) 1945أُغسُطس
الُقوَّةمولدعنإعالناالذريَّةالُقنبلةاستخدامجاءفقد، معُقولةاستسالمبشُروطالُحلفاءلُيقنع

الحليفوإلى) السُّوفييتىاالتِّحاد (اللَُّدودالحليفإلىُمزدوجةرسالةتوجيهبهُقِصد، الجديدة
.ورجاالدولةزمانلكلأنمفاُدها) بريطانيا (الوُدود

ألمريكاخطيردور
،الحرببعدماتسوياتصياغةفىرئيًسادورااألمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتلعبتوهكذا

واحدًةوأصبحت، لهامقرًّانيويوركمناتخذتالتىالمتحدةاُألممهيئةوإقامة، ألمانياوتقسيم



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

323www.RaoufAbbas.org

فىاألكبرالدورولعبت، األمنمجلسفىالفيتوبحقتمتَّعتالتىالُكبرىالخمسالُقوىمن
.األمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتبزعامةغربيًّاتحالًفاأوجدالذى، األطلنطيشمالميثاقصياغة

قدمتالذى) مارشالبمشروعالشهير» (أوُروبَّامُعونةقانون«صدر1947عامنهايَّةوفى
موقفذلكفدعم، الُحلفاءبالدتعميرإلعادةاقتصاديَّةمعوناتبُمقتضاهالُمتَّحَدةالِوالَيات
.البالدتلكشُعوبأمامالغربىللعالمكزعيمةالُمتَّحَدةالِوالَيات

شعوبودَّلتكسبالقديمالتقليدىاالستعمارتصفيَّةسياسةالُمتَّحَدةالِوالَياتوتبنَّت
االتِّحادلمواجهةتزعَّمتهاالتىاألحالفسياسةإلىوتجتذبهم؛ ناحيةمنالمستعمرات

اإلمبرياليَّةأنوخاصَّة، األمريكيَّةواالقتصاديَّةاإلستراتيجيَّةالمصالحوحمايَّةالسُّوفييتى
إلىحاجةدونالثالثالعالمشُعوبعلىالهيمنةعلىقادرًةوأصبحت، نفسهامنطوَّرت

،األوليَّةالموادُمنتجيبيناالقتصاديَّةالتبعيَّةروابطخاللمن، العسكرياالحتالل

الُقوىتأييدإلىتستنُدوالتى، الغربيالرأسماليالصِّناعىبالعالمالُمصنَّعةالسلعوُمستهلكي
.ودعمهااإلمبرياليَّةمعالمتعاونةالمحليَّة

السُّوفيتىاالتِّحادضدالموجَّهةالعسكريَّةاألحالفسياسةالُمتَّحَدةالِوالَياتتبنَّتكما
وتوجيهبالدهاعلىوالسيطرة، المهمَّةاإلستراتيجيَّةالمناطقعلىالهيمنةإلىوالراميَّة
من: تترىاألحالفمشُروعاتفراحت، التحاُلفباسماألمريكيَّةالمصالحيخُدمبماسياستها

»الشَّماليالحزام «اسميحملحلٍفإلى» األوسطالشَّرقعنالدِّفاعمنظَّمة «اسميحملحلف

حلٍفإلى، العربىالمشرقوبالد، وأفغانستان، وباكستان، وإيران، ُتركيايضمأنبهقصد
ذلكفىبمااألسيويَّةاإلسالميَّةالبالديضمأنبهقصد» الُمحمَّديالحزام «اسمعليهأطلق

.آسياشرقيجُنوبحلفبهاستبدلأنلبثماثم، إندونيسَيا

دوروخاصًَّةاألحالفسياسةلمقاومةالوطنيَّةالحركاتبعضبذلتهاالتىالجُهودورغم
ِحلف«باسمُيعرفأصبحالذىالشَّماليالحزامحلفمقاومةفىالنَّاصرعبدبزعامةمصر
سياسةلمقاومة - الثَّالثالعالمُزعماءبعضبجُهود - االنحيازعدمحركةوقيام»، بغداد

مزاياأعطتهاالتىاألحالفتلكبعضتقيمأنالُمتَّحَدةالِوالَياتاستطاعت، األحالف
باسم، التقليديَّةاالستعماريَّةالُقوىمحلالحُلولفرصةلهاوأتاحت، مهمَّةاستراتيجيَّة
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والمُعونات، فيهاالمشتركةللدولالمسلحةالُقواتعلىإشرافمنتتطلَّبهومااألحالف
سياسةوهى. الدُّولتلكالقتصادتوجيهمنتتطلَّبهوما، الحلفإطارفىتقدَّمالتياالقتصاديَّة
.الدولتلكشُعوبجانبمنوالمقاومةبالرفضُووِجهت

الُمتَّحَدةالِوالَياتقيامالشيوعيَّةمواجهةباسمالدوليَّةالسَّاحةعلىالهيمنةاستراتيجيَّةواقتضت
بما، فييتناموحرب، ُكورياحرُب: ُهما، آسيافىمحليتينحربينشنِّفىالرئيسيَّةبالمساهمة

أنهاغير، آسياشرقيوجُنوباألقصىالشرقشُعوبمنهاعانتسلبيَّةنتائجمنعليهاترتب
لهاأتاحوالذى، األمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياترعتهالذىاألحالفنظاملتسويقأداًةاستخدمت
وبعضوالفلبِّينوُكوريااليابانوفيالهاديالمحيطفىالعسكريَّةالَقواعدمنبالعديداالحتفاظ

،البحارأعالىُمستمرَّةبصفةتُجوبالتىاألمريكيَّةاألساطيلعنفضال، الصِّينيَّةالهندبالد

الذىاألمريكيالشُّرطىدورلتفرض، سياسيَّةأزماتوقوععندُمعيَّنةمناطقفىوتظهر
.الثانيَّةالعالميَّةالحربنهايَّةمنذالُمتَّحَدةالِوالَياتتقمَّصته

إلىتهدفالتيالوطنيَّةالحركاتضربالدوليَّةالسَّاحةعلىالهيمنةستراتيجيَّةاقتضتكذلك
اإلستراتيجيَّةاألهميَّةذاتالمناطقفىوذلك، التبعيَّةشائبُةتُشوبهالوطنياستقاللتحقيق

 -إسرائيلوتأييدالعربيَّةالقوميَّةحركةضربمنذلكعلىأدلُّوال، األمريكيَّةللمصالح

تشعُرعندما - الالتينيَّةوأمريكاوإفريقياآسيافىأخرىمواقعفىحدوثهتكرَّرأسُلوبوهو
.البالدلِتلكتضعهاالتىواالحتواءالسيطرةُمخطَّطاتيتهدَُّدخطًراثمَّةأنالُمتَّحَدةالِوالَيات

االتِّحادسُقوطبعدازدادالذىاألمريكيَّةالهيمنةخطراستشعرتقدأوُروبَّاكانتوإذا
وإيجاد، مصالحهالحمايَّةواالقتصاديَّةالسياسيَّةالوحدةدربإلىتسعىفراحت؛ السُّوفييتى

ُينذرمَصالحصراعشكلأخذماوهو، الدوليَّةالسَّاحةعلىالمتحدةللوالياتمقابلُقطب
فىأحوجنافما، األوُروبِّياالقتصادلمتطلَّباتالُمتَّحَدةالِوالَياتتستجبلمماتجاريَّةبحرب
العربيالَعالمفىأحوجنامابل!، النامَيةالبالدمَصالحترعىُمنظَّمةإيجادإلىالنَّاميالعالم
!.األجنبيَّةالهيمنةُقوىأيدىفىأدواتمجردإلىنتحوَّلأالتضمنماِصيغٍةإلى
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األمريكيَّةاإلمبراطوريَّةوبناءالعَوْلَمَةثُقبرتق
*

التىالهيمنةسياسةمنالعاتيَّةالموجةتفسيرفىاالجتهاداتوتنوَّعت، التَّحِليالتتعدَّدت
،العسكريَّةالُقوَّةمنإمكاناتمنلديهاماكلُمستخدمًة، األمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتتتبعها

وضًعاُيعطيهاعالمىاقتصادإطارفىاالقتصادبورقةاللعبإلى، السياسيَّةالضًّغوطإلى
.التأثيرمنخطيرةدرجةعلىمركزيًّا

دارماتفاصيلبعضعناللِّثامأماطتالتىالكتببعضصدور2004أبريلشهرشهدوقد
،2001سبتمبر11بعداألحداثمجرياتحول) البنتاُجون (الدفاعووزارةاألبيضالبيتفى

قدَّمالذىThomas Barnettبارنتُتوماسكتابذاتهالشهرذلكفىصدرماأخطرولكن
البنتاُجونخارطة: «عنوانحملاألمريكيَّةاإلمبراطوريَّةالستراتيجيةشامالإطاًرافيه

».والعشرينالحاديالقرنفىوالسَّالمالحرب: الجديدة

اإلستراتيجىالقرارصناعةفىصاحبهيحتلهالذىالخطيرالموقعإلىالكتابأهميَّةوترجع
البحريَّةالحربدراساتبمركزاالستراتيجيةفىالباحثينكبيُرفهو، األمريكيَّةالدِّفاعبوزارة
مستشاًراللعملاآلنحتَّى2001نوفمبرمنذواختير، األمريكيَّةالحربيةالَبحريَّةبكلية

العقلفهو، الدفاعوزيربمكتبالملحق» الُقوَّاتتطوير «بمكتبالمستقبليَّةلإلستراتيجيَّات
التغييربينبالرَّابطةيتَّصلفيماالمكتبمديرسيُروفسكيآرثرلألدميرالالمعاونالُمفكِّر

.األمريكيَّةالقواتتطويرومشروع، الدَّولياألمنمجاالتفى

وبعضالُمهمةالفيدراليَّةالوكاالتلبعضإستراتيجيًّاُمستشاًرابارنتتوماسيعملكما
األوراقبورصةذلكفىبما، األعمالقطاعقالعمنوغيرهاالُكبرىالماليَّةالمؤسسات

االستراتيجيةبرؤيتهتتصلموُضوعاتعنالمقاالتمنعدًداونشر». ستريتُوول«بـالماليَّة
،بوستوالواشنُطون، تايمزالنيوُيوركمثلُمهمَّةومجالتبُصحف2004-2002األعوامفى

عنُتعبِّرصحفوجميُعها، واسكواير، ُجورنالوالبروفيدانس، ُمونيتورساينسوالكريستيان
.وسياساتهطُموحاتهعنللتعبيرمنابروتعدُّ، المحافظاليمين

.2004أغسطس. الهاللمجلة*
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المجالتمنبعدٍداألخيرةاألربعالسنواتفىعلميَّةأبحاثعشرةبارنتتوماسنشركذلك
الجديدكتابهضمَّنهاالتىالقضايامنأطراًفاتتناولاالستراتيجيةالدراساتفىالمتخصِّصة

منالعديدوألقى»، والعشرينالحادىالقرنفىوالسَّالمالحرب : الجديدةالبنتاجونورطة«
وكبار، األمريكيَّةباإلدارةالموظفينكبارمنمحُدودعدٍدعلى2003العاممنذالُمحاضرات

،الُمفكِّرينعناصروبعض، والصناعةالمالورجال، والطَّيرانوالبحريَّةالجيشُضبَّاط

،الجديدةاالستراتيجيةفيهاعرضُمحاضراتوهى، اإلعالمرجالمنالعامالرَّأىوقادة

.الحُضورمعحولهاوتناقش

دوائرمختلفإلقناع؛ الدفاعوزيرمكتبطريقعنتمَّاللقاءاتهذهترتيبأنَّفىريبوال
المركزليحتلَّ» سكواير «مجلةواختارتهولبالدهملُهمالجديدةاالستراتيجيةبأهميَّةالُقوَّة

).2003نوفمبر» (الُمستقبلُبناة «مناعتبرتهمشخصيَّة25بينالثالث

،الجديدةاألمريكيَّةاالستراتيجيةصياغةفىدوًراتلعبشخصيَّةأمامأنُفسنانجدوهكذا

،الُمستقبليَّةاإلستراتيجياتمجالفىأكاديمىباحثمجرَّدبارنتُتوماسفليس، عنهاوتعبِّر

الدِّفاعوزيربمكتبوضعهخاللمناالستراتيجيةهذهصناعةفىأساسيٌُّمشارٌكولكنه
.األمريكي

الحروبخوضعلىالقُدرة
منالعالمترىالتىاألمريكيَّةاالستراتيجيةمدرسةبانتقاِديبدأنجدهالكتابإلىانتقلنافإذا

الزاويَّةتلكخاللمنالبعضببعضهاوعالقاتها، العسكريَّةوقوتهاالُكبرىالدُّولزاويَّة
،الصحيحنصابهافىالعالمأوضاعيضعالناحيَّةهذهمناألُمورضبطأنَّزعمعلى، الضيقة

خوضعلىقدرتهاحيثمناألمريكيَّةالعسكريَّةالُقوَّةإلىالنظرةعلىاالتجاههذاوغلبة
األمنيَّةالقضايافىاألساسهذاعلىوالتعامل»، الكبرىالُقوى «ضدكبيرةحروبغمار
علىالقدرةتوافرمع، العاليَّةالتكنولوجيَّةالُقدراتذاتالُقوَّةبينفتجمعالدوليَّةالساحةعلى

.العالممنبقعةأيِّفىالعسكريَّةالعمليَّاتمنبعددالقيامأو»، صغيرةحُروب «غمارخوض

السُّوفييتىاالتِّحادسُقوطبعدكذلكوظل، الباردةالحربصفحةُتطوىأنقبلهذاحدث
ليدفع2001سبتمبر11حادثوقعحتَّى، الصِّينقوةلصُعودتحسًُّباوارُسوِحلفعقدوانفراط
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الحْرِب «معلتتناسبالعسكريَّةسياستهافىالتحوُّلتوجيهإعادةإلىاألمريكيَّةالدِّفاعوزارة
.اإلرهابضد» الكونيَّة

العَوْلَمَةفجوة
مركز «بارنتيسميهفيمالالندماجُمضنيًةجهوًداتبذُلالتى، الصينعنالنَّظرُصرفوهكذا
المدىبعيدةخطةوفقاألمريكيَّةالدفاعيَّةالسياسةتوجيهإعادةوبدأ»، الفعَّالالَعْوَلَمة

فىتندمجلمالتىالبالدوهي، الَعْوَلَمة» Gapفجوة «أْسَماهماوهو، أهمهومالمواجهة
،األوسطوالشرق، شرقيهاوجُنوبآسياوسطفىاإلسالميَّةالبالدجميعوتضمُّ، الَعْوَلَمة

،اُألوزونبثقبالَعْوَلَمةعلىاستعصتالتى» الفجوة «هذهوُيشبِّه، الالتينيَّةوأمريكا، وإفريقيا

.الدَّوليواإلرهابللتهديدمراكزوتعدُّ، الَعْوَلَمةعصرفى» كبيًراُثقًبا «تمثلفهى

الثُّقبهذارتقاستراتيجيةلخدمةاألمريكيَّةاألمنيَّةالسِّياسةتحولأهميَّةتأتيُهناومن
جُهودهاتوجهأنأمريكاوعلى» الفعَّالالَعْوَلَمةبمركز «للِّحاقالُمبعثرةالبالدهذهبتحويل

فىالبالدتلكوإدماج، اإلقليميَّةالصِّراعاتوتصِفية» الفجوة «هذهلتضييقالعسكريَّة
يتآكلفسوف، الخاصَّةشُئونهاعلىوانكَفأت، بذلكالقيامعنأمريكاتقاَعستفإذا» الَعْوَلَمة«

ممَّن، العالمُسكَّانُثلثنحويدعلىمؤِسًفامصيًراالَعْوَلَمةوتلقى، الدَّوليوضعهابسرعة
علىويؤثر، ذاتهاالُمتَّحَدةالِوالَياتعلىسلًباينعكسممَّا، الُعنفوُيصدُِّرونالتخلُّفيعانون

بكلالفجوةتضييقعلىوالعمل، الَعْوَلَمةمركزيحتلُّونممنوغيرهم، األمريكانحياةنمط
أو، َصليبيَّةدينيَّةبدوافع - المسيحيغيرأو - اإلسالميالعالمُمواجهةعندهيعنيالالسُّبل
،الُمتحدةللوالياتأمنيَّةضرورةالفجوةلُمعالجةالمباشرالعملولكن، إنسانيَّةخيريَّةدوافع

.والسَّالماألمنيُسوُدهاأفضلحياًةينشُدالذىوللعالم

العَوْلَمَةفجوةتضييق
عدوألنَّالفجوةتضييقأو، الَعْوَلَمةُثقبلرتِقوحدهاتكفيالالعسكريَّةالُقوَّةأنَّيرىولكنه
اليوميواجهالغربولكن، بعينها» جُيوًشا «وال» حُكومات «وال» دوال «ليساليومالغرب

،العالمأرجاءمختلففىوجوههمعلىيهيُمونأفراديقودها، كالقاعدة؛ عسكريَّةُمنظَّمات

».الَفجوة «بالدفىالُمتدنيَّةواالقتصاديَّةالسِّياسيَّةالظُّروفمنُمستفيدين
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تعملأن) الشرإمبراطوريَّة (السُّوفيتىاالتِّحادسُقوطبعدأمريكاعلىلزاًماأصبحوبذلك
االستراتيجيةتقترنأنوالبد، األشرارالزُّعماءوُتصفِّيتطاردوأن، الشَّرأنظمةإسقاطعلى

الِهجرةواتجاهات، الدوليَّةالتجارةمثلُأخرىباستراتيجيَّاتالمدىبعيدةالجديدة) الدفاعيَّة(
شكلعلى» الفجوة «بالدإلىالمتجهةاألموالوحركة، الدوليَّةالطاقةأسواقفىوالتحكُّم

.مُعوناتأوُمباشرةاستثمارات

لمواكبةالعسكريالتحوُّلاستراتيجيةوضعتالتىُبوشبإدارةبارنتيشيدحينوعلى
فعَّالةبطريقةالتحرُّكعدمعليهايأخُذفإنه، 2001سبتمبر11حادثبعدالدَّوليَّةالمتغيرات

األوضاعبحقيقةإلقناعهماألوروبيينوالُحلفاء، األمريكيللشَّعباالستراتيجيةهذهلشرح
االقتصاديَّةالنواحىمنلهموتهديدهالعالمأمِنعلىالَعْوَلَمة» فجوة «إهمالوخطورةالدوليَّة

علىسلًبايؤثرمما، بالدهمإلىالمهاجرينوتدفُّق، اإلرهابتصاُعدطريقعنواالجتماعيَّة
.الَعْوَلَمةمركزشُعوبمعيشةُمستوى

الشُّبهةلمجرداالعتقال
الُمعارضةعنمسئولاألمريكيللشَّعبالجديدةاالستراتيجيةشرحإهمالأنَّالمؤلفويرى
علىتضييقمنعليهترتَّبوما، الوطنيَّةبقانونيتعلَّقفيما، ُبوشإدارةسياسةتلقاهاالتى

سياسةتواجههوما، الشبهةبُمجرَّدلالعتقالوتعرُّضهم، للُمواطنينالشخصيَّةالُحريَّات
تنفيذلضمانضروريَّةاالستثنائيَّةاإلجراءاتهذهأنوعنده، نقٍدمن» االستباقيَّةالضَّربات«

فىالخطرلمصادراالستباقيَّةبالضَّرباتأمريكاقياموأنَّ، الجديدةالدفاعيَّةاالستراتيجية
المراكزبالدعلىوأنَّ، كله» الَعْوَلَمةَمركز «عننيابًةاآلنيتم، اإلرهابضدالحرب
توعيةالكتابهذاتأليفهأغراضأحدوأن، الدَّعملهوتقدمالعملهذاأهميَّةُتدركأناألخرى
.تبنِّيهاوضُرورةالجديدةاالستراتيجيةبأهميَّةالمركزوشُعوب) األمريكان (مواطنيه

العراقفىالتدخلدرساستيعاب - رأيهفى - المدىبعيدةاالستراتيجيةهذهتنفيذويقتضى
دعائمإرساءعلىقدرتهاعدمأثبتتالمهمةبهذهقامتالتىفالُقوات، صدَّامنظامإلسقاط
العصرُمتطلَّباتُتالئم» جديدةقواعد«علىالدفاعوزارةتنظيمإعادةمنالبدولذلك، السَّالم
كبيرينِقسمينإلىاألمريكيَّةالقواتتنقسمبحيُث، والعشرينالحادىالقرنمتطلبات، الجديد
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فىالدَّائمالتحركومهمَُّتها، الجويوالسِّالحالبحريَّةعلىتعتمدالتىالُمرعبةالسَّاحقةالُقوَّة
.السَّاحقةالضَّرباتوتوجيه» الَفْجوة «مناطق

بصفة» الفجوة «أرجاءمختلفإلىاألمنبتصديرتختصُّ، النِّظامإدارةُقوة: اُألخرىوالُقوَّة
ُمتطلَّباتمعيتوافق، الكبيرينالقسمينمنكللعملجديدةقواعدوضعيتمَّوأن، دائمة

ويتحقَُّق، الَعْوَلَمةفجوة» رتق «يتمالمدىبعيدة» الدفاعيَّة «االستراتيجيةهذهوبفضل، العصر
إلىيؤدِّيسوفاالستراتيجيةهذهتطبيقفىالتهاونأنَّويرى، األرضأرجاءفىالسالم
إلىيؤدِّيقدممَّا، وأمريكا، وآسيا، أوُروبَّا: مراكزعدةإلىالفعالالَعْوَلَمةمركزتقسيم

.بالجميعواإلضرارالمراكزهذهبينالصِّراع

السَّالملتحقيقالردعقوة
إعدادُحسن» النِّظامإدارةقوة «أسماُهما؛ الجديدةاالستراتيجيةفىالثانىالقسمويتضمن
لتوجيهالكفايةمندرجةعلىتكونحتَّى؛ وتدريبها» الفجوة «بالدفىالمواليةالعناصر
،الطَّاقةمصادرفيالتحكُّمبآلياتخاصًّاشقًّاتتضمَُّنكما، الفعَّالالَعْوَلَمةمركزنحوبالدها

،الدوليَّةالتجارةحركةوفى» الفجوة «دولأسواقإلىالمتجهةاألموالُرؤوسحركةوفى

هذهتتكامُلبحيث، المركزإلى» الَفجوة «منالهجرةوسياسات، االقتصاديَّةوالمعونات
تحقيقأجلمن، الُمخيفةالسَّاحقةالرَّدعُقوَّةاستخدامثمارلجنيبعضمعبعضهاالسِّياسات

.السَّالميُسودهعالم

الِوالَياتقدُرفتنفيذها» ُأحاديًّا«و» ُمباشًرا «عماليتطلباالستراتيجيةهذهنجاحكانولما
أمريكاتبذلهاالتىالجُهودودعم، ذلكتفهُّم» الَعْوَلَمةمركز «دولوعلى، األمريكيَّةالُمتَّحَدة

!.العالمإلىاألمنلتصديرالصَّددهذافى

عالجفيهايرىالتىالَعجيبةالوصفةهذهحولالتفاؤلُروحإبداءعلىالمؤلُِّفويحرُص
وُتفرُضأمريكافىُتْصَنُعثقافيَّة- سياسيَّة-اجتماعيَّةجديدةصيغةوإيجاد، العالمُمشكالت

تعنيوهى، الَعْوَلَمةمنفيهفكاكالعالمفى، والعشرينالحادىالقرنفىُكلِّهاالدُّنياعلى
ألوُروبَّاُيحدِّدالفهو، األمريكيَّةبالصبغةوصبغها، كلهاالدُّنياشئونعلىاألمريكيَّةالهيمنة
.وُمساندتهابأهميَّتهااالقتناعدورسوىاالستراتيجيةهذهفىدوًرا
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بناءلدعمكأداةاستخدامهافكرةحتَّىوال، استراتيجيةفىالمتحدةلألممذكرأيُّيردوال
ثمَّةأنيجدفال، صريًحا» براجماتيًّا «ذلكفىكانولعلَّه، وتغطيتهااألمريكيَّةاإلمبراطوريَّة

السَّاحقةالُقوَّة «وأمام، األمريكىالدفاعىالدورفىالتحوُّلبعدالمتحدةاُألممإلىحاجًة
،الطَّاقةومَصادرالعالمياالقتصادفىتتحكَّمالتى» النظامإدارة، «اُألخرىوالُقوَّة»، الُمرعبة

.كلهلذلكالمنظِّمةالقانونيَّةواُألطر

،األمريكيالهيمنةمشُروععلىللخطركمصدٍرالصِّينشأنمنالمؤلفإقالليعنىوال

لن، األمريكيَّةاإلمبراطوريَّةالهيمنةاستراتيجيةأنَّ؛ الَعْوَلَمةمركزضمنأيًضاالهندواعتبار
ففي، االستراتيجيةهذهطريقفىَعِثرةحجَرتقُفالتىالبالدمنوغيرهماتطاُلهما

األمريكيَّةالهيمنةبسَطيضمُنماالعالميواالقتصاد، الطاقةمصادرفىالتحكُّمإستراتيجيات
.الجميععلى

النموذجوهو، بالطَّبعالُمتَّحَدةالِوالَياتهوبارنتعندالمثالى» المركزيالَعْوَلَمة «ونُموذج
هذافىالثقافى- السياسي- االجتماعينظامهتعميِمإلى - األمرنهايَّةفى - يهدفالذى

منطقةتعانيهعمَّايقلُّالبقدٍر» الَعْوَلَمة «فى» اندماج «أزمةيعانىنُموذجوهو، الكوكب
وتدهورالفقر (االجتماعىالصَّعيدعلىسواء) تعبيرهحدِّعلى» (الَعْوَلَمةُثقب«أو» الفجوة«

،العامالتَّعليمضعف (الثقافىالصَّعيدعلىأو) الُعنصريوالتَّمييزاالجتماعيَّةالخدمات

تنفيذآليَّاتأنَّكما)، الُعنفبثقافةالمرتبطةالقيموشُيوع، العالمبأُمورالشَّديدوالجهل
الُحريَّاتفىالُمتمثِّلأمريكافىاللِّيبراليَّةبإرثعصفتوالِعشرينالحاديالقرناستراتيجية
فىاالستبداديَّةاألوتوقراطيَّةالنُّظمجعلالذى» الوطنيَّةقاُنون «تطبيقإطارفى، الشَّخصيَّة

األمريكيالنموذجكانطالما، لُطغيانهاُمناسًباتبريًراوتجُد، الصُّعداءتتنفس» الفجوة «عالم
،والتَّعذيب» بالشُّبهةواالعتقالالرقابة «نفسهاللُحريَّاتالُمقيِّدةالُممارساتاستخداميتيُح

.الوطنحمايةباسمالُمواطنكرامةوامتهان

اإلمبراطوريَّةبناءخُطَّة
الطبقاتإدماجآليَّاتوما، ذاتهاأمريكافى» الفجوة «تلكمنالموقفيكونماذاُترى

الُقوَّة «ستستخدمهل، الَعْوَلَمةمركزفىالثَّالثالعالمحياةتعيُشالتىاألمريكيَّةاالجتماعيَّة
علىاألمريكىالُمواطنصبرمدىمابل؟! النِّظامإدارةبُقوةستكتفىأم»؟ الُمرعبةالسَّاحقة
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الُمحافظينأقطابخزائنفىيصبعائدهاأنَّطالما، كدِّهمناإلمبراطوريَّةبناءُخطَّةتمويِل
الماليَّةوالمَصالح، والبتُرولالسالحشركاتأسُهممناألكبرالجانبيملُكونالذين؛ الُجدد

؟!.الُكبرى

،الِعراقفىالُمتَّحَدةالِوالَياتمأزقشهدالذى2004أبريلفىصدرالكتابأنَّالغريبمن

السُّجناءُمعاملةعنتسرَّبماكلبعد، اإلنَسانحُقوقوحماَيةالتحريرادِّعاءاتحقيقةوفضح
حربمنذُمستخدمًةللتَّعذيبلوائحبوُجوداألمريكىالرَّئيسعلممناتَّضحوما، العراقفى

.غريبأبوسجنفىتطبيقهااألمريكىالدفاعوزيرتعليماتصُدورعنكشفوما، فييتنام

عنفضال، ُكلهالعالمأماماإلمبراطورياألمريكىالمشُروعفضيحةأبريلشهدلقد
يكشُفونمختلفةُصحٍففىمَقاالتأبريلفىكتُبواالذينذاتهاأمريكافىللحربالُمعارضين

الشَّرقفىاإلسرائيليَّةباألجندة - الُجددالمحافُظونُيديرهاالتي - ُبوشإدارةالتزامفيها
منُمستشارينإلىوبالرُجوع، إسرائيلعننيابًةالَعسكريللَعملوتوجيههم، األوسط
الُمتَّحَدةالِوالَياتمصالحبينالرَّبطذلكعلىاعتراضهم - صراحًة - ويعلنون، ُضبَّاطها
أعلنهاالتىاالستفتاءنتيجةعنناهيك،ببالدهمبالًغاضرًراذلكفىويرون، إسرائيلومَصالح
ُهماوإسرائيلأمريكاأنَّفيهالمشاركينغالبيَّةرأىوالذى) فبرايرفى (األوُروبياالتِّحاد
.العالميللسَّالمالتَّهديدمصدر

تصريحاتمنصاحبهومابالذَّات - الوقتهذافى - الكتابهذاصدورأنفىشكَّوال
داخلجديدةلضربٍةالَقاعدةتوجيهاحتماِلمناإلعالموسائلفىاألمريكيالعامالُمدَّعي
لسياساتتأييدهُيعطيحتَّىاَألمريكيالمواطنمخاوفإثارةإلىتهدفإنما، أمريكا

.الثانيَّةالرئاسيَّةالدَّورةلُبوشويجدِّد، الُجددالُمحافظين

للفكاكجاهديننسعىوأْن، لناُيدبَّرماحقيقة» الَعْوَلَمةُثقب «فىوقُعواالذيننحننعيأنبقي
منوالخُروجالغايَّةهذهلتحقيقالبديلةاإلستراتيجيَّاتووضع، األمريكيَّةالهيمنةمخالبمن

يجببل، والرَّفضواالستنكارالشَّجبعباراتتكفيفال، أمريكافيهوضعتناالذىالمأزق
ُيحقِّقالذىبالقدرالسِّياسيَّةُنظمناوِإصالح، األمريكيَّةلإلمبراطوريَّةالُمناهضةحركةتنمية

.الغايَّةهذهلتحقيِقوالدَّوليَّةاإلقليميَّةالمنظَّماتودعم، الدَّاخليَّةجبهاتناتماُسك
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للعرباألمريكيَّةالحدود
األمريكياإلمبراطُوريالمشرُوعفيالعَربيالوطن

*

مالمحهاأبرزلعل، الحديثالعالمشهدهاالتىالُكبرىالتحوُّالتعصَرالعشُرونالقرُنكان
تاريخفىالفريدالقرنلذلكالرَّئيسةالمراحلصاغتالتىالثالثالكبرىالحُروبتلك

نطاقتوسيعأجلمناالستعماريَّةالقوىفيهاتصارعتالتىاُألولىالعالميَّةالحرب: العالم
وإذا. األمريكيللنُفوذمرتًعاالالتينيَّةأمريكاظلَّتبينما، وإفريقياآسياشعوبعلىهيمنتها
ميدانفىالعتيدتينالدَّولتين - وفرنسابريطانيالصالحالصِّراعبحْسِمانتهتقدكانت

فإنَّ، العثمانيَّةوالدولةأوُروبَّاوسطدولمنوُحلفائهاألمانياحسابعلى - االسِتعمار
لعبتالتىالثانيَّةالعالميَّةللحربمهَّدتالمدُحورينعلىالمنتصُرونأمالهاالتىالتَّسويات

ُثنائى، جديدسياسينظامظهورعنوأسفرت، حاسًمادوًرااألمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتفيها
االتِّحادُمواجهةفىالغربىالمعسكررأسعلىاألمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتفيهتقفالُقطبيَّة

التىالثَّالثةالمرحلةالخمسينيَّاتمعلتبدأ، الشَّرقيبالمعسكرُسمِّيمارأسعلىالسُّوفييتى
.ثالثةعالميَّةحرٍبإلىتحولهادونالنَّوويالرَّدعحالالتىالباردةبالحربُعرفت

 -ويالتهاتقلولم، بالوكالةالطَّرفانأدارهاالتىالصغيرةبالحُروبحَفلتالمرحلةتلكولكنَّ

وجاء، والثانيَّةاألولىالعالميتينالحربينويالتعن - لهامسرًحاكانتالتىالبالدفى
ذلكعلىالسِّتارلُيسدل؛ قادهاالتىالُكتلةِعقدوانفراطالسُّوفييتىلالتِّحادالمدوِّيالسُّقوط
وتسعىالُمتَّحَدةالِوالَياتإطارهرسمتجديدعالميٍّلنظامالطريقويمهِّد، الصَّاخبالقرن
.داخلهالشُّعوبلحشر

يكنلمكما، الخطيرالقرنذلكفىالمتحاربينتراُشقعنبعيًداالعربىالوطنيكنولم
بعضكانتبل، بهاللظَّفرالُمتصارعةاألطرافتسعىالتىالصِّراعمناطققائمةخارج
موُضوًعاكلهالعربىالوطنوكان، العالميتينالحربينفىالصِّراعاتلتلكميداًنابالده

المشُروعُمخطَّطاتفىمهمًّاموقًعايحتلُّأصبحثم، الباردةالحربفىللصِّراع
.والعشرينالحادىالقرنإطارتحديِدإلىيسعىالذىاألمريكياإلمبراطوري

.2005يناير. سطورمجلة*
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القرنأوائلمنذالعثمانيَّةللدولةتابًعا - األقصىالمغربباستثناء - العربىالوطنكان
الثقافةمظلةتحتتضم، االعراقُمتعدِّدةالُكبرىاإلسالميَّةالدولآخروهى، عشرالسَّادس

أوُروبَّاوشرقاألسودالبحرشمالمنأطرافهاترامت، المحليَّةالثقافاتمنالَعديداإلسالميَّة
الجزائرإلىشرًقاوالخليجالعراقومن، جنوًباالُكبرىوالصَّحراءالعربىالبحرإلى، شماال
.غرًبا

عشرالسابعالقرنمناألخيرالربعفىُقوتهاضعففإنَّ، العسكريَّةالُقوَّةعمادهاكانولما
آخرحيًنابعضهاتآُكلوإلى، حيًناُمستقلَّةشبهكياناتإلىوالياتهابعضتحوُّلإلىأدَّى

االستعمارفخاخنصِبفىدورهاكثيرةعواملولعبت، المعاديَّةاُألوروبيَّةالُقوىلصالح
االستعماريَّةالهيمنةبفرضاألمرانتهىحتَّى، الخُصوصوجهعلىالعربيَّةالوالياتحول
العربىالشَّرقوفى). 1911 (وليبيا)، 1882 (ومصر)، 1881 (ُتونسثم)، 1830 (الجزائرعلى
فىاألوُروبيَّةالمصالحوانتشار)، 1839 (وعدن)، 1820 (الخليجعلىالبريطانيَّةالهيمنةكانت
قيامحتَّىالدِّيونفىالدولةوإغراق، األجنبيَّةاالمتيازاتمظلَّةتحتوالعراقالشَّامبالد

ُعرفماإطارفىوفرنسابريطانيابينالعربىالشرقتوزيعصفقةفتمَّت، اُألولىالحرب
).1916 (بيُكو - سايكسباتفاقيَّة

فرنساتحتلهابعضعنبعضهاُمنفِصلةكياناتإلىالعربيللوطنالمتواصلالتَّقطيعهذا
إلىيهدفكان) ِمصرفىكما (وبريطانيا) ليبيافىكما (وإيطاليا) وُتونسالجزائرفىكما(

منطويلةقروًناالبالدتلكجمعتالتىوالثقافيَّةواالجتماعيَّةاالقتصاديَّةالروابطتفكيك
.الزمان

كلهاالعربىالمغرببالدنيرهتحتجمعالذىالَفرنسياالستعمارأنَّالُمالحظمنولعلَّ
إبقاءعلىحرصبل، واحًداكياًناأو، واحدًةإداريًَّةوحدًةالمغربمنيجعللم) ليبياباستثناء(

وما، االقتصاديالتَّكاُملعناصرمنبينهامارغم، البعضعنبعضهاُمنفِصلًةالثالثةالبالد
المشرقخريطةرسمعندُمراعاتهتمتماوهو، واحدةوثقافيَّةاجتماعيَّةهياكلمنيُسودها
فلسطينوأصبحت، دويالتإلىالشَّامأوصالفُقطِّعت، األولىالعالميَّةالحرببعدالعربي

بريطانيامصالحألنَّالتُّرابيَّةبوحدتهالعراقواحتفظ، للصَّهاينةموُعوًداقوميًّاوطًنا
إماراتإلىُمقسًَّماالخليجعلىُأبِقيحينعلى، ذلكتتطلَُّبكانتواإلستراتيجيَّةاالقتصاديَّة
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بنالعزيزلعبدالُفرصةتهيئةالوحيداالستثناءوكان، العربيَّةالجزيرةجنوبيوكذلك، صغيرة
للمصالحخدمًةذلكفىألنَُّحكمهتحتالعربيَّةالجزيرةمنبقىمالتوحيدسعود

.أيًضاالبريطانيَّةاإلستراتيجيَّة

علىتربَُّعواقدالهاشميِّيننجدالعربىالمشرقفىالعُروشتوزيععلىنظرةألقيناوإذا
سعودوآل، مصرفىعليمحمَّدُأسرةاآلخرالجانبعلىووازنهم، واألردنالعراقعرشيِّ

عربيَّةدولةإقامةإلىالداعيَّةالعربيَّةالفكرةبحطامالتَّالعبوجاء، العربيَّةالجزيرةفى
ُأطروحاتصورةفىالتالعبذلكجاء). مصرباستثناء (العربىالمشرقبالدتضمُّواحدة

نطاقلتوسيعالهاشميِّينسعيإطارفىالُكبرىُسوريامشُروعأو، الخصيبالهاللمشُروع
ثم، وفرنسابريطانيابينالمصالحتباينسوىالمشروعينمنأيٍّنجاحدونيحْلولم. ملكهم

.واحدةعربيَّةدولةقيامخُطورةتدرككانتالتىالصهيونيَّةالضُّغوط

مكتبدورلتْلَعبالثانيَّةالعالميَّةالحربختامعند« العربيَّةالدولجامعة «قياموجاء
التعاملمنبدالاألعَضاءالدُّولبينللتَّنسيقوأمريكابريطانيامعهتتعاملالذىاالتِّصال

ضماناتمنالعربيَّةاألنظمةبينالتَّواُزناتلعبةتوفرهماتماًماُتدرُكوهى، كُفرادىمعُهم
.العربيالمشرقفىاإلقليميَّةالغربأهدافلتحقيق

،العربيالقوميالتيارمدِّعلوِّمنالماضىالقرنمنالخمسينيَّاتحقبةشهدتهماورغم

ذات» الُقطريَّة «المصالحفإنَّ، المهدفىُقبرتالتىالسُّوريَّةالمصريَّةالوحدةوتجربة
التىالتجزئةكرَّست؛ المحليَّةالمصالحجماعاتحولهاتحلَّقتوالتى، القبليَّةشبهالنزعات
اصطنعتأوعليهاوأضفت، السِّياسيَّةالكياناتتلكوحْوَصرت، ودَعمهااالستعمارصنعها

إطارفىالُمتباينةمواقفهاعنهاوعبَّرت، الُمختلفةاإلعالموسائلغذتهاخاصَّةمالمحلها
.العربيَّةالدولجامعةظاللتحت، الُمشتركالعربىالَعملمجاالت

القرارصانعةالحاكمةالزُّمرمواقفعلىالذاتيَّةوغلبة، العربيَّةاإلرادةغيابعنهاعبَّركما
أخبارتنقل» اللُّغة «العربيَّةاإلعالمأجهزةنرىفأصبحنا، استثناءبالجميًعاالعربيَّةالبالدفى
منوتتخيَّر، آخركوكبفىتدوُرأحداثوكأنها، الِعراقأوفلسطينأوالجزائرفىيدورما

،مشاِعرهايجرحأواألمريكيَّةالُمتَّحَدةالِوالَياتريبةيثيرالماوالُمصطلحاتالعبارات
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كانتالتى»الفلسطينيَّةلَقضيَّة «منبدال» اإلسرائيلي-الفلسطينيالصِّراع «عننسمُعفأصبحنا
»الُعنف«و» اإلرهاب «عننسمعكمااألوسطالشرقفىالصِّراعجوهرسنواتُمنذ

.إلخ»...... المقاومة «منبدال» االنتحاريَّةالعمليَّات«و

لإلمبرياليَّةتماًمامناسبًةموُضوعيًَّةظُروًفايخلُقالنحوهذاعلىُمنفرًطاالعربيالعقدوبقاء
الحادىالقرنفىالعربىللوطنجديدةخريطةلرسممشروعهاتنفِّذحتَّىاألمريكيَّة
ذلكبأبعادالعربيالوعيغابطالما، لذلكمالءمًةأكثرظروًفاتجدلنفهى، والعشرين
.الُمخطَّطاتتلكلمواجهةالَعربيَّةاإلرادةوغابتالجديدةالخريطةوبمكونات، المشُروع

ُصهيونىمخطططائفيَّةُأُسٍسعلىَصغيرةُدويالٍتإلىاآلنالقائمةالَعربيَّةالكياناتوتفتيت
امتداًدا، العربيالمشرقفىعربيَّةإقليميَّةقوةإلقامةُمحاولةأيَّةعلىالقضاءإلىيهدُفقديم

مناألوَّلالنِّصفشهدهاالتيالُمحاولةضدطبقتالتىالقديمةاالستعماريَّةلإلستراتيجيَّة
الِعشرينللقرنالثانىالنصفشهدهاالتىوتلك، باشاعليمحمديدعلىعشرالتاسعالقرن
.الناصرعبدوجماليولُيوثورةيدعلى

إلىالُفراتمنبالتوسعالصُّهيونىالحلميجعلطائفيَّةكياناتإلىالحاليَّةالكياناتوتحويل
بالهيمنةيتحقَّقأنالممكنفمنالسالحبُقوةتحقيقهالممكنمنيكنلمإذ، المنالسهَلالنِّيل

وحدهيمتلُكلكيانإستراتيجيَّةمزايامناإلقليميالتَّفتُّتيوفرهماعلىترتكُزالتىاالقتصاديَّة
.الشَّاملالدَّمارأسلحة

اتِّفاقظهرهحمىمابعد، لبنانفىالمشُروعلذلكتجربةيقدِّمأنالصُّهيونيالكيانحاول
الدَّوروأنهى، الصهيوني-العربيالصراعحلبةمنمصرأخرجالذىالسَّاداتمعالسالم

المنُشوداألملتحقيقاستحالةالصُّهيونيللكيانأثبتتلبنانتجربةولكن، لمصراإلقليمى
تحقيقوأنَّ، الُعمالءوطاُبورالعسكريَّةالُقوَّةإلىاستناًدا» كانُتونات «إلىالمنطقةبتحويل

تغييرأصبحالتىالعالمفىالوحيدةالُعظمىالُقوَّةالتجزئةُخطَّةتتبنَّىأنيتطلباألملذلك
»الحليف «موقعومن، الصهيونيللمشُروعالكاملالتبنِّيإلىالُمساندةمندورها

».المنفذ «َموقعإلىاإلستراتيجى
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مراكزفىانتشُرواالذين» - الُجددالُمحافظين «إقناعفىفعَّاالدوًراالصُّهيونيَّةلعبتوهكذا
اإلمبراطورىالمشروعفىاألوسطللشَّرقالمركزىبالدور - بأمريكاالَقرارُصنع

فىالدوليَّةبالسَّاحةالُمتَّحَدةالِوالَياتوانفرادالسُّوفيتىاالتِّحادسقوطغداةذلكبدأ، األمريكي
الحسَّاسةالمراكزفىالصَّهاينةالُخبراءفانتشر. االبنُبوشعهدفىوأثمر، األبُبوشعهد
الُمخابراتإلى) الدفاعوزارة (البنَتاُجونإلى، األبيضالبيتمناألمريكيَّةاإلدارةفى

.والشيوخالنُّوابمنالُكونجرسألعضاءالُمستشارينمواقعإلى، المركزيَّة

الشَّرقبُحوثومراكز، والمرئيَّةوالمسُموعةالمقروءةالصهيونىاإلعالمقالعإلىإضافًة
إلىتهدفالتىبالدِّراساتاألمريكيَّةاإلدارةفىالقرارُصنعمراكزأمطرتالتىاألوسط
باإلسالمتعلَّقماالدِّراساتتلكإطارفىيدخُل، المطلوبةالوجهةاألمريكىالَقرارتوجيه

أعماقفىبجذورهيضربالذىبالتَّخلُّفالثقافةتلكتصويرحيُثمناإلسالميَّةوالثقافة
أهُلهاتحوَّلإذاإالاألخرىالثقافاتمعالتعاُيشتقبلوال، اآلخرترفضالتىالثقافةهذهُأُسس
.والثقافةالدِّينفىعنهااختالفهإلىللغربعداؤهايعودوالتى، اإلسالمإلى

وتفريخهارعايتهاخاللمنبالدَّمارالعالميَّةالحضارةُيهدِّدخطًراأصبحتثمَّومن
بالهيمنةرتقهيجبالتى» الَعْوَلَمةُثقب«هياألوزونبثقبتكونماأشبهفهى، لإلرهابيِّين

كلمناإلسالميَّةالثَّقافة» تنقية«أطُروحاتثمومن. الَعْوَلَمةفىوإدماجهاالبالدِتلكعلى
الهياكلإلى، الدِّينيوالخطاب، ذاتهاالَعقيدةمكوِّناتمنبدًءا» اإلدماج «هذاُمعوِّقات

الذىاألَساسمنهاوجعلتاألطُروحاتتلكاألمريكيَّةاإلدارةوتبنَّت. والسِّياسيَّةاالقتصاديَّة
.الحالىالقرنفىاألمريكيَّة» اإلمبراطوريَّة «بناءسياسةعليهتُقوم

إلىالُمفتَّتوتفتيُت، الُمجزَّأتجزئةالعربىالوطنفىالسِّياسةهذهلتنفيذاالرتكازوُنقطة
بوُضوحذلكنشهد، االستقاللذلكيلىثم) أولىكمرحلٍة (الذَّاتيبالُحكمتتمتَّعطائفيَّةكيانات

الطائفيَّةالُمحاَصصة «أَساسعلىالجديدالسِّياسينظامهيصاغالذىالمحتلالعراقفى
نحودفًعاُيدفعالذىالسُّودانفىنشهدهكما، التَّجزئةثم، الذاتيالُحكمنحوواسعةكُخطوة
لهاُمخطَّط، شماليَّةورابعة) دارُفور (غربيَّةوثالثة، شرقيَّةوُأخرى، جُنوبيَّةدولةإلىالتقسيم

،حجازيَّةدولةإلىالسُّعوديَّةوتجزئة، واحدكياٍنفىمًعاوالسُّودانيَّةالمصريَّةالنُّوبةتشملأن
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أخرىمخطَّطاتوهناك، الدَّولتينبيننجديَّةوثالثة، الشرقيَّةالمنطقةفىشيعيَّةوُأخرى
.وطائفيَّةإثنيَّةُأُسٍسعلىللتِّجزئةالترشُّحمنالعربيالمغربيسلمولم، ُسوريالتقسيم

إلىتفتقرعربيَّةُنظموُجودأمريكيَّة- الصُّهيواإلمبرياليَّةالسِّياسةتلكأمامالمجالُيفسحوممَّا
تجاه» النيَّاتُحسن «إبداءأنوتتصوَّر، السِّنينمنعُقودمنذُشعوبهاعلىُتخيِّم، الشرعيَّة
أوالُمعلنتسليمهابإبداءفتتطوَّع، يبعُثونيومإلىالُحكمسدةفىالبقاءلهايضَمُنأمريكا

الِعراقفىيجرىمابتأييداألمريكيالصُّهيونيالمشُروعأمامخاليًةالسَّاحةبتركالضِّمني
الهيمنةفيهترتكُزالذىإفريقياوشمالي، الكبيراألوسطالشَّرقبمشُروعوالقُبول، والسُّودان

اإلقليمفىوالثقافيَّةاالقتصاديَّةالهَياكلوتشكيلبل، ترتيبإعادةعلىاألمريكيَّةاإلستراتيجيَّة
 :أبرزهالعل، الخُطورةبالغةُأُسٍسعلى

إعادةطريقعنالوطنيَّةللهويَّةمسٍخمنذلكعلىيترتببما» الوطنيَّةالدَّولة «تفكيُك
.الثقافةِصياغة

دونوتُحول، المالورأساالستثمارحركةتُعوقالتىالقانونيَّة» الوطنيَّةالقُيود «كلإزالة
ُسوقإقامةيحققبما، المنطقةودولالصُّهيونىالكيانبينُمشتركةمشُروعاتقيام

.المنطقةبالدوأطرافها، إسرائيلقلبهامركزيَّةماليَّة

الطائفيَّةللُمكوناتالفرصةتتيُحاِإلصالحبدعوىالقائمةالسياسيَّةللهياكلتغييراٍتإجراء
.مصالحهاعنللتَّعبيرالبالدبتلكواإلثنيَّة

العربيَّةالبالدعلىتقتصُرال، إفريقَياوشمالياألوسطالشرقبالدتضمُّإقليميَّةُمنظمةقيام
الكَيانالنابضقلبها، وأفغانستانوباكستانوإيرانُتركياتشملولكن، وحدها

.اإلقليمُمكوِّناتُمختلفبينللتَّنسيقوذلك، الصُّهيوني

 -ُمتفاوتةبدرجاٍت - استجابتالعربيالوطنفىالحاِكمةاألنظمةأنَّللنظرالالفتومن

الهدفيخدمبماالتَّعليميَّةُنظمهامراجعة) ُمعظمهايُكنلمإن (بعضهافبدأ، البُنودهذهلمعظم
لمحاذيراعتباردونونشاطبهمٍَّةالثانىالهدفتنفيذفىُقدًماالُمضيِّعلىوأجمعت، األول

والرَّأسماليَّةالحاكمةالنُّخبةمصالحيخدمماذلكفىكانطالما، الوطنيباالقتصاداإلضرار
.إليهاالمستندةالطُّفيليَّة
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علىجاثمًة، السلطةبزمامُممسكًةلتظلالثَّالثالمطلبمقاومةفىجميًعاتشتركحينعلى
تشبهالتيالعواصممختلفمنالبياناتوإطالقالمؤتمراتبعقدواكتفت، شعوبهاُصدور

ثمللحظاتالباهرةوألوانهابأشكالهاالسَّماءُتضئ، االحتفاالتفىُتطلقالتيالصَّواريخ
بفكرةتقبلأنعلىالحاكمةالنظموحرصت، الدُّخَّانَسحاباتإالمنهايبقىوال، تنطفئ

.المبدأحيثمناإلقليميَّةالُمنظَّمة

للمشروعكاملشبهتقبُّلحالةفىالعربىالوطنفى) الرَّسمي (السِّياسىالمشهديبُدووهكذا
إلىيسعىالذى» المبيعاتمنُدوب «دورللعب) أحياًنا (البعضيتطوعبل، أمريكي-الصُّهيو
عاصموال، قادم» الطُّوفان «بأنُتنذُرناوُهناكُهناالسُّلطةُكتَّابأقالُموجرت، السِّلعةتسويق
»!.صهُيونبنَسام «سفينةفىالَقفزإالمنهاليوم

تلكفىموقعنابقُبولبأنُفسناالنجاةنقبللمإذاغرًقانقضيأنإلىالطريقفىنحُنفهل
؟.عنهاتغنينانجاةأطواقعنللبحثالفرصكلضاعتحقًّاوهل؟. السَّفينة

األمريكىاإلمبراطوريالمشروعبدأفقد، حسنًةُأسوًةالالتينيَّةأمريكاتجربةفىلنافلتُكن
،األهليَّةالحُروبمنِسلسلًةوأداروموَّل، محلَّهاعميلًةنظماوأقاموطنيَّةُنظًماوأسقط، بها

الوطنيَّةالدَّولةباستطاعةأنأثبتتواألرجنتين، وفنزويال، ُبوليفيافى» الوطنيَّة «اإلرادةولكن
.الوطنيَّةمَصالحهاتخدمالتىالسياساتتفِرضأنللجماهيرأتيحلوتصُمدأن

فىنجحتبالدكلهاهذه، أيًضاحسنًةُأسوًةوماليزياوالهندالصِّينتجاربفىلناولتُكن
،الوطنيَّةثقافتهاعلىحافظتكما، النجاحمنُمتفاوتةبدرجاتالوطنيكيانهاعلىالحفاظ

هذهأثبتتلقد. الوطنىباقتصادهاُتضحِّيأنُدونالُمعولماالقتصادفىُمشاركتهاوعلى
.الوطنيَّةاإلرادةهوالنجاةطوقأنَّالتجارب

أنظمةمنُسلطويَّةقراراٌتبهاتصدُروال، الشُّعوبمن، الجماهيرمنتنبُعالوطنيَّةواإلرادة
صوتتسمَعأنيجبالتىالجماهيريَّةالسِّياسيَّةالحركةهىالبدءونقطة، الصالحيَّةُمنتهيَّة

علىالمنطقةإليهُتساُقالذيالُمنزلقبخُطورةالجماهيرتوعيةخاللمنالوطنيَّةالمصالح
سياسيإصالحأجلمنبالنِّضالإالهذايتحقَُّقوال، الوطنيَّةوَمصالحهاالوطنىكيانها
وراءهاالجماهيروحشد، أمريكي-الصُّهُيوالمشروعضدالمدنيَّةالُمقاومةوتنظيم، حقيقي
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ُمخطَّطاتمنأراضيناعلىيُدورممَّاالمتفرِّجموقفنقفأنيجبوال، وُجودناعلىحفاًظا
.باألقداِمُتداسشَظاياإلىوتحوَّلنا، واَلمْسَكنُةالذِّلَُّةعليناُكتبتوإال، والتَّفتيتالتَّجزئة
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الدِّيمُقراطيَّةسبُّوبة
*

علىتضعالتىالصُّحفبهاتعمرالتىالكتاباتمنلسيٍليوميًّاالعربيالمواطنيتعرَّض
التسلُّطفيهيختفى، أمريكاتقوُدهجديدبعالمتبشِّره، والدِّيُمقراطيَّةاللِّيبراليَّةُبرقعوجهها
المواطنهذاقلبوإذا)، أواىالتِّيك (والدِّيُمقراطيَّةالحريَّةأعالمعليهوترفرُف، والقهر
تبشِّر، األقالمحملةمنُمحترفةكتيبٍةمقاالتطاردته؛ القوميَّةالصُّحفصفحاتالغلبان

إاليبقىفال، وطنيهوماوكل، الوطنيَّةالدَّولةعصرونهاية، منهافكاكالالتىبالَعْوَلَمة
.الُعْمدةدوَّارمكاناألبيضالبيتفيهايحتلُّالتى، الواِحدةالقريةعالم

عليهأطلَّت، العربيَّةالفَضائيَّاتُيتابعوراحالكَتاباتبُطوفانذرًعاالغلبانالمواطنضاقفإذا
غيرإلى، السِّياسيوالُمحلِّلالخبيرصفةمنهاكلحملوقد، ذاتهااألفكارتبثُّ، نفسهاالوُجوه

يبيتكماالمسكينالمواطنويبيت، األمورببواطنالُمعلِّقمعرفةُتؤكِّدصفاٍتمنذلك
.المحُتوملمصيرهيتهيَّأالعيدخُروف

التىاألمريكيَّةاإلمبراطوريَّةعصروالعشُرونالحاديالقرنيُكونأنالبشرعلىُكتبفقد
ُيضفيرداءأو، ُقبَّعةالديمقراطيَّةوكأنَّ، الدِّيُمقراطيَّةالعالمَسادتإذاإالباللهايرتاحلن

العينُتخطئهفال، األمريكيالنَّسرِختُمقفاهعلىويضُع، الدِّيُمقراطيَّةَطابعيرتديهمنعلى
 .الجديدالسِّحرهذامسَُّهممنإحَصاءعند

ُيعارُضونمازاُلواالذينالُمتحجِّرينأفكارفيسفُِّهونوالُمعلِّقينالُكتَّابأولئكالحماسويغلُب
فيهيحظىُمجتمًعاوينشُدون، خَصائصهابكلالوطنيَّةالدَّولةعلىويحرُصون، اإلمبرياليَّة
مناألساسيَّةالخدماتلهويوفر، كريمًةحياًةلهيكفُل، بالدهثروةمنعادلبنصيٍبالُمواطن

يسمُحسياسيٍّنظاٍمإطارفىالضَّروريَّةالتَّرفيهوسائلإلىاإلسكانإلىالِعالجإلىالتَّعليم
،الَعْوَلَمةُكتَّابعنداألفكارهذهفمثل، بالدهمسياسةصياغةفىبالُمَشاركةللُمواطنين

وليس، زماُنهاوانقضىخلتعُصورأفكارمنتعدُّالواِحدةالقريةلعصرالدَّعوةوُمروِّجي
.المتاحفإالمكانلها

.2005أبريل. الوطنيةبورسعيد*
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األوحدالدِّيُمقراطيالسيِّدوعصر، بالَعْوَلَمةالتبشيرظاهرةسرِّعنالغلبانالمواطنويتساَءل
منولكنَّه، أمريَكاأهلمنشاهٍدبشهادةالجوابفيأتيه، تحديًدااألخيرةالعشرالسَّنواتفى

الُمواطنأمنيهدِّدمااإلمبراطوريالمشُروعفىوترى، الحربضدتقُفالتىالُمَعارضة
.وُمستقبلهوحياتهاألمريكى

ُأَجَراءُكتَّاب «بعنوانالحربُمناهضةموقععلىيناير28فىمقاالرايُموندوجاستنكتب
األولىالرئاسةخاللُدوالرمليون250أنفقاألبيضالبيتأنَّفيهكشف» للَحربيَروُِّجون

بالمصالحِصلةذاتعامَّةعالقاتشركةخاللمنُدِفعتُمكافآتشكلعلى، الصَّغيرلُبوش
للتَّرويجشهريَّةمَباِلغشكلعلىاإلذاعيِّينوالُمعلِّقينالُكتَّابمنلعدٍد، ُبوشآلِلالماليَّة

.العالمفىالدِّيُمقراطيَّةنشرلعمليَّةوالتَّرويج، اإلمبراُطوريللَمشُروع

منُمعَظمهماألوسطالشَّرقمنوإعالميِّينُكتَّابجُيوبدخلتالنَّوعهذامنُمكافآٍتوأنَّ
الثانيَّةالرِّئاسةفىإنفاقهالمتوقَُّعالمبلغأنَّالُمعارضاألمريكيالكاتبوذكر، العربيَّةالبالد
ُمروِّجيلتضمَّتتَِّسعسوفاُألجراءالُكتَّابقائمةوأنَّ. ُدوالرملَيارنصفإلىسيصُللُبوش

وال، اَألمريكياإلمبرياليللمشُروعالَحركياالسموهو»، الَعالميالدِّيُمقراطيالتحوُّل«
،والمرئيَّةالمسُموعةواإلذاعاتالصُّحفإصدارعلىرْسِميًّاينفقماالمبلغهذافىيدخُل

أيًضافيهيدُخلوال، االتِّحادِميزانيَّةضمنخاصٌّاعتماٌدفلذلك، الدِّيُمقراطيالتَّأهيلوبرامج
.اِإلمبراُطوريللَمْشُروعللتَّرويجوالبنَتاُجونالمركزيَّةالُمَخابراتُتنِفقهما

وَعلى، الضَِّميروِخفَّة، الَقلمِخفَُّة؛ الِخفِّيَّةيحُبوالرِّزق، متَِّسًعااالرتزاِقمجاُلأصبح
.السَّالمالوطنيَّةالَمْصلَحِة
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مباركمصرفي - 7
األحزابأزمةُ

*

المصريةاألحزابمنهاُتعانىحقيقيَّةأزمةوجودعناألخيرةالبرلمانيَّةاالنتخاباتكَشفت
فىتصلُّبفهناك، االنتخاباتعنهاكشفتالتيالخطيرةالسَّلبياتمنالرغموعلى، جميًعا

حتَّىأو، الشعبيةوالقواعداألحزاببينوقطيعة، والجماهيراألحزاببينالتَّواصلشرايين
.الَقواعدلتلكتامغياب

كانتفقد، 1907فىنشأتهامنذالحزبيةالتَّجربةميراثإلىتعوداألزمةهذهجذورولعلَّ
منبالصُّعودللُعضوتسمحقاعديةتنظيماتليستولكنها، قياداتلهاُنخبويَّةاألحزاب

فى (المصرىوالوفد) اُألولىالحربقبل» (الوطنيالحزب «ذلكفىبما، القيادةإلىالقاعدة
عنناهيك، الجماهيرمعالتَّواُصلأداةهىاألحزابُصحفوكانت). 1923دسُتورظل

واعتمدت، الجماهيرصُفوفبين» موسمي «تحرُّكمنتتطلَّبهومااالنتخابيَّةالحمالت
ومحمد، كاملُمصطفى: للحزبالجماهيرتأييدلكسبالكاريزميَّةالزعامةعلىاألحزاب

).للوفدبالنسبة (النحَّاسوُمصطفىزغلولوسعد)، الوطنىللحزببالنسبة (فريد

التَّنظيميَّةالمَساوئهذهإنتاجأعادتالُمعاصرةالحزبيةالتَّجربةأنَّللنَّظرالالفتومن
النَّاصريةالمرحلةفىالواحدالتنظيمهيكل» الدِّيُمقراطيالوطنىالحزب «ورثفقد، البنيوية
الجماهيرمعالتَّواُصلفىواالعتماد، البيُروقراطيةوالصِّفة، واالنتهازيةالشِّلليةحيث، وأداَءه
قبلماميراثفىغرقتفقد، المعارضةأحزابأمَّا. منهاموقفللجماهيرقياداٍتعلى

الوفدكحالة (السِّياسيةاألطُروحاتحيثمنال، يتغيَّرلممصرفىشيًئاوكأن، الثَّورة
معتواُصلكأداةالصَّحيفةعلىواالعتماد» الزَّعامة «تأكيدحيثمنبل، فحسب) واألحَرار
سلبيَّاتظلِّفىحتَّىالَكوادروتربيةالتَّنظيمىالهيكلببناءالكافىاالهتماموعدم، الجماهير
،مواِقعهافىاألحزابقياداتفَشاخت، األخيرالقرنربعُطوالالسِّياسىالعملظُروف

.2006أبريل. الهاللمجلة*
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النُّخبةألطُروحاتبديالوتمثل، الرَّاهنةالمرحلةظُروفعنتعبِّربرامجطرحعنوعجزت
.السُّلطةحزبعلىالُمهيمنة

درساألحزابوعتفهل، اآلنالمصريَّةاألحزابمنهاُتعانيالتىاألزمةيفسِّرذلكولعلَّ
.ُمقِنعةمنطقيَّةإجابةعنيبحثمشُروعسؤال؟. األخيرةالبرلمانيَّةاالنتخابات
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»تسُونامِي «يفُوقانفجارٍأعتابِعلىمِصرُ
*

بسبب» تُسوَنامي «ِإْعَصارُقوتهفييفوقانفجاٍرمنعبَّاسرءوفالدكتورالمؤرِّخحذَّر
.ُمستحيلأمراالنفجارهذاعليالسيطرةأنمؤكًدا، حاليًّامصرتعيشهاالتياألوضاع

للدراساتالمصريةالجمعيةويرأس، القاهرةبجامعةللتاريخأستاًذايعملالذي - عبَّاسوقال
نتاٌجوالخارجيالداخليالصَّعيدينعلىمصرتعيشهاالتياألزماتتفاُقمإنَّ -: التاريخية
أنَّ - اعتقادهحسب - يؤكدالذياألمر، عقدينمنأكثرمدارعلىالخاِطئةالنظاملسياسات

يسنُدجعلهمما، أزماتهلعالجالرُّؤيةيفتقدالذيالقائمالنِّظامإلزالةمحالةالقادمةالثورة
وإن، السُّلطةلتوريثيخططالنظامأنتؤكدالشَّواهدأنأكَّدكما، األمنلجهازالسَّاخنةالملفات

.بأكملهالنِّظامهدمفياألخيرالِمْعَولسيكونحدوثهإن: قائالبسهولةقبولهيتوقَّعالكان

إيقاععليحركتهيضبطالنظامأنَّ» اليومالمصري «معالحوارهذافيأيًضاواعتبر
وفيما.. اإليرانيالنوويالبرنامجمنيحذِّرحينفي، إسرائيلسالحيتجاهلوأنه، واشنُطن

:الحوارنصيلي

؟.الرَّاهنةاللَّحظةفيمصرترىكيف- 

،الُمستحكمةاألزماتمنالكثيرفيظواهرهتتبدَّى، عصرنهايةأعراضاآلننعيشنحن- 

مثلتحدثللمشاكلحُلواليقدمالذياإلبداعفيهويغيب، إمكاناتهكلماعصٌريستنفدفعندما
فمصر، الجامعاتوأساتذة، والصَّحفيينالُقضاةأزمةعلىيقتصُرالواألمر، األزماتهذه

،عامبشكلُمجتمعأزمةعنوإنَّما، فئويةأزماتعنفقطناتًجاليس، شديدقلقحالةفيكلها

فاألزمة، الزمانمنعقدينمنأكثرمدارعلىموفَّقةغيرسياساتلتراكمنتيجةجاءت
أزماتعليهاترتبتحلِّهافياالجتهاداتكلفشلتوالتي - المثالسبيلعلى - االقتصادية
أعلىإلىالفقرخطوقفز، الَمِعيشةتكاليفارتفاع، اإلسكانأزمة، الِبطالةمثل، اجتماعية

مجردحتىمصرتعدفلم، الزمانعليهوعَفاتآكلإقليميودور، فاِشلتعليميبنظاممُروًرا
.ثاَنويالعب

.2006مايومن17بتاريخاليومبالمصرينشر، عباسرءوفمعالزاهيمحمودأجراهحوار*
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؟.الُحكمفيباالستمرارالنظامتمسكاستمرارمعإليهنصلأنتتوقَّعالذيوما- 

يتخلَّىالاألنظمةمنالنوعفهذا» بمزاجه «السُّلطةيتركأوُتوقراطيفردينظاميوجدال- 
أنأو، والناسالشَّارعيتحركأنإما، لتغييرهآليَّاتهناكأنبمعنى، طواعيًةالسلطةعن

تبادلبهايوجدالتيالديمقراطيةالنُّظمأما»..، ربنا «يحلُّهاأو، وتحلُّهامعيَّنةقوىتتحرك
،الثقةهذهعنهتحجبيوفقلموإذا، ُمعينسياسيفصيٍلفيثقتهيضعالشعبفنجد، للسُّلطة

بهاتضيقوعندما، الفردُسلطةعلىتقومالتيالفرديةالنُّظمعكس، ببرنامجهغيرهويأتي
.الِحوارإلىتتجهمماأكثرالَقمعإلىوتتَّجهالعصيتغلظثم، الُعصياستخدامفيتبدأاألمور

؟.مصرفيالتَّغييرسيناريوهاتترىكيف.. التحليلهذاضوءعلي- 

ولمفعشتهاأناأما، ٥٢ثورةتعشلمفأنت، ُتخلقأشياءهناك، عنَّارغًماتولدأشياءهناك- 
حالًيانعيشهالذيالمأزقإلىالنظاموصلووقتها، لألحداثُمستوعًباكنتبلصغيًراأكن
الأنت، الجيشتحركوفجأةالمخرجأينيعرفأحديكنولم، األداةهوالقمعوأصبح، ذاته

انفجارأوشعبيةثورةهوغًداحدوثهالمرجَّحكانوإن، غًداسيحُدثماذاتضمنأنتستطيع
،َسلبيالشعبإنيقالفدائًما، جدًّاغريبةالبلدهذافيوالسكونالحركةقوانينألنَّ، شعبي

بانفجارنذيًراهذاكانالسَّلبيةزادتكلمالكن، يحدثمااستمرأتوأنها، تتحركالالناسوإن
منللخروجأطُروحاتهناكتكونأنالبدولذلك، االتجاهمحدَّدأو، العواقبمحُسوبغير

،شيءكلتناقشالمعارضةالقوىمنوطنيَّةجماعةوجودذلكقبلاقترحتوقد، األزمة

.السُّلطة» صأوس «توليوليسالعامَّةالمصلحةهدفهاويكون

؟.للتغييرالوطنيةالجبهةبالفعلتوجدولكن- 

٩و، كفايةحركةفيعضوالمثالسبيلعليوأنا، اتجاهيتجمُّععنعبارةالوطنيةالجبهة- 

وما؟. التغييربعدماذا: ُعنوانهعملدليللديهميوجدالولكن، مخلُصونُأناسوُهم، مارس
عنُمعبًِّرايكونأنعلى، النُّخبةتضعهجديدوطنيعملميثاقهناكيكونأنبهُأطالب
فيهاتغرقالتيالمشاكلكللحلجديدًةأطروحًةويقدم، الجماهيرومشاكلالشَّارعنبض
منبدالالَعملدليلنسمِّيهأنيمكنماإلىتحتاجاألُمورهذه، واجتماعيًّاسياسيًّامصر

لهذانحتاجنحن، الغضبويأخذهاالشتراكياالتحادميثاقأحديتذكَّرالحتىالوطنيالميثاق
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ألنَّ، إليهيذهُبونالذيبالطَّريقدرايةعلىالناسيكوناالنفجارحدثإذاحتىالدَّليل
الطبيعيةالكوارثودائًما» بركان «تأثيرأو» تُسونامي «إعصارتأثيرلهسيكوناالنفجار
.أحياًناُمستحيالبلصعًبافيهاالتحكُّميكون

؟.اإلعصارهذاأعتابعلينحنوهل- 

.بهيشُعرأنالبدتاريخدارِسوأي، بهوأشعرُأشاهدهأكادفأنانعم- 

؟.السِّيناريوهذامثلحدوثتتوقَّعهل.. وإثباًتانفًياالتوريثعنالحديثكثر- 

المحليَّاتانتخاباتتأجيلمنبدايًةبالفعلفيهيسيرونفهم، أيًضاُأشاهدهبلأتوقعهالأنا- 
يتكلَّمجعلهالذياألمر، مباركجمالتلميعبعمليةمروًرا، نفسهاللُمدَّةالطوارئومدِّ، لعامين

وعندما.. حزبفيلجنةُعضوكالموليس» حاكمواحد «كالمالمثالسبيلعلىالُقضاةعن
،الشَّابةبالوُجوهجمالتعريفعلىيقتصردورهإنيقولوهوالبازُأسامةحديثقرأت

منالرغمعلي، الوُجوهتغييرفيالحلَّأنيتصورخاطًئافهًمايعكسالحديثهذاأنأدركت
.يقدمهشيءُجعبتهفييعدولمأفلسالنظامفهذا، السِّياساتتغييرفيالحلأن

؟.السُّلطةَتولِّييريدبِمصرأحٌدُيوَجدالإنَّهقولهفيرأيكما.. البازأسامةذكرعلى- 

الكفاءاتهذهمشكلةولكن، كثيرةكفاءاتوفيها، والدةعمرهاطوالمصر.. تعُقملممصر- 
المصالحُطالبفقطويعرفون، الكفاءاتهذهيعرفونالوهم، السُّلطةذيلفيتسيرالأنها

إنه، إليهميستمُعالفإنهالنظامعرفهملووحتي، ذيلهمفييسيرونالذينالتَّهليبوعصابات
ُمصطفىقبلمنقالهالبازوكالم، رأسهفييُدورمالهيزيِّنونالذينإليفقطيستمعنظام
والعلوماالقتصادكليةفيوُسئل، للمعُلوماتالرئيسسكرتيرمنصبيشغلكانحينما، الِفقي

ُيصبحأنهالنائبُمشكلةإنَّ: فقال؟ لهنائًبامباركيعيناللماذا: حضرتهاندوةفيالسياسية
،شديًدانظٍرقصريعكسالكالموهذا، لذلكيصُلحمنمصرفييوجدوالالُمقبلالرَّئيس

.مصرفيالكفاءاتمنالكثيرفُهناك
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؟.بسُهولةلهالمصريينقبولتتوقعهل.. التَّوريثسيناريوحدوثفرضوعلي- 

النظامهذاهدمفياألخيرالِمعولسيكونحدوثهأنأتوقَّعبل، بسهولةقبولهأتوقعالأنا- 
؟.بأكمله

؟.القوميواألمناإلقليميةللقضاياالنِّظامإدارةترىكيف.. كليًّاالدَّاخليالملفتركناإذا- 

لقدراتحُدوًداهناكألنَّ، طبيعيشيءوهذا، والجُمودالُعقمأصابها، لديناالسياسيةالرُّؤي- 
وبالتالي، التطوُّراتمواكبةبوسعهميعدولم، أماكنهمفيتجمَُّدواالذينواألشخاصالبشر
أفعالرُدودهيواإلقليميةالدوليةوسياساته، األفعالرُدودلسياسةوفًقايتصرَّفالنظامأصبح

أفعالعلىمبنيًّاتصرفكيكونوأنفاعالتكونأنبينفارقوهناك، ُأخرىلسياَساٍت
ويتولَّى، وداخليًّاخارجيًّاالفلسطينيةالقضيةملفاألمنيتولَّىأنالطَّبيعيمنولذلك، اآلخرين

عن، األمنعندعالجهايختلفالأموروتلك، السِّياسيةاألحزابوملف، األقَباطملفاألمن
».الَباذنجان «أسعارارتفاعلقضيَّةعالجه

؟.ذلكعنالمسؤولومن- 

عنوبعيًدا، أيًضاوالداخليةبلواإلقليميةالدوليةللتفاعالتالنِّظامفهممحُدوديةالمسؤول- 
أفقكانومهما، السِّياسيوظيفةعنتختلفالعسكريوظيفةفإن، أحدوطنيةفيالطَّعن
.حَساباتهاولهارجالهالهاالسياسةفإنَّاألمنرجل

؟.اإليرانيالنَّوويالملفمنالنظامموقففيرأيكما.. اإلقليميالملفنتركأنقبل

،واشنُطنإيقاععلىحركتهيضبطالنظامإننقولأنيبقىلكن، كافيةمعُلوماتلديليست- 

ثانيةنوويةقوةبوجودتسمحلنمصرأنعنالمتكرِّرالنظامحديثفيجدًّاواضحأمروهذا
فيإسرائيلوضعتهانوويةقنبلة٢٠٠لـفعلتماذا: النظامهذاأسألوأنا، المنطقةفي

دراساتهبمراكزوالعالم، إقليميٌّوزٌنلهيعدلمالنظامأنغيرالقوليمكنال؟. أحَضانك
السِّياسةفي، عالميًّاأوِإقليميًّاوزًنالهيقيمفكيف، قدميهتحتمنتميداألرضأنيعرف
؟.المنطقةفيتأثيركهووما؟، أنتتمثلماذاُمنطلقمناآلخرونمعكيتعامل
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؟.النوويللسِّالحإيرانامتالكمصرمصلحةمنوهل- 

يجعلالسالحهذايمتلُكإسالميأوعربيبلدفأيُّنوويًّاسالًحاتمتلكإسرائيلأنطالما- 
ويجعل، قيمةلهاورقًةالشَّاملالدمارأسلحةمنالمنطقةبإخالءالسِّياسيةالمطالبةورقة

.ِمصداقيةللَكالم

سمةالطائفيةأصبحتفهل، مؤخًراطائفيةأزماتعدةمصرشهدت، الدَّاخليالصَّعيدعلى- 
؟.المرحلةهذه

لدينايكنلمأننابمعنى، صنعاهاالذيننحنوإنما، سابقوقتفيطائفيةُمشكلٌةلديناتُكنلم- 
نفسهالوقتوفيالعقيدةمختلفيُأناًساتعنيفالطائفة، غيرناعندالشائعبالمفُهومطائفية
لهمليساألقباط، مختلففالوضعلمصربالنسبةأمَّا، مختلفحياةنمطولهم، الثَّقافةمختلفي

إلىراجعأمروهذا، ُمشترًكاقاسًماهناكإنبل، المصريينالمسلمينثقافةعنُمختلفةثقافة
،العربيةالقبائلبعضقُدوممنالرغمعلى، َخارجهمنالبلدهذاإلييأتوالمالمسلمينأنَّ

حدثمثلمامصرفييحدثلمنفسهالوقتوفي، قالئلكانواالسكانيةالُقوىبموازينولكن
المصريينبتحوُّلأغلبيةأصبحواالمسلمينإنبل، األصليينللسُّكانإبادةمنأمريكافي

يجعلكثقافيتمايزهناكفليس، الثقافيموروثهمومعهمتحوَُّلواوهم، اإلسالمإلياألقباط
.والمسيحيالُمسلمبينالتمييزتستطيُع

؟.األزمةنشأتأينمن.. إذن- 

ثورةإلىيعودالركودفهذا، اليوموليدةليستوهي، السياسيالرُّكودصنعهااألزمةهذه- 
ُهمالسياسيةالحركةفيالفاعلةالعَناصركانتالثورةفقبل، الواحدالحزبونظام، يولُيو
األقباطاألعيانأحديرشحأنطبيعيًّاوكان، السِّياسيةاألحزابفيالموجوديناألقباطأعيان
أوُمسلمأنهأساسعليينجحيكنلمألنهينجحذلكورغم، مسلُمونأغلبهادائرةفينفسه

فيمصريمثِّلمنوكان، العزبةأو» العزوة «صاحبأوالكبيرالمالكألنهولكن، مسيحي
وضربتيولُيوثورةجاءتوعندما»، البيزنس «ورجالالمالككبارطبقةممثُِّلوُهمالبرلمان

وعلى، سياسيًّافاعليتهموتراجعتأقليَّةاألقباطأصبحالواحدالحزبنظاموأقامتهؤالء
بعيُدونبأنهمإحساسلديهمظلفإنهالوظائففيالتَّمييزبعدمجزئيًّاالمشكلةحلمنالرَّغم
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لهاصلةالقبطيًَّةشخصياٍتاستوزرتالثورةحُكومةأنذلكمنوزاد، القرارُصنععن
لقضاءالكنيسةإلىاألقباطاتَّجهعبدالناصرعصرانتهىوعندما، األقباطتمثلوالبالكنيسة
.الدَّولةمنبدالحوائجهم

؟.سياسيًّاالكنيسةدورتزايدولماذا.. حاليامضطهُدوناألقباطوهل- 

فيقبطيضابطأييوجدالاألمنوفي، ُمبرربدونالجامعةوفيالوظائففيتمييزهناك- 
جاءتنفسهالوقتوفي، كارثةوهذهاألمنإلىاألقباطملفتسليمتمكما، ُمؤثرقياديموقع

.الظُّروفهذهمنواالستفادةُمؤسَّستهلتدعيمالباباوهوالكنيسةلرأسالُفرصة

؟.حالًيااألزمةتفاقمتلماذا- 

وعلى، الجماهيروسطتعملالوهميَّةأحزابفلدينا، السياسةتمارسمؤسََّساتُتوجدالألنه- 
بتوعيتهاتقوموال، الجماهيرمشاكلتتبنَّىالأنهايبقىلكن، باألمنتحجُّجهامنالرغم

،لالعتقاليتعرَُّضونالذينالمسلميناإلخوانعكسأحدمعهايتعاطفالولذلك، بمشاِكلها

اإلخوانُمشكلةولكن، بينهميتواجُدونطيِّبونأناسأنهميرونألنهم، معهمالناسويتعاطف
األقباطبإخراجالِفتنةأسبابيزيلأنالنظاموعلى، فقطللُمسلمينالخدماتهذهيقدُِّمونأنهم
األمريزيدفإنَّهاألمنيبالعالجاالكتفاءأما، السِّياسيالعملرحابإلىالكنيسةأحَضانمن

.تفاقًما

بناءبشأنُمتزايدةمطالبولديهم.. الدُّستورفيالثانيةالمادةعلىيعترُضوناألقباطلكن- 
؟.الكَنائس

فهوالكنائسبناءأما، الدستورفيالثانيةالمادَّةعلىيعترُضون - أيًضا - مسلُمونهناك- 
السُّلطانوضعهالذيالهمايونيبالخطااللتزامفلماذا، مرُغوبالممُنوعألنَّكبيرة» خيبة«

تشريًعانضعالفلماذا، يومكلجديدةتشريعاٍتنضعأننامنالرَّغمعلى١٨٥٦عامالُعثماني
.مرُغوبالممُنوعأنَّمنانطالًقاكنيسةبناءيريدأحًدانجدلنوقتها، والَكنيسةللمسجد
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؟.تراجعأنهترىهل.. تاريخيةدينيةكُمؤسَّسةاألزهردورعنوماذا- 

وكانأوقافهلهذلكقبلوكان، الدولةيدفيأداةإلىتحولعليمحمَّدعهدمنذاألزهر- 
الحاكموأصبح، عنده» الكيس «أخذيعنياألوقافهذهضمعليمحمدجاءوعندما، ُمستقلًّا

،األزهرشُيوخبينتفاوتهناكأصبحولذلك، عليهُينفقمنوهو، األزهرشيخُيعينمنهو

،للسُّلطةاالنتَقادكثيرألنَّهأوللحاِكماالنصياعيرفضألنهلالستقالةاستعدادعلىأحدهمفنجد

ونقيضهالشَّيءيقولألنُمستعٌدفهو، طنطاويالشيخمثلشيءكليبرِّرأنُمستعدوآخر
تابًعايكنلمألنهالشَّارعيحرِّكالذيهواألزهركانوقديًما، منصبهفيباقأنهطالما

مثل، استقاللهفيوإصالحها، الدولةتريدهفيمادورهانحسرتابًعاأصبحوعندما، للحُكومة
.ُأخرىُمؤسَّسةأيأوالجامعة

حدثماِغرارعلى، جديدٍةمذبحٍةعلىالنظاميقبلأنتتوقَّعوهلالُقضاةأزمةعنوماذا- 
؟.الناصريالعهدفي

كانالناصروعبد، اآلنُممكنغيرأمر، المرُبوطاضربطريقةعلىجديدةمذبحة.. ال- 
النِّظامأنلوحدثماتكرارالممكنمنوكان، يدُخلواولماالشتراكياالتِّحادإدخالهميريد

المشهدألنَّ، حدثماتكراريستطيعاللهذا، للحائطظهرهالحاليوالنظام، قويالحالي
،التسويةهواألمثلفاالتجاهلذلك، أخرىقوًىشجَّعالقضاةوموقفكثيًراتغيرالداخلي

.ذلكغيريفعلأنيستطيعالوالنَّظام

الفارقفماشيُخوختكفيومبارك، شبابكفيوالسَّادات، ِصباكفيالناصرعبدعاصرت- 
؟.كُمؤرِّخنظركوجهةمنبينهم

يوليوثورةعنأما، ومبارك، والسَّادات، يولُيووثورة، الملكيَّة: مراِحلأربعةعنتتكلَّمأنت- 
الملكيالنظاممأزقلحلاألربعينيَّاتفيموجودةكانتالتياألطُروحاتكلأخذتفقد

منذالمصريةالساحةعلىمطُروحفهوالزِّراعياإلصالحتبتدعلميولُيوفثورة، الفردي
ُمستوىعلىوحتى، السويسقناةتأميموبالمثل، األربعينيَّاتفيُملحًّاوأصبح، ١٩١٩ثورة

،التوجهيكونمنإلىوالمهم، وطبَّقتهاالمطُروحةاألفكارالثورةأخذتاإلقليميَّةالعالقات

ودعم، وطنيواقتصادعلميَّةقاعدةوإقامة، الكادحينُمستوىلرفعاتجهتيولُيوفثورة
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وعندما، النظامهذامنالتخلصيتمأنالبدَّكانولذلك، وعالميًّاإقليميًّااالسِتقاللمشروع
.١٩٦٧فيُضرباليمنحربفيعبدالناصرتورَّط

؟بنهايتهعجَّلتعبدالناصرأخطاءأنتقصدأنكأي- 

تلعبأنإيرانتحاولعندمابنفسكتشاهدفاليوم، ُمختلفةحساباتلهااإلقليميةالسياسة- 
فيوتوريطهاإليرانيةالثورةلضربالعراقتوظيفتموعندما، بالضَّربتهددإقليميًّادوًرا

لثورةُمناصرتهفإنالناصرلعبدوبالنسبة، منهالتَّخلُّصمنالبدوكاندورهانتهىالكويت
النظامبسيطرةمهدًَّداباتبالبترولإمدادهطريقأنيشعرالغربجعل، هناكوتورُّطهاليمن

.منهالتخلُّصمنالبدفكان، المصري

؟.رقبتهفيمنهمالكثيردماءأنيرىمنهناك.. باِإلخوانالناصرعبدعالقةعنوماذا- 

إنيُقولونكتاباتهمفيفاإلخوان، قائمغيرأمرالسياسةفيأخالقيبشكلاألمورُمعالجة- 
»لفَّ «ألنه، صحيحغيروهذا، منهموتخلَّصبهمخاللكنه، لحسابهميتحرَّككانالناصرعبد

سوىيبقولم، السياسيةالساحةتصفيةتموعندما، بُمفردهاجتهدثم، السياسيةالقويكلعلي
اتَّبُعواوهم، ينسحُبواأوالنظاملحسابيعمُلواأنإما، خيارانهناككانوالشُّيوعييناإلخوان
نفسهعنُيدافعأنالبدكاننظامفأيبالصِّدامبدأواأنهموطالما، معهالصدامأسلوب

يحدثفقد، الخُصوممنالتخلُّصطريقةعلىتماًماموافقغيروأنا، خُصومهمنويتخلَّص
يفقدأمرفهو، خُصومأنهملمجردطويلةلسنواتبالمعتقلينالسُّجونحشدأما، سياسيعزل

.ُصورتهبهايرىالتي، المرآةوالنظامالوطن

؟.خاطئًةكانتلخُصومهُمعاملتهأنتقصد- 

اإلخوانمعاإلنسانحُقوقعلىالتجنِّيفيإفراٌطهناككانولكن، ضُرورًةكانت- 
.والشُّيوعيين

؟.السَّاداتعنوماذا- 

تقفأناختارتألنهاُعوِقبتمصرأنمنُظورمن، ٦٧فيلمصرحدثمافهمالسادات- 
ورأى، أمريكالصالحعملتلوأكثرستكسبمصروأنَّ، المنطقةفيأمريكاسياَساتضد
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وأنها، المنطقةفيمصالحهاهوبإسرائيلأمريكايربطماأن، الشَّخصيتحليلهفيالسادات
،لألبدإسرائيلبورقةسُتلقياالستعدادمصرفيوجدتلووأنها، المصالحلهذهحارًساتريد

ردَّ، معهتحالفعقدوطلب، لمصرزيارتهأثناءلكيِسنجرالكالمهذاالسَّاداتقالوعندما
؟.بعدكيأتيمننضمنفالمصرفيأما، المؤسَّساتعلىتعتمُدأمريكا: بقولهعليه

وعلى، الُمسبقةالتنازالتتقديمعلىقامتسيئًةإدارًة٧٣منالسِّياسيالجانبأدارولذلك
وأن» هبلالصِّناعةأن: «والخطيرالغريببالتصريحالساداتجاء، الدَّاخليةالسياسةُمستوى

أنعليناوأنَّ، وزبدةجبنةالعالمتكفي - البحيرةمحافظةحجمفيدولةوهي - الدَّانمارك
الحاليوالنِّظام، والَخْصَخصةاالقتصاديباالنفتاحجاءثم، الصِّناعةدونالزراعةعلىنعتمد
»ُمباركُحسني «نظلمونحن، بهخاصةأجندًةيملكالألنه، األجندةهذهاستكمالعلىيعمل

البدايةمنِسياستهإلىننظروعندما، ُمبدًعامنهأكثرُمنفِّذإنه، رؤيةَصاحبأنهنظنُّعندما
أنبعدُربَّما. توقَّفثمطويلةلفترةمايو١٥بـيحتفُلظلَّوقد، السَّاداتُتراثعلىيعيشنجده

.مايو١٥مدينةسوىمايومنيبقولم، بالتوقُّفبهالُمحيطينأحدنصحه

أنعلىقدرةلديهوكان، تنازالتهرغمنسبيًّاالُمَساومةعلىمحُدودةقدرةلديهكانتوالسَّادات
األموروفتح، التَّركةفيوجالس، ُرؤيةبالأنهفُمشكلتهالحاليالنِّظامأمَّا، سيرخطلهيُكون
أيوُجوددون»، البحري «علىوَخْصَخصة»، البحري «علىانفتاح»، البحري «على

.االقتصادعلى» كونتُرول«
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 ...!األنــامَــــاليـــَّة
*

بتلكالمعارضةتفعلهماجدويمابل، لكميستجيُبالأحًداأنَّطالماتكتُبونماَجْدوىما
روائحهوتخرج، الفساد» بكابورت «عنالغطاءترفعالتيبالمقاالتتفيضالتيالصحف

اإلنسانكرامةوامتهانالقمعأجهزةطغيانكشفمنعليكمعادوماذا، تلوًُّثاالجولتزيدالنَِّتنة
يوميًّاتحدثاألرضوقوانينالسماءلشرائعالمخالفةالممارساتتلككانتطالما؛ المصري

 ؟!.انقطاعبال

فاألمور، الدستوريةوالتعديالتالتوريثضدالمعارضةصيحاتمنعليناعادالذيوما
تبديدويتم، مصرعرشعليالوريثلجلوسالمسرحُيعدُّ: السلطةعصابةمراميوفقتسير

.آخروادفيوالناسوادفيأنتم».. مقطوعةقربةفيتنفخون «وكأنكم، البالدثروات

ماأو، مصرفييجريماخطورةتماًمايُعونأناسبينيُدورالحديثهذاسمعتماكثيًرا
منطلبتإذا.. علًنااالستنكارإبداءفيالتورُّطيريُدونالولكنهم، العربيةالسَّاحةعلييجري
نصحكأو، منكنفرماوطنيةقضيةفيتضامنأواحتجاجبيانعليالتوقيعـمثالـأحدهم
ناِقصةالَمْشرحةهي.. ماليأنا: «الممجوجةالعبارةلكقالأو»، يعنيكالفيما «التورطبعدم
»!!.قتلي

منَمرضيَّةحالةعنتعبرالتيالبلدهذافيالخفَّاقةالسَّلبيةرايةتمثل» األناماليَّة «هذه
التيالمصريةالسياسيةالحركةمنهاُتعانيُمزمنةأزمةعنتعبرمابقدر، واليأساإلحباط
مبعثهاليسالسلبيةهذه. الجماهيرمعالتواصلوعنبديلوطنيمشُروعتقديمعنعجزت
ألُموروقائععليكيقصالمصريًّاتريتكادالألنك، العامبالشأناالهتمامعنالعزوف

النِّكاتمنعدًداالواحداليومفيتسمعبل، المعارضةُكتَّابأقالمفيهتخوضمافاقتربما
ثوريًّاانفجاًراأنبيدكتلمسوتكاد، السلطةلحقيقةالناسبإدراكتشيالتيالالذعةالسياسية

».الحناجرالقلوببلغت «بعدمالحظةأيةفييقعقد

.2007أبريلمن17. الكرامةجريدة*
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ومشهد، الشخصيبهمِّهمشغولوُكلٌّ، سوًءايزدادواقععلييومكلُتشرقالشمسولكن
والخاصةالعامةالمواصالتأوالشارعفينفسهمنهمكليكلمالذينوالمواطناتالمواطنين

زوجتهيقتلأٌب: الصباحيةالصحفمنهاتخلوتكادالاُألسريالعنفوأخبار، مألوفمشهٌد
يعبرذلككل.. أطفالهاأحدتبيعأٌمأو، نفسهللسَّببينتحرأٌبأو.. إعالتهمعنلعجزهوأوالده

المجتمعفييجدأنإمكانيةمناليأسمبعثهاالمصريالمواطنمنهايعانياغترابحالةعن
.كلهالمجتمعأزمةبدورهاهيالتيالشخصيةلمشكالتهحلًّا

،المواطنينبينالمشاعةالسلبيةهذهعليتراهنالحاكمةالعصبةأنَّاألمرفيماأخطر

وُأهدرت، الرزقومصادروالدَّواءوالغذاءالماءالفسادبلغ، سوائموكأنهممعهمفتتعامل
لوحتي.. وزبانيتهاالسلطةنظروجهةمن» السيطرةتحت «األمورومازالت.. اإلنسانحقوق

الصَّيادونقامأو.. وهناكهناأطيانهممنحرمانهمعلىاحتجاجيةبحركاتالفالُحونقام
احتجاًجاوهناكهنابإضراباتالُعمالقامأو، أمامهمالرزقأبوابتضييقعليباالحتجاج

األمنُقطعانومازالت»، السَّيطرةتحت «األمورفالزالت، أرزاقهموقطعمصانعهمبيععلى
،األدبحدودُتلِزمهمدُروًساتلقينهميمكنوأولئكفهؤالء، للنظامالوالءحِظيرةفيالمركزي

.وآنحينكلفي» ماليأنا «بعبارةيتغنَّى.. بذاتهإاليهتمالمنهمكلوتجعل

:المصريينعنقالالذيالمقريزيالمؤرخعنسمعقدالحاكمةالزمرةمنأحًداأنَّأظنوال

..المنطلقهذامنالمصريينمعيتعاملونولكنهم»، العَصاوتفرِّقهمالطَّبليجمعهمقوم«

وهكذا. معينةمطالبأجلمنالجماهيريالحشددونيحولالذيوالبطشالقمعُمنطلق
:الجماهيرلحركةتحسبأوخوفدونالجهنميبرنامجهاتنفيذفيالحاكمةالُعصبةتمضي

وتنعم، القادمةاألجيالكاهلتثقللدُيونمنهاتبقىماوترهن، الوطنيةالثروةمصادرتبيع
:شيءكلفيالدنياالمراكزعلىالسباقحلبةمصردخولإلىأدَّتالتيالخارقةبجهودها

لهايكنلمدولمع، الرياضةوحتي، االجتماعيةوالخدمات، والتنمية، واالقتصاد، التعليم
!!.عاًماالسَّبعيننحوقبلأي، الثانيةالعالميةالحربقبلالعالمخريطةعليوُجود

التينفسهاهيالقمعيةبسياساتهاالحاكمةالزمرةعنهاتعبرالتيللجماهيرالدُّونيةالنظرةهذه
والجبنبالتخلُّفالمصريينوصفيقتصرفال، البريطانياالحتاللسياسةإطارتمثلكانت
أحمداللوردُيشاركهالذي - مصرفياالستعماريةالسياسةُأسسواضع - كرومراللوردعلى
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قالها «الدِّيُمقراطيللُحكممؤهَّلينليصبُحوابعدينضُجوالمالمصريينأنَّرأيهفينظيف
بينتامًّاتطابًقانجدونكاد»، 2006عامنظيفأحمداللُّوردوقالها، 1907عامكرومراللورد
حكمدارباشاراِسلاللواءونظرة، المصريالمواطنإلىالمتعاليةاألمنباشاواتنظرة

ُتطفأالمصريينثورةإن: «قالوالذي1919عامالشعبيةبالثورةاإلنجليزيالقاهرةبوليس
؟!.باشاراسلأستاذهمرآهماغيراليومباشاواتيرىفهل»!!. بصدقة

بدراسةاهتمبيرجابرييلهو) إسرائيليًّا (أستاًذاأنالكريمالقارئيعلمأنالطريفمنلعل
المصريينُجبن «مقولةبتحقيقاهتم، رصينةبحوثفيهوله، لمصراالجتماعيالتاريخ

األساسيالعدو) واألوانالعصرَسالففي (كانالمصريالجنديأنَّخاصة»، وسلبيَّتهم
بينالمصريالفالح «عندراسةفيالقضيةهذهبيرجابرييلتناول، الصهيونيللكيان

الجنديأنَّيعلمألنَّه، عشرالتَّاسعالقرنالدراسةلزمنواختار»، والمقاومةالخُضوع
التَّاسعالقرنفالححفيدهو) الدراسةنشرتاريخ (العشرينالقرنستينياتفيالفالحالمصري

يحفلالذيوالقديمالوسيطمصرتاريخفيبعيًدايذهبأنبيرجابرييليشأولم، عشر
حتيالقديمةمصرفيالدَّولةعهدمنذالسلطةمظالمضدوالثوريةالعنيفةاالحتجاجبحركات
.واإلسالميةوالبيزنطيةالرومانيةبالعُصورمروًراالعثمانيالعصر

كتابتهاأعادثم، 1962عامأوَّال - بالعبريةنشرهاالتيالدراسةفي (طويالبيرجابرييلويقف
محمدعهدفيالسلطةمظالمضدالفالحينانتفاضاتأمام) 1969عامونشرهاباإلنجليزية

استولىشهريناستمرت1821عامقناُقريبإحدىواحدة: منهاثالًثافرصد، بالصَّعيدعلي
بتعيينالفالحينزعيمأحمدالشيخوقام، الحكومةعمالوطردواالسلطةعلىالفالُحونفيها

ولكن، الحركةعلىقضتعسكريًَّةتجريدًةعليمحمدأرسلحتى، قبلهمنلإلدارةعمال
األقصربُقرى1822عاموقعت: والثانية، عليمحمدعسكرأيديفيزعيمهايقعأندون

وانضم، كاملعاملمدةببسالةالحكومةعسكرقواتهوقاومت، المهديأحمدالشيختزعمها
قتاليًَّةجهوًداعليهاالقضاءواستغرق، الحديثالمصريالجيشمنالجددالمجنَُّدونإليها

شخصبقيادةجديدمنلتشتعلالثورةجذوةوعادت. الفالحينمنألفنحوفيهاقتلشديدًة
1824عامأوائلفي) الثالثاالنتفاضاتقادةاتخذهحركياسمأنهويبدو (أحمديدعي

.عليهاالقضاءيتمأْنقبلأسابيععدةاستمرت
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عامالشرقيةوفي، 1822عامالمنوفيةفي، الفالحينانتفاضاتمنالبحريالوجهيخلولم
الفالححقوقيحدِّدالذي1830عامالفالحةقانونإصدارإلىعليمحمدواضطر، 1824

.السلطةضدالتمردعلييحرضأويثورمنكلعقوبةتحدِّدمادًَّةويتضمن، وواجَباته

في1863عاموقعت، بأسيوطتيجأبومركزهاكانُكبرىفالحيًَّةثورًةبيرجابريلويرصد
،الفالحينكدِّلثمرةالضرائبواستنزافالسُّخرةعلىاحتجاًجاإسماعيلالخديوعهدبداية

.المدفعيةباستخدامإالإخمادهافيإسماعيلينجحلم، وجزرمدٍّبينعامينلمدةقائمةظلت

المصريةالثورةأيَّام (1882عامتوفيقالخديوأراضيزراعةعنالفالحونأضربكما
تسويتهتمتبلبالعنفيواجهلماإلضرابهذاولكن، الشَّرقيةفي) بالعرابيةُعرفتالتي

.الفالحينلمطالبباالستجابةسلميًّا

وانتهي. 1919عامفيللفالحينالثوريالدورأمامطويال) اإلسرائيلي (المؤرخويقف
هذاأمامالمصريالفالحاستكانةعنالشائعةالفكرةفيالنظرإعادةضرورةإلىالباحث
،بطبعهعدوانيًّاليسالمصريالفالحأنَّيرىولكنه، الثوريةباالنتفاضاتالحافلالسِّجل

.العنفطابعدائماتتخذالتيالثورةإلىالعيشوضيقالظلميدفعهوإنَّما

العشرينالقرنتاريخأنَّذلكيعنيفال1919ثورةعندبالبحثوقفقدبيرجابرييلكانوإذا
احتجاجيَّةحركاتفهناك، واستبدادهاالسلطةضدلمصريينانتفاضاتمنتماًماخَلاقد

كما) نجموكُفوربُهوتتفاتيش (األربعينياتفيذروتهاأقصىبلغتللفالحينُمتفرِّقة
ثورةأيامأوائلفيالدواركفرعمالإضرابحتى1919ثورةمنالعمالإضراباتاستمرت

أصبحما (النظامبلوكاتجُنودانضمبل، واألربعينياتالثالثينياتبإضراباتمروًرا1952
أننتذكرأنيجبولكن. 1952ينايرفياإلضراباتإلى) المركزيباألمناآلنُيسمَّى

برامجبطرحاقترنالسياسيالنضالوأنَّ، الجماهيربينناِشطةكانتالسياسيةالحركة
.يوليوثورةذلكبعدتبنتهاوطنية

تأثيرلهسيُكونولكنه، فيهريبالآٍتالشعبيفاالنفجار، األبدإلىتستمرلن» األنامالية«
للتغييرطاقةإلييتحوللمماوالخرابالدمارإالوراءهيخلفلن، نفسهالحربيةاالنفجارات

.المعارضةُقوىتضموطنيةجبهةتتبناهبديلوطنيمشروعخاللمن
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تراكمولكن، الحالوتدهور، اليدذاتوضيق، والغمالهممبعثهامرضيةحالةوالقنوطاليأس
عندهايقعنقطة.. واالحتمالالصبربعدهايمكنالمرحلةإلىالضغطزيادةشأنهمنكلهذلك

الوعيفيتليٍُّفحدوثإلىتصللموالقنوط» األنامالية «حالة، الشاملالشعبياالنفجار
عليتدورالتيالمهازلكلتماًمايدركفهو، المصريالمواطنعندواالجتماعيالسياسي

تفرزهاوطنيةقيادةإلييحتاج.. بديلطريقعلىللسيرُيعدُّهمنإلىيحتاج.. الوطنأرض
تجربةالمعاصرتاريخنافيالجماهيرحولهتحشد، الوطنإلنقاذمشروًعاتطرحوطنيةجبهة

للطلبةالوطنيةاللجنة (1946عامالوطنيةالجبهةوتجربة، 1935عامالوطنيةالجبهة
).والعمال

لمإذا.. نبيلسامهدفأجلمنالصغيرةخالفاتناوننسي، الوطنيالنضالدُروسنعيفهل
.التاريخلنايْغِفرولن، أحفاُدنايرحمنافلنذلكأجلمننعمل
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مصــــــرخــــــرابُ
*

تيدورالروسياالشتراكيالمناضلإبداعمنولكنه، كاتبهابتكارمنليسالمقالهذاعنوان
عليفيهيرد، 1910عاملندنفيباإلنجليزيةنشرهلكتاٍباختاره)، 1953-1871 (روتشتاين

 .1907عامنشرالذي» الحديثةمصر «كتابهفيكرومراللُّوردمزاعم

للينينمأوىلندنأطرافعلىبيتهوكان، 1890عاممنذلندنفيسياسيًّاالجًئاروتشتاينكان
المصريالوطنيللزعيمصديًقاكانهذاروتشتاينأنكلهذلكمنوأهم، للندنقُدوِمهعند

كتابطباعةنفقاتتحملفريدمحمدإنَّوقيل، االستعماربمقاومةاهتمامهبحكم، فريدمحمد
المصريةالوطنيةالحركةُرؤيةالمؤلفيديبينوبسط، الخاصجيبهمن» مصرخراب«

.مصرفياإلنجليزياالحتاللأنَجزه» إصالح «منكرومراللُّورديدَّعيهفيما

عميقبحٌثوهو، بالجامعةالطَّلِبأيَّام، القرنِنْصفمنيقُربمامنذروتشتاينكتابقرأُت
فيالسُّْخرةِإلَغاءمن، اإلنجليزي» اإلصالح «مزاعمفيهفنَّد، ِمصرفيالبريطانيةالسياسةفي

استخدامعلىبالقضاءمروًرا، اإلداريالفسادومقاومةالرِّْشوةإلغاءإلى، العامَّةاألعمال
.الشُّرطةجهازفيالمصريينضدوالتَّْعذيبالعنف

حولالسُّْخرةفإلَغاء، اإلصالحمزاعمحقيقةكشف، بالُحجَّةالُحجَّةروتشتاينقرعأنوبعد
والفساد، الضروريللُقوتتكفيالأُجورلقاءالمقاوُلونيستغلُّهمتراحيلُعمَّالإلىالفالحين

كباربينأيًضابل، وحسبالمصريالحُكوميالجهازفيليس، وَساققدٍمعليقائًماكان
الفالحونلقيهما، منهالتخلصأكُذوبةعلىشاهٍدخيُروالتَّعذيب، ِمصرفياإلنجليزالموظفين
كتابابِلنتولفرداإلنجليزيالسياسيعنهكتبالذي، 1906عامِدْنُشوايحادثفياألبرياء

زعمهماأمَّا». ِمصرفيالبريطانيةالَعدالةفظائُع «بعنوان1906نهايةفيُنِشرباإلنجليزية
األجانبمصلحةفيصبَّذلكألنَُّكبرىفُأْكُذوبٌةالمصرياالقتصادنهوِضمنكُرومر

مصرفيالبريطانياالستعمارفعلهمابأنَّكتابهروتشتاينوختم، البالدثرواتنهُبواالذين
».ِمصرخراُب «أمرهحقيقةفيُهو

.2007مايومن12. الكرامةجريدة*
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أقامهاندوةفيالُمشاركينحديِثإلىأستمُعوأنا، فجأًةوكتابهُروتشتاينتذكَّرتلماذاأدريال
؟!»أينإليـالمصريينِصحَُّة: «بعنوانأبريل28السبتمساءالعربيللفكرالنَّديمصاُلون

واِسعةالبارزةالوطنيَّةالشخصياتمنثالثةفيهاوشارك، سالمسالمالدكُتورالصَّديقأدارها
،القاهرةبطبالتَّخديرأستاذعبيدعبدالمنعمالدكُتور: همالنَّدوةموُضوعبالقضيَّةالخبرة

محمدوالدكُتور، نفسهابالكليةالدمويةواألْوِعيةالقلبُأستاذخليلحسنمحمدوالدكُتور
جعلنيللقضيَّةالثالثةالُمتحدِّثينتناولمنسمعتهفما. الدوائيةاألبحاثأستاذحاِمدرءوف
فأرثي، الزَّمانمنالقرننحوقبلُروتشتاينوصفهكما» مصرَخراِب «إلىبذاكرتيأعود
بمصرفعلهماأمامخجاليتواريخرابمنبالبالدألحقهماألنَّ، اإلنجليزياالستعمارلحال

شاشاتعلىالمصريينماليينتداولهاالتيالرسالةوتذكَّرُت، المباركيالوطنيالحكم
إلىالوُصولعنعجزألنَّه؛ بمصَرعَمِلهأداءعنإبليساعتذاَرُتعلنوالتي، المحُمول
!!.فيهاالقرارُصنَّاعُمستوى

صالوننظمهاالندواتمنسلسلٍةإطارفي، شهريننحومنذُمقرًَّراكانالندوةموعدأنَّرغم
مستقبلتهدُِّدالتيالخطيرةالقضاياوُتعالج، شهريًّاواحدًةمرًَّةتعقد، 2006نوفمبرمنذالنديم
وغيرها، الدُّستوريةوالتَّعديالت، التَّعليمنظاموقُصور، الوطنيةالبُنوكبيع: مثلالوطنهذا
.ُمستقبلهوتهدِّد، المصريالمجتمعحركةتُعوقالتيالقضايامختلفمن

انعقادهاموعدفإنَّقبلمنُمحدًَّداكان؟!» أينإليـالمصريينصحة «ندوةموعدأنَّرغم
تنفيذهعليالنصمع، قالئلبأيَّامالنَّدوةموعدقبلالصِّحيالتَّأمينقانونصُدورَعشيَّةجاء
آلراءاعتباٍرودون، لذلكالدُّستوريةالُمتطلِّباتكلتجاوزمع، لُصدورهالتالياليوممن

تبلُغالذينالصحيبالتأمينللُمنَتفِعينالُممثِّلةوالهيئات، االختصاصأهلمنالوطنيَّةالعناِصر
الشعبمن% 35المنبسيطةنسبًةتتحملبينما، المصريالشَّعبمن% 65نسبتهم

ُمستشفياتعالجهُتغطِّيوالباقي، بالكاملِعالجهانفقات%) 10إليتصلال (المصري
ولكن، الجامعيَّةوالُمستشفياتوالشرطةاُلمسلَّحةكالُقوَّاتالخاصَّةوالهيئاتالصِّحةوزارة

اعتبارهفييضعمتى، المصريالمواطنبمصالحيهتمُّالُمَباركيالوطنيالُحكمكانمتى
البنيةفيتفرطبل، فحسبالعالجحقَّتحرمهالإنها؟!، منه% 65تتجاوزالضئيلةنسبًة

أربعينإلىإضافًة، ُكبريقرية600فيُمتكاملُمستشفى600 (الصحيللتأميناألساسية
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للدَّولةوليس، عليهمالُمؤمَِّنبَأمواِلوتجهيزهابناؤهاتم) شاملةعيادة140وكبيرةُمستشفى
.تأسيسهاعندلهاالدَّفتريةالقيمةُيمثُِّلبخسبثمٍنوبيعها، فيهاالتصرفحقُّوشرًعاقانوًنا

،التَّأميمبعدتطويرهاتمالتيالعامللقطاعالمْمُلوكةالصناعيةالشركاتمعنفسهالشيءحدث

وُطرحت، السِّتينياتوأوائلالخمِسينيَّاتأواخرفيالتَّصنيعخطةإطارفيُأنِشئتالتيوتلك
فيفردبهقاملوُسلوكوهو، اإلنشاءعندأوالتَّأميمساعةلهاالدفتريةبالِقيمةللبيعجميًعا
هناالتبديدكانإذابالنافما، ثروتهلتبديِدهعليهالحجروشرًعاقاُنوًنالوجب، يملكماخاصَِّة

؟!.األمةثروةموُضوعه

قضيةنذكرفالِزلنا، لمآسيهالشعبنسيانعليُيراهنالمباركيالوطنيالنظامأنَّورغم
فيدورهوراءمنوجمع، الصِّناعيةالشَّركاتبعضبيعلجنةفيُعضًواكانالذيالحبَّاك
الجناَياتمحكمةوأدانته، األجنبيةالُعمالتمنوغيرهاالُجنيهاتمنالماليينِمئاتاللجنة
الذممفيبالبحث»، الوطنأمنعلىالسَّاهرة «الرِّقابيَّةوأجهزتهاالدولُةتهتمَّأنُدونمرَّتين
مقابل) للرِّْشوةالدلعاسم» (السَّمسرة «مننصيبنالهمنوكلُّ، اللَّجنةأعضاءلبقيَِّةالمالية
تستعصيوطنيةشخصيةُصدفًةتظهُروعندما. الوطنيلالقتصاداألساسيةالبنَيةبيعتسهيل
الُمباركيالوطنيالنِّظاماتَّبع) أفنديُعمرَصفقِةفيحدثكما (الفسادوتكشُفالشِّراءعلى

دونالجهنميةخطتهتنفيذفيُقدًمايمضيثم، الُمعاِرَضةاألصواتالحتواِء» التَّبريد «سياسة
.ألحداعتباٍر

لقَطاعبالنسبة» اِإلصالح «باسمتمَّ - القطاعاتمختلففي -  التخريبأنَّالغريبومن
،الخدماتلقَطاعبالنسبة» الخدمةعنالتَّمويلفصل «وباسم، الخُصوصوجهعلىاإلنتاج

فصُل «وكان، للتَّبديدُمرادًفااإلصالُحكانالحاالتجميعوفي، والصِّحَّةالتَّعليموخاصة
ِتلككانتاألحوالجميعوفي، الخدماتقطاعمنللدَّولةخروًجا» الخدمةعنالتَّمويل

،والخدماتاإلنتاج: بفرعيةالوطنيلالقتصاداألساسيةالبنيةبيعتستهدُفالُمصطلحات

يشرب، ُأمِّيِمصريفالحأيَّسألتوإذا»، رقابيإشرافي «دورإلىالدولةدوروتحويُل
الفسادآليَّاتمنشيًئاأنَّلعلمَت»، والرقابةاإلشراف «ذلكعنالغيطرأسعلىاألسودالشَّاي

مسألةمعالتَّعاُملعندمخهيتسعأنالُبدِّالوطنيةالثروةفيُيفرِّطمنوأنَّ، عليهيخفىال
.والرقابةاإلشراف
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مصرفياإلنجليزياالستعمارُمهندس - كرومراللُّوردعنغابتوأصولقواعٌدوللتَّخريب
فُهمبسببهممصرمنإبليسطفَّشمنأما، إبليسبقدراِتقياًسامتواضعًةكانتُقدراتهألنَّ- 

عليهاماسداِدعنتماًماالحكومةامتنعت - مثال - اإلنتاجيالقطاعفي. المجالهذافيأساتذٌة
الشَّركاتلبعضعلًناالدولةرئيُسروََّجبل، النُّموعلىُقدرتهافأعاقتللشَّركاتدُيونمن

اإلنتاجيةالشَّركاتوحرمت!! ناِجحةعامٍَّةشركاٍتبمصالِحأضرَّبماالخاصَّةاالستثمارية
ُعوِملفقد، حاِضًرابيعهاُمبرِّرأصبحثم، بالتَّسويقالُمختصَّةالتجاريةالشَّركاتخدماتمن

البُنوكبيعهذامنواألخطر. منهالتخلُّصيجباقتصاديًّاعبًئاباعتبارهالتجاريالقطاع
الخديويأيامُمنذوطنياقتصاٍدلبناءسعتالتيالجهودكلُيلغيمما، أجنبيةلبنوكالوطنيَّة

وجُهودهِمصروبنكحرببطلعتمُروًرا، النَّاصريَّةالِحقبةفيالتنميةُخطةحتَّىإسماعيل
.التَّنموية

فيمصرأنَّلألجانب) التَّأمينوشركاتالبُنوك (الماليالقطاعتمليكخُطورةمنيزيدوممَّا
االستثماراتحمايةاتفاقيَّاتتوقيعفيأمريكاعلىتفوَّقتالُمباركيالوطنيالنظامعهد

حالةفياألجنبيالُمستثمربتعويضالدولةُتلزمالتياالتفاقيَّاتوهي، أراضيهاعلىاألجنبيَّة
تعدالمصريةالخارجيةإنَّوقيل. ُكلِّهأومصرفييستثمرهالذيالمالرأسبعضخسارته

،لِمصرزيارتهعنداألجنبيالرئيسيوقُِّعهاالتيالتَّعاوناتفاقيَّاتمنغيرهامعاالتفاقيةتلك

وهي، االتفاقيَّاتهذهمنأبرمتهمالعددبالنسبةاألوائلالخمسالدولبينمنمصروإنَّ
أنَّهذامعنى، اتفاقياتمنأبرمتهمالعدِدبالنسبة37الموقعتحتلُّألنهاكثيًراأمريكاتسبق
اُألَممنظاميختفيحتىالمتحدةاألممتْضَمُنهاالتياالتفاقاتهذهبتبعاتُملزمًةتظلُّمصر

االقتصادتخريبفاُتورةبدفعالُمقبلةاألجَيالإلزاممعناهوهذا!! الوجودمنالمتحدة
الخرابيُكونماذا. بالشَّلللِإلصالحالمستقبليةالُمحاوالتكلإصابةومعناه، المصري

؟!إذن

الذيالتعليمإلىأنظر. حرجوالفحدِّث، وأُصولهالخدماتقطاعفيالتخريبقواعدعنأما
عمليةنقل، تخريبمنلهحدثوماواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفيالزاويةحجريعدُّ

حالهاإليهآلوماوالجامعات. الخصوصيةالدروسومراكزالبيوتإلىالمدرسةمنالتعليم
تعجيزعمليةهوالتعليمقطاعفيحدثما. اإلفريقيةالجامعاتقائمةذيلفيجاءتحتي
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فيتكونتالتيالقاعدةتلكنواةعليالحفاظحتىأوعلميةقاعدةإلقامةمحاولةأليِّمنهجية
وهيئةالتعليمدورفيموازتوسعيقابلهأندونالقبولفيالتوسعآليةطريقةعنالستينيَّات
لصناديقالرسميةغيربالجباياتذلكعنواالستعاضة، الميزانياتتقليصمعالتدريس

موازتعليمإيجادثم»، التعليميةالعمليةتحسين «أو» الطَّالبخدمة «مثلطنانةأسماءتحمل
التعليمفسادعنبالحديثالضَّجيجعالإذاحتي، الموجهاالنتسابونظاماألجنبيةباللغات
.الحلهيالخصخصةتصبح، وتخلفه

األساسيالمصدرباعتبارهالعصريةالدولةبناءفياألساسيالركنيمثلالتعليمكانوإذا
الصحةفإن، المسلحةالقواتبينهاومن، المجاالتمختلففيوالتقنيةالعلميةالكوادرإلنتاج

رعايةمنبدًءا، العصريةالدولةأركانمنوغيرهالركنهذاعليهايقومالتيالقاعدةهي
بالخدماتمروًرا، للمسنينالعالجيةالرعايةإليوُصوالالوقائيةوالصحةوالطفولةاألمومة
الخدماتمستويبقياساألممتقدمكانهناومنالمواطنينلجميعأنواعهابمختلفالعالجية
سوءمنيعانيالذيالطالبألنَّ، لمواطنيهاتقدمالتي) التجاريةغيرأي (االجتماعيةالصحية
األمراضمنيعانيكانلوبالنافما، إيجابيةبصورةالعلميحصلأنيستطيعالالتغذية

سنفيوالكهولالشباببيناإلصماءنسبة. وغيرهاالعيونوأمراض، المعويةالطفيلية
أوروبابالدتأتي. والدفاعيةاإلنتاجيةوقدراتها، البالدفيالبشريةالمواردلحالةمرآةالعمل

،االجتماعيةالطبيةالخدماتلمواطنيهاتوفرالتيالدولمقدمةفي) الرأسمالية (الغربية

االتحادبالدجميعبل، وألمانياوفرنسابريطانيامواطنيجميعيغطيالصحيالتأمين
االحتاللقبلما (والعراقوالجزائروالهندواليابانماليزياإليهمأضف، األساسيةاألوربي

.المثالسبيلعلي) األمريكي

بينما، الصحيةالخدمةعليالعامالماليبدُِّدون، ُسذَّجاألوروبياالتحاددولساسةولكن
للبيعمصرفيالصحيةللخدماتاألساسيةالبنيةيطرُحونالمباركيالوطنيالحكمعباقرة

بالقيمةالعالجيةووحداتهاالصحيالتأمينمستشفياتجميعأوَّالتشتريخاصةشركاتإلى
بورصةفيأسهمهاطرححقالشركاتلهذهالمشُئومالقانونويعطي، إنشائهاعندالدفترية
».تطويرها«وتشتريهاالتيالصحيةوالمنشآتوإدارةامتالكبعد، الماليةاألوراق
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،الخدمةطالبمعهايتعاقدوالتيالمجالهذافيتعملالتيالتأمينشركاتفتتوالهالتمويلأما

الكشف (العاديةالطبيةالخدماتيغطياألول: تأمينيةأنواعثالثةبينمنيختارأنوعليه
المتوسطةالجراحيةالعمليات - ذلكإلىإضافًة - يغطيوالثاني، ُمعيَّنةحدودفي) والعالج

اشتراكهجانبإلى (عليهالمؤمنيتحمَّلالحالةهذهوفي) شابههاوماالدوديةالزائدة - الوالدة(
،الكلويكالفشل (األمدطويلالسَّريريالعالجتغطِّي، الثالثةوالفئة، التكلفةُثلث) التأميني

فياالشتراكقيمأنمالحظةمع. التكلفةنصفعليهالُمؤمَّنيتحملوهنا) القلبوعمليَّات
.عالجيةخدماتمنعليهللُمؤمَّنتتيحهمامعيتفقبمانسبتهاتتزايدوالثالثالثانيالنوعين

تشتريثم، الصحيالتأمينمستشفىستشتريالتيالشركاتفتحددهاالخدماتتلكأسعارأما
رقابيدورإلىالصحةوزارةدورليتحولالصحةوزارةمستشفيات - تاليةمرحلةفي- 

تلكتقدمهاالتيالخدماتتكلفةتحديدوطبًعا. معينةحدودفيالوقائيبالطِّبمعنيوإشرافي
ُمخاطرةنسبةإليهايضاف، الفعليةالتكلفةمجملإلىالربحنسبةتقريرفيهايدخلالشركات
.ومستلزماتهالعالجتكلفةفيالعامخالليحدثتغيرأيلتغطية

طريقعنذلكخطورةالناسيدركأندونالمصريةالدواءصناعةتخريببالفعلتملقد
يهتمأندونأجنبيةألدويةبالوكالةاإلنتاجإلىوالتحول، شطبهاثمالبُحوثميزانيةتقليص
مجالفيوخاصًة، القومياألمنعليذلكبخطورةالُمباركيالوطنيالحكمعباقرة

كالسُّكَّرالُمزمنةواألمراض، الوبائيةاألمراضضدللتَّطعيمالالزمةالطبيةالمستحضرات
التيالعربيةالدُّولقائمةآخرإلىالدواءصناعةفيمصرتحولت، وغيرهاالدموضغط

العربيةالدولذلكبعدوتأتياُألْردنثمالجزائريليها) األمريكيالغزوقبل (الِعراقتصدَّرتها
!!الصُّومالثمإريترياتليهامصرتجُدالقائمةذيلوفي، األخرى

،الفقرخطتحتسكانهمن% 40عنيزيدمايعيشبلدفيالصحيةالخدماتخصخصةتتم

بمعدالتوالسرطانالوبائيالكبدوفيروسالكلويبالفشلاإلصابةمعدَّالتفيهقفزتبلدفي
طالًباإالالطيرانُكليةفيهتجدلمبلدفي، وأفقرهاإفريقيادولأصغرفينظيراتهاتُفوقرهيبة
عنالتجنيدسنفيفيهالشبابصالحيةتقلبلدفي، ِطبيًّاالئًقاآالفعشرةُكلبينمنواحًدا
في. شبابهمنالجنسيالعجزيعاُنونمننسبةوتتزايد، التعذيةسوءمنأطفالهوُيعانيالرُّبع

نظرةنلقيأنويكفي، الضَّياعمنشبابهيعاني، فلكيَّةأرقاًماالبطالةنسبةفيهبلغتمجتمع
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نتيجةجاءتوالتي، منهاللخِطيرالعاليةوالنسب، الشَّبابيرتكبهاالتيالجرائمنوععلي
االجتماعيةلألزمة

كُرومراللُّوردأساليبمعهاتتضاءلبطريقةالمصريينمعيتعاملالُمباركيالوطنيالنِّظام
ولو، الزمانمنقرنمنيقربماُمنذ» ِمصرخراب «كتابهفيروتشتاينلهاتصدىالتي
أبنائهابينمن -  تشهدسوفمصرأنيدركلمألنهلكُرومرالعتذرزمانناإليبهاألجلامتد

كللهم». مصرياعَمار «الماضيتراثمنالموُروثةالعبارةإلغاءعلىمنهأقدرُهممن- 
ُنقدِّرالُكنَّاإذا، وأحَفادناوأوالدناأنُفِسنالحمايةنتحرَّكالُدمناماالوطنبهذايفعُلونفيماالحق
.عليناالوطنهذاحقَّ
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؟والنِّظامالصَّحَافةبينبهتطالبونحوارأي - التُّوتورقةُسقطَت
*

االستبداديالنظامعورةتستركانتالتيالتوتورقةسقوطالمصريينمنغيريمعتابعُت
عندماتوقعغيروعلىفجأًةسقوطهايأتلم». التعبيرحرية «اسمحملتوالتي، الفردي
،قنديلالحليمعبد: األربعةالوطنيةفرسانعلىبالسجنحكًمااألمنقضاةأحدأصدر

يمثلحدثفما. الشريفةاألقالمأصحابحمُّودةوعادل، اإلبراشيووائل، عيسيوإبراهيم
حدثماكلهالعالمشهدبعدماالقمعيَّةحقيقتهعنالصالحيةالمنتهيالنظامكشفمراحلآخر

علىاألعراضهتكتضمَّنتهمجيةبطٍشأعمالمنالشُّرفاءمصرُقضاةمعللُمتضامنين
ُقطعانأيديعلىالسلميةاالحتجاجيةالوقفاتفيبالمشاركينوالتنكيل ، األشهادُرءوس
تحرككلقمعذلكإلىأضف، وأصحابهاالمدوناتعلىشعواءحربوشنِّ، المركزياألمن

.أنفاسهوكتمفالحيأوعماليأوُطالبيجماهيري

إلىالنظاميوجههامفُضوحةرسالةاألربعةوالوطنيةالقلمفرسانعلىاألخيرالحكم
وتوجهاتهاأطيافهابمختلفالسياسيةالمعارضةإلى، الحرةالوطنيةالمستقلةالصحافة
ال «بحكمةيجريماكلومتابعة، الصمتنطاقعنخرجتإنبالويلتنذرها، ومواقعها

إلىللسُّلطة» السلمي «االنتقالويتمالمراديتمَّحتى، البغيضة» أتكلمال ، أسمعال ، أرى
حمايةالنظامأركانيواصلوحتى، المصرياالقتصادأصولمنبقيمابيعويتم، الوريث
،الثرواتأصحابعلىيحقدونالذينجانبمنُمضايقاتدونلهالمناخوتهيئة، الفساد

الفقرخطيعلوالذينالمصريينمنالماليينعشراتبل، الماليينأصواتسماعودون
.القبورفيالموتىويزاحمونوالعطشالعوزويعانون، فوقهم

نفسهلهتسولمنلكلنهائيإنذاروالمعارضةالوطنيةالحرةالصحافةعلىالتتاريةالهجمة
مزاحمةإلىالفقراءأبناءيتطاولالحتى، التعليممجانيةتجريفعلىاالعتراض» الحاقدة«

عاتقعلىتقعمسئوليتهاأنالحكومةرئيسأعلنالتيالبطالةمشكلةإثارةأو، األكابرأبناء
أو، العملسوقحاجةمعيتمشىالذيألبنائهمالتعليمنوعاختياريحسُنوالمالذيناألهالي

إلىالتطرقعنناهيك، الواحدالوطنأبناءبينالتمييز» مزاعم«و، المواطنةقضيةإثارة

.2007سبتمبرمن21. البديلجريدة*
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حقوقوانتهاكالحرياتموضوعمثلفيهاالخوضالحاكمةاُألسرةبرعيةيليقالأمور
فياألمواتمشاركةعلىواالعتراض، السياسيةالحياةوإفساد، آدميتهوإهدار، المواطن

.التصويتحقِّمناألحياءوحرمان، االنتخابات

الرئيسيكنولم، استثناءليستالصحافةعليالتتاريةالهجمة.. اآلخرومن .. باالختصار
إنهقيلالذي، الملكية-الرئاسيةالطائرةعلىالتحريررؤساءأحدنصيحةإلىبحاجةُمبارك
علىيزيدمامنذمهجعهاالزمتالنظامعصاإنَّسادةياقالفمن، العَصاباستخدامطالبه
الحاكمالحزبعليالتطاولجعلتالتيالمشُئومالحكمحيثيَّاتتقرأواألم؟. عُقودثالثة

قضاةيفعلماذاأدريوال. الُعظمىالخيانةبابفييدخلالنَّاقدةاألقالمجانبمن» رُموزه«و
هل، وقيادتهرئيسهعلىيتطاولمنضد » اُألمةحزب «باسمقضيةمحامرفعلواألمن

؟!.الرئيسحزببهحظيمابمثل» الرُّموزمنواحدخالورئيسه «األمةحزبسيحظي

ناقشالذياالجتماعفيالصحافييننقابةقياداترأيعليهاستقرلماالدهشةأصابتنيلذلك
جاءوما، األفواهتكميموسياسة، الصحافةعليالبربريةوالهجمةالسجنأحكامموضوع

،مباركللرئيسالحقيقياالنجازهي» الصحافةُحرية «أنَّمنواألقالماأللسنةبعضعلى

االستاذبذلهالذيوالجهد!!، الوراءإلىوالعودةالعظيماالنجازهذاإهداريجبالثمومن
األحكامإللغاءالحكومةمع» للحوار «الفرصةباعطاءالزمالءإلقناعأحمدمحمدمكرم

إلىاحتجاجيةاجراءاتبأيالقياموتأجيل، األقالموقصفاألفواهتكميمسياسةعنوالرُّجوع
المهلةانقضتفإذا !!، المفترجةاأليامببركةالنظامقلبويحنن، الصحافةعلىاللهيمنحين

الصحفاحتجابذلكفيبما، احتجاجيةإجراءاتمنتراهمااتخاذالنقابةحقِّمنيصبح
.الصدورعنالُمستقلة

الزمالءعلىصدرالذيوالحكم، القديمةعادتهاعنتتراجعريمايجعللنسادةياالحوار
كتيبةوهناك ، إللغائهاالستئنافمحكمةإلىاللجوءمنمناصوال، قانوًنامعيبرثٌُّحكٌم
للزُّمالءيردواأنالبدُشرفاءُقضاةالمصريالقضاءوفي، للدِّفاعجاهزةالمحامينكبارمن

 .اعتبارهاوللصَّحافةحقهم
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وكبته، التعسفيةالنظامممارساتإلىالدوليالعامالرأيأنظارلفتتالتتاريةالهجمةإن
فيالعامالرأيبهااهتمكما، بالقضيةاهتمتدوليةحقوقيةهيئاتوهناك، التعبيرلحرية
عنالناجمةاآلثاراحتواءمأزقفيالجميعُيوقعالحوارإلىوالرُّكون، العربيوالعالممصر

قويةاحتجاجيَّةحركةلتنظيمالنقابةإمكانيَّاتجميعحشدفيهيجُبوقتوفي، الهجمةهذه
المحليةالمدنيالعملهيئاتلكلالُفرصةوإتاحة، المزُعومالحوارهامشهاعلىيُدور

يصرفوال، الداءيواجهمنظمعملفيللُمَشاركةالُمعارضةالوطنيةوالُقوى، والدولية
وُهو، المستبدةالغاِشمةالسلطةمرضأعراضيمثِّلحدثما. الظاهرةاألعراضإلىاهتمامه

.منهلِشفائهاالجهودتركيزيجبالذي، مصرمنهُتعانيالذيالداء
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بينينيوئيلملف - 8
األمْرِيكيَّةللجَامعةِالمريبالدَّورُهذا

*عباسرءوف

،المصريالمجتمععنبنفسهاتنأىأنعلى1919عامنشأتهاُمنذاألمريكيَّةالجامعةحرصت

نتفمع، طالبهاإلىأمريكىمنُظورمنالغربيةالثقافةتقدم، مغتربًةمنعزلًةجزيرًةتظلوأْن
بعضالعامةالخدمةقسمخاللمنتقدماألربعينيَّاتمنذوبدأت. العربيةالثقافةمن

الُمتزايداألمريكىاالهتمامُمواكبةفىالعامالمصرىبالشأنالمتصلةالعامةالُمحاضرات
أنورالرئيسعهدمنذويتنوَّعنشاطهايتَِّسعأنالطَّبيعىمنوكان. األوسطبالشَّرقعندئذ

الجامعةأرضمنجعلتاتفاقيًةأبرمبل، بشَهاداتهاباالعترافيكتفلمالذى، السَّادات
المصرىللقاُنونمكانال، األمريكيةالسِّفارةشأنذلكفىشأُنها، أمريكيًَّةأرًضااألمريكية

.أسوارهاداخل

العامبالشَّأناألمريكيَّةالجامعةاهتمامازداداليومحتَّىالماضىالقرنمنالسَّبعينيَّاتومنذ
واهتمَّت. العامةالمحاضراتبرامجفىأوالدِّراسيةبرامجهافىسواًء، والمصريالعربى

بالدراساتالمعنيَّةاألقسامجميعوأدارتهفيهشاركتالذى، األوسطالشرقدراساتبمشروع
.العربيةوالدراساتالسِّياسيةوالعلومواالقتصادواالجتماعالتاريخ: واإلنسانيةاالجتماعية

ويحرص، األسطالشَّرقدراساتفىالماجستيردرجةفيهالدارسينيمنُحالبرنامجوكان
القضيةبينهاومن - القضايامختلففُيعالج، السياسيوليساألكاديميبالطابعالتمسُّكعلى

.ُأخرىعلىواحدةتغليبدونالنظروجهاتلمختلفتعرض، ُمتوازنةبُصورة - الفلسطينية

،1995 -1991الجامعةبتلكمتفرًِّغاأستاًذاعملىأيامالبرنامجبهذاالتدريسفىشاركتوقد

للسِّياساتالمعارضةبُمواقفهاعرفتأمريكيةأكاديميًةشخصيَّاتالبرنامجاستضافبل
نُعوممثل، الَفلسطينيينضداإلسرائيليةللُممارساتالشَّديدونقدها، األمريكيةاإلمبريالية
.تُشومسكي

.2007مايومن13، العربيجريدة*
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ساحًةالتسعينيَّاتأوائلمنذاألمريكيةالجامعةكانت؛ بالجامعةالطُّالبيالنَّشاطصعيدوعلى
التىالنقاشوحلقاتالُمحاضراتتنظيمخاللمن، العامبالشَّأنالمعنى، الُحرالطالبيللنشاط

والوطنمصرمنالسياسيةاالتجاهاتمختلفمنالعامةالشخصيَّاتبعضفيهاشاركت
.العربي

ُمعارضةفىوالعربالمصريينمنوأساتذتهااألمريكيةالجامعةطالبدورنذكرولعلَّنا
الداخليةوزارةجعلمما، التحريرميداناحتاللفىونجاحهم، العراقعلىاألمريكيَّةالحرب
.عسكريةَثكنةإلىالميدانوتحول، الدرسذلكمنتستفيد

قدالُمشاركةإلىاالغترابحالةمناألمريكيةالجامعةحولتالتىالتَّطوراتتلكأنويبدو
كامالحرًماتشيد، هائلةتوسعمرحلةعلىُتقبلالتىالجامعةأموريتولُّونمنأزعجت
منعليهاحصلتقدالجامعةتكونأنالبد، الدُّوالراتملياراتتكلَّف، الجديدةبالقاهرة
الدِّراسيةبرامجهاترشيدالجامعةإدارةمنطلبتالجهاتتلكولعلَّ، ماِنحةأمريكيةجهات

 -الزاويةحجراألوسطالشرقدراساتمشروعوكان، أمريكيَّة-الصهُيواالتجاهاتيخدمبما

.الترشيدهذافى - يبُدوماعلى

ومعُروًفامقبوالوجًهالكونهاإلسرائيلىاألمريكىبينينجويلالمشُروعأمرلتولِّياختير
لجمعجاءهامنذ، بمصروعالقاتهصالتهدائرةوالتِّساع، المصرياليَسارفصائلبعضعند
معتعاُطفهعنأشيعوما، الستينيَّاتأواخرفىالمصريينالُعمَّالعنللدكتوراهرسالتهمادة

الجديدالدَّورلتسويقمقُبولوجٌه. إسرائيلفىاآلنالسَّالملحركةولتأييده، الَفلسطينيين
.األمريكيةللَجامعة

الشَّرقدراساتمشُروععلىتغييراتمنأجراهماوأجرى، الجدساعدعنبينينشمَّر
النظروجهةزاويةمناألولالعددمنذفيهاكتب، إلكترونيَّةنشرةذلكطليعةوفى، األوسط

ُيوجدالألنهبيًِّناوهًماالعربىبالعالميسمىمااعتبرالثانيالعددوفى، المحَضةاإلسرائيلية
وارتباطاتهوسياساتهمصالحهمنهالكلسياسيَّةكياناتولكن، االسمهذايحمُلكيان

بهيقولمماقريبتحليٌل، االقليميةالكياناتمنغيرهمعتتعارضقدالتىوَعالقاته
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رأبإلىالدعوةبابمنولكن، العربىللواقعتناولهممعرضفىالعربالمتخصُِّصون
.الصدع

ولكن، الخُصوصبهذاالعربيةالنظروجهةتبنِّياألمريكيةالجامعةمنيطلبأحدوال
بالبحثلهعالقةالالعربيةوالدولالعربىبالعالميسمَّىماوجودعدملفكرةالترويج

أمريكية-الصُّهيوالمخطَّطاتأمامالبساطيمد، واضحسياسيموقفولكنه، األكاديمي
الدورحقيقةحولالتساؤلإلىويبعث، القياساتاختالفعلىاألوسطبالشرقالخاصَّة
.األمريكيةللَجامعةالجديد

الرئيسمعلقاءاليومالمصرىنشرتأبريل6ففى، الهواءفىمعلًقايتركلمالتَّساؤلأنَّغير
،العربيةبالثَّقافةمعنيةغيرالجامعةأنيعنيمابوُضوحفيهذكراألمريكيةللجامعةالجديد

وكان، المصريالدبلوماسيالسلكفىيعمُلونممنالجامعةلخريجىذكرهمعرضفى
عهدمنذاألمريكيةالجامعةلخريجىمصاريعهاعلىالخارجيَّةأبوابفتحقدغالىبطرس
ُسئلوعندما، العربيةاللُّغةيحسُنونوالبلثقافتهمعنشيًئايعرفونالإنهموقوله، السَّادات

نقبلإنناقال، الماضيالصَّيففىالجامعةمؤتمراتأحدفىإسرائيليِّينباحثينمشاركةعن
.مصريةدُخولتأشيرةعلىيحُصلإسرائيليكل

،اليومالمصريقراءأحدسوىأحدنظريلفتأندونالتصريحهذايمرَّأنالغريبومن

لموقفاألمريكيةالجامعةجانبمنخرًقايعنىذلكألن، الُقرَّاءبريدفىعليهعلَّقالذى
يعنيكما، قبلمناحترامهعلىالجامعةحرصتماوهو، التَّطبيعمنالمصرييناألكاديميين

العربيةبالثَّقافةالجامعةاهتمامضعفعنذكرهوما، االغترابَشرنقةإلىبالجامعةالعودة
.ذلكيؤكد

مرحلةمعيتالءمدوًرااألمريكيةالجامعةعلىتضفىجديدًةسياسًةيدشِّنالجديدفالرئيس
علىللهيمنةأمريكي-الصُّهيوالمشروعمعيتوافقاألوسطالشرقأُمورترتيبإعادة

.المنطقة

وهىThe Daily Star Egyptالمصريةستارالدايلىصحيفةمن2007أبريل26عددفى
ندوةأعمالفيهغطَّتتقريًراالمالكيرانيانشرت؛ باإلنجليزيةمصرفىتصُدرصحيفة
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أوراقعلىعاماثالثينبمُروراالحتفالإطارفىأبريل24يوماألمريكيةالجامعةعقدتها
االجتماعيالعامالمصرىبالشأناهتمتالدِّراساتمنسلسلةوهى، Cairo Papersالقاهرة

شرنقةمنللخروجمحاولًةيمثلعاًماثالثينمنذصُدورهاكان، والسياسيواالقتصادي
منللعديدمهمًةبحوًثاالسِّلسلةهذهونشرت، المصريةالجامعاتعلىواالنفتاح، االغتراب
أما، المصريةاألحوالعلىالغربمنهاأطلَّنافذةبمثابةوكانت، المصريينالباحثين
ثالثينلجُهودعرض: مصرفىواالجتماعيةالسِّياسيةاالحتجاَجات: «فكانالندوةموضوع

.ومصروأمريكابريطانيامنباحُثونفيهشاركوقد». عاًما

منالمقاومة: ُعنوانهاالندوةبموضوعلهاصلةالبينينجويلقدَّمهاورقةهناللنظرالُملفت
فىولكن، األمريكيةللجامعةالجديدللتَّوجهالترويجعلىخاللهامنحرص، عربيمنُظور
.المرةهذهتامبوُضوحالصُّهيونيالمشُروعخدمة

وخلص، 1948العاممنذوانكَساراتهمالعربالنتصاراتزمنيًّاحصًراورقتهفىبينينقدَّم
ألن؟.. لماذاوفلسطينوالجزائرمصرفىهزائمإلىتحولتاالنتصاراتأنَّإلىذلكمن

أحداثاعتبارهامنأسقطت، التاريخعنُرومانسيةبفكرةُحّملالعربيةالمقاومةخطاب
الرُّومانسيةالفكرةلتلكبديلعنيبحُثواأنالعربعلىوأنَّ، انقضتالتىالثالثينالسَّنوات
وماالُمقاومةهويةأسماهمابهيستبدلأنواقترح، المتحدةوالوالياتالصُّهيونيةلُمواجهة

بماتاريخىهوماتدمج، هجينصيغةإلىالتوصليعنىذلكوأن، المشروعهويةعليهأطلق
.السوقطغيانلمواجهةالجميعوتهيئ، األُمورحقائقاعتبارهافىتضع، سياسيهو

قدمقدبينينجويلكانإذاما، الندوةلوقائعستارالدايلىقدَّمتهالذىالعرضمنيتضحوال
،الُمقاومةملفإغالقضرورةإلىالتلميحمنهيفهمولكن، المشروعهويةأسماهلماإيضاًحا

السوقطغيانولكن، الصراعموُضوعتعدلماألرضأنإلىواالنتباهالعربآفاقتتسعوأن
بالكيانوااللتحاماألُمورحقائقإدراكالعربمنيتطلَُّبصراعوهو، العولمةعصرفى

التَّرزىقياسهيحددالذىاألوسطللشرقأمريكى-الصُّهيوالمشروعإطارفىالصُّهيوني
.اإلسرائيلي
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،الورقةنصأقرألمأنىرغمبينينجويلعلىتجٍنأيفيهليسبهخرجتالذىالفهمهذا

السياسيةاالحتجاجاتموضوعهاألن، الندوةلهذهأصالُأدعلمأنَّنيهوبسيطلسبب
منإعفائىفىالخيركلالخيررأواالندوةُمنظِّميأنويبُدو، مصرفىواالجتماعية

يستندبينينلهايروجالتىللفكرةالفهمهذاولكن. سواهمأحديعلمهال، مالسبٍبحُضورها
.بينينورقةعلىالحُضورُمداخالتعنستارالدايلىأوردتهماإلى

هويةأسماهلمابينينجويلطرحعُموميةعلىالُمداخالتأصحابأحداعترضعندما
،خاصطابعذاتوإسرائيلالفلسطينيينبيناألوضاعأنإلىنظرهولفت، العربيةالمقاومة

يصبحأنالممكنومن، للَهزيمةقابلغيراالستيطانىاالستعمار: «بالنَّصبينينرد
فىالعيشإلىاألمربهمينتهى، أمريكاهُنودمثلالمقاومةفىاستمرواإذاالفلسطينيُّون

لقد. األمورحقائقنواجهدعونا: «قائالواستطرد، مثاليغيرسيناريوهذاأنَّرغم»!!، معازل
عصرانتهىلقد. الوطنيالتحررمرحلةنعيشنعدولم.. فلسطينفىالُمسلَّحالكفاحفشل

! ».الوُجودمنالوطنيالتحرُّر

معنىعنساخًراتساءل، المقاومةعلىالعربيةاألمةقدرةعنأخرىمداخلةعلىردهوفى
حقيقةوتبين، حالهاالعربيةالدولجامعةتعكسعربيةدولهناك، وهًماوعدَّهاالعربيةاألمة
ُيسمَّىماوجودإنكارمنإليهذهبماليبرِّرللعيانماثلًةحقيقًةبينيناستخدموهكذا، وزنها
.العربيةاُألمة

،العلميبالبحثلهاعالقةالفالمسألة، عليهاوالردبينينأطروحةتفنيدإلىهنابحاجةولست

اتجاهعنوتعبِّر، عندناأمريكى-الصهُيوالمشروعتسويقعلىتعمل، خاِلصةسياسيةولكنها
معازلفىالفلسطينيينبحصرتبشِّرالتى، اآلراءهذهصاحبألنَّاألمريكيةللجامعةجديد
ونبرأ، األمورحقائقنعيأنإلىيدعوناوالذى، أمريكافىالُحمرالهُنودشأنذلكفىشأنهم

الجامعةاختارتهالذىالرجلنفسههوأمريكية -الصُّيهوبالهيمنةونسلم، الُمقاومةنزقمن
تماًماُندركأنيجبلذلك، أمريكي-الصُّهيوللمشُروعالترويجمهمة، المهمَّةلهذهاألمريكية
.ُمواجهتهعلىونعمل، مصرأرضعلىاألمريكيةالجامعةتلعبهالذىالدَّورخُطورة
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»بينينجويل «حقيقةُ
*ُسليمانَساِمر

نعرفأنفيالحقلنا، لهأعداٍءإلىالعربمنبينينجويلأصدقاءبعضتحولوقداآلن
،صحيحغيروهذاالجنسيَّةإسرائيليإنهقالوا؛ ُتقنعنيلملجويلالموجهةالتُّهمكل. حدثماذا

وأنا، أيًضاصحيحغيروهذاالُحمرالهُنودمصيرسيالقونالفلسطينيينبأنصرحإنَّهقالوا
بابفتحإنهقالوا، صحيحغيرذلكأنَّوأشهد، ذلكفيهاعنهنقلالتيالندوةفيحاِضًراكنت

ُمنحازةُمبطنةمواقففيهالتحِليالتاألمريكيَّةالجامعةفيعليهايشرفالتيالمجلة
سياسيَّةمواقفوراءهاتحليالٌتتحجُبأال، األكاديميالحقلفيمفُهومشيءوهذا، إلسرائيل
.معهاتختلف

ُشجاعةبأخالقيَّةتقابلاألخالقيَّةوالَعدميَّة، بالتَّحليليواجهالتَّحليلاألكاديميالحقلفي
المجالتعلىتكتبعبارةهناك. النُّورإلىَتستدعيهاأنيجبُتواجههالكيوهي، تواجهها

تحريرهيئةرأيعنبالضرورةُتعبِّرالالمجلَّةفيالمنُشورةالكتاباتأنمفاُدهااألكاديميَّة
من، الزِّينةبابمنالعبارةهذهتضعمجالتناألنَّالجدمأخذالعبارةهذهنأخذالنحن. المجلة

آداباحترامبابمنتضعهاأخريمجالتهناكولكنالتعبيرُحريَّةاحترامادِّعاءباب
الزِّينةبابمنالعبارةهذههل، وتكراًرامراًراأنفسنانسألأنيجب. إلىهاتنتميالتيالمهنة

؟.المهنةآلدابحِقيقياحترامبابأم

لناُلمسلَّحالعملإنقالأنهفيالمشكلةأنمعقولهل، بينينعلىالحملةهذهأفهُمالفعالأنا
وال، باردةحساباتعلىيقومسياسيموقفهذا؟. الفلسطينيالوطنيالنِّضالفيبنتيجةيأتي
لهالموقفهذامعيختلفمن، األرضلتحريرالمسلَّحالعملشرعيَّةفيالتشكيكعلىيقوم
،كذلكذلكيكونأنأتمنَّى؟. تفاهمُسوءمنُمنطلقةالحملةهل. ويفندهينتِقدهأنالحقكل

 .الصُّهُيونيغيرومنالصُّهُيونيمنحولوموضوعيهادئنقاشفيندخلأنوأتمنَّى

 ،الصُّهُيونياليُهوديمن، باليُهودبعالقتناتتعلقولكنها، بينينبجويلتتعلقالاآلنالمشكلة

 ؟الصُّهُيونيغيراليُهوديومن

.2007مايومن20، العربيجريدة*
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بينالواضحالتمييزعلىُيصروالعربيَّةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةفيتيارهناككان
أالعلىحريصةأخالقيَّةاعتباراٍتمنفقطنابًعايكنلمالتمييزوهذا ، والصُّهُيونياليُهودي

أنَّمفاُدها، سياسيَّةباعتباراتمدفوعًةكانتولكنها، منهمالبعضجرائماليُهودكلتحمل
الفوز، األساسيالعدومعوالتركيز، التشتُّتعدميتطلبالصُّهُيونيَّةضدالمعركةكسب

.اليُهودمنبأنَصار

وشحاتة، سعدوصادق، درويشبيوسفنفخركناوهكذا، تُشومسكيبناُعومنحتفيهكذا
خطابمقابلتراجعتومفرداتهخطابهوأنَّ، خفتالتيارهذاأنيبدو، وغيرهم، هاُرون

ُمنطلقمنفقطليس، كبريمصيبةوهي، بالتباُدلوُصهيونييهوديكلمةتستخدُمومفردات
منالعالمفينجدفلنلليُهودالعداءناصبنالوألننا، أيًضاسياسيمنطلقمنولكن، أخالقي

فيالفاشيَّةمعنلتقيأناألحوالمنحالبأيُيشرِّفناالأنهواعتقد، الفاشيِّينسويمعنايقف
.اليُهودتكرهكماالعربتكرُهالفاشيَّةاألحوالكلوفي. شئأيِّ

أنجدالفرضنالوألنه، مرُفوضمنطقهو؟» صهاينةغيراليُهودمنكم: «القائلالمنطق
بشكلنثبتلكيالواحداليُهوديهذاإلىنحتاجفنحنفقطواحدباستثناٍءصهاينةاليُهودكل

تكونأنأتمنَّى، وإنسانيَّةأخالقيَّةمواقفأصحابوأنَّنا، ُعنصريَّةليستمواقفناأنعملي
.بديانتهعالقةلهاليستبينينُجويلعلىالحملة

فيهاتعلَّمالسُّطورهذهوكاتب، مصرفيالتعلىميَّةالمؤسَّساتأفضلمناألمريكيَّةالجامعة
يحُجبأنيجبالاألمريكيالنظاممعصراعنا، أمريكيَّةبكلمةموُصومةهينعم، الكثير

الاألمريكيالنظاممعِصراعنا، الكفاءةعظيمةعناصرلمصرأخرجتالجامعةهذهأن
القاهرةفياألمريكيَّةوالجامعة. دارهمُعقرفيُهناكمواقعلناأن - أيًضا - يحُجبأنيجب
.عليهانحافظأنيجبالتيُهناكمواقعناأحدهي

،األصدقاءأحدبينينجويلأعتبرمازلتأنا، المواقعهذهفيأصدقائناعننتخلَّىأنيجبال

فيجويلمعيختلفمن. ألصدقائناذبًحافكفانا، األصدقاءُمعسكرمنأنهلحظةأشكُّال
أنيقولمن. تحكمأنوللنَّاس، وينتقدهيواجههأنعليهفلسطينُمشكلةحللكيفيَّةنظرته
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،صديًقااعتبارهفيسأستمرذلكغير، موثَّقةمعلوماتيقدِّمأنفعليهاألعداءمنجويل

.أيًضامخلًصاوصديًقا

»النِّيلضفافعلىُعمَّال «المصريَّةالعاملةالطَّبقةعنالكتبأهمأحدكاتبهوبينينجويل

فيوعربدتطغتوالدينيَّةالطائفيَّةالصراعاتأنمنبالرَّغم، مصرُبعمَّالاهتمامهينبذلم
العقد؟. بالعمالاهتمامهيقللممنَّامنولكن، العاملةبالطبقةقلَّاهتمامهأنَّصحيح، المنطقة
عنمقالًةوكتبعادلكنه، لهُعنواًناوالدِّينالهويَّةمنيتخذصراععقدكانالماضي

.البلدهذافيأمٍلبارقةعنيبحثهويعني، األخيرةالعمالتحرُّكات

ُمقدمتهكتبالذيالكتابذلك، الَفلسطينيَّةاالنتفاضةعنالكتبأحدُمحرِّرهوبينينجويل
منكتابتحريرُمقابلهناكتدفُعهأنيمكنالذيالثمنماتدريالهناوالنَّاس، َسعيدإدوارد

.الَقبيلهذا

فييزالالهو، األعداءلمعسكرينتقللمفهو، لهيتعرَّضمايستحقُّالبينينجويل
بنيرانالبعضبعضَنانقتلفأصبحنا، بوُضوحمعسكرنانرىالأنَّناالمشكلة. ُمعسكِرنا
.ُمؤسفشيٌء. صديقة
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 !شُجاعرجلعلىالهجُومهذا
*فهميخالد

،المصريَّةالعاملةالطَّبقةتاريخدراسةفياألكاديميَّةحياتهأمضىأمريكيُأستاذبينينجويل

ُمندًِّداللفلسطينيينالتاريخيَّةالحقوقُمؤكًِّدا، اإلسرائيلي- العربيللصراعالتَّأريخوفي
مركزمديرمنصباآلنبينينجويلويشغل. اإلسرائيليَّةاالستيطانيَّةاالستعماريَّةبالسياسة
 -طويلةولسنوات - ذلكقبلوكان، بالقاهرةاألمريكيَّةالجامعةفياألوسطالشَّرقدراسات

وهو، األمريكيَّةالمتحدةبالوالياتستانُفوردبجامعةالحديثاألوسطالشرقتاريخأستاذ
األمريكيَّةالجامعاتفياألوسطالشَّرقدراساتمجالفيالعاملينأوساطفيمعروفأستاٌذ

.عامبشكلوالغربيَّة

أمريكافياألوسطالشرقدراساترابطةأي» ميسا«لـرئيًسا2002عامانُتخبقدوكان
منيقربماتضمُّحيث، العالمفياألوسطالشَّرقدراساترابطاتكبريمنوهيالشماليَّة

.المجالهذافيالمتخصِّصينمنأكاديميآالفثالثة

ولكنه، صهيونيَّةمُيوٍلذابينينجويلكاناألمريكياليُهوديالشبابمنوكغيرهشبابهوفي
التيالُعنصريَّةالسِّياساتبنفسهعاينأنوبعد، ُمتفرِّقةلفتراتإسرائيلفيعاشأنبعد

حُقوقعندفاًعاحياتهوتكريس، صهيونيتهعنالتخلِّيقرَّر؛ الفلسطينيينضدتمارس
تسويةإلىالوصولكيفيَّةعنُمستقبليَّةُرؤيةبلورةنفسهالوقتفيُمحاوال، الفلسطينيِّين

.اإلسرائيلي- الفلسطينيللصِّراعِسلميَّة

انكب1954َّإلى1936منالمصريَّةالعاملةالطبقةتاريخعندكُتوراهرسالةإنجازوبعد
-العربيالصراعمنُمتعدِّدةنواحعنوالدِّراساتوالمقاالتالكتبكتابةعلىبينينجويل

عنفيهدافع» انِتَفاضة «عنوانهباإلنجليزيَّةكتاباحررمثال1989عامففي. اإلسرائيلي
األكاديميَّةاألوساطفيالَفلسطينيِّينعنالحديثمجردكانعندمااألولىالَفلسطينيَّةاالنتفاضة
خاصًة، الوخيمةالعواقبصاحبهاعلىتجلبالتيالسياسيَّةالهرطقةمننوًعايعداألمريكيَّة

.ومشهورعلنيبشكلصهيونيتهعنتخلَّىسابًقاُصهيونيًّابل، يهوديًّاهذاصاحبهاكانإذا

.2007مايومن20، العربيجريدة*
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وإن، ُمقدمتهكتبالذيهوسعيدإدواردأنالعلميَّةوقيمتهالكتابهذاأهميَّةعلىيؤكدومما
.قبَّانيونزارتُشومسكيوناُعومبشارةوعزميدرويشمحُمودفيهاُلمساهمينبينمن

المصرييناليُهودموقفعنوتحديًدا ، بالصُّهُيونيَّةالماركسيَّةعالقةعنآخركتاًباأنجزثم
اإلسالمعنكتاًباجوسُتوركمعأصدرذلكوبعد، بداياتهفياإلسرائيلي-العربيالصراعمن

إيستميدل «مجلةفينشرهاسبققدكانالمقاالتمنمجموعةعنعبارةوهو، السياسي
أدقِّمنُتعتبروالتي، تحريرهاعلىآخرينمعأشرفالتياألمريكيَّةالىساريَّة» ريُبورت
.المتحدةالوالياتفياألوسطالشرقعنالمعُلوماتمَصادر

فلسطين: السيادةعلىالصراعبعنوان2006عامحرَّرهكتاببينينجويلأعمالآخرومن
أعقبتالتيالسنواتبأنَّالصُّهُيونيَّةاالدِّعاءاتعلىيردوفيه، 2005-1993وإسرائيل

يدلِّلذلكعنوعوًضا، ورخاءأملسنواتكانت1993عامُأوسُلواتفاقيَّاتعلىالتوقيع
ازداد، مأساويًّافلسطينيًّاواقًعاُأوسُلواتفاقياتأفرزتكيفعلىالكتابهذافيبينينجويل

بالَقمعالفلسطينيينإحساسفيهوازداد، والقطاعالضِّفةفيالَفلسطينيالشَّعبفقرفيه
.والحصار

يسُكنوال، الجامعةأسوارخلفيتوارىالبينينجويلفإن؛ الَعديدةمؤلفاتهإلىوإضافًة
،المستقلَّةاألمريكيَّةالتليفزيونومحطَّاتاإلذاعاتفيالحديثكثيرفهو، العالىةأبراجها

االنتقاداتأشدتوجيهفييتردَّدالاألحاديثتلكفيوهو، العربيَّةالفضائياتفيكما
تقريرفيالفلسطينيينحقعنومدافًعا، استعماريَّةدولةبأنهاإياهاُمتَّهًما، إلسرائيل
للقادةاتهاماتهتوجيهفييتردَّدلمكما، ُمستقلَّةدولةفيحقهمذلكفيبما، مصيرهم

وقد، عُموًماوالعربالفلسطينيينتجاهيتهُجونهاالتيالعنصريَّةالسِّياسةعناإلسرائيليين
،1982عامبيروتفي» وشاِتيالصبرا «مجزرةفيدورهعنشارونإرييلبُمحاكمةطالب

انحيازهاوعن، األوسطالشَّرقفياألمريكيَّةالسياسيَّةمساوئعنالحديثدائمأيًضاوهو
دوًمايؤكدكما، ُكلهاألوسطالشرقفياالستعماريَّةسياساتهامنيتجزَّأالكُجزٍءإلسرائيل

اإلرهاب «أو» اإلسالميَّةاألصوليَّة «ودعاَيةأفكاروليستالمتحدةالوالياتسياَساتأنعلى
.المتحدةللوالياتالعربكراهَيةسببهي» الفلسطيني
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فيعلىناأطلُّواممَّنكالكثيرينبينينجويلينزلقلم2001سبتمبرأحداثأعقابوفي
الوالياتمصالحعلىاإلسالمياإلرهابخطورةليؤكِّدوااألمريكيالتليفزيونشاشات
منبدًءا، المنطقةفياألمريكيَّةالسياساتخطأعديدةمناسباتفيردَّدبل، األمريكيَّةالُمتَّحدة
وعادلةموضوعيَّةرؤَيةبغيابوانتهاًء، القمعيَّةاألنظمةبدعممروًرا، إلسرائيلالتَّاماالنحياز

للحقوقالعديدةاالنتهاكاتعلىالضوءتسليطعنيتوانلمكما، الفلسطينيَّةالقضيَّةلحل
.اإلرهابلُمحاربةسياساتهافيبوشالرئيسإدارةارتكبتهاالتيوالدُّستوريَّةالمدنيَّة

بينينجويلذهب؛ المناسبةبهذهألقاهالذيالُمهمخطابهوفي» ميسا«لـرئيًساانتخابهوبعد
اإلدارةسياساتبأناألمريكيالمجتمعوتذكير، واإلرهاباإلسالمبينالصِّلةلنفيبعيًدا

وفي، المتحدةالوالياتتجاهالعداءمشاعرأجََّجتالتيهيالمنطقةفيالُمتعاِقبةاألمريكيَّة
لتكميماألمريكيَّةاألكاديميَّةاألوساطفيالمستميتةالمحاوالتبينينُجويلهاجمالخطابهذا

جامعةرئيس، سامرزلورنسبالذكروخصَّ، الُعنصريَّةإسرائيللسياساتالُمهاجمةاألفواه
بسببإسرائيلمناألمريكيَّةاالستثماراتسحبإلىالراميَّةالجُهودوأدلمحاوالتههارفارد
التخلِّيإلىُمستمعيهبينينجويلودعا. ساميَّةالالجُهودهذهأنبحجة، الُعنصريَّةسياساتها

علىتساعدناالألنها، الحضاراتوصراع، الشروِمحوراإلرهابعلىالحربشعاراتعن
.المعقدواقعنافهم

بجامعةالكمبيوترُأستاذ، العريانساميالدكتورعنبينينجويلدافع» ميسا «رئاستهوأثناء
لذلكنتيجًةالجامعةمنفصلهوجري، اإلرهابُمساندةتهمةلهوجِّهتالذيفُلوريداساوث

،عنهللدِّفاعهبَّبل، عديدةبسنواتذلكبعدبرَّأتهالتيالمحكمةُحكمبينينجويلينتظرولم

.األكاِديميَّةالُحريَّةمبدأبانتهاكإياهاُمتَّهًما، فُلوريداَساوثلجامعةعديدةخطاباتعنهوكتب

جويلكتب - الصِّيتذائعة» - ناشيونالذا «مجلةمن2004مايو31عددفينشرهمقالوفي
ومنهم، 1967حربتاريخلكتابةتصدُّواالذيناإلسرائيليينالمؤرِّخينمنعدًداُمنتقًدابينين

فيبالغةبحفاوةاسُتقِبلالذيالكتابذلك»، الحربمنأيَّامستَّة «كتابمؤلفأورينمايكل
أغفلألنَّهأورينمنتقًدابينينجويلكتبللكتابُمتأنيَّةنقديَّةقراءةوبعد. المتحدةالواليات

إسرائيلكانت - نفسهدايانُموشيهشهاداتوبَحْسب - أنهاألولي: محوريَّةحقائقثالث
السِّالحمنُزوعةالمنطقةعلىسيطرتهافرضبغرض1948منذبُسورياعمدعنتتحرَّش
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تواِجُهإسرائيلتُكنلمإسرائيليَّةاستخباراتيَّةتقاريرحسبأنوالثانيَّة، المشتركةالحُدودعلى
أنه: والثالثة، الصَّهاينةالمؤرخينمنوغيرهأورينيدَّعيكما1967عاموُجوديًّاخطًرا

ِسلميَّةتسوَيةفيالخوضرفضتالتيهيإسرائيلفإنَّنفسهبيريزشمُعونوبحسب
.الالجئينموُضوععلىأو، النهائيَّةالحدودعلىُمفاوضاتسيستلزمذلكأنَّلمعرفتها

قبلمنللهُجومبينينجويلتعرَّضأنوالشُّجاعةالواضحةالمواقفهذهنتاجمنوكان
يكيلمرُموقةجامعةفيأستاًذاتريأنهالهاالتياألمريكيَّةالىمينيَّةوالقويالصهاينة

.إسرائيلوحليفتهاالمختلفةاألمريكيَّةللحُكوماتاآلخرتلوالواحدالخطيرةاالتهامات

عليهفُشنَّت - ذكرناكماسابًقاُصهيونيًّابل - يهوديًّابينينجويلكونبلَّةالطِّينزادوبالطبع
.االتهاماتلهوكيلت، األقالمضدهوُجرِّدت، الحمالت

بهايعملالتيالجامعةوهي، ستانُفوردجامعةعلىتضغطالتيالجامعاتمنالعديدفهناك
منُطلبكما»، Tenure «الجامعةفيبهثبتالذيعقدهمنهتسحبلكي، أصالبينينجويل
Campus «لموقعتقريرابذلكيقدُِّمواوأن، ُمحاضراتهفيبهيتفوَّهماوكتابةُمراقبتهُطالبه

Watch «الخمسينيَّاتفيالمكارثيَّةاألجواءإلىيعيدناالذيالسمعةسيِّئ.

الصُّهُيونيَّةالجمعياتإحدىضغطتالماضيفبرايرفيالمتحدةللوالياتلهزيارةآخروفي
بواليَّةخوزيهسانفي» هاركر «مدرسةفييلقيهاأنيفترضكانُمحاضرةُتلغيلكيبنجاح

صورةيضعأناختاركتاًباُمتطرِّفُصهيونيٌّكاتبنشرقليلةسنواتومنذ. كالىُفورنيا
الصُّورأمَّا». لإلرهاباألكاديميَّةالمساعدة «بعنوانالكتابوكان، ُغالفهعلىبينينجويل

الشيخُمحاميستيوارتوللين، العريانلَساميفكانتالغالفعلىوضعتالتياُألخرى
تحتحياتهادفعتالتياألمريكيَّةالشابةالمناضلة، ُكوريولراشيل، الرحمنعبدُعمر

.اإلسرائيلياالحتاللقواتضدالفلسطينيينلُمؤازرةثمًنا، إسرائيليَّةجرَّافة

بعنوانمقالفيعبَّاسرُءوفكتبهمابشدةاستغربتفقدالُمحترمةالمواقفلهذهونظًرا
هذاففي»، العربي «جريدةمنمايو13عددفي» األمريكيَّةللجامعةالُمريبالدورهذا«

ُمديربينينولُجويل، بالقاهرةاألمريكيَّةللجامعةخطيرةانتقاداتعبَّاسرُءوفوجَّهالمقال
أمريكي-الصُّهيوللمشروعيروجبأنهإياهُمتَّهًمابالجامعةاألوسطالشَّرقدراساتمركز
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علىالعنيفالهجومإلىوإضافًة. األخيرةاآلونةفيتنتهجهاألمريكيَّةالجامعةأنزعمالذي
ُيمكنكان، عديدةأخطاءعبَّاسرُءوفمقالفييردأناستغربتفقدبينينجويلشخص

.بسُهولةوتصويبها، عنهاالتحرِّي

الشَّرقدراساتمركزفيبينينجويلتعيينقراربينعبَّاسرُءوفيربطمقالهبدايةففي
،الجديدةبالَقاهرةجديدلحرمالجامعةتشييدوبين) 2006عامحدثالذياألمر (األوسط

عليهاحصلتقدالجامعةتكونأنالبدوإنه، الدُّوالراتملياراتتكلَّفالحرمهذاإنويقول
برامجهاترشيدالجامعةإدارةمنطلبتالجهاتتلكولعلَّ، مانحةأمريكيَّةجهاتمن

حجراألوسطالشرقدراساتمشُروعوكان، أمريكيَّة-الصُّهيواالتجاهاتيخدمبماالدراسيَّة
-األمريكيبينينُجويلالمشروعأمرلتوليفاختير، الترشيدهذافييبدوماعلىالزاويَّة

.اِإلسرائيلي

إنشاءتكلفةأنليعرف» النِّت «علىالجامعةلموقعيرجعأنعبَّاسلرُءوفُيمكنوكان
الجامعةموقعأنكما. زعمكماالدُّوالراتملياراتوليست، ُدوالرمليون300الجديدالحرم
،1997عامفيالجديدالحرمعليهاسيقامالتياألرضاشترتالجامعةأنيذكر» النِّت «على

أما، 2000عامالمشروعوميزانيَّةالهندسيَّةالرُّسوماتعلىوافقاألوصياءمجلسوأن
بينينجويلتعيينربطيصحُّفكيف، 2006عامفتماألمريكيَّةالجامعةفيبينينُجويلتعيين

موَّلتأنهاُيفترضالتيالمانحةاألمريكيَّةالجهاتلضغوطالجامعةبرُضوخالجامعةفي
؟.سنوات - بتسعيكنلمإن - بستذلكقبلالجديدالحرممشروع

،خاطئةمعُلومةأيًضاوتلك، إسرائيليأمريكيبأنهبينينجويلإلىعبَّاسرُءوفُيشيركما

.اإلسرائيليَّةالجنسيَّةعلىأبًدايحصللمبينينفجويل

إبريل24يومبينينجويلألقاهامحاضرةفُهوبينينلجويلعبَّاسرُءوفوجههانتقادأهمأما
فيالقاهرةأوراقصُدورعلىعاًماثالثينبمروراالحتفالإطارفياألمريكيَّةالجامعةفي

بأنهعبَّاسرُءوفويعترف. الجامعةُتصدرهاالتيالدَّورياتإحديوهي، االجتماعيَّةالعلوم
اإلنجليزيَّة» ستارالدِّيلي «جريدةعنفيهابينينجويلكالمنقلوأنهالنَّدوةهذهيحضرلم
ملفإغالقبضرورةطالببينينجويلأنَّ، الجريدةهذهعننقالويضيف)، أبريل26عدد(
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قابلغيراالستيطانياالستعمارأنالحاضرينأحدمنسؤالعلىردًّاقالوأنه، الُمقاومة
،أمريكاهُنودمثلالمقاومةفياستمرواإذاالفلسطينيونيصبحأنالُممكنومن، للَهزيمة

!!.معازلفيالعيشإلىاألمربهمينتهي

لمالندوةلوقائعستارالديليتغطَيةبأنالجزمفأستطيعالندوةهذهفيحاضًراكنتأنَّنيوبما
تحللنالمسلحةالمقاومةإنَّقالبلالُمقاومةجدويبعدميقللمبينينفجويل. دقيقةتكن

لمطالبواإلذعاناالسِتْسالميعنيفاألول، الموقفينبينهائلفرقوهناك، الفلسطينيَّةالقضيَّة
تكونقدللُمقاومةووسائلأساليبعنالبحثعلىفيحثناالثانيأمَّا، وإمالءاتهاإسرائيل

الهزيمةُدعاةمنُمردِّدهأنيعنيالولكنه، بالطبعمختلفالثانيالرأيوهذا، وأنفعأجَدى
.عبَّاسرُءوفقالكماأمريكيَّة-الصُّهيوبالهيمنةالتَّسليمأو، واالستسالم

الدِّيلي «جريدةعننقالعبَّاسرُءوفبهأتيالذياالقتباسمنالثانيالشِّقبخصوصأما
ال، بينينُجويلأيإنهيقولسؤالعلىيردكانبينينفجويل. الدقةتعوزهأيًضافهو» ستار
منبغيرهايساويهاوأنهتستحقَّهاالتياألهميَّةاإلسرائيليَّةاالستعماريَّةالسياسةُيوليأنهيبدو

.أخريلدولاالستعماريَّةالسياسات

استعماريَّةدولةإسرائيلأنعلىيؤكِّدأنهموضًِّحابينينجويلردَّالسؤالهذاوعلى
السياسةمنالسِّمةتلكتناولتالتياألكاديميَّةالدراساتمنالكثيرهناكوأن، استيطانيَّة

لالستعمارنماذجلنايقدِّمالتاريخأنإلىنتنبهأنيجبأنهأضافثم. اإلسرائيليَّةاالستعماريَّة
إذاوأنه، واسترالىاوكنداالمتحدةالوالياتوأهّمها، سياساتهاتطبيقفينجحتاالستيطاني

نفسيالُقواأنمنالفلسطينيينيمنعماهناكليسأنهلنافسيتضحالتَّاريخمننتعلمأنلناجاز
.الُحمرالهُنودمصير

النظربل، التواكلعدمهومنهالمقُصودأنَّسيدرككانالكالملهذاُمنصفُمستمعوأيُّ
خالقةومشاريعوسائلفيالتفكيرعلىوالحث، بالفلسطينيينالُمحدقةلألخطاربموضوعيَّة

بهذايقصدكانبينينجويلبأنالقولأمَّا. المأساويَّةالنهايَّةهذهإلىالوُصولتمنعأنيمكنها
،أمريكافيالُحمرالهنودشأنذلكفيشأنهم، معازلفيالفلسطينيينبحصارُيبشِّرأنالكالم

مبني، دقيقغيركالمفهوالمقاومةنزقمنونبرأ، األُمورحقائقنعيأنإلىيدُعونا) وأنه(
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بالفعلالدقةيتحرَّىأنعبَّاسرُءوفمنأنتظروكنت، بدورهدقيقغيرمصدرمننقلعلى
.بينينجويلعلىالَعنيفالهجومهذايشنأنقبل

مبنيٌّاختالفولكنه، فيهامعهأختلفالتيوالمواقفاألفكاربعضبالطَّبعلديهبينينجويل
فاقالذيهوبينينفجويلوالتَّخويناإلقصاءيحتماختالًفاوليس، والتقديراالحترامعلى

-العربيللصِّراعالُمتأنيَّةالدراسةسبيلفيبهقامفيما، منهموأناالمصرييناألكاديميين

للسياساتالالذعالنَّقدتوجيهوفي، الَعديدةاإلسرائيليَّةللمزاعمالتصدِّيوفياإلسرائيلي
.األمريكياألكاديميالوسطداخلمنذلكبكلقيامهوفي، المنطقةفياألمريكيَّة

ماوهوالصُّهُيونيَّةالُقوىمناألخريتلوالضَّربةالشجاعةلجُهودهنتيجًةتلقِّيمنأيًضاوهو
يدمدِّعنوعوًضا. بيًِّناُظلًمايراهبماوُمندًِّدا، تاريخيًّاحقًّايراهعمامدافًعابرأيهمتمسًِّكازال

علىمبني، ُمبررغيرلهُجومُمعرًَّضاالىومنراهُمشتركعدوٍّضدمعهوالوُقوفلهالعون
فياألخذودون، دقيقةغيرجريدةعنهنقلتهمماوالتأكُّد، الدِّقةتحرِّيدونُمرَسلةأقوال

.الشجاعةومواِقفهالُمشرِّفالرُجلسجلاالعتبار
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مِنهبُدَّالإيضاحٌ
*عبَّاسرُءوف

تصدَّيت»، األمريكيَّةللجامعةالُمريبالدَّورهذا – «الماضياألسُبوع - مقالكتبتعندما
التقاءاستمرارعلىبالحرصالمهتمِّينكلأنظارلفتت، كاملعاممنذملحوظةلظاهرة
فيوشارُكواالجامعةبتلكاتَّصلواممَّن، المصريَّةاألكاديميَّةباألوساطاألمريكيَّةالجامعة
الوقتبعضفيهاالتدريستولواومن، المصريَّةبالجامعاتالتدريسهيئةمنالعلمينشاطها

والعناصر)، بينهممنالقلمهذاوصاحُب (لسنواتفيهاللتدريسكامالندًباانتدُبوامنأو
.األمريكيَّةبالجامعةالعامليناألساتذةمنالوطنيَّة

أوسطيَّةالشرقالدراساتلبرنامجالجديدالتوجهوعكسها، عاممنذبدأتالظاهرةهذه
تتبُّعيمنالحظتكما، وحدهااإلسرائيليَّةالنظروجهةإبرازعلىركَّزالذيبالجامعة
للنظرالملفتوالتصريح، بينينجويلالدكُتور؛ الجديدالمركزمديريصدرهاالتيللنشرات
للُمشاركةاإلسرائيلييناألكاديميِّينأماممصراعيهعلىالبابفتحعنالجديدالجامعةلرئيس

بمناسبةُأقيمتالتيالندوةفيبينينُمداخلةعنستارالدايلينقلتهوما. الجامعةأنشطةفي
التواصلقناةكانتالتي» االجتماعيَّةللعُلومالقاهرةأوراق «صدورعلىعاًماثالثينمرور

ماإلىالوطنيَّةالسياسيَّةوالحركةالمصريَّةواألكاديميَّةاألمريكيَّةالجامعةبينالمتميزة
بمختلف (األوسطبالشَّرقالخاصأمريكي- الصهُيوالمشروعلتسويقالخفاءفييجري

).قياساته

،عاممدىعلىأدائهمناستنتجتولكني، بينينُجويلمنشخصيموقفاألمرفييُكنلم

بعدإالإلىهاألنظارلفتدونالجديدالتوجُّهتمريرعلىاألمريكيَّةالجامعةحرصيكشفما
ومعرفة، بهاواهتمامبمصرقديمةصالتلهفالرجل»، األرضعلىحقيقًة «ُيصبحأن

دعماتِّجاهفيسابقةمواقفوله، المصريالىسارفصائلبعضعندقُبولوله، بأحوالها
أصدرهبيانعلىالموقِّعينأحدوكان، والفلسطينييناإلسرائيليينبينالسالمتوجه

معالصراعحلِّإلىتتجهبأنحكومتهمفيهطالبواعامينقبلاإلسرائيليُّوناألكاديميُّون
وأنَّ، اإلسرائيليينالمواطنينعلىبالضَّررتُعودالعسكريَّةالمواجهةألن، سلميًّاالفلسطينيين

.2007مايومن20، العربيجريدة*
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ُتفرطوبذلكللخطراإلسرائيليينيعرضالعسكريَّةالمواجهةفياإلسرائيليَّةالحكومةتمادي
توقيعجاءإسرائيليًّاأكاديميًّا15علىيزيدالمابينومن، حمايتهمفياإلسرائيليَّةالدولة
.البيانعلىالموقِّعينمناألولىالخمسةاألسماءضمن) َزوجته (بينينومريام، بينينجويل

بينينقرَّبالذيوالسِّياسياألكاديميالنشاطهذابينشتَّانولكن، ُأنكرهوالُكلهذلكأعرف
بهيُقومالذيالدوروذلك، العربيالىسارشخصياتوبعضالعرباألكاديميينبعضإلى
التوجُّهلتمريروالسياسيَّةاألكاديميَّةالخلفيَّةلهذاتوظيفهوأراهوما، األمريكيَّةالجامعةفي

أنظارلفتدونالخطةاستكماليضمنفوُجوده، االنتباهإثارةدوناألمريكيَّةللجامعةالجديد
استمرارأمريعنيهمنكلقلقمثاركانوما، يجريماإلىوالعربيالمصريالعامالرأي

-الصهُيوللمشُروعاحتضانهاألنَّ، األمريكيَّةوالجامعةالمصرييِّناألكاديميينبينالتعاون

األكاديميينمقاطعةإلىسيؤدِّياإلسرائيلييناألكاديميينمعالتاموتعاونها، أمريكي
.شكذلكفيما. لهاالمصريين

بكتابةوسارع، شخصيًّاعليهالهجومإلىيهدفمقالياعتبربينينجويل. دأنعجٍبومن
،وأوُروبَّاأمريكافيوزمالئهأصدقائهجميعإلىالمقالخبرفيهاطيَّرإلىكترونيَّةرسالة

الذِّكرَسالفالبَيانتوقيعهرغم (إسرائيليَّةهويَّةلهأنناكًرا، المقاللفحوىملخًَّصاضمَّنها
مصرفيقبولهايتمماسرعان» واالفتراءاتالشَّائعات «أنَّإلىأنظارهمالفًتا)، الصِّفةبتلك

»والزمالءاألصدقاء «ونبَّه، لألمورالمصريينالمثقفينفهمفيُيشكِّكأنينسولم، كحقيقة

دعتإذالمساندتهتالىةمرحلةفيبهميستعينحتَّىاألمرمعرفتهمعلىيحرصأنهإلى
بل، اإللكترونيالعربيموقععلىالمقالموضعالرسالةبتضمينيكتفولم. ذلكإلىالحاجة

تولَّىوأنه، بالترجمةقاممصريًّاصديًقاأنزعم (للمقالإنجليزيَّةترجمةالشبكةعلىعمَّم
).ُمراجعتها

،ذعرمنبينينأَصابلماوتعجَّب، األمريكانتالميذيأحُدإليَّهذهبينينرسائلحول

ويعتبر، ِسياقهعنمقاليُيخرجبأنلنفسهسمحبينما، سياقهعنكالمهبإخراجليواتهامه
يقصدهأمريكي-الصُّهُيوالمشروعَتْسويقفيالجديدودورهااألمريكيَّةللَجامعةانتقادي
يعنيأال؟!. ُيسترأنالجامعةإدارةلهأَرادتمابتعريةقامالمقالأنذلكيعنيأال!!. وحده
الهدفوأن؟!. صائًباكانالجديدةالسِّياسةمنمهمجانبلتنفيذبينينالختيارتقديريأنذلك



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

385www.RaoufAbbas.org

تخفيالدُّخانمنستارمجردهوجانبهمنشخصيموقفإلىبُرمَّتهاالقضيَّةتحويلمن
؟!.الجديدةسياستهااألمريكيَّةالجامعةوراءه

أوُنزكِّيأنحقِّنامنوليس، األمريكيَّةالجامعةإدارةِسياساتفينتدخَّلأنحقِّنامنليس
ماإلىننتبهأنحقِّنامنولكن، سياستهاتنفيذإلىهاُتسندالتيللعناصراختيارهاعلىنعترض

ُمواصلةعلىأصرَّتإذاالُمقاطعةدائرةفياألمريكيَّةالجامعةندخلوأن، أرضناعلىيدور
.الجديدةسياستها
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لديهقديمةٌأفكارٌهيبل
*ُعرابيأسامة

الماضيعددهافيالعربيجريدةنشرت، األمريكيَّةللجامعةالمريبالدَّورهذاُعنوانتحت
طبيعةعنالنقابفيهأزاَح، عبَّاسرُءوفالدكُتورالمرُموقالتاريخألستاذُمهمًّامقاال13/5
دراساتمشُروعوماهيَّة، أمرهامبتدأمنذ، بالقاهرةاألمريكيَّةالجامعةبهنهضتالذيالدور

عددهافيتوختالتياإللكترونيَّةنشرتهعبر ، بينينجويلشأنهتولَّىالذياألوسطالشرق
عدملفكرةالتَّرويج (الثانيعددهاوفي) المحضةاإلسرائيليَّةالنظروجهة (عنالتعبيراألول
).العربيَّةوالدُّولالعربيبالعالمُيسمَّىماوجود

أعمالهاوغطَّت، أبريلمن24يوماألمريكيَّةالجامعةعقدتهاالتيالنَّدوةإلىسيادتهعرجثم
باسموكانت، باإلنجليزيَّةمصرفيتصدرالتيالمصريَّة» ستارالديلي «صحيفة

عنوانهاأنَّغير) عاًماثالثينلجهودعرض .. مصرفيواالجتماعيَّةالسياسيَّةاالحتجاَجات(
للجامعةالجديدللتوجهالترويجعلىخاللهامنحرص»، عربيمنظورمنالمقاومة«

.تعبيرهحدِّعلى - المرةهذهتامٍّبوضوٍحالصُّهُيونيالمشروعخدمةفيولكن، األمريكيَّة

بواليَّةستانُفوردبجامعةالتاريخُأستاذبينينُجويلأنإلىالسياقهذافيأشيرأنأودُّوهنا
سالفةاألفكارطرحوأنلهسبق، وكتابًةقراءًةالعربيَّةيجيدوالذي، األمريكيَّةكالىُفورنيا

الماركسيَّةالسِّياسات؟: ُهناكُيرفرفكانهل.. األحمرالعلم (اسمحملالذيكتابهفيالذِّكر
»الجديدةالثقافة «دارونشرته، السيدكمالاألستاذترجمهالذي) اإلسرائيليالَعربيوالنِّزاع

النزاعتاريخمفُهومتشكيلإلعادةُمحاولة«بـدعاهماعلىاالهتماميركِّزوفيه.. 1996عام
منوالغرض، الماركسيَّةالسِّياساتتاريخعدساتخاللمناإلسرائيلي-العربيالفلسطيني

الوجودوتأكيد، القوميَّةالسِّياساتهيمنةبهاتحققتالتيالعمليَّةدراسةهوبهذاالقيام
. .).13ص (فشلهاأسبابتحليلمعبديلةلسياساتالتَّاريخي

فيلنايمثلكما »، الصُّهُيوني-العربيالصِّراع «مفُهوماستخدامتجنُّبالوقتطولوتعمَّد
بالتَّطبيعيُزولنفسيحاجزأونزاعمجرَّدوكأنه، األساسمنبذلكوجودهنافًيا.. إسرائيل

.2007مايومن27، العربيجريدة*



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

387www.RaoufAbbas.org

أعدائناقبلمنالعربيَّةالمنطقةعلىواقتداًراعنوًةالمفروضالتسويَّةومشروعالرَّْسمي
النظامأنفرأى .. الُمرتجاةألهدافهإصابًةببعضبعضهااألوراقيخلطوراح ..، التاريخيين
القوةهذهتعنيهقدالذيوما، إسرائيلقوةلمصادرجديَّةأكثرفهمتحقيقإلىيسعلمالنَّاصري

الشعبفهمُسوءاستمروهكذا، القديمالنِّظامفعلممابأكثرالعربيوالَعالملمصربالنسبة
 ..والصُّهُيونيَّةإسرائيللطبيعةالمصري

قبلمصرفيبارًزاجدُّيُكنلماُألوُروبِّيالطِّرازمنللسَّاميَّةالعداءأنَّ (بعدهايؤكدثم
لمالذين - المصرييناليُهودغالبيَّةضدالصَّريحةالتفرقةتصُبحولم، الثانيَّةالعالميَّةالحرب
فيلمصرإسرائيلمهاجمةبعدإالشائعةواضطهادهم، والصُّهُيونيِّين - شُيوعيِّينيُكونوا
).24ص. (1956

عاممنيبدألمإسرائيلمنالمصريالشعبموقفألنَّ؛ أحدعلىتنطليالُمغالطاتوهذه
مثَّلهبما، 1948عامالعبريالجيشدولةوإعالن، فلسطينهزيمةمنانطالًقابدأبل.. 1956

واستغالللقهروإخضاعها، لُشعوبناسياسيوإذاللالعربيَّةالقوميَّةللهويَّةانتقاصمن
فيلحظتينخالل: قولهعبرتمريرهبينينجويلحاولماللضَّحكالمثيرمنغدالذا، دائمين
منُظورفيأساسيًّاعاماليُكنولم، كبيٍربتأييٍداإلقليميالتوسُّعفيهمايحظلمإسرائيلتاريخ
فيوغزَّةسيناءمناإلسرائيلياالنسحابوبعد، الخمسينيَّاتمطلعخاللالسياسيَّةقيادتها
،العربيَّةبالقوميَّةالتزاًماوأقل، للسَّالمسعيهفيثباًتاأكثرمصريًّانظاًماأنَّتخيُّليمكن، 1957

).25ص. (1979فيتحقَّقتالتيلتلكُمماثلةإسرائيلمعلتسوَيةالتوصُّلعلىقادًراكانربما

منذالصُّهُيونيالمشروعبهااتَّسمالتيالموُضوعيَّةالشُّروطُمجملعلىبالطَّبعقافًزا
،العربيَّةللشُّعوبالتاريخيَّةالمصالحوبينبينهالرَّئيسيالتناقضأساسعلىقيامهأي.. نُشوئه

،الداخليَّةوحدتهافينقصوكل، إسرائيللديالعدوانيَّةالىقَظةفيتراخكلجعلالذياألمر

فهمتحدَّدوبذلك.. الموتلهاُيضمرخطًرايشكل، اإلجمإلىةالهُجوميَّةطاقتهافيوبالتَّالى
 ..المالءاتهالُدنَّامنُمطلًقاوقُبوالكاِمالاستسالًمابوصفهالُمدَّعيللسالمواستقرَّ، إسرائيل

مصرفي» ُمهيِمنوطنيسياسيخطاب «مفُهوماستخدامعلىبينينحرصجاءهنامن
بوصفهالألممأندرُسونبندكتصكهالذيالتحليلعلىاتِّكاًء، سواءحدٍّعلىوإسرائيل
االجتماعيَّةالعالقاتمنكلطريقعنإنتاجهاوإعادةبناؤهاينبغي». متصورة «ُمجتمعات
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التياالستطراديَّةوالممارساتالوطنيَّةالحُدودتدعموبذلك.. بداخلهاتعملالتيوالمؤسَّسات
).27ص (وطنيإطارفيوالراهنةالماضيَّةوالسياسيَّةالثقافيَّةالظَّواهرتفسر

الحلَّتعرفالالتيالقوميَّةانتصار (مفاده» بينين «لدىُمستطيرشرمنتتخلَّصوبالتَّالى
).32ص) (الوَسط

،اإلسرائيلي - العربي/الفلسطينيالنزاعتاريخدُروستعلمعلىقادريننُعدلمأننابمالكن

واالعتراف، المصيرتقريرمبادئعلىللحفاظناضُلواالذينألولئكحدثمادراسةفإنَّ
أنهاوالواقع، حالًىاللنزاعُمهمَّةالقيمهذهتظلإذ، آخَرجزًءاتوفِّرالسِّلميوالتعايشالُمتبادل
األمريزيدثم). 31ص. (النزاعحلِّفيأساسيَّةمكوناتباعتبارهاُمطردباعترافتحظى

عمايزيدحقًّااآلنلنفسهيدِّعيالالفلسطينيالشعبإنَّ: (فيقولهذاكتابهنهايَّةفيوضوًحا
التأكيدوهذا، جيرانهامعسالمفيتعيشسيادةذاتدولة، لنفسهاإلسرائيليالشعبيدعيه
األولوالسالح ، الصُّهُيونيللمشُروعالكولونيالىاالتجاهمنلكلبليغنبٌذهوالُمساواةعلى

).232 ،231ص) (المقاومةوهو، الفلسطينيللشعب

)فلسطينفياُلمسلَّحالِكَفاحفشل (علىالنبرتشديدإلىبينيندعوةتمسيالنَّحوهذاوعلى

لوأدمفُضوحًةمحاولًة، زعمهحدعلى) الوُجودمنالوطنيالتحرُّرعصرانتهي (أنبعد
بفضلتدنَّىأنبعد، المنظَّمةالشعبيَّةوالحركاتالمقاومةونهجالفلسطينيَّةاالنتفاضة
عنفضال، والُمعدَّاتاآلالتوفيالناشئةالشَّركاتوفياإلسكانفياالستثماراالنتفاضة
اإلجماليالمحلِّيالناتجخسارةوبلغت، أسعارهفتردتالسياحةبقطاعلحقتالتياألضرار
كما، المركزيإسرائيلبنكفياألبحاثدائرةتقديراتوفق، مسُبوقةغيرُمعدَّالتالمباشرة
،لهمطاردةُقوَّةإلىتحولتالتيالمحتلةفلسطينأرضإلىالعالميهودتهجيرعمليَّاتتوقَّفت

واإلسراعلبَنانفي425القرارتنفيذقبولعلىإسرائيلاالستشهاديَّةالعمليَّاتُتجبرألم
كما، الِعراقسماءاالستشهاديَّةالعمليَّاتُتضئوالىوم، اللُّبنانيالُمستنقعمنبالخروج
.أُنوفرغَمتوإنوستحرُِّرهما، فلسطينسماءأضاءت

عبرالمشُبوهةاألفكارلهذهالترويجُمهمَّةبينينبجويلُتناطأنالطبيعيمنكانلذلك
رايسوليمواختارت، أقسامهاأحِدعلىأدهمكمالالشيخاسمأطلقتالتياألمريكيَّةالجامعة
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وثيقةاألمريكيَّةباألجهزةكليهماوعالقة، لهعميًداشليفراللهعبدباسمذلكبعدُدعيالذي
كليَّةعميدةنلسونسينثياللسيدةكتاباتصدروأن.. معروفةجدُّالقرارصنعبدوائرالصِّلة
المدُفوعةاإلجازةخاللمنأنجزته، شفيقدريَّة»: ُمختلفةامرأة «بعنوانالسابقةاآلداب
»شفيقُدريَّة «معهدومن، القاهرةفياألمريكيَّةالجامعةمنعليهاحصلتالتياألجر

،االشتراكيَّةتجربتهومنالمركزيَّةالبيُروقراطيَّةالناصرعبدفلسفةمن» الكبيرالخطر«بـ

ثم، الفرديَّةالحريَّةوهيأال، أساسيَّةِقيمةمنبهتؤمنماعلىنقمةباعتبارهاالشيوعيَّةومن
فياألسبقاألمريكيالسفير - أيلتزهيرمانعننقال، الكتابحواشيتضاعيففيتذكر
تومُسوندوُروثياألمريكيَّةالصَّحفيَّةأنمعهشخصيحديثفي - السعوديَّةوالمملكةمصر

- 1951بينالممتدةالفترةفي» األوسطللشَّرقاألمريكيُّوناألصدقاء «عليهأطلقمارئيسة- 

دالئلإلىيفتقركالموهو، الثَّورةفلسفةِصياغةفيالناصرعبدجمالعاونتقدأنها1958
الطعامعنشفيقدريَّةإضراببأنالمؤلِّفةاعترافمنالرغمعلى.. ُيسوغهومنطق، تسنده

وميلهاطبيعتهامعمتَِّفًقاجاءقدالسياسيَّةمطالبهاإلىتجابحتَّىالهنديَّةالسِّفارةفي
.المسرحيَّةللتَّصرُّفات

األمريكيَّةالجامعةلهاتروِّجالتيواألفكاروالكتباألبحاثهذهوراءمنالمنُشودالهدفإنَّ
والتأكيد»، والِخالفيالملتبسالماضيإنكار «محاولةهو، إلىهااإلشارةسلفتالتيالعيِّنةمن

معوالتعامل، وتصديرهاالمفاهيملتعلىبالجديدةالليبرالىَّةلسعيالحصريالطابععلى
منالبُروتستانترجاهالذيالهدفمعيتفقماوهو.. مستقلَّةذاًتاالموضوًعابوصفهاآلخر

الشرقفيسكُسونيَّة-االنجُلوالليبرالىةاألفكاربثَّتتيحقنواتعنالبحثإطارفي، تأسيسها
.األوسط

بينوطمسهاالمواقفلجرفُمتسرِّعخلٍطمنضربإلىبحاٍلُيفضيالكلههذاأنبيد
للمجتمعواالقتصاديَّةالسياسيَّةالعالقاتنموسياقفيتشكلتلحظًةتمثلكُمؤسَّسةالجامعة

بعضاستقاللىَّةوبين، الرأسماليَّةالمرحلةهي، محدَّدةتاريخيَّةمرحلةفياألمريكي
اُألفقتتجاوز، والُممارسةالفهممنجديدةأشكالغرسإلىالسَّاعينوُطالبها، أساتذتها
بمقُدورهعاقليوجدالثمومن. لهاأخالقيكاحتواٍءالجامعةهذهعليهقامتالذياللِّيبرالي

النظامُمخيِّلةفيإالينشأالوهممحُضشكالذلك، والمؤسَّسةاألفرادكلوعيبتماهيالقول
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الشرعيَّة (بينماالدَّمجعلىقادًراويخاله، بشريينوإرادةفعٍلبأيِّيعبأالالذيالتوتالىتاري
.والعدالة) الُبرجوازيَّة

ذلكفيمثلهفالتعلىماألمريكيَّةللجامعةحاتميكرمعلىدليالينهضال - أيًضا - هذالكن
وُنظم، إلنتاجهأدواتحركتهوتضبط، أيديولوجيًّاتحركهبل، الُمطلقفييسبحالغيرهمثل

.معينةُرؤىتنتهج
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أهلهامنشَاهِدةٌ - بالقاهرةاألمريكيَّةالجامعةتحوُّالتعن
*غزولفريال

مسيرةفيتغيًُّراهناكأنَّنعترفأنمنبّدال، الحقيقةعلىوحرًصا، بالشَّفافَيةالتزاًما
اإلسرائيليِّيناألكاديميِّينواستقبال، إسرائيلمعللتَّطبيعبالنسبةبالقاهرةاألمريكيَّةالجامعة

إسرائيليُّونشاركعندماوذلك، 2006صيفمنبدًءا، بالقاهرةاألمريكيَّةالجامعةحرمفي
فيالخطوةبهذهتنديًداقرأناوقد. بالقاهرةاألمريكيَّةالجامعةفياإلعالملِقسمُمؤتمرفي

هذامنالتأكدودورهااألمريكيَّةالجامعةبُسمعةالمهتميناألساتذةبعضفحاول. الصُّحف
.مباشرًةاإلدارةبسؤالوذلك، االحتجاجقبلالخبر

منمجموعةطلبت. المؤتمرهذافيشارُكواإسرائيليينأساتذةسبعةحواليهناكإنلنافقيل
أساتذًةتشملأنالمجموعةهذهوحرصت، الجامعةرئيسُمقابلةلغيرهمُممثِّلةالتدريسهيئة
هذاعلىاعتراضهاالمجموعةوأبدت. األمريكيَّةالجنسيَّةذلكفيبما، متعددةجنسياتمن

إدارةأقرتهماومع، لعُقوداألمريكيَّةالجامعةمارستهمامعيتفقالالذيالجديدالتوجُّه
معالتَّطبيعبعدمالمصريَّةالجامعاتمعااللتزاموهو، ديفيدكامبُمعاهدةمنذالجامعة
.الدوليَّةللشَّرعيَّةومخالفتهالُعنصريتهاإسرائيل

ومع. المصريَّةالجامعاتقبلتطبعلناألمريكيَّةالجامعةإنَّلجامعتنارئيسمنأكثرقالوقد
تحولمخاطرلهشرحتالجامعةرئيسالمجموعةهذهقابلتوعندما، كانماكانفقدهذا

وبالتالي، الحُكوماتعنُمستقلَّةكجامعةمصداقيًَّةاكتَسبتأنبعداألمريكيَّةالجامعةمسيرة
.يحتضنهاالذيالمجتمعنسيجفيفاعلًة

رئيسبتعبيرApartheidاألبارتيدتمارسُعنصريَّةدولةمعالتَّطبيعبمغبَّةذكَّرتهوقد
األعلىوالمجلس، المصريَّةالجامعاتإجماععلىيخرجأالمنهوطلبت، سابقأمريكي

تتعاملالالتيوالثقافيَّةالتعلىميَّةالمصريَّةالمؤسَّساتمنآخرهإلى، الُكتَّابواتِّحادللثقافة
تمَّتِسلميسالحالثقافيَّةوالمقاطعةالتطبيععدمأنإلىالمجُموعةوأشارت. إسرائيلمع

.2007مايومن27، العربيجريدة*
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بمقاطعةالمطالبينمنأنأضافتكما، إفريقياجنوبفيالُعنصريالنظاممعممارسته
.ُشرفاءوإسرائيليونيُهودمنهم، مرُموقينوأساتذةُمختلفةجامعاتأكاديميًّاإسرائيل

2006أكتوبرعددفياألمريكيَّةبالجامعةاألوسطالشرقدراساتمركزنشرةجاءتبعدها

،السنةتلكفيتعيينهتمَّالذيالمركزمدير - بينينجويلمرةوألوَّل - عليهايشرفوالتي

فيبما، لبنانفيالحربعنوانهامنالرغمعلى، إسرائيلعنالنَّشرةمقاالتمعظموكانت
فعلورد، عادلًةحرًباكانت2006صيففيلبنانعلىإسرائيلحربأنتزعممقالةذلك

:اإللكترونيَّةالشبكةعلىقراءتهاويمكن، اإلطالقعلىُمفرًطايكنلمالعنيفإسرائيل

http://www.aucegypt.edu/academic/mesc/newsletter_1006.html.

 -ُأسقطقدالتحفظهذافإنَّ، أصحابهاإالتمثِّلالالمقاالتكونإلىتشيرعادًةالنشرةأنَّومع

العددهذامقارنةوتكفي. الالحقةالنَّشراتفيسهوعناالعتذاريتملمألنه - سقطأُقولوال
إلىينتمونالذين - األساتذةمنمجُموعةكتبت. بيًِّناتحوُّالالقارئليريأعدادمنسبقهبما

جريدةإلىرسالةأخريجنسياتومن، وأمريكيُّونمصريُّون - الجامعةفيمختلفةأقسام
تلكفياُلمساهمينأسماءمناسمذكردونالتَّوجههذاعلىُمعترضين، األسبوعيَّةالجامعة
ُمعظمالطَّلبةيكتبالتيالنشرةلهذهوِعلميَّةاستشاريَّةهيئةهناكيكونأنوُمقترحين، النَّشرة

أوالجامعةداخلسواء، المحترمةوالمجالتالنَّشراتمنالعديدفييتمكما، مقاالتها
.خارجها

أنقبلالِعلميَّةالجامعةسمعةإلىُتسيءجامعيَّةلنشرةبنَّاًءنقًدانقدِّمأنألنفسناسمحناوألنَّنا
هناككانإنوبالتفسير، أخطأناقدكناإذابالردمرحِّبين، والمعنويَّةاألدبيَّةسمعتهاإلىُتسيء
ُمنتهىفيبخطوةالنشرةعلىالُمشرف، بينينجويلالمركزمديرقامفقد، ُمتعمَّدغيرإهمال

فيماوالموضوعيَّةالعلميَّةاُألُسسلنايشرحأو، بالِفكرالِفكرُيقارعأنعنفعوًضا. الغطرسة
اآلدابكليَّةعميدةإلىذهب، فيهاجاءلماإغفالهعنيعتذرأو، المتحيِّزةالنَّشرةفيجاء

قسمفيمرُموقةُأستاَذةفصلمنهاوطلباألمريكيَّةالجامعةفياالجتماعيَّةوالعلوم
الرسالةهذهعلىوقعتلكونهااألوسطالشَّرقدراَساتلجنةمنالعربيَّةالدِّراسات
.الُمشتركة
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.الرسالةعلىالموقِّعونُيدرِّسهاالتيالموادمنالطُّالبُيعفىأناإلدارةمنطلبأنهكما

فصلبطلبهوالجامعيَّةاألكاديميَّةاألعرافلكلبينينجويلاألستاذخرقمنالرغموعلى
.رغبتهعلىنزوالإليهاالمشاراللجنةمنالمذكورةاألستاذةفصلتمفقد، معهيتَّفقالمن

لهاإلدارةفتستجيب، الجاِمعةقوانينيخرقيجعلهالذيالنفوذهذاألستاذيكونكيف: نتساءل
اإلدارةألنهذهالتَّرهيبحملةتنجحفلمهذاومع؟. الحائطُعرضالمؤسسةبقيمضاربًة

بشكوىالمذكورةاألستاذةتقدمتأنبعد، أشهرالخمسةيقاربمابعدالتراُجعإلىاضطرت
.أقولماِصحَّةُتثبتوثائقوهناكالتَّدريسهيئةمجلسإلى

فيفهميخالدذكرهاالتيالصُّهُيونيَّةُمراهقتهعلىبينينجويلمحاسبةبصددلسناإننا
أفعالهعلىبل، الالحقةأوالسَّابقةأفعالهعلىوال، 20/5/2007بتاريخالعربيفيمقالته

وسواء. األكاديميَّةالمسئوليَّةعنتكونماأبعدفتصرُّفاته. األمريكيَّةالجامعةفيالحاضرة
األنشطةمننشاطأييحضرلمأنهومع. شأنهفهذاِضدَّهاأوالفلسطينيَّةالقضيَّةمعكان

الُعنفضداحتجاجيَّةوقَفاتذلككانسواء، األمريكيَّةبالجامعةالفلسطينيَّةللقضيَّةالُمواكبة
هذهعنابتعادهعلىُيدانوال، حقِّهمنفهذا، وغيرهاالنكبةعنُمحاضراتأو، اإلسرائيلي
.األنشطة

،إسرائيليهودنحن... اإلسرائيليِّيناليُهودنحن ... «أصحابهيقولبيانعلىُيوقِّععندمالكن

Ourselves, Israeli Jews. us, Jews of Israel «بتاريخاإللكُترونيَّةالشبكةعلىالبيان
فيمقالتهفيعبَّاسرُءوفاستنتجكما، إسرائيليًّابصفتهيوقعأنهغيرهذايعنيفماذا. 2004

...الِمصرييِّننحنيقولبيانعلىأوقعأنيمكننيالكعراقيَّةفأنا. 20/5/2007بتاريخالعربي

وفيالكيُبوتزفيبينينأقامممَّاأكثرمصرفيأقمتوقد، الهوىِمصريَّةأننيمنالرغمعلى
فما، مؤسسةأيَّةفييصحالممَّازميلةبإقالةفيطالبآخُرونمعهيختلفعندماوأما. إسرائيل

؟.االختالفحقعلىتنصُّأكاديميَّةبُمؤسَّسةبالك

فيالجامعةرئيسلرُدودترجمًة6/4/2007بتاريخإلىومالمصريجريدةنشرتبعدها
باإلسرائيليينُيرحِّبإنهيقولفيمايقول، اإللكترونيَّةالشبكةعلىباإلنجليزيَّةنشرتُمقابلة

التيوالكلمة، الترجمةِصحَّةمنألتحقَّقاإلنجليزياألصلراجعتوقد، الجامعيالحرمفي
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ولم، ورئاسيفرديقراٌرالتَّرحيبهذاأنأؤكدأنوأود»، Welcome «هيتحديًدااستخدمها
.فيهبالَقاهرةاألمريكيَّةبالجامعةالعاملينأوالطلبةأواألساتذةاستشارةيتم

أنُأجزمأكادبل، تمريرهلتعذَّرالتَّدريسهيئةمجلسعلىُطرحالنهجهذاأنلوواثقةوأنا
.استشارتهمتمَّتلومعهسيختلُفوناإلدارةفيالعاملينمعظم

وُروًحانصًّاتختلفالتياألمريكيَّةالجامعةفي - الهامسةأو - الصَّامتةاألغلبيَّةهذهمنإنني
،اللُّبنانيينبحقوقتستهتُر، الجامعيَّةنشراتنافيوبمقاالت، باإلسرائيليينالرئاسيالترحيبمع

ُسليمانسامروبتعبير، الجالدإدانةعنعوًضاالضحيَّةوتلوم، بالتطرُّفالفلسطينيينوتتهم
.إلسرائيلُمبطنةمواقففيهاتحليالتعلىتحتويمقاالت20/5/2007بتاريخالعربيفي

مطُروًحاأصبحالموُضوعفألنَّ؛ الجامعةسياقخارجالمرَّةهذهالتَّعبيراخترتقدكنتوإن
ملتزمينأنفسنانعتبرفنحن. هذابيانيعلىيترتَّبماكلوأتحمل، الصُّحفقارعةعلى

.بامتيازُعنصري، ُصهيونينظاممعبالتَّطبيعلناتسمحالالتيوإنسانيتنابضمائرنا

المئاتالترحيبهذاعبرتخسرفهي، اِإلسرائيليينمنبحفنةاألمريكيَّةالجامعةُترحبوإذ
والضَّمائرالمواقفأصَحابمنوبناتهكلهالعالموأبناء، والعربالمصريينالُمثقَّفينمن

الوسائلبكل - وعاِملينوُطالًباأساتذًة - فسنحتجُّ، يُكنومهما! المعادلةلُبؤسفيا. الحيَّة
اآلنمنباحتجاجناُمجاهرين، إسرائيليِّيناستقباَلاألمريكيَّةللجامعةعنَُّكلَّماالُمتاحةالسِّلميَّة

.الجامعةأسَواربينالُمعارضةعلىُمقتصرينغير، وصاعًدا
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الكُبرىالخديعة
*البدراويإبراهيم

،األكاديميالوسطفيتدورألنها، واسعةأصداءدونلكن، هامةمعركةمصرفيتدور

.الصهيونياإلمبرياليالعربيبالصراعتتعلق

جامعةفيالحديثالتاريخأستاذعباسرءوفالدكتوركتبالعربيجريدةصفحاتعلى
للجامعةالمريبالدور «عنمقاال) والتقدميينالوطنيينالتاريخأساتذةأبرزمنوهو (القاهرة

ركزالذيبالجامعةأوسطيةالشرقالدراساتلبرنامجالجديدالتوجه «فيهفضح»، األمريكية
منرءوفالدكتورالحظهالذياألمروهو»، وحدهااإلسرائيليةالنظروجهةإبرازعلى

الالفتوالتصريح، بنينُجويل. دالجديدالمركزمديريصدرهاالتيللنشراتتتبعهخالل
أنشطةفيللمشاركةاإلسرائيلييناألكاديميينأمامالبابفتحعنالجديدالجامعةلرئيسللنظر

بمناسبةأقيمتالتيالنَّدوةفيبنينُجويلمداخلةعن» ستارديلي «صحيفةنقلتهوما، الجامعة
الخفاءفييجرىماإلى) االجتماعيةللعلومالقاهرةأوراق (صدورعلىعاًماثالثينمرور

ذكرهوما) قياساتهبمختلف (األوسطبالشرقالخاصأمريكي–الصهيوالمشروعلتسويق
القضيةحلفيالمسلحةالمقاومةجدوىعدمعنالذكرسالفةالندوةفيبنينجويل

.الفلسطينية

.دأحدهما، بنينجويلعنللدفاعنفسهاالجريدةصفحاتعلىالمصريينمناثنانتصدَّى

سليمانسامر. دواآلخر، نيويوركبجامعةالحديثاألوسطالشرقتاريخأستاذفهميخالد
.بالقاهرةاألمريكيةبالجامعةالمساعدالسياسياالقتصادأستاذ

وتنديدهالفلسطينيينلحقوقانحيازهمؤكًدابنينبجويلاإلشادةهواألوللهتعرضماأهم
غيرصهيونيةميولذاشبابهفيكانأنهرغم، اإلسرائيليةاالستيطانيةاالستعماريةبالسياسة

كيفيةعنمستقبليةرؤيةبلورةمحاوالصهيونيتهعنتخلىإسرائيلفيعاشأنبعدأنه
للندوة» ستارديلي «تغطيةواتهماإلسرائيليالفلسطينيللصراعسلميةتسويةإلىالوُصول

.الدقةبعدمالمذكورة

.2007يونيومن9، المتمدنالحوار – اإلليكترونيالمنتدى*
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مصيريالقونسوفالفلسطينيينأنمنبنينقالهلماإنكارههوالثانيلهتعرضماوأهم
الجامعةفيبنينعليهايشرفالتيالمجلةتوردهاالتيللتحليالتومؤيًداالحمرالهنود

أال «األكاديميالحقلفيمفهومذلكبأن، إلسرائيلمنحازًةمواقفتحملالتي، األمريكية
منحولوموضوعيهادئنقاشإلىوداعًيا»، معهانختلفمواقفوراءهاتحليالتتحجب

،اليهودمعبعالقتناوإنمابنينبجويلتتعلقالالمسألةوبأنالصهيونيغيرومنالصهيوني

يفرقالذيالتيار «وأنوغيرهمهارونوشحاتةسعدوصادقدرويشبيوسفنفخركناوأننا
وسياسيأخالقيمنطلقمن» كبرىمصيبة «وذلك»، انحسرقدوالصهيونياليهوديبين
على «واعترض» الفاشيينسوىمعنايقفمنالعالمفينجدفلنالعداءاليهودناصبنالوألننا

واحديهوديوجدلوألنهمرفوضمنطقوهو؟ صهاينةغيراليهودمنكم: القائلالمنطق
انجازاتسرِدفيواستطرد» عنصريينغيرأننانثبتلكيإليهنحتاجفنحنصهيونيغير

.بينين

موضوعهوالمطروحةلألفكارالفقريالعمودلكن، كثيرةقضاياحدثمايطرح
جوهرهتزييفتسهلملتبسةبطريقةعمًدامعهالتعامليتمالمصطلحفهذا» الصهيونية«

يوجهواأنبهدفالصهيونيةضدأنهماليهودمنالكثيرونيدعيحيث، وتمريرهالحقيقي
إلىوصوال) الصهيوني (السالمإلىيأخذونناثم، الحقيقةلتتوهفقطاليهودبعضإلىاهتمامنا
العربمنأيالجانبينمنالمتطرفينمواجهةبدعوىاليهوديالعربيالتآخيمنطق

خطرتصاعديتجاهلونبلفحسبالتاريخيةالحقائقيتجاهلونالبذلكوهم!!، واليهود
نطاقإلى» البحرإلىالنهرمن «وحلمالتاريخيةفلسطينتجاوزالذيالصهيونيالمشروع

».الجديداألوسطالشَّرق «غرًبااألطلسيإلىشرًقاوالهندالصينحدودمنيمتدبكثيرأوسع

إليناحملتالتلفزيونشاشاتأنالماضيالصيفلبنانعلىاإلسرائيليالعدوانأثناءأتذكر
منوكبارشبانعبرحيث، اإلسرائيلية» اآلنالسالم «لجماعةهزيلةتظاهرةمشهد

علىجسيمةمخاطرتشكلألنهااإلسرائيليةالحكومةسياساتمنغضبهمعنالمتظاهرين
اآلنالسالملجماعةيروجونمنبيننامنأن– للمفارقةويا– حينفي، إسرائيلمستقبل

.الفلسطينيللحقدعمهمابدعوىاإلسرائيليولليسار
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»،اليهوديةالقوميةهيالصهيونية «أنتؤكدالتيالحقيقةيطمسالمنطقهذافانولألسف

كاستعماراليهوديالكيانويجسدها، علميأساسأيعلىالتنهضزائفةقوميةوهي
.فلسطينفيتوسعيإحالليعنصرياستيطاني

للتفرقةموضوعيمعيارووضع، لهاالتصدييجبالتي» الكبرىالخديعة «جوهرهوهذا
هذاوجوديؤيديهوديكلأن «هوالمعيارهذا. الصُّهيونيوغيرالصهيونياليهوديبين

ناحيةمنالخديعةابتالعيجنبناالمعيارذلك» بالعكسوالعكس، صهيونيهوالغاصبالكيان
،درويشيوسف (مصرفيالثالثةاليهودأكذوبةيكشفوذلك، أخرىناحيةمنواالبتزاز

معادونبلصهاينةليسوابأنهمالمثلبهميضربالذين)، سعدصادق، هارونشحاتة
،وبقاءهالصُّهيونيالكيانوجوديؤيدانفهما، والثانيباألولمعرفتيواقعفمن. للصهيونية

»لشعبيندولتين «أساسعلىواإلسرائيليينالعرببينوالتآخيالسالمبضرورةويموهون

.تماًماالرأيهذايشاطرهمافإنهمباشربشكلعليهأتعرفلمالذيسعدصادقثالثهمأما

:بنينجويلعنالدفاعفيوردمابعضعندقليالوأتوقف

وقفضرورةعنبنينرؤيةعباسرءوفللدكتورالمتصدونيؤيد: الصِّراعحلكيفية
بعدأنهناسين، السالمإلقرارأخرىوسائلعنوالبحث، منهاالجدوىالتيالمسلحةالمقاومة

سقطوأنهأبًداالسالميتحققلموإسرائيلمصربينوالصلحالسالمعلىعقودثالثةمرور
.الصراعفيجديدةلجولةالقوىونحشدالعدةنعدأنوعلينا، استراتيجيًّاسقوًطا

يقصداألخيرأنبنينجويلعنالمدافعينأحديدعي: حمرهنودإلىالفلسطينيونتحول
فيالتفكيرعلىوالحثبالفلسطينيينالمحدقةلألخطاربموضوعيةالنظربلالتواكلعدم«

ماأدريولست» المأساويةالنهايةهذهإلىالوصولتمنعأنيمكنهاخالقةومشاريعوسائل
كلسيوصلالذي» الجديداألوسطالشرق «غيرهؤالءيقصدهاالتيالخالقةالمشاريعهي

.الحمرالهنودمصيرإلىاإلقليمشعوب

نظرهماليلفتهؤالءولكنصهاينةغيريهوديوجدبأنهبالطبعنسلمنحن: والفاشيوناليهود
شعوبمععداءفي(!!) بشجاعةيقفونبل، اليهودبيديومياللفلسطينيينالجماعيالقتل



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

398www.RaoufAbbas.org

هؤالءأنويدعون، والصمودالممانعةطريقاختارتألنها، كبيرةمقاومةوحركاتبكاملها
!!للسالمومعادينومتعصبينإرهابيينمجردهمالطاقةيفوقمايعانونالذين

.بإصرارمعاركنانخوضأنوعلينا، وواسعةعديدةجبهاتعلىالقتالعليناُفرضلقد

والتزييفالصهيونيةلالختراقاتالتصديمعركةفيالجهدكلنبذلالمعاركهذهووسط
.وثقافتهاالمقاومةشأنمعاولنعلي، المخاطرمنوشعوبناأنفسنالتحصينالصهيوني
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المؤرِّخينعلىالنَّاريفتحُ» المصريِّيناليهُودشتات «كتابصاحب
المصريِّين

*بينينجويلمعفرجمحمَّدأجراهحوار

»الشروق «دارعنالصادربنينجويل. دكتبأحدث» المصرييناليهودشتات «كتابيقتحم

القوميةالوالءاتبينالتاريخيةالحقيقةفيهاتاهتالبحثعليعصيةمنطقة- أياممنذ
قيامبينماالفترةفيالمصرييناليهودتاريخالكتابيرصدحيث، والدينيةواأليديولوجية

فياليهوديالوجودانقرضعندما1956السويسحربوقيام1948فياإلسرائيليةالدولة
.مصر

،األمريكيةللجامعةالتابعاألوسطالشرقدراساتمركزرئيسمنصبحالًيايشغلبينين

أهمأحديراهالبعض. ستانفوردبجامعةالحديثاألوسطالشرقتاريخأستاذذلكقبلوكان
األصواتأهمأحدفهو، اليهوديةأصولهورغم . األوسطالشرقدراساتمجالفيالعاملين
دائمفهو، عموًماوالعربالفلسطينيينضدالعنصريةلسياساتهانتيجةإلسرائيلالناقدة

.المنطقةفياألمريكيةالسياسةمساوئعنالحديث

عنودافع، آخراختياًرااختارإنهيقوللكنهشبابهفيُمتحمًِّساصهيونيًّاكانأنهينكرالبينين
جعلالذياألمرملتبسةمواقفهأناآلخرالبعضيريفيما. واضحةبشجاعةواختيارهموقفه
السياساتيخالفونمصريينأكاديميينقبلمنضدهتوجهواالتهاماتالحمالتمنالعديد
لمراقبةمخصصةاإلنترنتعليمواقعهناكإنبل، األمريكيةالجامعةفيانتهجهاالتي

صورتهنشرتكما، بالجامعةمحاضراتهعنتقاريركتابةعليالطالبالموقعوحثَّ، الرجل
الصهاينةأحدبتأليفهقام» لإلرهابالجامعاتمناصرة «عنالكتبأحدغالفعلي

.أمريكافيالمتطرفين

الكتابعنللحديثاألمريكيةبالجامعةمكتبهفيالتقيناهالرجلحولالجدلمنحقولوسط
بينيناختارالمصريينالمؤرخينمنكاملجيلمعومشكالتهحولهوالجدلصدورهقصة
.النارعليهيفتحأن

.2007أكتوبرمن26، البديلجريدة*
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:الحوارنصُّوهذا
األعليبالمجلسللترجمةالقوميالمشروععنالكتابيصدرأنالمفترضمنكان- 

؟.الشروقدارإلىاألمربهلينتهيهناكصدورهعطلالذيفماللثقافة

عليهموأجبت، ونشرهالكتاببترجمةإذًنامنيالمجلسطلبأن2004صيففيحدث- 
،أسابيعستةبعدالقاهرةإلىمجيئيلحينالتفاصيلمناقشةتأجيلوطلبت، المبدئيةبالموافقة

عباسرءوفالدكتوروسيكتب، الكتابعليسيعملمترجًماهناكإنليقالواقدوميبعد
وشتميالكتاب» شتم «لمجردستكونالمقدمةأنأعرفألني، ذلكفرفضتللكتابمقدمًة
.ورائهمن

؟.سيحدثذلكأنعرفتوكيف- 

التيبهعالقتيتاريخمنذلكأعرف، للساميةمعاٍد، عربيقوميمؤرخعباسرءوف- 
هلاألحمرالعلم «كتابيلتحضيرالبحثبعمليةأقومكنتحيث، الثمانينياتمنتصففيبدأت
،إسرائيلدولةإنشاءساعةالمصريينالماركسيينسياساتعنوهو؟» هناكيرفرفكان

إلىسافرتالفترةهذهوسطفي، البحثعمليةالتمامأشهرأربعةحواليبمصروأقمت
كوريلرفاققابلتوبالفعل» كورييلهنري «أوراقعلىالحصولأجلمنباريس

نقاًشاشهدتالفترةهذهأن، المصدرذكرعدممنيوطلبوا، الخاصةأوراقهكلوأعطوني
»يهوديته «وعالقةالمصريةالشيوعيةالحركةفيكورييلدورحولمصرفيساخًنا

أوراقعلىأحديطلعلمحيث، تاريخيأساسالنقاشهذاألغلبيكنولم» ماركسيته«بـ
لمناألوراقهذهأعطيأنالمفيدمنأنهفرأيت، الفلسطينيةالقضيةفيوآرائهكورييلهنري

منعددسؤالبعد، للنقاشأساسهناكويصبحالجميعمنهايستفيدكينشرهايستطيع
القاهرةبجامعةالتاريخقسمرئيسوقتهاكانالذيعباسالدكتورإلىتوجهتاألصدقاء

الدكتوراهلرسالةإعداديوقتالمصريةالعاملةالطبقةتاريخحولأعمالهقرأتقدوكنت
.المختلفةالسياسيةبالقويالعمالعالقةحول
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مقابلفيمنهوطلبتالفلسطينيةبالقضيةالخاصةالوثائقمنكاملًةنسخًةوأعطيتهإليهذهبت
الموجهةاالتهاماتهذهمنكورييلرفاقلقلقنظًراالوثائقعليحصلكيفيذكرأالذلك

.الراحلالشيوعيللقيادي

صدر» المصريةالشيوعيةوالحركةكورييلهنريأوراق «بعنوانكتاًباعباسنشرفترةبعد
تنمالتيوالشتائماالتهاماتمنضخمةبكميةحفلتالعباسوأخريللمترجمةبمقدمةالكتاب

كونهإلىباإلضافة، التاريخيالبحثسياقعنالكتابتخرجلدرجةالوثائقفهمعدمعن
تقريًباالوحيدكنتوقتفي، شابأجنبيباحثمنالوثائقعليحصلأنهالمقدمةفيذكر
الكنتووقتها، جدًّامنيكورييلرفاقأغضبالذياألمروهو، المنطقةهذهفييعملالذي

.عليهالردأستطعولمعلميًَّةدرجًةأشغل

؟.بينكماالوحيدالموقفذلككانهل-  

وكان، وقتهااألمريكيةالجامعةفيعباسيعملكانحين، تقريًبا1993منتصففيحدث- 
مصرفيعملعنديوكان، القوميةالوثائقدارحولأسبوعيالقاًءينظمانحناونلليهو

عليضيًفاالمتحدةالوالياتفيكانحيثكبيرةبسعادةرءوف. دوقابلنياللقاءوحضرت
،أعملحيثستانفوردبجامعةمحاضرًةلهونظمت» األوسطالشرقدراسات «جمعية

.كورييلهنريوثائقموضوعمعهأفتحلمولكنني

الضيقبالغةحالةفيكنتإذذلكتأجيلمنهطلبتلكننيللمقابلةموعدتحديدمنيطلب
وسفريوالديوفاةباحتماليةوأخبرته - إسرائيلفييقيمالذي - والديوفاةأنتظرحيث

،أيامعدةبعدوعدتوسافرتثالثةأوبيومينذلكبعدالوفاةحدثتوبالفعل، إلسرائيل

معيتعامللكنهإليهفذهبترءوف. دشاهدتالجلسةبدايةوقبل، األسبوعياللقاءوحضرت
مقدمةيكتبأنرفضتلذلك، فيهاالتقيتهمرةآخرهذهوكانت، بالمرةموجودغيركأنني

.علميبشكلالكتابمعتتعامللنألنهاالكتاب

؟.منكموقًفايتخذجعلهفيسبًباكانتإسرائيلفيتعيشعائلتكبأنمعرفتهأنتعتقدهل- 

هذهولكن، الأمإسرائيلفييعيشعائلتيمنجزًءابأنعلمعليكانإنأعرفال- 
منموقفي. إنسانلكلموقفيبتوضيحمطالبغيروأنا، أخفيهاوالمعروفةالمعلومات
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وأناهناكيعيشواأناختارواهم، فيهعّلييزايدأنأحديستطيعوالوصريحواضحإسرائيل
فيأبيهذاولكن، الموقفهذابسببكلمةمعهمأتبادلالسنواتخمسوظللترفضت
اختارألنهفليس، جنازتهحضورحقعليينكرأنعادلأحديستطيعوالويموت، النهاية

.للجميعواضحةومواقفيالسياسيأبيانتماءثمنألدفعمستعدًّاولستإسرائيل

؟.ذلكعليردًّاالكتابمقدمةلكتابةفهميخالداختياركانوهل- 

يقومأنعليهمعرضتالمقدمةعباسرءوفلكتابةرفضيفبعدهكذااألمريكنلم- 
أنهممنهاعرفتموافقًةفأبدوا، بالفكرةمرحًباوكان، المقدمةبكتابةأحمدسيدمحمدالراحل

فيهاأخبرنيرسالةشكرمحمدليأرسلأنذلكبعدبالمصادفةوحدث، الكتابينشروالن
فترةبعدبالفعلبترجمتهوقاموأعجبهالكتابقرأوأنهبالكويتيعملجامعيأستاذأنه

مطلعفيأحمدسيدمحمدتوفيالوقتهذافي، الكتابنشروطلبتالشروقداربياتصلت
حيثفهميخالد. دوقابلت2006أغسطسفيالقاهرةإلىوجئت، حميًماصديًقاوكان، 2006
التاريخيةالدراساتمجالفيسمعتهمرموقجامعيأستاذوهو، بحثإجازةيقضيكان

ووافقالكتابحولمعهتحدثتطويلةفترةمنذأصدقاءونحنوخارجهامصرفيمعروفة
.المقدمةكتابةعلي

؟.أيضافهميخالديهاجمعباسرءوفولكن- 

المدرسةوهي، التاريخقراءةفيالمصريةالقوميةالمدرسةيمثلونوأمثالهعباسرءوف- 
والحقيقةوالواقعصهيونيأنكعندهميعني» قوميا «لستفكونك، واألسوداألبيضإالتري

القوميًّالستكونكأنيفهمأنيستطيعالالتيارهذالكن، بكثيرذلكمنأوسعالتاريخيان
.عديدةأخريأشياًءيعنيولكنهصهيونيًّاكونكيعني

والمؤرخينالتاريخيةالتقليديةالمدرسةبينالمعركةفيطرًفاستصبحأنكتعتقدهل- 
؟.الجدد

أنا، مصرفيسياسيثقافينقاشفيأدخلأنأودوالمعركةأيفيطرًفاأكونأنأريدال- 
إلىأستمعأنوأرغب، اإلنجليزيةباللغةالمتحدثينمناألساسيوجمهوريباإلنجليزيةأكتب
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معركةفيطرًفاأكونأنلكنبهأهتمماهذا.. كتبتهماحولعلميةومناقشاتمالحظات
.اهتماماتيوالوظائفيمنفليس

قبلمنللهجوميعرضكأنللبحثكمادةالمصرييناليهودتاريخاختيارمنتخشألم- 
؟.البعض

والحقيقةالتزاماتيمعيارعدامعيارأليتخضعالأبحاثيلموضوعاتاختياريبداية- 
منبالعديدمتصالكانإذ، المصرييناليهودتاريخحولأكتبأنفترةمنذأودوأنا، العلمية
الوأنا، فيهااليهودومواقفالمصريةالشيوعيةوالحركةالعمال، قبلمنبحثتهاالتيالقضايا

كلمًةألكتبأكنلمكذلككنتلوألنني، الفعلردتوقعتأثيرتحتوال، جدالأثيركيأكتب
اختياراتيعليبناًءأعملولكني، أمريكافياإلسرائيلي- العربيالصراععنواحدًة

.العلميةوالمناهجالوسائلوباستخدام

المطالبةمنالمصرييناليهودتمكنكوثيقةيستخدمأنيمكنكتابكأنتعتقدهل- 
؟.عنهاتعويضهمأومصرفيبممتلكاتهم

لدفعالحالةهذهفيمضطرًةستكونالتيإسرائيلتقبلهالنالمطالبهذهألنذلكأعتقدال- 
.المطالبهذهمثلتدعملنفهيوبالتالياحتاللهافترةطوالسيناءبترولعنتعويضات
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مصرفيأزمةًيُفجِّرُاليهُودشتات
*محُمودسيِّد

واجهاتيتصدر، واحدكتابعنإالحديثالُصحفهافيكما، اآلنالقاهرةُمثقَّفيجلَساتفي
الشروقدارأصدرتهالكتاب. مبيًعااألكثرالكتاب - قليلةأيامخالل - باتإنهحتى، المكتبات

بخالفإثارةاألكثراألمرلكن» المصرييناليهودشتات «هوومثيرالفتعنوانتحت
معاركفيطرًفاكانالذياألمريكياليُهوديالمؤرخ، بينينجوئلمؤلفهباسميرتبطالعنوان

.كثيرةوحكايات

حقولمنالكثيريقتحمالذيالجريءبالكتابتصفهأنإاليمكنالواحدةعبارةفيالكتاب
المحوريةالفكرة. مصرفيوالثقافيةالسِّياسيةالحياة» تاُبوهات« منظلتأموًراويعيداأللغام

الفكربأنتؤمنللكتابقدمالذيالمرموقالُمؤرخفهميخالدالدكتوربحسبالكتابفي
وإنكارالمصرييناليُهودقمعفيمًعااشترَكاقدمصرفيالقوميوالخطابالصهيوني

الصَّفحاتفيبينينعنهايعلنرئيسيةفرضيةعليذلكإلىباإلضافةالكتابويقوم. وجودهم
لزوالمفتوحةنهايةذاتنقديةمعالجةعنالحديثوهوللقاريءيقدمهاقتراحعبراألولي
المصرييناليهودمنضئيلةأقليَّةأن: األولالمعطي، معطيات3خاللمناليهوديةالطائفة
.1948العامبعدحتىَصهاينًةُنشطاًءكاُنوا

الذينخصوًصاالنكبةعامبعدمصرغادرواالذيناليهودمعظمأنهو: الثانيوالُمعطى
التأكيدعليفيقوم: األخيرالمعطىأمَّا، إسرائيلإلىيذهُبوالمكافيةماليةمواردلديهمكانت
والُممارساتالطَّائفيةالحياةمنأنماطتشكيليعيدونذهُبواأينماالمصرييناليُهودأنعلي

.مصروبينبينهمالرَّابطةعلىتحافظالتيالجماعيَّة

الجانبينعلىالبكائياتمخالفة
الذياإلسرائيليالقوميالتاريخيالسَّردتخالفيقترحهاالتيالمعالجةهذهأنبينينيرى
كما» الصهيونيالمشُروعمسيرة «نطاقفيبأكملهاالمصريينلليهودالحياتيَّةالتجاربيضع

.2007أكتوبرمن27، العربياألهراممجلة*
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القوميالتاريخيالسردمعتتطابقوالتنسِجمال - أيًضا - المعالجةهذهأنكذلكُيالحظ
.الصُّهيونيَّةالُمؤامراتخاللمنالمصريةاليهوديةالطائفةزواليفسرالذي؛ المصري

عددالتهامتدفعهالتيصاحبهُجرأةوالكتابالكاتبمنهجفيللنظرالالفتالجانبلكن
».للسَّاميةُمعادين «بكونهممصرفياليهودأوضاععالُجواالذينالمؤرخينمنكبير

إسرائيلتستخدمهاماعادًةالساميةمعاداةتهمةأنشكمنهناكليس:  «قائالويستدرُك
فيوسياساتهاالفلسطينيةللحُقوقإسرائيلانتهاكاتضدالموجهالنقدإلسكاتومؤيدوها

الغالبيةأنيؤكدالذي، بينينجوئليقصدهالمابالتأكيدوهذا». غزَّةوقطاعالغربيَّةالضفة
ذهنيةُصوراستخداميواصلونالمصرييناليهودعنكتبواالذينالمصريينمنالعظمي
.للسَّاميةمعاديةشائعة

،لهالتهليلمبرراتبعضفيهيجدقدالكتابعنالمصريةالصُّحفبعضكتبتهلماالُمتابع

لسياساتكنتيجةجاءتمصرفياليهودلهاتعرضالتيالمضايقاتتكونأنينفيفالكتاب
الذينالصهاينةمنالكثيريدعيكما، المصريةالحكومةقبلمنضدهمموجهةساميةال

سياقهافياألموريضُعهو، إسرائيلمعحربحالةفيكانتمصرأنواقعيتجاهلون
حربأثناءمصريُهودلهاتعرضالتيفالُمضايقات، بدونهفهمهايمكنالالذيالتاريخي

الضعفأوالقوةحيثمنتأثرهاذلكعليوالدليلسياسيةألسبابكانتوبعدها1948
.فلسطينفياألموربمجريات

التحوُّلنُقطةسوزانا
«بـأكثرالشهيرة» سوزاناعملية «وقوعمعبدأتمصرفياليهودمشكلةإنالقوليمكن

فيأساسيةتحولنقطةكانتأنهاذلك، الكتابفيمركزيًةنقطًةتمثلوالتي» الفونفضيحة
مصرفياليهوديةالطائفةحياةفيسياسيحدثأبرز «بينينيصفهاكماأومصريهودحياة
».1956عامإلى1949عاممن

نظمتها، مصرضدوتجسستخريبأعمالفيمصريونيهودتورطالعمليةهذهفي
.ووالءاتهمهوياتهمبشأنجوهريًَّةأسئلًةأثارالذياألمر، اإلسرائيليةالحربيةالمخابرات
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كانتالتيالبريطانيةالحكومةإقناعكانالعمليةمناإلسرائيليالهدفأنإلىبينينويشير
.متطرفةدولةمصربأنالقناةمنالبريطانيةالحاميةانسحاببشأنمصرمعمفاوضاتفي

أيديعليدمرأوتماًمااختفيقدالعمليةهذهوثائقمنالعديدأنإلىالنظربينينويلفت
منالعديدمنالتيقنعدمجعلمما،األمريكيةالمتحدةوالوالياتوبريطانياإسرائيلحكومات
مصرمنلكلالشعبيةالسياسيةالثقافةفيالظُهورمتكرِّرَةفكرًةجعلهاحولهاالحقائق

اليهودبأنتقولالتيالصهيونيةاالدعاءاتتفنيدإلىكتابهفيالمؤلفوينتهي. وإسرائيل
المصريةالحكوماتتكونأنينفيكما، لُهمسنحتفرصةأولفيإسرائيلإلىهرولوا

.ساميةالسياساتمعهمانتهجتقدالمتعاقبة

اللُّغزالرجُلسيرة
لشهيةالمثيرةالفواتحمقدمتهفيالكتابمؤلفيطرحهماألهمالُموجزالعرضهذاُيفسِّرقد

مابقدربموضوعهيرتبطالالكتابحولالقاهرةحكاياتفيشهوًةاألكثرلكن، القاريء
فإنفهميخالدالمؤرخيشيروكما. المقاييسبكلإشكاليةسيرةوهيمؤلفهبسيرةيرتبط
تقتربلفترةإسرائيلفيالصهيونيةالمستعمراتفيعاشاليهودياألمريكيبينينجوئل

هذهأعضاءأحدعنالعربيةتعلموهناك» إيميكميشمارها «مستعمرةفيشهورستةمن
بجامعةالتحقاألمريكيةالمتحدةالوالياتإلىعودتهوبعد، العراقيينمنالمستعمرة
مصرإليرحلةبأولوقام، األوسطالشرقدراساتمركزفيدرسكما، العريقةبرينستون

).1969العامفيالكتابفيتفاصيلهايروي(

جمعيةأفكارعنأفكارهتفصلالتيبالُهوةيشُعربدأإسرائيلإلىعودتهوعندوتدريجيًّا
فهميوبحسبتماًماقرر1970عامصيفوفي. إليهاانتميالتيالصُّهيونيةالشبابالحرس

الجامعاتفيالعلميطريقهوواصل، بهيهتديفكريكمرجع» الصهيونيةعنيتخليأن«
األمريكيةالجامعةفياألوسطالشرقتاريخمركزمديرمنصبإلىوصلحتىاألمريكية
فييتوقفالوالجدالالتاريخذلكومنذ، 2006سبتمبرمنذالمنصبهذايشغلحيثبالقاهرة
بدأالماضيمايوأيامصبيحةففي. اللغزاألستاذهذاحولوالمثقفيناألكاديميينبعضأوساط
 «عنوانيحملبينينجوئلضدبياننصاإللكترونيبريدهمعلىيتلقُّونالمثقفينبعض
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،القاهرةفياألمريكيةالجامعةداخلالتطبيع» اليساريالصُّهيونيبينينجوئلتعيينبَشائر

:التاليالنصيتضمن

الشرقدراساتقسمكرئيس» اليساريالصهيوني «بينينجوئلتعيينبشائرتظهربدأت«
بينساخنةمعركةبدأتفلقد. العربيةالدراساتقسمسابقايسميكانوالذي) حاليًّا( األوسط

إلىالصراعهذاأدي. والتقدميةالوطنيةبمواقفهمالمعروفيناألساتذةومجموعةالقسم
The Newsletter of MESCالقسممجلةخاللمنالنشرةمجلسمنحنانلليإزاحةالدكتورة

المنظور«تعتمدالتيالنشرةسياسةعلياحتجاجيًّابياًنااألساتذةمنعددأصدروقد
».اإلسرائيلي

،أمينجالل- َغُزولفريال - حنَّاِنلِّليبحجمالمصريةالثقافةفيكبيرةأسماءالموقِّعينمنو

.وآخرون

جريدةأنالسيما، تتسعكانتوعالقاتهبينينحولوالجدلالنميمةشهوةلكن. البيانانتهى
التشددحدإلىالواضحالقوميالخطابذيالناصريالعربيالحزببلسانالناطقةالعربي
رءوفالدكتوركتبالجريدةصفحاتفعلي، بينينحولآخرنوعمنلنقاشساحًةكانت

،األمريكيةللجامعةالمريبالدورعنمقاالالقاهرةجامعةفيالحديثالتاريخأستاذعباس

الذيبالجامعةأوسطيةالشرقالدراساتلبرنامجالجديدالتوجه- قولهحدعلي- فيهتناول
.وحدهااإلسرائيليةالنظروجهةإبرازعليركز

عنللدفاعنفسهاالجريدةصفحاتعليالمرُموقينالمصرييناألساتذةمناثنانتصدَّىوقد
،نيويوركبجامعةالحديثاألوسطالشرقتاريخأستاذفهميخالد.دأحدهما، بنينجوئل

.بالقاهرةاألمريكيةبالجامعةالمساعدالسياسياالقتصادأستاذسليمانسامر. دواآلخر

وتنديدهالفلسطينيينلحقوقانحيازهمؤكًِّدابينينبجوئلاإلشادةهواألوللهتعرضماأهم
توردهاالتيللتحليالتالثانيتعرضفيما. اإلسرائيليةاالستيطانيةاالستعماريةبالسياسة
،إلسرائيلمنحازةمواقفتحملالتي، األمريكيةالجامعةفيبينينعليهايشرفالتيالمجلة

وداعًيا، معهانختلفمواقفوراءهاتحليالتتحجبأالاألكاديميالحقلفيمفهومذلكبأن
؟.الصهيونيغيرومنالصهيونيمنحولوموضوعيهادئنقاشإلى
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المقاهيإلىاألوبرادارمنحكايات
قلًَّةلكن، الكتابتلقيعمليةفيَصداهتركبينينجوئلحولالجدلهذاأناآلنالمؤكَّداألمر
عربيةترجمةلنشرالمتحمسينأكثربينمنكانعباسرءوفالدكتورأنتعرفمنهم

عليالكتابنشرللترجمةالقوميالمشُروعيتولَّىأنواقترح، باإلنجليزيةقرأهأنمنذللكتاب
بياناتمعركةوقبل، مبكِّروقتفيجاءالذياالقتراحهذالكن، مقدمتهبكتابةيقومأن

الذيبينينجوئلمنمعارضًةوجدالنَّاصريالعربيصحيفةومقاالتاألمريكيةالجامعة
:الماضياألسبوعاألمريكيةبالجامعةمكتبهفيالتقيتهحينليقال

معاٍدكمؤرخأعتبرهألنني، الكتابتقديمعبَّاسرءوفيتولَّىبأناقتراحقبولرفضت«
المواقفأنتقُدكما، الكتابفيبنقِدهأقومالذيالعربيةالقوميةلخطابمثاليابنوهو، للسَّامية

».المصريِّيناليُهودمنالخطابهذاُدعاةيتبنَّاهاالتي

رءوفالدكتورتالميذمنأننيكما، قوميَّةمؤسسةيمثلصحفيأننيبينينأمامأعلنتحين
كونياالنزعاجهذامنوزاد، الرسميةالصحفيحبالألنهواضًحاانزعاًجاأبديعباس
القاعةمنالخروجعليهعرضتحينأننيغير، ُمسبقموعدوبالصديقبصحبةإليهجئت

،خُروجيرفضالنقاشالستكمالجديدموعدتحديدطلبوعند - نظرهلوجهةاحتراًما- 

ذلككان!!. كافبشكلألسئلتييتحمَّسأندونلكن، صديقيمعالحواريواصلأنوقرَّر
لكنه، ليقالهكذا» ُمسبقبموعدالرتباطه «نظًراُمربكةبطريقةاللقاءإنهاءيقرِّرأنقبل
.قديمةعباسرءوفبالدكتورمعرفتهأناللقاءخاللليأكَّد

عندما: «قائالتماًماعباسبرءوفالشخصيةعالقتهأنهتالتيالمحطةسردبينينيواصلثم
فيينشطانحنانلليوالدكتورةرءوفالدكتوركانالتسعينياتأوائلفيالقاهرةإلىعدت
معهُأثرولم، بوجوديسعيًداوكانمعهوالتقيت، كثيرةعلميةوسيمناراتعملورشعمل
األوسطالشرقدراساتلجمعيةبهاقامعلميةزيارةخاللالتقيتهوقدخُصوًصامشكالتأية
العالقةجعلهذاوكل، ُطالبيمعواللِّقاءمنزليفيالعشاءإلىودعوتهالمتحدةالوالياتفي

لهوقلت، الدعوةقبولعدمعناعتذرتلكني، منزلهفيللعشاءدعانيإنَّهحتى، إيجابيَّةبيننا
أميمنإلحاٍحعليبناًءبالسرطانالمريضوالديلزيارةإسرائيلإلىللعودةُمضطرٌّإنَّني
رءوفوجدتـبينينيواصلـعدتوحين، إسرائيلزيارةلفكرةرفضيتعرفكانتالتي



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

409www.RaoufAbbas.org

فيتعيشالتزاللعائلةابًناكونيعنشيًئايعرفيكنلمأنهليويبدو، تماًمايتجاهلني
لكنوأصدقائيطالبيمنكثيرأوساطفيمعروًفاكانالمعلوماتهذهبعضأنمعإسرائيل

».بهمالتقيمنلكلماضيَّعنأعلنأنالمعقولغيرمن

اليهودشتات «كتابفيرأيهلمعرفةبهاتصلتحينعباسالدكتورليأكدجهتهومن
جوئلحكاهاالتيالوقائعمنالكثيرليأكدكما، العلميةالناحيةمنالكتابأهمية» المصريين

علييتردَُّدونممنأنهعرفحينتماًمابينينيتجاهلفعالبدأبالفعلأنهإلىمشيًرا، بينين
.إسرائيل

أنهعلىمشدًِّدا، الماضيمايوفيالعربيصحيفةفيكتبهالذيالمقالإلىجديدمنوأحالني
،عاممديعليأدائهمناستنتجتولكني، بينينجوئلمنشخصيموقفاألمرفييكنلم

علياألمريكيةالجامعةحرصيكشفمااألوسطالشرقدراساتلمركزمديًراعملهخالل
بعدإالإليهاألنظارلفتدون، إسرائيليينأكاديميينمععالقاتإلقامةالجديدالتوجهتمرير

ومعرفة، بهاواهتمام، بمصرقديمةصالتلهفالرجل، األرضعليحقيقًةيصبحأن
توجهدعماتجاهفيسابقةمواقفوله، المصرياليسارفصائلبعضعندقبولوله، بأحوالها
.والَفلسطينييناإلسرائيليينبينالسَّالم

إلىبينينقربالذيوالسياسياألكاديميالنشاطهذابينماشتان: «المقالفيرءوفيقول
فيبهيقومالذيالدوروذلك، العربياليسارشخصياتوبعضالعرباألكاديميينبعض

التوجهلتمريروالسياسيةاألكاديميةالخلفيةلهذهتوظيفهوأراهوما، األمريكيةالجامعة
أنظارلفتدونالخطةاستكماليضمنفوجوده، االنتباهإثارةدوناألمريكيةللجامعةالجديد
».يجريماإلىوالعربيالمصريالعامالرأي

المُناظرةيرفضبينين
كتابهحولعامةندوةبإقامةيقبلأنيمكنهلسألتهقدبينينجوئلمعاللقاءخاللكنت

مالديهمأنأعتقدالألنني، ذلكأرفض: «فأجاب؟. متخصصينمصريينمؤرخينبمشاركة
الكتابحولمالحظاتإلىأستمعلكيبحاجةأننيرغم، الموضوعهذافييقدموهأنيمكن
».علميبأسلوبهذايتمأنبشرطلكن، قيمةلهاليستكتاباتيبأنلييقولمنذلكفيبما
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رأيهعنأسالهلكيالكتابلترجمةمرشًَّحاكانالذييحييإيمانبالدكتوراتصلتجهتيمن
 -والتعليقالردتستوجبأفكاًرايتضمنلكنه، مهمالكتاب: «ليفقالالكتابمضمونفي

حينلهايروجالتيالمقوالتاألفكارهذهبينومن؛ قاطعبشكلبينينجوئلرفضهماوهو
،المصرييناليهودمنموقفهمافيالعربيالقوميوالخطابالصهيونيالخطاببينيساوي

عنفضال، محلهافيليستفهيوبالتالي، الضحيةوخطابالجانيخطاببينمساواةوهي
ممتلكاتعنحديثهالخطرومكمن، الساميةبمعاداةالمصريينالمؤرخينمنلكثيراتهاماته
فهمهايمكنوال، الموضوعلتناولعلميةمنهاأكثرسياسيةمداخلوهي، المصرييناليهود

كتابهفيفهو، اإلسرائيلي- العربيالصراعمنموقفهفيبينينيتبناهالذيالخطاببتحليلإال
»اإلسرائيليـالعربيوالصراعالماركسيةالسياسة؟: هناكيرفرفكانهلاألحمرالعلم«

اليسارمعالصهيونياليساريجريهاتفاهماتإلىبوضوحيدعو1996عامبالعربيةُنِشر
.الصراعلحلكوسيلةالمصري

أستاذُسليمانَسامرالدكتوراالقتصاديالباحثلسؤالدفعنيالكاتبميولحولالسُّؤال
فيجوئلناصُروامنبينمنكانوالذياألمريكيةالجامعةفيالمساعدالسياسياالقتصاد
:ليفقالضدهثارتالتيالحملة

إلىتحتاجدقيقةغيرمعلوماتفيهاوجدتألننيعباسرءوفمقاالتعليللردتحمَّست«
والاإلطالقعليصهيونيًّاليسبينينجوئلأنوتقديري، التحاملمنقدًراوتشكل، تصويب
معكبيًراتعاطًفافيهاإنَّبللهامتابعتيخاللمنصهيونيةتوصيفاتأيةأفكارهعليتنطبق
إلكترونيةمواقععليمعرفتهايمكنذلكجراءكثيرةلحمالتوتعرض، الفلسطينيةالقضية
».جديدة

ألعرفللترجمةالقوميالمشروعإلىأحالنيحديثهُينهيأنقبليحيىإيمانالدكتوركان
القوميالمشروععلياشترطبينينجوئلأنمؤكًِّدا، الكتابنشرعنالمشروعتراجعسبب

التعاملخاللمنعبريةمصادرإلىبالعودةالكتابنصفيالعبريةالفقراتترجمةللترجمة
.الثقافةوزارةمؤسساتتقبلهالأمروهو، اإلسرائيلياألكاديميالمركزمكتبةمع
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الصَّعبةبينينشرُوط
 -للترجمةالقوميبالمشروعوالمتابعةالتنسيقمدير - العالمُشهرتللدكتورةذهبتحين

بينينلكتابعربيةترجمةنشرفكرةعنللتراجعالمشروعدفعالذيالموقفحولألسألها
التيللترجمةالمقدمةكتابةعباسرءوفيتوليبأناالقتراحبينينجوئلرفض: «ليقالت
سيدمحمدالراحلالكاتببذلكيقومبأنواقترح، عليهاالعملبدأقديحيىإيمانالدكتوركان

التيالحملةتابعناوقدخُصوًصا، الكتابلترجمةالحماسةتراجعتاألخيروبموت، أحمد
أنوالسيما، الجَدلهذاعناالبتعادفضَّلناوقد، األمريكيةالجامعةفيالمؤلفحولدارت
أيقبولرفضكما، المشروعُتالئمالالتيالشروطمنالمزيدفرضفييرغبكانبينين

إليهاالعودةينبغيعبريةمصادروجودإلىأشاركما، عباسرءوفطرفمنيأتيمترجم
المادةبأصولباالستعانةمصريينمترجمينعليفيهانعتمدبأنعليهفاقترحت، الترجمةعند

».لذلكُمتحمًِّسايُكنولملديهالعلمية

القوميالمشروعحماسةعدملمسحينأنهإلىيشيرالكتابحولحديثهفيبينينجوئل
الذيشكرمحمدمناقتراحبينهامنبترجمتهأخرياقتراحاتيتلقىبدأ، للكتابللترجمة

ألن: «ليقالكما، الفورعليالعرضقبلوقد، الترجمةبنشرالشروقدارمنعرًضاتلقي
».وراءهتقفكبيرةنشردارإلىبحاجةكانمعاركمنيثيرهبماالكتاب

ليست: «بينينجوئلليقالهماتذكرتجديدمنعباسرءوفإلىبأسئلتيأتوجهأنقبل
فالكتاب، القوميةالمدرسةمَعاييروفقالتفكيريتبنونمنكلمعوإنما؛ رءوفمعالمشكلة

».كذلكالقوميينيرضيلنلكنه، صهيونيًّاليس

دارمثلكبيرةنشردارلقيامدافعاكانلعلهكبيًراسيكونالكتابحولالجدلأنالمؤكَّد
،سلماويسيفيؤكدالتيالمغامرةوهي، القنبلة-الكتابونشرالمغامرةدخولالشروق

التيالدارعملفيتصبخطوةوإنمااإلطالقعليمغامرًةليستإنها «بالدارالنشرمسئول
ونحنباإلنجليزيةالكتابصدرأنومنذ، عملهامنهجتحددتنويريًَّةرسالًةلديهابأنتؤمن
:سيفويتساءل». اإلطالقعلينترددلمالفرصةجاءتناوعندماوترجمتهنشرهفينفكر

عليمشكلةتوجدفالالجميعبشهادةعلميًّاجهًداكانالكتابفيالمبذولالجهدمادام
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أفكارحولالنِّقاشلكن، قيمتهحولالنقاشأونقدهفييبذلجهدأيِّمعونحُن، اإلطالق
.آخرشأٌنفهذا؛ ومُيولهالكاتب
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بينينجُوئلحِوارعلىردٌّ- الحقيقةِإلىالطَّريقُ
*عباسرءوف

المثيراألمريكيالمؤرخمعمطوَّالحواًراالماضيالجمعةيومعددفي» البديل «نشَرت
نظروجهةلتكوينالقارئأمامالفرصةإتاحةإالورائهمننهدفنكنلمبينينجوئلللجدل
عنالكشفعنفضال» المصرييناليهودشتات «كتابهفيبينيناعتمدهالذيالمنهجحول

رءوفالكبيرالمؤرخُمقدِّمتهموفيالمصريينالمؤرخينمنعددمعاختالفهمبررات
وطريقةبينينأفكارحولالجدلمنالمزيدالحواريثيرأننتوقعكناالحالوبطبيعة، عباس
الجدلوهو، القاهرةفياألمريكيةللجامعةالتابع» األوسطالشرقدراسات «لمركزإدارته
يحظيالجديدكتابهجعلالذياألمر، شهورستةقبلحولهتفجرآخرلجدلمكماليأتيالذي

.بالموضوعالمهتمةاألوساطفيعاديغيرباهتمام

كقيمةبهنعتزالذيعباسرءوفالدكتورالردكتب، الحوارعلىردًّا» البديل «تنشرواليوم
حينفيهبينينرأيبهاُنِشرالتيالمستفزةالصيغةمنالرغمعلى، الثقافيةحياتنافيكبيرة
بينينجوئيلمعلعالقتهأخريروايةالكبيرالمؤرخيقدمالرَّدوفي. للساميةبالعداءاتهمه
الخالفمبرراتإلىبدقةتشيركماالحوارفيبينينرواهلماُمغايًراسرًداتقدمروايةوهي
موقعهإدارةفيومنهجهبينينعملآليَّاتعباسيعتبرهعماالكشفعنفضالاالثنينبين

.الحقيقةتوخيإالتهُدفال - والتعليقالردتنشروهي» - البديل«و.  األمريكيةبالجامعة

»البَديل «فيالحوارأدبِعنيكتُبعبَّاسرءوف

إلىنظريتلفتاألصدقاءبعضمنعدةمكالمات» أكتوبر26 «الماضيالجمعةيومتلقيُت
فيهيناقشهلم، نينبنيوئيلاألمريكياإلسرائيليالمؤرخمعلقاًءيحمل» البديل «عددأن

فينينبنرأيحولكلهالحواردارولكن، أفكارهأوكتبهعن» فرجمحمد «محاوره
المنشأإسرائيليةرخيصةتهمةوهي «الساميةبمعاداةلياتهامهمنهالمحاوراختار، شخصي

.2007أكتوبرمن29. البديلجريدة*
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:هو، صورتيومعهالمقاليتوسطفرعيًّاعنواًنامنهاليجعلفرجاختارها»، والمعني

».سم5×10ِمساحتهصندوقفي» «للسَّاميةُمعادمؤرخعبَّاسرءوف«

تقضيالصحفلباعةالمباحثتعليماتألنولكن، العددلنفادالوصلتنيقد» البديل «تكنلم
يعرفهلمنإالتصلهالتيالقليلةالنسخمنالبائعيبيعوال»، الفرش «عليالجريدةعرضبعدم
بالخطُتهمًةفرجمحمدفيهإلىيوجهالذيالعددقرأتقدأكنلمالسببلهذا، الزبائنمن

!!.مربًَّعاسنتيمتًرا50مساحةعليالعريض

بينينجوئلمعلقاًءأداربأنهليبلغنيفرجمحمدبياتَّصل» الثانيةحوالي «الظهروبعد
نشراقتضت» الصحفيةاألمانة «وأنَّ»، أمريكيكمواطنِنينبنيوئيليحملهالذياالسم«

مفُتوحة» البديل «فصفحات» الردشئت «فإذا، يمسنيمافيهجاءوقد، الكاملبنصهالحديث
بقليلذلكبعدإليهالرديوجهأنطلبولكنه، بهزوَّدنيالفاكسرقمعنسألتهوعندما، أمامي
.يديبين» البديل «عددكان

!!.مبرردونوالقذفالسبفيتورطلوحتى، ودبهبمنلكلمفتوحة» البديل «أنويبُدو

كنتفقد»، كتبماكلفيدائًماكعادته «انتقائيبأسُلوببيعالقتهتاريخنينبنروىلقد
مصرإلىجاءاعندما»، لقمانزكريا «لوكمانزكريوصاحبهيلتقيهمصريباحثأول

أكاديميةدراسةصاحبكونيبحكم، المصريينالُعمَّالعنللدكتوراهرسالتهمامادةلجمع
مصادرمنأعرفهممنعليودللتهما، معهماوتعاونت»، مصرفيالُعماليةالحركة «عن
مادةحولفيهايحاوراننيجلساتعدةالتاريخبقسممعيوجلسا، نقابيةشخصياتومن

ذلكفيشأنهمابهماالصلةانقطعتثم، 70/1971عام - أذكرماعلي - ذلككان، موُضوعهما
ُعمال «كتابهماقرأتولكنيمنهماأسمعأوأرهمافلم، األجانبالباحثينمنغيرهماشأن

.واحدعملفيرسالتيهماضمَّالذي» النيلوادي

التقاليدحسب «الشكرإليهموجهوامنضمناسمييذكرالمأجدهماأنكثيًرايزعجنيولم
إلىفأرجعاه، المصريةالعماليةالحركةضعفألسبابتحليلهمانظريلفتولكن»، العلمية

فيوذلك، المشتركالعدولمواجهةإسرائيلفياليهودرفاقهممعالمصريينالعمالاتحادعدم
.العاملةالطبقةوحدةإطار
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،بالجامعةمكتبيإلىوجاء» الثمانينيَّاتُمنتصفنحو «القاهرةفينينبنيوئيلظهر

واديعمال «كتابصدورعليمهنئا، الزيارةعليحرصهلهشاكًرا، ُمرحًِّبافاستقبلته
اتصالكانبل» ظننتكما «وديًةتكنلمالزيارةلكن، لقمانزكريارفيقهعنسائال»، النِّيل

العماليةالحركةعنماجستيررسالةمننسخةعليالحصولأجلمن - المرةهذه - نينبن
دونذلكإمكانيةعدمعنلهفاعتذرت، تلميذاتيإحدىأعدتها» 1961 -1952 «المصرية
.عنواًنالهاأعرفوال، باُألردنتعيشالتيالرسالةصاحبةاستئذان

لديكلوعلي، المشرفألنكحُقوقمنللطَّالبةماالرَّسالةفيلكإن «نينبنقالعندئذ
؟».ُكورييلهنريمذكراتمنُنسخةعلىالحصوليهمكهل، معكأبرمهاأنأريدصفقة

عليحصولهمقابلمنهانسخةعليأحصلأناستعدادهأبدي، باإليجابالردكانوعندما
وخالل، النسختينبتصويرالُمعيدينأبنائيأحدوكلفت، فوافقت، تلميذتيرسالةمننسخة
عليهاحصلأنهفعلمُت، المذكراتمصدرعنسألتهالتصويرعمليةاستغرقتهاالتيالفترة
.شخصيَّةبصفة» ُسوُسوالرَّفيق «حزانُيوسفمن

وكانت «بالعربيةنشرهاأوِعلميًّااستخدامهاباستطاعتيكانإذاعماسألتهوعندما
نشرعندتماًمافعلتهماوهو، اسمهذكرعدماشترطولكنه، ذلكفييمانعفلم»، بالَفرنسية
نينبنيصابأنالُبدَّكان، مصرفيضجًَّةالنشرأثاروعندما، كورييلهنريمذكرات
.بهاالتزمُتالتيبشُروطه» صفقة «معيأبرمولكنه، أخدعهلمأننياألمرخالصة. بالَحرج

الشرقمنباحثأولتكريمفيبأمريكااألوسطالشَّرقدراساتجمعيةفكرتأنوحدث
:همامرشَّحانهناككان - الحقلهذافيالبارزينالباحثينلتكريمتقليدهاإطارفي - األوسط

وعند، عبَّاسورءوف، الُعثمانيبالعصرالمختصاإلسرائيليالمؤرخكوهينأمنون
فيمحاضراتجولةلينظمتحيثوُدعيت، كفَّتيرحجتالجمعيةإدارةبمجلسالتصويت

حرصوقد، بينينبهايعملالتيستانُفوردجامعةبينهامنكاناألمريكيةالجامعاتمنعدد
دعانيثم، الفندقإلىالذهابقبلالعشاءلتناولبيتهإلىمباشرةوتوجهنابالمطارلقائيعلي

المحاضرةوأدار، العربياألدبفيمتخصصفلسطينيزميلبُصحبةالتالياليومفيللغداء
.دروسهأحدحُضورإلىودعاني، ألقيتهاالتيالعامة
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بتاريخُمهتمًّاأمريكيًّايساريًّاباحًثاباعتباره، إنسانيعلميإطارفييوئيلمعتعاُمليكان
أعلمأكنلم، التَّاريخلذلكتفسيرهفيمعهاتفاقيعدمالتعاملهذايفسدوال، المصرياليسار

لهكانمنإالالعالمفيمكانأيمنجادباحثأيمعالتعاملأقبلفأنا، إسرائيليتهعنشيًئا
.ُصهيونيةميولأوُصهيونيانتماء

»اليمين«و» اليسار «بينوتميز، نينلبنوتزمرتطبلالتيالُجوقةمعكثيًراأختلفقدوُهنا

الكياندعائمتوطيدطريقةفياليمينمعيختلفاليسارشديدباختصارالصهيونيالكيانفي
بنومنهم «فاليسار، األمثلالحلالعرقيالتطهيرأسلوبيرياليمينكانفإذا، الصهيوني

الفلسطينييناقناعويحاول، للفلسطينيين» معازل «بتخصيصاكتفاًءالرحمةاتباعيري» نين
.حسنةأسوةالحمرالهنودفيلهمولتكن، المزعومالسالم» فرصة «تفويتبعدم

اللُّوبيمعُمباشرةيتعامل» اليمين، «الطرفينبيناالدوارتوزيعمننوًعاهناكأنأيًضاأرى
طريقةعليالعربكسبيحاول» اليَسار«و، العالمفيالقرارصنعمراكزومع، الصُّهيوني

أمن «هواألسميالهدفالنهايةفي. الدواءمرارةمنوُيهوِّن، العالجألمللمريضُيَيسُِّرمن
فيبينيناآلنيلعبهالذيالدوروهو»، إقليميَّةقوةإلىوتحولها، وسالمتهاالِعبريةالدَّولة
مجلساجتماعفيتقرَّرعندما، بالقاهرةاألمريكيةبالجامعةاألوسطالشَّرقدراساتمركز
الشرقمشروع» تْسويق «فيدوًراالجامعةتلعبأن» 2005فبراير «بالقاهرةالجامعةُأمناء

.األوسطالشرقفيالمتحدةالوالياتوسياسة، األوسط

يوثقمناختيارمنالبدوكان، والتوجُّهاتوالبحثيَّةالدراسيَّةالبرامجفيتغييرمنالُبدكان
مركزرئاسةعن» األصلالِمصري «قرنيبهجتالكنديالعالمفُأزيح، التغييرهذالعملبهم

عندالمتقبَّلالوجه، نينبنيوئيلمحلهليحل» عقدهانتهاءعدمرغم «األوسطالشَّرقدراسات
االجتماععالمة «نيلُسونسنثياوأزيحت، والَفلسطينيالمصرياليسارفصائلبعض

محلَّهالتحل، اإلنسانيةالدراساتكليةِعمادةعن» مصرفيالقرنربعقضتالتياألمريكية
،الدواءمرارةمنالتهوينمؤهِّالت» مثله «وتحمل، الكيُبوتزفيتربُّواممَّن، نينلبنزميلة

أثارماوهو»، الصُّهيونيالكيانمعالتطبيع: «هيوالمهمةتجرُّعهعلىالسُّذجوتشجيع
ثم» للسَّاميةالعداء «بتهمةالعميدةفرمتهم، والعربالمصريينمنالجامعةأساتذة، اعتراض
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فيمعينينبنفعلهماوهوبمقاضاتهااألساتذةهددعندماالعلنيةالتهمةهذهعنتراجعت
.الُعنصريةلسياستهانقًدايوجِّهمنكلمعإسرائيلتفعلهماوهو، فرجمحمدحديث

األكاديميينمقاطعةمنالبريطانيينالجامعيينموقففيرأيكمومانينبنصديقكمرأيما
أنهأعتقد؟! التَّطبيعمنموقفكموما؟ إلسرائيلالُعنصريةالسياسةعلياحتجاًجااإلسرائيليين

.لها» بديل «ال، َشافيةإجابةإلىمنُكميحتاجمشُروعتساؤل
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؟!للسَّامِيَّةعبَّاسرءوفمُعَاداةِعلىاألدلَّةُأينَ
*فهميخالد

استرعى» البديل «منأكتوبر26عددفيفرجمحمدمعبينينجويلحديثقراءتيعند
االتهامهذاعليالدليليقيمأندونالساميةبمعاداةعباسرءوفالدكتوراتهامهانتباهي
.الخطير

لرءوفيعهدأنللثقافةاألعليالمجلساقتراحلرفضدعتهالتيلألسباِبشرحهمعِرضففي
 -بينينجويلقال» المصرييناليُهودشتات «لكتابهالعربيةالترجمةمقدمةبكتابةعباس

يشرحأخذثم»، للسَّاميةُمعاٍد، عربيقوميمؤرِّخعباسرءوف «إنَّ - الحوارنصحسب
إزاءبالغبنبينينجويلشعروكيف، الثمانينيَّاتمنتصفمنذعباسرءوفمععالقتهتاريخ

جويللهقدَّمهاقدكانالتيُكورييلهنريأوراقمععباسرءوفبهاتعاملالتيالطريقة
أي - أنهمنهسمععندماُمعادًياموقًفامنهاتخذعباسرءوفأنشعرأنهوأضاف. بينين
أنالبديهيومن. إسرائيلفييعيشكانالذيأبيهجنازةفيللُمشاركةذهبقد - بينينجويل

.الساميةمعاداةإلىاألحوالمنحالبأييرقيالالموقفينهذينمنأيا

االتجاهوهذا. بالدناوفيالغربفيالكثيرونيتخذهبغيضعنصريموقفالساميةمعاداةإن
القولإلىالبعضويذهب؛ الغربيةالمجتمعاتفيومعقدةطويلةتاريخيةأصوللهالعنصري

نفسمنأفكارهمايستقيانIslamophobiaالمسلمينوكراهيةالساميةمعاداةمنكالإن
التصدِّييجباألسبابهذاولكل. الغربيةالمجتمعاتبعضفيالكامنالُعنصريالمنبع
.الساميةبمعاداةاالتهامتوجيهقبلبدقةالتحققيجبكما، العنصريةاألفكارلهذهوقوةبحسم

عباسلرءوفالخطيراالتِّهامهذاوجهقدأنهلييتضحبينينجويللحديثقراءتيولدي
.ُبرهانأودليلأيدونُجزافيبشكل

وحضرت، كتبماأغلبفيهاقرأت، عاًماالعشرينتقاربلمدةعباسرءوفعرفتلقد
لمالسنواتهذهوطوال، والُمناقشاتالحواراتمنالكثيربينناودارت، وندواتهُمحاضراته

مواقفعباسلرءوفأنصحيح. السَّاميةُمعاداةعنينمشيءأيلهأقرأأومنهأسمع
.2007أكتوبرمن29، البديلجريدة*



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

419www.RaoufAbbas.org

،أساسهعليقامتالتيالمبدأضد - أيًضا - بل، وسياساتهاإسرائيلضدوصريحًةواضحًة

.السَّاميةُمعاداةعلىأمثلًةتعتبرال - الحالبطبيعة - المواقفتلكولكن

البغيَضةالعنصريةالمواقفوتلكإلسرائيلالُمناهضةالشجاعةاآلراءبينالدائمالخلطإن
وكان؛ الكراممُرورتمرَّأنالحقيقيةالساميةلمعاداةيسمحالذيهوكيهوداليُهودتعاديالتي
لتوضيح» المصرييناليهودشتات «كتابهفيحثيًثاسعىالذيوهو (بينينجويلعلىيجب

كهذاخطيًرااتهاًماتوجيههعندوالدقةالحذرتوخِّيعليهيجبكان) الموقفينهذينبينالفارق
.المصريينالمؤرخينأهمِّمنلواحد

؛ُرؤيتهعنتختلفالحديثمصرتاريخفيرؤيةولي، عباسرءوفمعكثيًرااختلفتلقد

،العلميالبحثمجاالتيفتحألنَّه؛ خالقاختالفاالختالفهذابأنرأييعلىدائًماوكنت

مواقففيالتَّشكيكأبًدايعنيالاالختالفهذاأنَّعلى. التاريخيةالدراساتحقلوُيثري
بُمعاداةعبَّاسرءوفالتِّهامسنٍدأيَّأجدالأنَّنيعلىالتأكيديجبولذا، األخالقيَّةالرجل

.السَّاميَّة
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التَّاريخومكرِالمُلتبِسةالمفاهيم
*عرابيُأسامة

للجامعةالتَّابع، األوسطالشرقدراساتمركزرئيُس - بنينجوئلالدكتورحوارجاءهل
رءوفالدكتوراألستاذعليالجديد - القديموهُجومه، 26/10» البديل «بجريدة - األمريكية

منحالةليعكس - القاهرةجامعة، اآلداببكليةوالمعاصرالحديثالتاريخُأستاذ - عباس
عليبهعصفتالتيالمستجداتإثراليومعالميعيشهاالتييقينوالالأدريَّةالالحاالت
الرَّأسماليةيقينمنبعًضاتحملالتيالزَّائفةالطهرانيةمنضربهوأم؟. األصعدةمختلف

؟.القديمةالبُروتستانتية

وهنا. ووظيفيًّابنيويًّاالمتلقييستبصره، مالوعيإدراكينامسردكلفيهناك.. حالأيعلى
هل.. األحمرالعلم «اسمحملالذي» بنين «الدكتوركتابفيوردتالتيالفقرةعندنتوقف
:نصهمايقولوفيها، اإلسرائيلي - العربيوالنزاعالماركسيةالسياسات؟» هناكيرفرفكان

التزاًماوأقلللسَّالمسعيهفيثباًتاأكثرمصريًّانظاًماأن - هذهتخيلالحظ - تخيليمكن«
فيتحققتالتيلتلكُمماثلةإسرائيلمعلتسويةالتوصلعلىقادًراكانربَّما، العربيةبالقوميَّة

التيالموضوعيةالشروطبُمجملال، باألمانيتعليلهيمكنالتاريخوكأن]، 25ص» [1979
نموهبينالرئيسيالتناقضأساسعلىنهوضهأي.. نُشوئهمنذالصهيونيالمشُروعبهااتَّسم

الوجودطبيعةيفضحأنشأنهمنالذياألمر.. العربيةللشعوبالتاريخيةوالمصالح
.ورائهمنالمرجوَّةواألهداففلسطينفيالصهيونياالستعماري

غالبيةضدالصريحةالتفرقةأن] 24ص» [بنين «يؤكدأنالسياقهذافيطبيعيًّاكانلذا
شائعًةتصبحلم، واضطهادهم - والصهيونيينشيوعيينيكونوالمالذين - المصرييناليهود

،العبارةهذهفيالواردة» اضطهادهم «وكلمة.. 1956فيلمصرإسرائيلُمهاجمةبعدإال

البعضُصهيونيةأنفيهيؤكدالذي» المصرييناليُهودشَتات «كتابهفينفسه» بنين «يكذبها
وقًفايكنولم، واألقباطالمسلمينمنالكثيرأيًضاشملوالذيعليهالقبضإلقاءوراءكانت

.فقطعليهم

.2007، أكتوبرمن29، البديلجريدة*
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ترجمهالذي» أساطيربالتاريخنحو.. فلسطين «كتابهفيسليماناللهُلطفاألستاذيذكركما
منكثيراختار) 1936قبل (االمتيازاتأيامفيأنه، 136ص، مصطفيمستجيرمحمداألستاذ
.والفرنسيةالبريطانيةالجنسيتانخاصوبوجه، أجنبيةجنسياتاليهود

معاهدةعقب - االمتيازاتإلغاءوبعد. المزايامنكثيًرالهميتيحهذاكان، األيَّامتلكففي
حكومةطردتهم1956عاموفي. الفرنسيةأوالبريطانيةبجنسيتهماحتفظوا - 1936

بعضيُكنولم. اآلخرينالفرنسيينوكلالبريطانيينكلشأنذلكفيشأنهمعبدالناصر
أنفسهميعتبرونوكانوا، أجنبيَّةجنسيةاختارواقدآباءهمأنيعرفونالمطروديناليهودهؤالء

.مصريين

نكونالقدأنناورغم: التاليالنحوعليفيهلبسالبوُضوحهدفهيحددراح» بنين «أنَّغير
حدثمادراسةفإن، اإلسرائيلي-العربي/الَفلسطينيالنزاعتاريخدُروستعلمعليقادرين
والتعايش، المتبادلواالعتراف، المصيرتقريرمَبادئعلىللحفاظناضلواالذينألولئك
باعترافتحظيأنهاوالواقع، حالًياللنِّزاعمهمًةالقيمهذهتظلإذ. آخرجزًءاتوفرالسِّلمي
لكن: القولإلىبهحداالذياألمر].. 31ص [النزاعحلفيأساسيةمكوناتباعتبارهامطَّرد
الساعينواإلسرائيليينالعرببينصلةإلقامةيهنالالذي - ُكورييلهنريتفانيأي - تفانيه

ورقة» كورييللهنري «أنالكافةوتعلم] 143 -142ص [تقديرهينبغيأمر، ِسلميلتعايش
 -اإلسرائيلي-العربيالصِّراعأنالِحظ (الفلسطينيةالمشكلةحول» ُمالحظات «باسمعنونها

تقديمهاعليحريًصاكان) فحسبمشكلةمحَضصارا - منهالقلبفيالفلسطينيةوالقضيَّة
:فيهاجاء، آخرينلهرفاقمعكورييلأسَّسهاالتي» التضاُمنمنظمة «تعقدهمؤتمركلإلى

فيتعيشأنفيبالتقاُدميسقطالوالذي، المقدَّسالوطنيَّةالجماعاتحقمنننطلُقإننا «
يجبالحقهذاولكن، الوطنيالوجودفيإسرائيليهودبحقنعترفنحنإذن. وطنها

اآلخرالطرفحقوقينكرالطرفينمنكلًّاأنَّصحيح. فلسطينلعربمنحهباألحري
عادلةقضيةعنندافعالفإننا، العربالفلسطينيينحُقوقعنبدفاعنافإنهوبهذاالمشروعة

»اإلسرائيليِّينلليُهودالشَّرعيةبالحُقوقالعربالعترافالمناسبةالظُّروفنخلقبل، فحسب

فرجلطيفترجمة. بيروجيلتأليف، خاصنسيٍجمنرجل» ُكورييلهنري «كتابراجع- 
].411ص[
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فيمعهواالتفاق، تليفونيًّاكورييلبهنرياالتصالمنبأًسا» حزانچوزيف «يجدلملهذا
].412ص، السابقالمرجع [طيبعملالقدسإلىالساداتذهابأنَّحولالرأي

،240ص، 78الهامشوفي، 26/10» البديل «حوارفيلُيهاجم» بنين «السيِّديأتيذلكبعد

بترجمةنهضتالتيرياضعزَّةوالسيدة، عباسرءوفالدكتور»، األحمرالعلم «كتابمن
تلخُِّصورياضعباسكتبهاالتيالمقدمةأنَّبدعوى» كورييلهنريأوراق «كتاب

.ومنافُسوهوخُصومهالسَّابقونرفاقه - ُكورييلإلى - وجههاالتياالتهامات

يعكسبما، والتفسيراتالحقائقحولكثيرةوأخطاءُمغالطاتعلىتحتويفإنَّهاولألسف
للصهيونيةالعداءبينالتمييزتراعيالقدوالتي، تمييزبالللصهيونيةالمعاديةالمشاعر
كانوإن، مفُهومفعلردوهو، المصريينالقوميينالمثقفينبينحالًياالسائدةللسَّاميةوالعداء
»بنين «يتواضعوال.. للفلسطينيينالقوميةالحُقوقتأمينفيوفشلهاديفيدكامبالتفاقيةضارًَّا

دأبتالتيالتهمةتلك - للسَّاميةبالعداءكورييلومعمعهالسياسيالخالفعالقةلنافيجُلو
الحقوقتأمينفيديفيدكامببفشل - جذريًّايناقضهامنكلإلىتوجيههاعليالصهيونية

؟.للفلسطينيينالقومية

موشيه «قالهمانتذكرتعالوا؟. إهدارهاأمتأمينها» ديفيدبكامب «منوًطاكانهل.. وبالمناسبة
في» الكنيست «عقدهاالتيالجلسةفيوذلك، إبرامهامنوالهدفاالتفاقيةهذهعن» دايان

:بشأنهاالقرارواتخاذلُمناقشتها، 20/3/1979

وال.. رعويًّاسالماتفاقليس، اآلنعليناالمعُروضاإلسرائيليالمصريالسالماتفاقإنَّ«
لهسالماتفاقإنه».. حربةالغريبعليالغريبيرفعوال: «القائلةاآلخرةيوملنبوءةتجسيًدا
انتصارهواالتفاقإنَّ.. اإلسرائيليالجيشقوةلزيادةوُعودومعه، العسكريةمالِحقه

».إسرائيللَطريقوانتصار، إلسرائيل

معاالتفاقيمكنفكيف.. إلسرائيلانتصاًراإسرائيلبوجودالعربتسليم» دايان «وعد
فيهيهاجمالذيالوقتفي؟!.. سلميوتعاُيشُمتبادلاعترافمنإليهيدُعوماحول» بنين«

الذي» ُأمَّةوليستلالستعمارقاعدةإسرائيل، «الغزاليعبدالمنعماألستاذالمرحومكتاب
:نصهماقائال، 1958عام» الفكردار «أصدرته
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التأييدمدىعلىالتركيزفيُتفرط - زائفًةتاريخيًةحجًجايستخدموهو - الغزاليادَّعىفقد«
الشَّرقفيوالفرنسيةاألمريكيةالسياستينفياالختالفاتوأهمية، إلسرائيلاألمريكي

اإلمبرياليوالعسكريالماليللدعمفقطيرجعإسرائيلوُجودفيالفضلأن، األوسط
،الصهيونيةالمؤسَّساتوكلإسرائيلدولةبإزالةطالبثم)، األولالمحلفياألمريكي(

».ُكلهافلسطينفيعربيَّةدولةوإنشاءلتقسيمالمتحدةاألمممشروعوإلغاء

الُمبتسرةاألحكامإطالقإلى» بنين «يلجأ، جادًَّةمناقشًة» الغزالي «كتابُمناقشةمنوبدال
يديرهاكان» الفكردار «أنبيد: قائالالسَّابقكالمهبهأردفمانحوعلى، واالتهامات

تخليهميوضحالكتابلنشرواستعدادهم، لكورييلالمقرَُّبونالسَّابقون» حدتو «أعضاء
بديلمنُظوروضعالشيوعيينُمحاولةنهايةويعني، التاريخيةنظرهموجهةعنالعنيف
العلم: كتابمن174ص» [اإلسرائيليالعربيالنزاعحلبشأنالناصريالنظاملمنظور
].األحمر

المنُظوروفقللساميةمعاٍدناصريقوميفهو، معهاوُيطبِّعبإسرائيليعترفالمنإذن
قليلمنذإليهاإلشارةسلفتالذي» دايان «بخطابذكرنيماوهو». بنينجوئل«لــالصُّهيوني

:نصهمايقولوفيه

ُأخذماإنَّ: يقولكانالذيالنَّاصريالتصوُّرعنالغفرانيومحرببعدالساداتتخلي«
هذهفشلناإذا: «القائلةوالمصريةالناصريةالنظريةعنتخلىلقد. بالُقوةإاليستردلنبالقوة
عالقاتإقامةطريقإلى، تماًماآخرطريقإلىتحوَّللقد». القادمةللحربفسنستعدُّالمرة
».الحربحالةمنبدال، إسرائيلمعسالم

بالجامعةوالمقارناإلنجليزياألدبأستاذةأثارتهماعليبالرد» بنين «يعنلمولماذا
فياالجتماعيةوالعلوماآلدابُكليةعميدةإلىذهابهعن، غزولفريالالدكتورةاألمريكية

لجنةمنالعربيةالدراساتقسمفيمرموقةأستاذةفصلمنهاوطلبه، األمريكيةالجامعة
جريدةإلىوجهتالتي - الُمشتركةالرسالةعلىوقَّعتلكونهااألوسطالشرقدراسات
دراساتمركزنشرةتوجُّهعلىاعتراضهامسجلًة» - الَقافلة «األسبوعيةاألمريكيةالجامعة
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ُيعفيأناإلدارةمنطلبأنهكما، إلسرائيلوتأييدها، بنينعليهاُيشرفالتياألوسطالشَّرق
.الرسالةعلىالموقِّعونيدرسهاالتيالموادمنالطُّالب

فصلبطلبهوالجامعيَّةاألكاديميَّةاألعرافلكلبنينجوئلاألستاذخرقمنالرغموعلي
وفقرغبتهعلىنزوالإليهاالمشاراللجنةمنالمذكورةاألستاذةفصلتمفقد، معهيتفقالمن
منشاهدة: بالقاهرةاألمريكيةالجامعةتحوالتعن» «العربي «بجريدةمقالهافيوردما

:تُقولاستطردتثم.. 27/5/2007بتاريخ، أهلها

،األمريكيةبالجامعةالفلسطينيةللقضيةالمواكبةاألنشطةمننشاطأييحضرلمأنهومع«

يقولبيانعلييوقِّععندمالكن، األنشطةهذهعنابتعادهعلىيدانوالحقِّهمنفهذا
اإللكترونيةالشبكةعليالبيان (إسرائيليهودنحن.. اإلسرائيلييناليهودنحن: أصحابه
فيعباسرءوفاستنتجكما، إسرائيليابصفتهيوقعأنهغيرهذايعنيفماذا) 2004بتاريخ
».2007 /5 /20بتاريخالَعربيفيمقاله

»دريداجاك «علمناكما، لذاتوتأكيد، لهويةحُضور، وسواهااألفكارهذهُمناقشةفيأليس

،فلسطيناغتصابتاريختناول» بنيندكُتور «يايمكنكيف .. ثم»؟. لهوسرل «قراءتهفي

.الصُّهيونيالِفكرفيوالرَّاِسخةالقارَّة» الترانسِفيرعقيدة «عنبمنأًى
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المصرييناليهُودتاريخفيعنهُالمسكُوت
*الرحمنعبدعواطف

والذي،  بينينجويلاألمريكياإلسرائيليالمؤرخمعفرجمحمدأجراهالذيالحوارقرأُت
التيللسَّاميَّةالمعاداةُتهمةعناوينهصدرفيالمحاوروأبرز، أكتوبر26بعددالبديلنشرته
وأدهشني، عبَّاسرُءوفالدكتورالمرموقالمصريللُمؤرخاإلسرائيليالمؤرخوجهها

التَّعريفبطرحالتهمةهذهيفنِّدأنيحاوللمإذ، الحديثالمحاوربهأدارالذياألسلوب
.المْنَشأصهيونيَّةعنصريَّةتهمةباعتبارهاالساميَّةلمعاداةالصحيح

علماءإلىهيشيرماعمدعنمتجاهالالعربيالعالمإلىتصديرهافيالغربنجحوقد
أنأجدرالتهمةهذهوأن، والحاميالسَّاميالجنسيالِعرقإلىينتمونالعربأنمناألجناس

،اليُهوديَّةبالمشكلةيعرفماوخلُقوا، اليُهوداضطهدواالذينوالنازيِّيناألوُروبيينإلىتوجه

للسَّيطرةآنذاكيخضعكانالذي، العربيالعالمإلىبترحيلهاقامواحلِّهافيفشُلواوعندما
إطارفيالعربيَّةالتربةفيغرسهافي - حقٍّوجهدون - ونجُحوا، األوروبيَّةاالستعماريَّة
.واألمريكياألوُروبيواإلمبريالياالستعماريالمشروع

لإلسالمكراهيتهملتبريرجديدةكأطروحة» ُفوبياباإلسالم«ُيسمَّىلمايروُِّجوناآلنهموها
والهيمنةاالستعماريالمسلسلحلقاتتتوالىوهكذا، سبتمبر11أحداثبعدوالُمسلمين

رُءوفالدكتورأنوالواقع، واإلسالميَّةالعربيَّةالشُّعوبضدجديدةصيغفيولكن، الغربيَّة
التُّهمةهذهمن - والعربالمصريينالُعلماءمنوغيره - نفسهتبرئةإلىحاجةفيليسعبَّاس

منالعديدلدىوتغلُغلهاوالعنصريَّةالتعصُّبروحُعمقعنتكشفوالتيالممُجوجةالمبتذلة
وهم، الِعلميَّةوالنزاهةالموُضوعيَّةبغطاءالتدثُّريحاولونالذينالغربيينوالمثقفينالُكتاب

.بهاااللتزامشرفعنيكوُنونماأبعد

؟وجهانللحقيقةهل
أثارولقد»، يهوديامِسكعصرنهاية: «بعنوانمقاال - البديلمننفسهالعددفي - قرأُت

فيُصهيونياْمِسكعصرانتهىهل: «العنوانيكونأناألحرىوكان، العنوانهذادهشتي

.2007نوفمبرمن2، البديلجريدة*
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الدراساتعلىيطَِّلعأنعثمانزكيأحمدالسيد، المقالبكاتباألجدروكان»؟!!. ِمصر
مصرفيالصُّهُيونيالنشاطعنوالعربالمصريونالباحُثونبهاقامالتيالعديدةالعلميَّة
الحقيقةإبرازواستهدفتالعلميَّةالدِّقةمنرفيعةبدرجةتميَّزتوالتي، العربيوالعالم

فيإلىهااستندتالتي، واألساطيرفلسطينفيالتوسُّعيَّةوأطماعهاالصُّهُيونيَّةعنالتاريخيَّة
المفكِّرينبعضلهاتنبهوالتي، فلسطينفيلليُهودالقوميالوطنُيسمَّىماإقامةتبرير

.بسبِبهاوُعوقبوا، وأبرُزوهااألجانب

جاُروديروجيهالفرنسيالُمفكِّرضدالصُّهُيونيَّةالدوائربهقامتماسُطوًعاأكثرهاولعلَّ
»بابيهآالن «الجنسيَّةاإلسرائيليوالمؤرخ ، الصُّهُيونيَّةاألساطيرعنكتاباتهعلىلهعقاًبا

قدمالذيالماجستيرطالب، كاتزتيوُدورللباحثدعمهبسببالِعبريَّةالجامعةمنُطردالذي
الجنودارتكبهاالتي» طنُطورة «بلدةبمذبحةأحاطتالتيالتاريخيَّةالُمالبساتعنرسالة

تصفيةوتمَّتالرسالةُرِفضتوقد، 1948عامالَفلسطينيينمنالعشراتفيهاوقتل، الصَّهاينة
المؤرخينضدُمستمرًّااالضطهادُمسلسليزالوال. المناسبالوقتفي» بابيه «معالحساب
.إسرائيلفيالُجدد

وطعن، جزاًفاالتهموإلقاء، وااللتباسالخلطمنهائلبكمٍّوُفوجئت، والحوارالمقالقرأتلقد
منوالسخريةآرائهمتسفيهعنفضال، المصريينوالمفكرينللُعلماءالعلميَّةالنزاهةفيفج

وحرب، المجازروحشيَّةعلىللتعميةغريبةمحاولةفيوذلك، القوميباالتجاهتمسكهم
الختراقجديدةُمحاولةوهي، الفلسطينيالشعبعلىإسرائيلتشنهاالتيواإلبادةالتجويع

علىالصُّهُيونيَّةالدوائردأبت، تفكيكيانتقائيمنهجخاللمنوترويضهالمصريالعقل
بجميععارضالذي، المصريالشعبلدىالوطنيَّةالذاكرةطمسمستهدفًةاستخدامه
األكاديميَّةومؤسَّساتهوالنقابيَّةالشَّعبيَّةُمنظمَّاتهوقاطعت، إسرائيلمعالصُّلحُمعاهدةشراِئحه
.مصرفيالصُّهُيونيالنشاط

شتات «كتابهفيُيبرزأنعلىحرصقدبينينجويلاألمريكياإلسرائيليالُمؤرِّخكانوإذا
فياليُهوديَّةالجماعةوطنيَّةوتأكيد، المصريينلليهودالبريءالوجه» المصرييناليُهود
خاللمن، فلسطينفيالصُّهُيونيللَمشُروعالدعايَّةفيدورهمذكرعمدعنُمتجاهال، مصر

كباحثة- واجبيفإنكذلكاألمركانإذا . الصُّهُيونيَّةللحركةالدِّعائيَّةاألنشطةوسائرالصُّحف
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تصحيحبهدففقطليسالمصرييناليُهودعنالتاريخيَّةالحقيقةأوضحأن - عربيَّةمصريَّة
 ،بينينجويلاألمريكي-اإلسرائيليالمؤرختبنَّاهاالتيالعامللرأيالُمضلِّلةالُمتحيِّزةالرؤيَّة

والعالممصرفيالجديدةاألجياللدىوالقوميَّةالوطنيَّةالذاكرةتنشيطأجلمنأيًضاولكن
.العربي

عملمنأكثرطياتهفييحمل) المصرييناليُهودشتات (الكتابهذاإنالمقالكاتبيقول
دراسةوتكشف، التاريخلوقائعالدقيقوالرَّصدوالشُّمولاألمانةيقتضيوالتوثيق، توثيقي
المؤرِّخاستبعاديستنكرإذ، مصرفياليُهوديَّةالطائفةلتاريخالمبتسرةاالنتقائيَّةالقراءةجويل

الدِّينيَّةالثنائيَّةعلىواقتصاره، الوطنيَّةالجماعةمفهوممنلليهودالبشريطارقالمصري
موضًحاذلكعلىيردأناألمريكي - اإلسرائيليالمؤرخويحاول). والمسيحييناُلمسلمين(

الطَّوائفمنغيرهامثلالوطنيَّةالجماعةفيلالنخراطمصرفياليُهوديَّةالطائفةمحاوالت
وهنا، 1919ثورةأعقبتالتيالفترةفيخصوًصا، الُمواطنةعلىتُقومدولةبناءسبيلفي

الحركةخدمةفيلعبتهالذيوالدوراليُهوديَّةالطائفةتاريخإلىإيجازفياإلشارةبنايجدر
 .الصُّهُيونيَّة

الفكرحريةغطاءتحتالليبراليةالنخباختراقفيالصهيونيةنجحت
منذاليُهوديَّةوالطَّائفةالمصريالمجتمعمنلكلوالموضوعيَّةالذاتيَّةالظروفساعدتلقد

الواقعتشكيلفيكبرىمكانًةاألجانبسائرمعاليُهوديحتلأنعلى19القرنمنتصف
والصناعةالتجارة «العملفيمجاالتعلىاليُهودسيطرةبلغتوقد، مصرفياالقتصادي

من% 95حواليوتوجيهإدارةفييساهمونكانوااليُهودالرأسماليينأنبلغحدًّا» والبنوك
.أموالهارؤوسمنضخمجانبعلىويسيطرون، المصريَّةالشركات

أنإال، المصريَّةاالقتصاديَّةالحياةفياليُهودلعبةالذيالدَّوروخطورةأهميَّةورغم
وقد، الفرديَّةاألدواربعضعلىواقتصرتبالضآلةتميزتالسياسيَّةالحياةفيمشاركتهم

1952يوليوثورةقيامحتَّىوعلىمحمدعهدمنذمصرفيلليُهودالسياسيالوضعتميز

علىتواُلواالذينالُحكَّامجميعمعتربطهمكانتالتيالوثيقةالعالقاتبسببباالستقرار
.السياسيَّةالعُهودجميعظلفيبامتيازاتهماالحتفاظعلىساعدهممما، مصر
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قدرتهمعنفضال، المصرياالقتصادمفاتيحعلىالسيطرةفيفحسباليُهودينجحولم
بل، القصرورجالالحُكوماتوُرؤساءالوطنيَّةالقياداتورعايةاهتماماستقطابفيالبارعة

إلى، وعطفهاوالسياسيَّةالفكريَّةالقياداتُمساندةالجتذابمتصلةمحاوالتفينفوذهمامتدَّ
كشفإلىآخرأوبشكليؤدِّيشئأيكتابةعنالكتابهؤالءامتناعبهضمُنواالذيالحدِّ

لليهودالدينيالقناعخلفالتخفِّييحاولكانالذيالصُّهُيونيللنشاطالحقيقيَّةالنيَّات
اليُهودياالستيطانمشروعلبحث1904عاملمصرهرتزلزيارةمنذبدأوالذي، المصريين

)ُصهيونبني (زُيونبنجمعيَّةتأسيسعنهرتزلزيارةوأسفرت، المصريَّةالسُّلطاتمع

 .1897الصُّهُيونيبالُمؤتمرلبرنامجتبنيهاأعلنتالتي. 1908

تحقيقإلىتدعوالتيواالحتفاالتالُمحاضراتتنظيمفيالبدايَّةفيالجمعيَّةنشاطتركزوقد
فلسطينإلىاليُهوديَّةالهجرةتسهيلفيشاركتثم، العالميَّةالصُّهُيونيَّةالمنظمةأهداف

فيوتمثلت. لمصرالصُّهُيونياالختراقأشكالاتَّسعتاألوليالعالميَّةالحربوبانتهاء
فرعأولبتأسيسالنشاطذلكوتوج، المكابينواديورابطة ، الصُّهُيونيَّةالشَّبيبةمنظمات
الصُّهُيونيَّةالمجلةوإصدار، كاستُروليونبرئاسة1918عامالعالميَّةالصُّهُيونيَّةللمنظمة
 .الصُّهُيونيَّةالدَّعوةلنشرفعَّالةوكأداة ، الصُّهُيونيَّةالمنظَّمةباسمناطقكلسان

منالتبرعاتلجمعأخريوسيلة» لليهودالقوميالصُّندوق «كايميثالكيرنفرعكانكما
العبريَّةالثقافةألصدقاءالمصريَّةالجمعيَّةوكانت، فلسطينأراضيلشراءالمصرييناليُهود
يهودمندوريَّةبعثاتبإيفادتقوموكانت، الطَّائفةأبناءبينالعبريَّةالثقافةلنشرفعَّالةوسيلة
أنبعدمصرإلىيعودونثم ، الصُّهُيونيبالفكرتزويدهميتمكانحيث، فلسطينإلىمصر

.وترويجهالفكرهذانشرعلىقادرةكوادريصبُحوا

االتِّساعفرصةمصرفيالصُّهُيونيللنشاطأتاحتقدالثانيَّةالعالميَّةالحربأنَّوالواقع
المتطوعينمنخُصوًصا، الحلفاءجيوشجُنودمناليُهودمنالعديدوجودبسببوالتنوع

معالُمشاركةسبللهموأتاحت، مصرفيالصُّهُيونيَّةالمنظمةبهمرحبتالذينالصَّهاينة
وإرسالهاوالتبرعاتاألموالوجمعالدِّعائيَّةاألنشطةفيمصرفياإلسرائيليَّةالطائفةشباب
.فلسطينفيالصُّهُيونيَّةالوكالةإلى
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لالختراقرئيسيَّةكقاعدةنشاطهيمارسمصرفيالصُّهُيونيَّةالمنظمةفرعظلَّوقد
دولةقيامإعالنحتَّىالصُّهُيونياالتِّحاداسمتحتالمصريالمجتمعداخلالصُّهُيوني

اتِّساعهعنفضال، مصرفيأصاليوجدأنالصُّهُيونيللنشاطكانوما، 1948عامإسرائيل
كانتالتيالمصريَّةاألمنأجهزةخُصوًصا، المصريَّةالسلطاتقدمتهاالتيالتسهيالتلوال
.الحينذلكفيُكليًَّةاإلنجليزأيديفي

اليُهودالرأْسَماليِّينكبارمعالمصريَّةالحاكمةالطبقةتربطكانتالتيالوثيقةالَعالقاتكذلك
فيملحوظبقدرالمصريالصناعاتواتحاد، مصربنكفيأساسيًَّةقوًةيمثلونكانواالذين

السَّاسةأذهانفيواضحًةوالحلفاءاألعداءخريطةكانتلقد ، الصُّهُيونيالنشاطاستمرار
كلطبيعةمعيتفقبماالمواقعوتغييراالزدواجيَّةأنكما، مصرفيوركائزهمالصهاينة

للتحركبالنسبةالمدروسةالسِّماتأحديعدكانالصُّهُيونيالنشاطمراحلمنمرحلة
.مصرفيالصُّهُيوني

تصبُّكانتُمتباينةأشكالعدةاتَّخذفإنَّهمعالمهووضوحالصُّهُيونيالهدفوحدةورغم
كاسترولُيونموقفذلكعلىمثالأسطعولعلَّ، اليُهوديللنشاطالرَّئيسالمجريفيجميعها

ثقةاكتسابمنوتمكَّن، الوفدحزبفيُممثَّلًةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةقيادةإلىانضمَّالذي
بالتحدُّثبتكليفهوقام، لندنإلىالُمفاوضاتوفدفيمعهصحبهوالذيزغُلولسعدالزعيم

منكاستُروليونونجح، Lalherteصحيفةبإصدارلهصرحكما. أوُروبَّافيالوفدباسم
الوطنيَّةالحركةلهأتاحتهاالتياإلمكاناتهذهاستثمارفيلعبهالذيالمزدوجالدورخالل

،الصُّهُيونيللفكركبرلمانالوفديَّةصحيفتهجنَّدفقد ، الصُّهُيونيَّةالحركةلصالحالمصريَّة

إلىالخارجفيالمصريَّةللقضيَّةللدعاَيةالمخصَّصةاالعتماداتبتحويليقوموكان
.عليهاصهيونيَّةُمستعمراتوإقامة، الفلسطينيَّةاألراضيلِشراءاليُهوديالقوميالصُّندوق

،الحاكمةالسُّلطاتمنُمريببتساهلُقوبلوالذي، المتزايدالصُّهُيونيالنشاطهذاورغم

ومصرالمسلُموناإلخواننظَّمهاالتي، الشديدبالعداءاتَّسمتالتيالُعنصريَّةالحمالتوبرغم
األطماعخدمةفيدورهمانكَشافبعدالمصرييناليُهودطردتستهدُفوكانت، الفتاة

المصرييناليُهودمنفلسطينإلىيهاجرلم1948عاموحتَّىأنهإالفلسطينفيالصُّهُيونيَّة
إسرائيلإلىمنهميتجهولم، 1949عاممصرمنيهوديألف20هاجرفقد، ضئيلعددسوي



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

430www.RaoufAbbas.org

وهذا، مصرمنأموالهمتهريببعدأوُروبَّافيالباُقوناستقرَّبينما. يهوديآالف7سوي
،أوُروبيَّةانتماءاتذاتعناصرعلىاعتمدقداستعماريكتيارالصُّهُيونيالتيارأنَّيعني

.مصريَّةاجتماعيَّةفئاتمنينبثقأنفيينجحولم

فيُمشاركتهادونحالتقدمصرفياليُهوديَّةالطائفةبهاتميَّزتالتيالطبيعةأنشكَّوال
جنسياتتعدُّدبسببللصُّهيونيَّةللدَّعوةخصبًةتربًةمنهاخلقتبل، المصريَّةالوطنيَّةالحركة
البريطانياالحتاللمجيءمنذ ،  الُعلىاالشَّرائحخُصوًصا - اختارواالذينالمصرييناليُهود

وقد، األجنبيَّةباالمتيازاتاالستمتاعفيطمًعا، الفرنسيَّةأوالبريطانيَّةالجنسيَّة - مصرإلى
،1936ُمعاهدةعقباألجنبيَّةاالمتيازاتإلغاءبعدحتَّىاألوروبيَّةبجنسياتهمُمحتفظينظلُّوا

انتمائهمبسببذلككان1956عامالثُّالثيالُعدوانعقبالناصرعبدحُكومةطردتهموعندما
.اليُهوديَّةديانتهمبسببوليس، والفرنسيَّةالبريطانيَّةللِجنسيتين

بالوطنيسميماتأسيسمراحلمعلمصرالصُّهُيونياالختراقأساليبتواكبتوقدهذا
قدبلفوروعدصدورشهدتالتيالعشرينيَّاتمرحلةكانتفإذا، فلسطينفيلليهودالقومي

مستهدفًة، ُمختلفةأقنعةوراءالتخفِّيوُمحاولةبالحذراتَّسمتأساليبإلىاللُّجوءاستلزمت
أنَّأساسعلىالصُّهُيونيَّةالحركةجانبإلىتأييدهوكسب، المصريالعامالرأيعلىالتأثير
الخُطورةمنكانفقد، أوُروبَّافيمنهمللُمضطهدينفلسطينفيملجأإيجادإلىيسعوناليُهود

.لصالحهاالظُّروفتتضحأنقبلاستراتيجيتهاعنالصُّهُيونيَّةالحركةُتفِصحأن

كانالذيالصُّهُيونياإلنجازحجممعتنسقكانتبحيث، الدعائيَّةأسالىبهافيتدرَّجتلذلك
وفي، 1925إسرائيلصحيفةصدرتالعشرينيَّاتففي. الفلسطينيَّةاألرضعلىيتم

الحدِّإلىفلسطينإلىاليُهوديَّةالهجرةوصلتوعندما، 1934الشَّمسصدرتالثالثينيَّات
الدعايَّةأساليباختلفتبلُفورلوعدماديًّاوتجسيًداالصُّهُيونيَّةللحركةفعليًّاسنًدايمثلالذي
قابفلسطينفياليُهوديالقوميالوطنتحقيقأصبحعندمااألربعينيَّاتففي، ونوًعاكمًّا

والَعربيالمصريالعامالرأيأعينأمامالصُّهُيونيالخطرتماًماوانكشف، أدنىأوقوسين
الحركةمواجهةفيالفلسطينيَّةالوطنيَّةالحركةبينوقعتالتيالدَّاميَّةالصِّداماتِخاللمن

أنالصُّهُيونيَّةالحركةعلىلزاًماأصبححينئٍذ.البريطانيَّةبالمساندةالمدُعومةالصُّهُيونيَّة
.جديدةصهيونيَّةُصحفإصدارعلىُتقدمفلم، الدعائيَّةأساليبهافيالنظرتعيد
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فيتمثَّلجديدُصهيونيدعائيبأسُلوبالمصريالعامالرأيُفوجئذلكعنعوًضاولكن
وبتمويل، المصريينالمثقفينكبارمنُنخبًةضمَّت، ثقافيطابعذاتمصريَّةمجلةإصدار
الكاتبمجلةوهي، الشُّكوكإثارةتحتملالحضاريًَّةواجهًةوتحملصهيونييُهودي

تعرضتوقد، ُحسينطهتحريرهايرأسوكان، 1945أكتوبرفيصدرتالتيالمصري
وأنالصَّهاينةاليُهودلسيطرةبالخضوعإياهامتهمًةالمصريَّةالصُّحفجانبمنعنيفةلحملة
وشراء، الصُّهُيونيَّةالحركةلصالحالمصريينالمثقفيناستقطابهوإصدارهامنالهدف
وتحليلُمتابعةمنثبتفقدوبالفعل. فلسطينفيالصُّهُيوني-العربيالصراعإزاءصمتهم

الصِّداماتبلغتالذيالوقتفي، الفلسطينيَّةللقضيَّةالُمتعمَّدوشبهالكاملتجاُهلهامضُمونها
منشتَّىبألواٍناألحداثهذهُمتابعةمنمصريَّةصحيفةتخلولم، ذروتهاالصُّهُيونيَّةالعربيَّة
منأكثرالفلسطينيَّةالقضيَّةتمنحالالمصريالكاتبوكانت، الصحفيَّةوالتغطيَّةالكتابة
أوالتَّعلىقدونالخبريَّةالمعالجاتعلىتقتصروكانت، هامشيكحدثاثنينأوعُمود

.التَّحليل

1980عامالصادرمصرفيالصُّهُيونيَّةالصَّحافةكتابيفيالجانبهذاعنكشفتوعندما

بصدمٍةأصيُبواالذين، المصريينالمثقَّفينمنكثيرجانبمنالنقدمنحارةبعاصفةووجهت
تورُّطاستنكارعلىيركزُأحاديبمنظورالقضيَّةمعتعامُلواحيث، الفهموسوءالخلطبسبب
،واستبعادهللصُّهيونيَّةالموالىنالمصرييناليُهودبعضمعحسينطهالعربياألدبعميد

الصُّهُيونيَّةاإلستراتيجيَّةطبيعةفهمضرورةإلىينبِّهناالذيالقضيَّةمناألهمالجانبوأغفُلوا
التنظيممنعالىةبدرجةمسلَّحةفهي. التوسعيَّةأهدافهالخدمةالقوىجميعاسَتثمرتالتي

علىبارعةوقدرةودهاءبخبٍثومارسته، الصُّهُيونيَّةالحركةبهتميزتالذيالطويلوالنفس
.1897بالمؤتمرمنذمسيرتهاطوالالخداع

الفكريَّةالتيَّاراتمعظماختراقمنالصُّهُيونيَّةتمكَّنتاإلستراتيجيَّةبهذهااللتزامإطاروفي
والثَّقافةالفكرحريَّةغطاءوتحت، واإلسالميَّةالقوميَّةالتياراتعدا، مصرفيوالسياسيَّة
المثقفيننخبةاختراقفيالصُّهُيونيَّةنجحتوالتنويريالعقالنيالفكرنشروضرورة
خاللمنالمصريينالماركسيِّيناختراقفينجحتكما. حسينطهبزعامةاللِّيبراليين

للنهوضالوحيدالسبيلوأنَّ، القوميالصِّراعوتهميشالطبقيالصِّراعبأولويَّةإقناعهم
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فيالصُّهُيونيَّةنجحتوهكذا، والعربيَّةاليُهوديَّةالعاملةالطبقةوحدةفييكُمنبفلسطين
تحييدمنوتمكنت، المصريَّةالساحةعلىالفاعلةوالسياسيَّةالفكريَّةالتيَّاراتأهماستقطاب
وإقامة، التوسُّعيحلمهاتحقيقلهايتمحتَّى،  الصُّهُيوني-الفلسطينيالصراعإزاءمواقفهم
.الُمغتصبةالفلسطينيَّةاألرضعلىدولتها

تاريخيةمُغالطات
أغفلهوالذي، مصرفياليُهوديَّةللطائفةالذاتيَّةالسيرةفيعنهالمسُكوتمنجوانبهذه

منكانبحثيمصدرإن: «كتابهفييقولالذيبينينجويلاألمريكياإلسرائيليالمؤرخ
للطَّائفةواالقتصاديالسِّياسياالنخراطأشكالدراسةتماًماغابتثمومن، الصُّحف
أنَّعلىالصَّحافةوأساتذةالمؤرخينجانبمنإجماًعاهناكأنيدركالوقد». اليُهوديَّة
الُبدبل، وحدهاإلىهااالستناديمكنالولكن، األوليالدَّرجةمنتاريخيًَّةوثيقًةتعدالصحف

اللتينالدراستينفيذلكتحقَّقوقد، والتاريخيالمجتمعيالسياقإطارفيدراستهامن
30و، عربيًّامرجًعا35علىيزيدماعلىدراستياعتمدتفقد، افتراءاتكإلىهماوجهت

،سعدصادقأحمدالرَّاحلونوأبرزهم، المصريَّةاليُهوديَّةالشَّخصياتعدا، أجنبيًّامرجًعا

اليُهودخريطةعنالمهمةالوثائقمنبكثيرأمدُّونيالذين؛ هاُرونوشحاتة، درويشويوسف
منالعديدوشهادةالواقعيَّةشهاداتهمعلىعالوًة، مصرُمحافظاتجميعفيوأعدادهم

.معهوتعاوُنواُكورييلهنريعاصُرواالذينالِمصريينالماركسيين

،الصُّهُيونيَّةللدعايَّةرئيسيَّةكقاعدةاستخدمتقدمصرأنتؤكِّدالتاريخيَّةالحقائقكانتإذا

فلسطينفيللصُّهيونيَّةالتَّوسعيَّةاألطماعلخدمةالمصرييناليُهودتجنيدتمقدوأنَّه
الفلسطينيالشعبحُقوقباغتصابانتهيالذيالهدفتحقيقفينجحتوقد، واستقطابهم

لم) 1973-1967 - 1956 - 1948 (ِضدناحروبعدةإسرائيلشنَّتكما، أرضهمنوطرده
االعتداءاتضَحاياِمصريشهيدألف120الـمنواحدِمصرييُهودياستشهادعننسمع

.اإلسرائيليَّة

الفلسطينيونلهاتعرَّضالتياالفتراءاتبحملة» المصرييناليُهودشتات «كتابيذكِّرني
منلهمحدثمايستحقُّونولذلكلليهودأراضيهمباُعواقد،  الصُّهُيونيَّةالحركةونشرتها
إنَّإذ، ُفحشهبل؛ االفتراءهذاخطأالدراساتأثبتتوقد، منهاوطردهمأراضيهماحتالل
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تتعدَّىتكنلم1947نوفمبرالتَّقسيمقرارُصدورعندالصهاينةأيديتحتكانتالتياألرض
،فَلسطينخارجيعيُشونكانواالذينالفلسطينييناإلقطاعيينكبارأراضيتشملوكانت%. 6

الفالحينولكن، باهظةبأْسَعارأراضيهموباعوااليُهوديَّةالوكالةإلغراءاتوخُضعوا
االنتدابُسلطاتودبَّاباتبُحرَّاساستعانتالتياليُهوديَّةللوكالةتسليمهارفُضواالفلسطينيين
،وبشرمَساكنمنعليهامابكلاألرضودكَّت، الفلسطينيَّةاألراضيفاقتحمت، البريطاني

.اليُهوديَّةللوكالةوسلَّمتها

»الشرقكوكب «خُصوًصا، المصريَّةالصُّحفعنهاكشفتالتيالحقائقإحديهيهذه

)،1980الُكويت، المعرفةعالمسلسلة، الَفلسطينيَّةوالقضيَّةالمصريَّةالصحافة» (البالغ«و

التيالحقيقيَّةاألهدافهيوما، اآلنالقضيَّةهذهُتثارلماذاهونطرحهأنيجبالذيالسُّؤال
الوطنيَّةوزعاماتهالمصريللمجتمعالمنصفةغيرالمبتسرةالصُّورةبهذهإثارتهاخلفتكُمن

.والفكريَّة

أنتستحققصةوهذه، مصرفيالصُّهُيونيَّةالصحافةعنكتابيبسببغالًياثمًنادفعتلقد
والشَّواهداألحداثتؤكِّدهاالتيبالمأُثورةأؤمنوسأظلومازلت، الحقمقالفيُتروى

ُكلتخدعأنتستطيعالولكنك، الوقتبعضالنَّاسبعضتخدعأنتستطيعإنك «التاريخيَّة
».الوقتطوالالنَّاس
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المصريينالمُثقَّفينإرهابِحملةُ
*الباُقوريالعالعبد

المؤرخعباسرءوفالدكتوراألستاذاتهاممنمعدودةأيامبعدأنهخالصةمصادفةهيهل
30وُطوغانأحمدالكبيرالفنانضدمماثلاتهاميصدرأن» الساميةُمعاداة«بـالكبيرالعربي

اليومفينشروقد، الماضيأكتوبر26الجمعةيومفياألولاالتهامصدر؟. المثقَّفينكبارمن
االتهامووجه» البديل «هييوميةصحيفةوفي» العربياألهرام «هيأسبوعيةمجلةفينفسه

األمريكيةالجامعةفياألوسطالشرقدراساتقسمرئيس» بينينجوئيل «هوأمريكيمؤرِّخ
.والخالفللجدلمثيرًةكتبعدةأصدروالذي، حالًيابالقاهرة

إلىمدَّهبل، وحدهعباسرءوفالدكتورعلىاآلنبتوصيفهأقوملنالذياتهامهيقصرولم
»البديل «إلى» بينين «حديثفيجاءكما»، التاريخقراءةفيالمصريةالقوميةالمدرسة«

حسبما، أيًضاللسَّاميةمعادينبكونهموصمهمالذينالمصريينالمؤرخينمنكبيرعددوإلى
».العربياألهرام «فيلسانهعلىورد

صحفنشرت، الماضيأكتوبر30الثالثاءيومفيالتحديدوجهوعلي، هذامنأيامبعد
الكاريكاتيررسامأيضااتهمتاألمريكيةالصهيونية» التشهيرمكافحةمنظمة «انمصرية

الصهيونيةالمنظمةهذهأصدرتهاقائمًةوشملت» الساميةمعاداة «بـطوغانأحمدالمعروف
.الساميةبمعاداةجميعاوصمتهم، مصريًّاوكاتًباصحفيًّا30األمريكية

تاريخيةمدرسةوضدكبيرعربيُمؤرخوضد، القاهرةمناتهامهمدفعية» بينين «أطلقلقد
ومن، برهانأودليلبأيهذااتهامهيسندولم» واألسوداألبيضإالتريال «أنهازعمكاملة

بدايةوانه، مقُصودأمرأنهأظنُّالذياالدعاءهذاعليهيبنيواحًدادلياليملكالانهالمؤكد
منظمة «قائمةجاءتأنحالبأيةمصادفًةوليست، المصريينالمثقفينضدجديدةلحملة

جاءوقد، إصدارهفيالحقنفسه» بينين «أعطىالذيالحكممنأيَّامبعد» التشهيرمكافحة
دارمترجًماأصدرتهالذي» المصرييناليهودشتات «كتابهبشأنُأثيربمامرتبًطاهذااتهامه
.الشروقدارهي، كبيرةعربيةنشر

.2007نوفمبرمن4، العربيجريدة*
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تاريخ: «كتابترجمةأيًضا - الحاليالعامفي - أصدرت، نفسهاالدارأنهناوالُمثير
»،ُلقمانزخاري «كتبهالذي» األوسطالشَّرقتفسيرعلىالصِّراع: وسياساتهاالستشراق

عن» السياسيةوالحركةالعمال «عنُجزأينمنكتابمنهاُأخرىكتبفي» بينين «شريك
ورئيسالوزيربيريزوشيُمونغاليُبطرسالدكتوراألستاذمعحواًرافيهتناولالشروقدار

.الحاليالدولةورئيس، األسبقاإلسرائيليالوزراء

لسانعلىوردتالتياالفتراءاتمنكثيرعلىتعقيًباكلمةأيةدونالترجمةصدرتوقد
»بينين «وأنخاصًَّة؟!. بالذاتالوقتهذاوفيالُكتبهذهولماذا؟، الدَّارهذهفلماذا.. بيريز

»المصرييناليهودشتات «كتاببترجمةللترجمةالقوميالمشروعمنعرًضارفضنفسه

وردمابعضحولتعليقأيكتابةعدممنها، الترجمةعلىللُموافقةمحددًةشروًطاووضع
».الشُّروقدار «نشرتهاالتيالترجمةفيبالفعلتحقَّقماوهو، فيه

ضد، مصريةصحفصفحاتوعلي» بينين «وجههالذياالتهامتهافتمنالرغموعلى
أكبرظنيفيالغضبةأنإال، باالسميذكرهملمآخرينومؤرخينعبَّاسرءوفالدكتور
الصهيونية» التشهيرمكافحةُمنظمة «عنصدربماربطناهاإذاخاصة، هذامنوأخطر

.األمريكية

اإلسرائيلية» كاخ «حركةوجهتهاالتيالتهديدخطاباتالذاكرةإلىُتعيدجديدةحملةأمامإنَّنا
ثمانينيَّاتفي، مصرفيالعامالرأيوقادةالمثقفينمنعددإلى» كاهانامائير «وزعيمها

اإلرهابحملةمعالشكلحيثمنإالتختلُفالالجديدةاالتهاماتوحملة.. الماضيالقرن
القلبوفيالمصريينالمثقفينتهاجمألنها، أخطرالجديدةالحملةإنبل، السَّابقةوالتَّخويف

.الدفاعموضعفييُكونواكي، دارهمعقروفيأرضهموعلىبلدهمفيالمؤرُِّخونمنُهم

إسرائيليةشخصياتفيهاويشارك، سنواتمنذبدأتُصهيونيةإسرائيليةسياسةوهذه
مصريينمثقفينضدمعركتهمإدارةعلى - واضحهوكما - يحرُصون، مختلفةوصهيونية

بلمعروفونالمشاركينوبعض، ُمختلفةووسائلبأساليبذلكويتم، ذاتهامصرداخلمن
أقنعةوارتداءوجوههمتغطيةبعضهمويحاول، نعلمهمالآخرونوهناك، ومكشوفون

الوقتوفيجاهًدايحاولالذي» الصُّهيونياليسار «خزائنمنغالبيتهافيُمستعارة، مختلفة
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عنبالحديثهؤالءيستميلهاقوىوهي، المصرياليسارمنُقوىوالءكسبإعادةالحالي
تناولهاكثيرةخلفيَّاتلهاقصةوهذه» الفلسطينيالشعبحقوق «عنوالدفاع» السَّالم«
صدرتالذي« اإلسرائيليالعربيوالنزاعالماركسيةالسياساتعنكتابهفينفسه» بينين«

جامعةفياألستاذ» أميتاييوسي «كتبهآخرنظيرلهكتابوهو» 1996فيالعربيةترجمته
...فلسطينقضيةمنالمصرياليسارموقفعن، النقبفيجوريونبن

كان». بينين «بقصةالصِّلةمقُطوعةوالبعيدًةليستالمصرياليسارمعوقصَّته» أميتاي«و
برطانتهاستمالهمانهيبدوالذيناليساريينبعضمنويتقرب، القاهرةعلىيتردَّداألول

الشعبضداإلسرائيليةالحكوماتلسياساتونقده»، السَّالم «عنوحديثهاليَسارية
...المصيرتقريرحقومنها، فلسطينشعبحُقوقعنالحديثمنمانعوال، الفلسطيني

لسياساتوالرافضالنَّاقداليساري» أميتاي «بـفإذا، تساقطتأنلبثتمااألقنعةولكنَّ
بنيامينحكومةظلفيهذاوكان. بالقاهرةاإلسرائيلياألكاديميللمركزمديًرايأتيحكومته
»أميتاي «مهمةانتهتأنوبعد. َيِمينيًةالصهيونيالكيانحكوماتأكثرمنوهي، نتنياُهو

»اليساريينُقدامى «منيجدأسفبكليزالوال، عليهايتردَّديزالال، القاهرةفيالرسمية

.إليهويصغيمعهيجتمعمن

»الحياة «صحيفةفييكتبهامقاالتفي، رمًزايشيرانهبل، مهمتهعلى» أميتياي «يتستروال

لسان» األهالي «صحيفةلتحريررئيًساكنتوحين.. معهميجتمعمنبعضإلى، السعودية
،المحررينأحدطريقعن، هذا» أميتاي «منتلقيت؛ الوحدويالتقدُّميالوطنيالتجمُّعحزب

أرسلالذيالزميلعلىيلحهووكان. نشرهفيكثيًراوتردَّدُت، وإمعانبدقةقرأتهمقاال
فيالصَّفقسمإلىوأرسلته، واثنتينمرةقراءتهوأعدت. المقالنشرفيطريقهعنالمقال

الذيالتحريرمجلسعلىاألمروعرضت. عليهمطوَّالتعليًقاكتبتأنبعد، الصحيفة
.النشرورفض، إليهذهبُتفيماعارضني

مظهرأيضدوحسمبقوةأقفوأننيخاصًَّة.. التحريرمجلسإرادةعندالنزولإالأملكولم
اليسار «فإن، وهنا. صهيونيأوإسرائيليأيمع» تطبيع «أنهعلىُيؤَخذأنيمكن

.عليهويتفوقيفوقهإنهبل، اليمينعنخطًرايقلال» الصهيوني
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الصهيونيالكَيانفيمعروفةظاهرةواليميناليساربينماوالصهاينةاإلسرائيليينوتقلب
دراسةأوَّلصاحب» موريسبني «المؤرخهوذلكعلىنموذجخيرولعلخارجهوفي

الترجمةصدرتوقد» الالجئينمشكلةووالدةالفلسطينيينطرد «عنبابهافيإسرائيلية
صيتذاعأنبعد، 1993فيالعربيةإلىترجمتهاوتمت، 1988فيالدراسةلهذهاالنجليزية

السياسات «كتابهفي» بينين «إليهمأشارالذين» الُجددالمؤرخين «منوزمالئه» موريس«
أنلبثماهذا» موريس «ولكن» اإلسرائيليينالتنقيحيِّينالمؤرخين «وسماهم..» الماركسيَّة

ينضحخطيرصحفيبحديٍثوأدليالفلسطينيينالالجئينمشكلةعنكتبعماتراجع
أول» ُجوريونبنديفيد «موقففيهوانتقد، والفلسطينيينالعربضدوعدوانيًَّةعنصريًَّة

..العربجميعمن» إسرائيلأرض «يطهِّرلمألنهالصهيونيالكيانفيوزراءرئيس

أنهاليومويعلن، الصُّهيونيبماضيهيعترففهو، هؤالءمنآخَرنموذًجايكونقد» بينين«
فيجاءحسبما، بهليهتديفكريكمرجعالصهيونيةعنيتخلَّىأن1970عامصيفمنذقرر
خلفيتوارىالألنهبهأشادوقد»، المصرييناليهودشتات «للكتابفهميخالدالدكتورتقديم

ومحطَّاتاإلذاعاتفيالحديثكثير «هوبل، العاجيَّةأبراجهايسكنوال، الجامعةأسوار
يتردَّدالاألحاديثتلكفيوهو، المصريةالفضائياتفيكماالمستقلةاألمريكيةالتليفزيون

حقعنوُمدافًعا، استعماريَّةدولةبأنهاإياهامتهًما، إلسرائيلاالنتقاداتأشدتوجيهفي
.مستقلةدولةفيحقِّهمذلكفيبما، مصيرهمتقريرفيالفلسطينيين

التيالعنصريةالسِّياسةعناإلسرائيليينللقادةاتهاماتهتوجيهفي» بينينجوئيل «يتردَّدالكما
دورهعن» شاُرونإرييل «بمحاكمةطالبوقد، عُموًماوالعربالفلسطينيينتجاهينتهجونها

فإن، ذلكصحَّةفيالتشكيكودون. 1982عامبيروتفيوشاتيالصابرامجزرةفي
مايتابعومن، منهوأكثرهذايقولونالصهيونيالكيانداخلفيواإلسرائيليينالصَّهاينة

وأنهخاصًَّة».. بينين «ويكتبهيُقولهفيماجديدالأنهيعرفيوميًّااإلسرائيليةالصحفتنشره
؟!إليهيُعودلنفهل.. الصهيونيالكيانغادريقولكما

الكيانتاريخفيُمظاهرةأكبرقادتالتياإلسرائيلي» العملحزب «قياداتاننذكرولعلنا
،المرضصريعيسُقطأنقبل» شارون «معتحالفت، للبنان» شاُرون «غزوضدالصهيوني

يوصفكانالذي، الحاليالدولةرئيس» بيريزشيمون «مثل، ُحكمهأركانمنوأصبحت
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تنطليبضاعًةالصهيونيالكيانحُكومات» شتم «حتىأونقديعدولم، الحمائممنبأنهعادة
عبارةفيوقوله»، ُصهيونيًّا «يعدلمبأنهاليوم» بينين «اعتراففإنذلكومع.. أحدعلى

حولهنااألساسيالسؤاليثير»، بهيهتديفكريكمرجعالصُّهيونية «عنتخلىأنهُملتبسة
أنيمكنذلكبتحديدأنهظنيوفي. فقطالفكرةوليس، والسِّياسةالُممارسةللصهيونيةتعريفه

:التاليةاألسئلةعنإجابتهفيتكمن، محددةمعاييرخاللمننكتشفه

؟!.التاريخعبرواحدشعباليهودأنويعتقد» بينين «السيدُيؤمنهل

أرض «الموعودةأرضهإلىالعودةفيالحقالشعبلهذابأن، يؤمنأوال، ُيؤمنهل
» ؟!.إسرائيل

»؟!الوُجودفيإسرائيلحقِّ «بـباالعترافمطالُبونالعربأنيريهل

..؟!.وأرضهموطنهمإلىالعودةفيالفلسطينيينالالجئينحقِّمنموقفهما

جوهرإلى» المصرييناليُهودشتات «لكتابتقديمهفيفهميخالدالدكتورأشاروقد
فهوهذايعتقدمنأنتقديريوفي» موحًَّداشعًبايشكلوناليهودأن «علىتقومالتيالصهيونية
ليسواالصهاينةأنالمعروففمن.. الحراماللهبيتإلىوحجوصامصلَّىلوحتى، ُصهيوني

وقد. صهاينةغيريُهود - وبالتأكيد - أيًضاوهناك، يهودغيرصهاينةفهناك، يهوًداجميًعا
بينيفرقانأيًضابعامةالعربيوالفكر، بعامةالعربيةالسياسةأنَّاليومالواِضحمنأصبح

ضديكنولمليسالعربيالعداءأنَّعليهالمتفقومن. واليهوديوالصهيونياإلسرائيلي
وسياساتهممواقفهمفييؤيدهممنكلوضد، والصَّهاينةاإلسرائيليينضدولكنه، اليُهود

..والفلسطينيينالعربتجاهوأعمالهم

عباسرءوفالدكتورضد» بينينجوئيل «ادعاهالذياالتهامُبطالنيثبت، هذاضوءوفي
»بينين «كتبهبماالبطالنهذاأسندأنوأستطيع، المصريةالتاريخيةالمدرسةفيوُزمالئه

يدبِّرونهفيمانفًعاوأمثالهُتجديهال» الساميةمعاداة «تهمةبأنتذكيرههنايكفيولكن.. نفسه
.وُيريدونه

والمصريين، العربالمثقفينتنقلأنتريدقوًىهناكأنإلىوبقوةينبِّهنااالتهامهذاولكن
آخريضرُبواأنيريدونوهؤالء.. والصهاينةاإلسرائيليينتجاهالدِّفاعموقفإلى، خاصًَّة
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القلبمركزفيبعامَّةالمؤرُِّخونيقفالذيالثقافيالحصنوهو، التطبيعمقاومةحُصون
عنبعيًداليس، بالقاهرةاألمريكيةالجامعةفيالحاليمركزهإلى» بينين «مجيئولعل. منه

مؤتمرفيذروتهاتبلغأنإلىاألمريكانوُحماتهمالصَّهاينةيهدفالتيالتَّطبيع» هوجة«
..حالًيالهاإلعداديجرىالذي» أنابوليس«

فيهامصركانتفترةإلىبنايعوُدواأنيريدون، اإلسرائيليُّونمنهمالقلبوفي، الصهاينةإنَّ
وإلى، وغيرهماوايزمانحاييمإلىهيرتزلمن، وُزعمائهمالصَّهاينةأماممفُتوحًةلألسف
سمَّتهوعماوأهدافهاالصُّهيونيةعنلتدافعمصرفيتصدرصحففيهاكانتالتيالفترة

بُمعاداةاالتهامسهامأنتقديريوفي.. منهاطردواالتيبالدهمإلىالَعودةفي» اليُهودحقَّ«
تخطيُطهايجريعمليةفيأولىطلقةمجردهيذاكأوالوكرهذامنانطلقتالتيالسَّامية

هناكأنويرون، أعدائهمألّدهيمصربأنرؤيتهماإلسرائيليونُيخفيوال. سنواتمنذ
فوقضدهالمعركةوإلدارةالختراقهالمصريالجسدفيالحاليالوهنظلفيسنحتفرصًة
األقنعةونزع، لهاالتنبُّهيجببل، الجديدةالَهجمةبهذهاالستهانةعدميجب، ثمومن. أرضه

الذي»، الالصهيونية «قناعرأسهاوعلى، حقيقتهافضحأي، وراءهاتتخفيالتيالوجوهعن
.وُممارسةفعالومساندتها، وقواللفًظاالصُّهيونيةُمعاداةيعني

األسئلةعنيجيبأنأوَّالفعليه، الدائرةهذهفيُمنخرًطانفسهيريال» بينين «السيدكانوإذا
صدرتالتياإلساءةعنعالنيًةويتراجعيعتذرأنثانًياوعليه، عليهنطرحهاالتيالكاشفة

القوميةالتاريخيةالمدرسةوإلىعباسرءوفالدكُتورإلىوجههالذيالباطلواالتهاممنه
.المصرية

أعمالهدراسةفينبدأأنفعلينا - يفعللنأنَّهالظنِّوأغلب - هذا» بينين «السيديفعللمفإن
؛قبلفمن». المصرييناليُهودشتات «عناألخيركتابهخاصًة، الصُّهيونية» قضاياها «وكشف

العربيةالكتبعشراتصدرت»، الشمستحتمكان «بعنوان» نتنياهو «كتابصدروحين
السَّعيمعهذايتكاملأنعلى، الكاذبةالدِّعاءاتهودحًضاوُمعارضًةونقًداتصويًبا: ضده
مع، بلدنامنولطردهبل، أرضنافوقُمقامةجامعةفيموقفهعنإلزاحتهعلنيَّةوسيلةبكل

،تقريَباالسنينمنعُقودأربعةعبربناهاوالتي، مختبئةتزالالوالتيالُمختلفةعالقاتهكشف
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،1983عاممنذبهاعملوالتيالشهيرةاألمريكية» ستانُفورد «جامعةمنبهجيءوالتي

.وأمامهاالجامعةأسواروراءفيما، ُمحددةمهامإلنجاز، القاهرةإلىبهجيء

مواجهةوفي. قصفهقبلالموقعتكشُفالتياالستطالعوحدةبدوريقومالمجالهذافيوهو
،المصريالتاريخوعنالقوميَّةالثقافةعنالدفاعُقوىوتتالقيتستندأنيجبالهجمةهذه

منالصُّهيونيةالحركةمؤسِّس» هيرتزل «حرمتالتيمصرإنَّ. المصريينالمؤرخينوعن
جميعضربعلى - المدىطالوإن - قادرةُمذكِّراتهفيذكركماسيناءفيلهمقبرةبناءحلم

خُطورةمنالتقليلحالبأيةيعنيالالتفاؤلوهذا. ضدهاُتحاكالتيالصُّهيونيةالمخطَّطات
عنيفًة؛ الثَّقافيةالجبهةعلىالمعركةيشنُّونالذينوالخُصومباألعداءاالستهانةوال، المعركة
.وفاِصلًة
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الصُّهيوني .. البديلُ
*الهاديعبدمحمد

المجتمعبينالتطبيعضدمصرفيعنيفًةُمقاومًةالمتحدةوالوالياتإسرائيلتواجه
١٩٧٩معاهدةفيإسرائيلبدولةالرَّسمياالعترافبرغمالمصريوالمجتمعاإلسرائيلي

،أيًضاحكوميةرسميةالمقاومةإنقلتإذاالحقيقةعلىأفتئتوال، دبلوماسيةعالقاتوإقامة

،أشكالهبجميعالتطبيعيرفضالثقافيالقطاعفإنَّ، الزراعةوزارةنهجتهالذيالتطبيعفبرغم

منالمصريينألبناءالجنسيةومنحالمختلطةبالزيجاتاالعترافالداخليةوزارةوترفض
 -ليلتينأو - ليلًةإسرائيلزوَّاربعضقضاءعنناهيك، اإلسرائيليةالجنسيةيحملنزوجات

هذهإلىدفعهمومنإسرائيلوراءومنإسرائيليكرُهونتجعلهمالدولةأمنمباحثفي
».السُّوداالعملة«

ألسباباألعمالرجالبعضباستثناءللتَّطبيعالشعبيةالمقاومةفهيعنًفااألشدالمقاومةأمَّا
اتفاقالحُكومةلهمتوفِّرأنحتىقبل، تجاريةعالقةمناألرباحوجنيبالمصالحتتعلق

.التجارةلهذهشرعيكغطاء» الُكويز«

وليسبجدالرُموز «الوطنيَّةوالرُموزوالماليةالمهنيةوالنقاباتواألكاديميُّونالمثقفونويلعب
إسرائيلمعالتطبيعضدالعامالوعيتشكيلفيرئيسيًّادوًرا» الوطنيالحزبرُموز

بأيالمصريللُمجتمعالصهيونياالختراقخُطورةوإظهارالمنطقةفياألمريكيةوالسياسة
.المرئيةوغيرالمرئيةاألشكالمنشكل

فعلى، التطبيعضدالوطنيةالمقاومةإلجهاضعدةدُروًباالمتحدةوالوالياتإسرائيلوتسلك
بالحديثواحدآٍنفيوالتهديدالترغيبورقةالطرفانيستخدمالحكوميالرسميالمستوي
بعدمالتصريحمثلمعينةمناسباتفيأوبالتطبيعاألمريكيةالمساعداتربطعنالروتيني

رفضهبسبباليونسكومنظمةعاممديرلمنصبالثقافةوزيرحسنيفاروقترشيحدعم
.المثالسبيلعلىوذلك، الثقافيالتطبيع

.2007نوفمبرمن7، اليومالمصريجريدة*
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والوالياتإسرائيلفإن، للتطبيعالمعاديةالوطنيةالفكريةوالرموزالمثقفيناتجاهفيأما
عصفورينويضربانواحدهدففييصبان، متوازيينرئيسيينطريقينيسُلكانالمتحدة
.واحدبحجر

الوكالةالهيئاتهذهومنللتطبيعمباشرةغيرخلفيةكقنواتأمريكيةهيئاتاستخدام: األول
الوكالةتمويلطريقعنوذلك، بالقاهرةاألمريكيةوالجامعةالدوليةللتنميةاألمريكية
خصوًصاالمشاريعهذهوتركز، مصريينأكاديميينتستقطبوأكاديميةبحثيةمشروعات

أكاديميونفيهايشارك» ُمشتركةأكاديميةمشاريع «مسميتحتمنهماليساريينعلى
األمريكيةالجامعةأمَّا، إسرائيلدولةمعمتعاطفون - غالًبا -يهودوأمريكيونإسرائيليون

وأكاديميينطلبةعلىبهاالمحاضراتوإلقاءللتدريسإسرائيليينأكاديميينفتستقبل
.مصريين

ضدوجرائمهاوممارساتهاسياساتهابسببوإلسرائيلللصهيونيةالعداءتخفيف: الثاني
للصهيونيةالكراهيةتخفيفثمومن، عربيةألراضاحتاللهاواستمرارالفلسطينيالشعب

ارتباطلفكرةوالترويج، طيبةصورةفيالمصريةالذهنيةفيإنتاجهماوإعادةوإلسرائيل
علىالضَّغطخاللمنوذلك، معاداتهاوخطأمعهابالتطبيعالمصريةالوطنيةالمصالح

منهايتعلَّقماكللحذفوالتاريخيةالدينيةخصوًصاالدراسيةالمناهجلمراجعةالحكومات
الشَّخصياتوإلبعاد، السالمثقافةنشردعاويتحتاإلسرائيليالعربيوالنزاعباليُهود
توجيهعلىفيهاوجودهاخاللمنتؤثرمواقعمنوالتطبيعوإسرائيلللصهيونيةالمعادية

الرئيسمنبيجينمناحمإسرائيلوزراءرئيسطلبيتذكرمناالبعضولعل. العامالرأي
متوليمحمدالشيخفضيلةأحاديث» ترشيد «١٩٧٩عامالُمعاهدةتوقيعبعدالسادات

.الكريمالقرآنفياليهودعنللتليفزيونالشعراوي

المعادينوالفكريةالوطنيةوالرموزالمثقفينمواقفتليينفيإسرائيليواجهفشلوإزاء
السمعةتشويهويعد، وعقابهممالحقتهمإلىاألمريكيةالصهيونيةالدعايةآلةتلجأللتطبيع
شوكتهملكسر» الساميةمعاداة «تهمةهياأليامهذهاألنجعوالتهمة، العقابوسائلإحدي

لمصالحمنهمعادونوكأنهمموقعفيووضعهماألكاديميمحيطهمداخلعزلهمومحاولة
!إسرائيلمعبلدهم
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اليهوديةالمحرقةإنكاربتجريمقراًراالمتحدةلألممالعامةالجمعيَّةأصدرت٢٠٠٥نوفمبرفي
منتجعل، الصهيونيةالدعايةآلةيدفيبهابأسالأداًةالقرارهذاووفر»، الساميةمعاداة«و

األوروبيةالجامعاتمنلعقوباتمعرًضاالمصرييناألكاديميينمناالتهامهذاإليهيوجه
إلقاءأوفيهاالعملمنممنوعقلوبهامؤلفةدولفيعربيةجامعاتومن، واألمريكية
وهذا.. دخولهاحتىأوتستضيفهاعلميةمؤتمراتفيالمشاركةأوقاعاتهافيمحاضرات

.االتجاههذافيالصهيونيةالدعايةآلةوعملاالتهامذاكتوجيهأهدافمنرئيسيهدف

إعالموسائلتلكالدعايةآلةتستخدمأنهوإيالًمااألشدوالجرحوطأًةاألشدالعقابلكن
يعملصهيونيإسرائيليأكاديميقبلمناالتهامهذالتوجيه، التوجهيساريةوطنيةمصرية

.بالقاهرةاألمريكيةبالجامعة

الصحيفةنشرتالماضيأكتوبر٢٦الجمعةصباحالصادر» البديل «صحيفةعددفي
الشرقبمركزيعملصهيونيإسرائيليأكاديميوهو» بنينبنيوئيل «للمدعوتصريحات

وهو، األمريكيةبالجامعة - وإسرائيلمصربينللتطبيعاألماميةالمنظَّماتإحدي - األوسط
الفلسطينيةاألراضيعلىصهيوني» كيبوتس «فيوعملتربيإسرائيليجيلأبناءأحدأيًضا

..المحتلة

وفق».. للساميةمعادقوميمتطرف «بأنهعباسرءوفالدكتورحديثهفييوئيلواتهم
إلطالقهامنبًرا» البديل «واستخدم، لمزاعمهيوئيلفيهروجالذيللحديثالمصاحبالعنوان
شتات «لكتابهترجمًةالشروقدارلهأصدرتالذيالوقتفي، الدعايةآلةألهدافتحقيًقا
».المصرييناليهود

المصريةالجمعيةورئيسالتاريخفيمرموقمصريأستاذعباسرءوفوالدُّكتور
الدولةجائزةعلىوحاصلالبالدفيعاليةوفكريةوطنيةوقامةالتاريخيةللدراسات
.للتطبيعالعربيةالمنطقةفياألمريكيةالصهيونيةللمشروعاتالمعادينومنالتقديرية

استخداممنهاعدةألسبابَصادًماوطنيمنبرمنُصهيونيإسرائيليمناالتهامهذاجاءلذا
نسبتهدونعنوانفياالتهاموإطالق، إلبرازهخاصكادرفياالتهامونشر، منبًراالصحيفة

عمالاالتهامهذاعلىردهعلىللحصولعباسرءوفبالدكتوراالتصالوعدم، صاحبهإلى
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بنفسهيقوملكي - كقارئ - االتهامهذابنفسهرءوفالدكتورقراءةوانتظار، المهنةبقواعد
.بالرد

الخطورةبهذهاتهاملتوجيهليوئيلالفرصةمصريةَصحيفةإتاحةباألسيالشعورويزيد
الجامعاتمقاطعةالبريطانيةالجامعاتفيهقررتالذيالوقتفيوطنيةلشخصية

ضدالعنصريالتمييزسياساتبسببيوئيلمثلاإلسرائيليينواألكاديمييناإلسرائيلية
التياراتمنعُروبًةأكثربريطانياجامعاتفهل.. اإلسرائيليةالجامعاتداخلالفلسطينيين

الحقيقيونالمعادونهممنبريطانياجامعاتتعرفوهل؟.. مصرفيوالثوريةاليسارية
؟اليساريةصحفناتعرفهمماأكثرللسامية

أساًسامطُروحًةليستفهيوطنيَّتهمأما».. البديل «فيالزُّمالءمهنيَّةفيمطلقًةثقًةأثُق
عنارتفاًعاتقلالفقامته، تحريرهارئيسسعيدسيدمحمدالدكتورأقدرذلكوفوق، للنقاش

والفكريةالسياسيةواجتهاداتهآراءهأحترم، مصريمفكِّرفهو، عبَّاسرءوفالدكُتورقامة
إشعارسويالمقاللهذاالصادمالعنوانمنقصدتوما. عزيزصديقأنهعلىعالوًة

المرءيواجهعندما.. رءوفللدكتورأذًىمنبهاالمنشورألحقهمابفداحةالبديلفيالزمالء
.مشابًهاموقًفا

نشرهتمالتيالصُّورةوعلىنشرهتمماأنوأعتبر، العنوانهذاعنللزمالءأعتذُروسلًفا
فضحبل، منهاالعتذارأو، رءوفالدكتورردنشرتداركهيكفيال، مقُصودغيرخطأعليها

منظَّماتعبرأو، خلفيَّةأبوابمنالتطبيعلفرضاألمريكيالصُّهيونياللُّوبيمحاوالت
الختراقاللُّوبيهذاومساعي، الوطنيةرُموزناسمعةتشويهمحاوالتفضحوكذلك، أمامية
.المجالهذافيُتروىكثيرةِقصٍصمنأخريقصةوتلك.. المصرياليسار
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أيضًااألمريكيَّةُوالجامعةُ... 
*النَّجاأبوينشير

عنتختلفأنيجبال - المدينةوسطفيكانتولوحتى - األمريكيةالجامعةمعاييرأنَّيبدو
بل - غزواألمريكيةالمتحدةالوالياتاعتزمتفحين، عامبشكلاألمريكيةالسياسةمعايير

إلى - تهدففيما - تهدفالحملةأنوزوجتهبوشأعلن، طالبانلتأديبأفغانستان- سحقُقل
الطَّالبانيالنسائيالزىواستخدم، الحضارةخارجعصورفيالعيشمنالنِّساءتحرير
السعودياتالنِّساءمعتجلسبوشُلوراالسيدةكانتأكثرأوأسبوعومنذ، ذلكعلىللتدليل

.الصُّورفيمشابًهازيًّايرتديناللواتي

 -أيًضا - سنواتعدةمنذ. المنُظومةهذهقبولهارمزيًّالتعلنإيشارببارتداءقامتإنهابل

بعضأثارهاالتيالرقابةأشكاللبعضتستجيببالقاهرةاألمريكيةالجامعةإدارةبدأت
السيرةشبهومشكلة، التاريخبقسم» محمد «ُرودنسونمكِسيمكتابمشكلةفوقعت. الطالب
ساميةالدكتورةوكانت» الحافيالخبز «وعنوانها، شكريمحمدالمغربيللكاتبالذَّاتية
تعلُّمقسمفيالطالبأحداعترضبكثيرذلكوقبل، المنهجمنكجزءبتدريسهاتقوممحرز
.وهكذا... رفعتأليفةالراحلةللكاتبةقصيرةقصةقراءةعلىالمقالكتابة

هذاعنيعبرونوالطالبالمجتمعتقاليدمراعاةوجوبهيإجراءاتأياتخاذُحجةكانت
أخذحالةفيولكن، الرقابةأشكالإنتاجإعادةفيالمنطقأساسهمالطالبكان، المجتمع

عندها، األمريختلفأنالبدالصهيونيةاألكاديميةالمؤسَّساتمقاطعةمسألةفيالطُّالبرأي
في، األساتذةمجلساجتماعفيالرأيإبداءحقِّهممنليسالطالببأنَّالمسؤوُلونيصرح

الدكتورةاألستاذةمنهجعلىواالعتراضبشكاويالتقدمحقهممنكانالطالبأنَّحين
!!.محرزسامية

الصحفمناألولىالصفحةاألمريكيةالجامعةأخبارتتصدَّرأنإذنالغريبمنيعدلم
أناألمرفيماكل، األمنيالحصارفيوالمنوفيةشمسوعينالقاهرةجامعةأخباربجانب

.2007نوفمبرمن7، اليومالمصري*
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ماوهووالتعبيرالرأيوحريةاألفكارحصارفييتجلىللطالباألمريكيةالجامعةحصار
.األمنيالحصارعنكثيًرايختلفال

تعليميةخدمةعلىالحُصولأجلمنطائلةأموااليدفعاألمريكيةالجامعةطالبكانوإذا
حقمن، التطبيعأشكاللكلرفضهويعلنرأيهعنيعبرأناألقلعلىحقهفمنمتميزة
بأشكالاألمرتعلقإذاخاصًَّة، التعليميةالسياسةفيرأيهيبديأنالجامعةعلىالطالب
يومُعقدالذياالجتماعفيالكالممنالطالبمنعحجةكانتوإذا، اإلسرائيليالتَّواُجد

.لهمخاصاجتماععقدالممكنمنفإنهلألساتذةاجتماعأنهالماضياألربعاء

لماواإلدراكبالوعيالمتسلحينالطالببعضبينانزعاجإلىالفكريالقمعهذاأديعُموًما
الرابعةبالفرقةوهواللوزيأحمدالطالبمنرسالًةاإللكترونيالبريدعلىتلقيتوقد، يحدث

:كاملةالرسالةوأنشر، األمريكيةبالجامعةاالجتماعقسمفي

:األمريكيَّةالجامعةطلبةمنظُورمنالتطبيع
،األمريكيَّةالجامعةفيالتطبيعموُضوع» اليومالمصري «تناولتأنسبق

الوسطمعالتعامليرفضونالذينبيناألساتذةاتخذهاالتيالمواقفونقلت
،اإلسرائيليةالدولةلسياساترفضهمعنكتعبيٍراإلسرائيلياألكاديمي

معالتعاملرفضأنويرون، والسياسةالدراسةبينالفصليريدونوآخرين
رغمسياسيةمواقفتتخذاألمريكيةالجامعةأنيعنيسياساتهابسببإسرائيل
.سياسياتجاهأوحكومةأيعنمستقلةمؤسسةاألساسفيكونها

عنسمعواالذين، الطلبةمنصغيرةمجموعةسوياألساتذةاجتماعيحُضرلم
محاوالتناورغم.. فقطلألساتذةمخصصأنهإلىنظًرا، بالمصادفةاالجتماع
عنبالتعبيرالجلسةرئيسلنايسمحلمللكالمالحضورالطُّالبنحُنالمتكررة

الجامعةإدارةإنحيث، للطلبةمخصصمماثلاجتماعهناكيكنلم.. آرائنا
اجتماعنظمإذاحتىوأنه»، مهتمينغير «الجامعةفيالطلبةأغلبيةأنتظن
ينتظرالجامعةطلبةألنَّوذلك، جدًّاقليلعددسوييحضرلنالنوعهذامن

».ُمسيَِّسين «غيريكونواأنالجامعةإدارةقبلمنويفترض
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مصرفيالحاكمةاألنظمةمعبعالقاتهاتفتخرأخرىناحيةمنالجامعةولكن
منمواعظهممنبعًضاالطلبةإلعطاءاألنظمةتلكرؤوسوتدعو، واُألردن

جانبإلىهذا، بالجامعةالكبرىإيوارتقاعةفيتتمالتيمحاضراتهمخالل
الذي» كُلونيجورج «األمريكيوالممثل» رايسُكوندوليزا «منكلزيارات

.دارُفورفيبالتدخلينادونممنيعد

ضيفةأنهاعلىتصرفالجامعة، السياسيةالزياراتهذهكلمنالرَّغموعلى
توطيديعتبراللماذا: نسألوهنا، دينيًةأوسياسيًةمواقفتتخذوال، مصرفي

عدمفكرةأنأم؟ السياسياالتجاهمننوًعاالحاكمةاألنظمةمعالعالقات
،الحاكمةاألنظمةسياساتلفرضفقطتستخدمهذهالسياسةفيالتورط

سياسيةمواقفأنهاعلىالنظامسياساتمعتتعاملالالجامعةأنوالطريف
.ومقبولةمباحةفهيإذنالحاكمالنظامسياساتألنها

..الطلبةبآراءتأخذاألمريكيةالجامعةأنالبعضعندالموجودةللصُّورةنظًرا

يعاملونالذينوهمواإلدارييناألساتذةعدديفوقالطلبةعددأنأساسعلى
فييستشاروالمالجامعةطلبةإنأقولأنأحب.. الجامعةإنتاجفخرباعتبارهم
هذا.. للتطبيعتخططالجامعةأنيعلمالبعضهمإنبل.. هذاالتطبيعموضوع
..وآرائهمبالطلبةالشديدواستهتارهاالجامعةإدارةحرصنتيجةبالطبع

الُمجتمعهذامنجزًءاُنمثِّلمصريينوُمواطنينكطلبةبتاريخناواستهتارها
منطالب٣٠٠منأكثرأنتناَستأوتماًمااإلدارةفنسيت.. شيءكلرغم

رفًضا2003مارس20يومالتَّحريرانتفاضةفيحاضرينكانواالجامعة
ألننامصرُقَضاةمعوقفواوأساتذتهاالجامعةطلبةوأنَّ.. الِعراقعلىللحرب

الأنهاأثبتتالتياإلدارةعلىيحسبشيءوهذا.. المدنيالُمجتمعمنجزء
.عليناوفرضهامعينةأجندةبتنفيذأكثرُمهتمةوإنما.. الطَّلبةتحترم

.االجتماععلمبقسمالرابعةالفرقة، اللُّوزيأحمد
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دورعلىطَغيالسِّياسيدورولكن؛ فريدةبحثيَّةٍبقُدراتٍيتمتَّعُبينين
عتابوشهَادة، توضيحٌ - البَاحث

*يحييإيمان

اإلسرائيليالمؤرخمع» البديل «أجرتهالذيالحوارطالعتعندما، كبيرةدهشةانتابتني
دراساتمركزمديريتحدثأنمنفبدال، أكتوبر26الُجمعةعددفينينبنيوئيلاألمريكي-

»،المصرييناليهودشتات «بالعربيةالصادركتابهعناألمريكيةبالجامعةاألوسطالشرق

رءوفالدكتورويخص، المصريينالمؤرِّخينعلىالساميةبمعاداةاالتهاماتيوزعأخذ
.عنهالشخصيةانطباعاتهعنويحكيمنهااألكبربالنصيبعباس

».وعتاب، وشهادةتوِضيح «عنقيفي» الشروقدار«ولـ» البديل«ولـ» يوئيل «للسيد

»اليهودي «بينجيدانفرق، المصريينالمثقفينمنالعظميالغالبيةمثلفإننيالتوضيحأما

كان، للصهيونيةُمعادينيهوًداحياتيفيقابلتأننيأعترف» اإلسرائيلي«و» الصهيوني«و
علىاالحتجاجحركةُنشطاءمنكانالذي» هنيليدافيد «األمريكيالطبيبصديقيبينهممن

التحريرمنظمةصفوففيالتقيتهوالذي، السُّويدإلىبعدهاهاجروالذي، فيتنامحرب
ضدالفلسطينيالشعبجانبإلىوقفواشرفاءيهودمنغيرهمعلبنانجنوبفيالفلسطينية
بأنَّ - أيًضا - أقر، اإلسرائيليةالطائراتقنابلبفعلمهددًةأرواحهموكانت، الصُّهيونية

كتابينفيقراءةأثارتهقد، بالمقاومةارتباطيإلىأدَّىوالذيالفلسطينيةالقضيةمعتعاطفي
التياإلسرائيليةالُمحاميةتلك» النغرفيلتسيا «الشيوعيةاليهوديةللُمناضلةالشباببواكيرفي

»عينيبأم«و» إخوانيأولئك «كتاباهاوكانالستينياتفيالفلسطينيينالمعتقلينعندافعت

وترجعإسرائيلمنتهاجرأن» فيلتسيا «فضلت، العنصريةللصُّهيونيةواِضحةدمغوثيقتي
المعاديالفكريمعتقدهامعالعمليالحياتيموقفهاليتسق» ألمانيا «األصليبلدهاإلى

واإلرهابالبلطجةمننوعللساميةبالمعاداةالمصريينالمثقفيناتهامفإنَّلذا، للصُّهيونية
.نقبلهولنيخيفنالنالذيالفكري

.2007نوفمبرمن9. البديلجريدة*
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وباألخص، إسرائيلمعالتطبيعقضيةهيوتفكيرياهتماميتشغلالتيالقضاياإحديلعل
االدعاءعبرأو» الصُّهيونيواليسارالعربياليسارحوار «الفتةعبرلهأبوابفتحمحاولة

»المصرييناليهودالعربيةللمطالبتفهمااألكثرهمالشرقيةاألصولمنإسرائيليهودبأن

الصادر» هناكيرفرفاألحمرالعلممازال «الُمعنون» نينبن «كتاببشدةانتباهيلفتلقد
واليسارالعربياليساربينحوارإلىالكتابهذافي» يوئيل «دعالقدالجديدةالثقافةدارعن

.إجراءهالبعضمحاوالتفيتمثلتالتيالتاريخيةالجذورمتتبًعاالصهيوني

اليهودشتات «لكتابعرًضاأعوامثمانيةحواليمنذالعربيجريدةفيطالعُتثمَّ
منتمكنتحتىبدأبالكتابعنأبحثظللت، قاسمعبدهقاسمالدكتورقدمه» المصريين

أنوالحق، الخارجمناألصليةالنسخةاقتناءاستطعتثم، كامالاإلنترنتشبكةمنتنزيله
جعلنيمما، ومصيرهمالمصرييناليُهودعنالمعلوماتمنهاِئالكمًّايتضمنالكتاب

علىالكبيرة» نينبنيوئيل «ُقدرةإلىهناأشيرأنأود. عباسرءوفالدُّكتورعلىأعرضه
التنقلمنمكنتهالتيالظروفالوقتنفسوفي، واستخدامهاالعلميالبحثأدواتامتالك

.الثريةالكتابهذامادةلجمعوأوروبَّاوأمريكاومصرإسرائيلبين

أنرغم، بالعربيةالكتابهذانشرلوجوب - معهوتحمَّست - رءوفالدكتورتحمَّسلقد
البحثآفاتإحدىهيذلكولعلالباحثدورعلىالسياسيدورفيهعليهطغيقد» يوئيل«

وآراءُمعتقداتلتبريرالنتائجُعنقوليُّالمعطياتانتقاءيتمحيث، االجتماعيةالعلومفي
.السياسيةالباحث

والمتابعةالتنسيقمديرالعالمُشهرتالدُّكتورةوقامتالكتابترجمةفيبالفعلبدأت
قدالبدايةفي» يوئيل «أنالمفاجأةكانت، بالمؤلفباالتِّصالللترجمةالقوميبالمشروع

وضعثم، الغربيللقارئموجَّهأنهُمبدًياالعربيللقارئكتابهترجمةأهميةعنتساءل
رءوف. دمنوخاصةللكتابمقدمةكتابةتتمأالأهمهاكانالكتابلترجمةتعجيزيًةشروًطا
.الصَّفحاتعلىتعقيبَّيةأوتوضيحيَّةهوامشبكتابةللُمترجميسمحوأال، عباس

المقتطفاتفيالرجوعيتمأنكانفقد» نينبن «وضعهالذيالثالثالغريبالشرطأما
،العربيةإلىترجمتهلتتم، األصلإلىاإلنجليزيةإلىبترجمتهاهوقامالتيوالعبريةالفرنسية



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

450www.RaoufAbbas.org

أنوخاصةالعربياألصلإلىالعربيةالمقتطفاتفيالرجوعيتمأنمفهوًمايكونقد
بالشكفيلقي» العبرية «أو» الفرنسية «بشأنالحديثأما، العربيالقارئإلىُموجهةالترجمة

فلقد، الملُعوبظهرثمأمينًةتكونأنُيفترضوالتي، لهااإلنجليزية» نينبن «ترجمةعلى
اإلسرائيلياألكاديميالمركزبواسطةوترجمتهاالعبريةاألصولإلىالرجوعيتمأنطلب

كانهنا، مقاطعتهعلىالمصريونالمثقفونيصروالذي، اإلسرائيليةللسِّفارةالتَّابعبالقاهرة
هذهوعند، الكتابترجمةعنوالعدولنينبنشروطرفضهوعصفورجابرالدكتورقرار

الوقتنفسوفيجابرالدكتورإلىللساميةبالعداءاتهاماتهيوئيليوجهأالأتمنيالنقطة
العبريةاألصولإلىالرجوعفيهابما» نينبن «شروطعلىالشروقداروافقتهلأتساءل

؟!اإلسرائيلياألكاديميبالمركز

فيتقعأنأتوقَّعأكنلمالتي» البديل «جريدةفياألصدقاءإلىأوالأوجهه» العتاب «ولعل
عباسرءوف «عنوانمععباسرءوفُصورةوضعتعندمافعلتهكالذيجسيمِمهنيخطأ

قائلإلىاإلشارةدونحتىأو، استفهامأوتعجُّبعالمةدونهكذا»، للساميةمعادُمؤرخ
.أوميًتاحيًّامرُموقمصريُمؤرخرأسيطلبإعالنوكأنه، يوئيلالعبارة

هم، عربمصريينضدصفحاتهاعلىرائجًةللسَّاميةالعداءتهمةتكونأنأتوقَّعلم
.للصهيونيةالمعاديةالتقدمية» البديل «منتعليقدون، األصلساميوباألساس

منيحتويهماإلىاإلشارةمعشكدونالعربيةللَمكتبةإضافةهو» بننين «كتابأنرغم
يطالعمن. الشروقلدارشديًداعتاًباأوجهفإنني، التعقيبتستوجبوعلميةسياسيةمغالطات
،التعقيبتستحقُّمغُلوطةمفاهيم، األشكالمنشكلبأيمراجعتهتتملمأنهيتأكدالكتاب

أنور «المصريالمفكرتحوَّللقدالُمترجمارتكبهاالمصريةللثقافةُمهينةالترجمةفيأخطاء
الباحثوتحول، المصريَّةاالجتماععالمة» عبدالملكأنوار «السيدةإلىيديهعلى» عبدالملك
،َجفنلهيرمشأندون» كاملُمصطفيأنيسإلى» كاملُمصطفيأنس «الراحلالمصري

.الُمترجميدعلى» الُعماليةالتعاونيةالدَّوليةالحركة «إلى» االشتراكيةالدولية «وتحولت

كانوإناُلمترجملدىالسِّياسيةالثقافةمحدوديةعناللثامأماطتقدالعيِّنةتلككانتوإذا
الخاصَّةاُلمصطلحاتترجمةعندأعظمشكٍّبالالُمصيبةفإنَّ، اإلنجليزياألدبفياستاًذا



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

451www.RaoufAbbas.org

تكفيالحيث، بالدنافيالترجمةمأساةتعنيأيضااإلشكاليةتلكولعل، الصهيونيةبالحركة
الشروقدارتكنلمبالشك، وصحيحةصادقةترجمةإنجازفيفقطاألجنبيةاللغةمعرفة
علىاطلعقدُمستشاريهاأحديكونأنكثيًراوأشك، الصورةبهذهالكتابهذاإنجازفيموفقًة

إلىالعاديالقارئتنبهمتعدِّدةوإشاراتتعقيبإلىيحتاجوالذي، الخطيرمضُمونه
علىموافقًةانبطحتقد» الشروقدار «أنيبدويحتويهاالتيالمغلوطةالسياسيةالمضامين

.القوميالترجمةمشروععنوالمسئولونعصفورجابرقبلمنرفضهاالتيالمؤلفشروط

منأكثرالعلميوبحثهكتابهحقفيأخطأقدفالرجل، لوًماواليوئيلالسيدإلىعتاًباأوجهال
ُمصطلحاتمعُمتوافقةسليمةبترجمةالعربيللقارئإيصالهعلىحريًصايكنلم. مرَّة

محمد «معأجراهالذيالحوارفيمضُمونهيعرضلملكتابهالدعايةأرادوعندما، موُضوعه
سببدونالمصريينالمؤرخينلكلالسَّاميةبُمعاداةاالتهاماتيوجهأنفضَّلبل». فرج

،التخصصأصحابمعكتابهحولعلميةمناقشةيتناقشأنيرفضهوثم، داعودون

أحدغادرأنهحتى، والمصريينالعربالمؤرخينعلىوَصالفةُعنصريةبكلويتعالى
تليفونيةبمداخلةيقومأنأرادقاسمعبدهقاسمالدكتورأنلمجردغاضًباالتليفزيونيةالبرامج
.كتابهحول

،ذلككلبعدحقِّنامنأليس؟! والجدالالمناقشةيتفاديالذيهذاموضوعيأوعلميبحثأيُّ

السيدإلىِعتاًباأولوًمانوجِّهأالالمبررةغيرللسَّاميةبالعداءاالتهاماتتوجيهُمالبساتوبعد
األمريكيةالجامعةفيينفذهاالتيالسياسيةأجندتهبأنواِضًحااتهاًماإليهنوجهوأن». يوئيل«

؟العلميجهده - يدعيكما - وليستحركهالتيهيالمصريينالمثقفينووسط

ألنه» المصريِّيناليُهودشتات» «نينبنيوئيل «كتابنناقشأنعلينالزاًمانجدذلكورغم
وُيشيروسياسيةعلميةمغالطاتعلىأيضاينطويفإنه، هائلةمعلوماتعلىيحتويمابقدر
.خطيرةسياسيةأجندةإلى
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مِصرفيشمْشُونثعالبُ

التطبيعجِدارمُقاومةالختراقصُهيونيةمحاوالتأخطروقائع: بالتفاصيل
*الوهابعبدعزمي

بينالفارقضاعحيث، األخيرةالفترةفيساخنعنوانمنألكثرموضوًعااليُهودكان
الخفيالمعنيهو» التطبيع «وكان، عنصريةكنزعةوالصُّهيونيةسماويةكديانةاليهودية

الكبيرالمؤرخرأسعلىلتصب، تطايرتالكريهةاالتهاماتلكن، العناوينهذهأغلبوراء
»!.الساميةُمعاداة«بـبينينجوئلاتهمهبعدماعباسرءوف

التيوجنسيته، الصهيونيماضيهينكرال» المصرييناليهودشتات «كتابُمؤلفهذابينين
يكتبأنرفضالذيكذلكوهو، آلخروقٍتمنإسرائيلفيأسرتهعلىبالترددلهتسمح

.للترجمةالقوميالمركزعنوإصدارهترجمتهفيالشروعإبَّانلكتابهمقدمًةعباسرءوف

حينرءوف. دوساعدهقبلمنالتقَيافقد، عباسرءوفهومنيعرفألنهرفضبالتأكيد
إسرائيلإلىسيذهببأنهبينينفاجأهأنإلى، كورييلهنريأوراقمقابلعلميًةرسالًةمنحه

مثلفيواجبًةيراهاالتيبالطريقةعاملهأنإالرءوف. دمنكانفما، هناكُأسرتهلزيارة
.الموقفهذا

دراساتمركزفي» بينين «يلعبهالذيالدورحولمبكًِّراالسِّجال» العربي «جريدةفتحت
وداعمةالعربيةللقوميةُمناهضةأفكاربثِّمن، مصرفياألمريكيةبالجامعةاألوسطالشَّرق
إلىفيضطرونالصَّهاينةمحاوالتعلىيتأبَّى، منيًعاحائًطايظلالذي، الثقافيللتطبيع

أو، مسرحيعرضفيبينهماإلسرائيليالسفيربوجودالحضوريفاجئكأن، سرًّاممارسته
الفنِّقاعاتإحديصاحبأبلغأنحدثمثلما، المصريةاألوبرادارفيموسيقيحفل

كانوإن، القاعةلزيارةسيأتيالسفيرالسيدأنرسميةجهةطريقعن، مصرفيالتشكيلي
بوسط» هاوسالتاون «فيأوالمحدداليومفيخصِّيًصاأغلقوهاقدالقاعةهذهعلىالقائمون
،والفنونالثقافةحائطاختراقمحاوالتعنالصهاينةيكفوالهذايحدثماوكثيًراالقاهرة

واألخيراألولالدفاعخطهماوالفنونالثقافةأنيعرفونألنهم، وسائلبعدة، آلخروقتمن

.2007نوفمبرمن18، العربيجريدة*
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تحديهأعلنحين، غاياتهأقصياإلسرائيليبالسفيرالتبجحوصلوقد، األمةهذههويةعن
لوحتىمصرفيصورةبأي» الفرقةزيارة «فيلمعرضعلىباإلصرار، الثقافيةللجماعة

القاهرةُمهرجانفيالمشاهدةلجنةرفضتأنبعدوذلك، الخاصةنفقتهعلىذلككان
منتجدفال، إلسرائيل(!) عسكريةمصريةفرقةزيارةيتناولالفيلم. الفيلمعرضالسينمائي
ومناوشاتحبٍّعالقاتوتحدث، الفرقةأعضاءالستضافةمطعمصاحبةفتضطر، يستقبلها
.مكُشوفةجنسيَّة

..كانمهرجانفيعرضالذي، اإلسرائيليالفيلمصناعُيريدهالذيالعالقةشكلهوهذا

يستطيعحتى» كان «فيالالقاهرةفيهناالفيلميعرضأنالحقيقيفالنجاح، نجاًحاليسوهذا
لينينكلهمليسواالمصريينالمثقفينأنيعرففهو، للجميعلَسانهيخرجأناإلسرائيليالسفير

.سالمعليأوالرَّملي

عنوانهوكان» بلديسالطة «األولفيلمهامصريةمخرجةقدَّمتالموازياالتجاهفي
عائلًةلهأنالحفيدإلفهاممحاولةوفي.. الشتاتمنالعودةأو، الشمللمأو»، الحنين «الرئيسي
،هناكمصوَّرسينمائيشريطعبر، شتاتهابينتؤلفألنالمخرجةتسعي، إسرائيلفيأخرى

أقامتهاالتياالحتفالية، الصُّورهذهبجانبضع»!  الفرقةزيارة «لـالعكسيةالزيارةإنها
بمناسبةمصرعُمومفيالسنكبارمن» المائةيتجاوزالعددهم «القاهرةفياليهوديةالجالية
كارمن «الطائفةرئيسةوخطبت، عدليبشارعاليهوديالمعبدإنشاءعلىعاممائةمرور

والسفير» البدويالسَّيدمولدعاشق «األمريكيالسفيرحُضورفيباإلنجليزية» وينشتاين
السَّالمعنأغنية - المصرياألوبراليالمغني - البلَتاجيجابروغنَّى، بالطبعاإلسرائيلي

التيالمعانيحرمةانتهكالمصرياألوبراليلكن، بهبأسالهذاكل.. والعربيةبالعبرية
!.السالمعنأغنيتهغنَّىحين، جاهينَصالحولهابهاعاش

:فعالًبلديسَالطة
معالتعاملفي(!) وموُضوعيتهاحياديتهاعلى» البديل «جريدةيحسدأنالواحديستطيع

كانكمايعدلمحالًيااليسارموقفأنإلىاإلشارةضُرورةمع» بلديسالطة «فيلمقضية
التقسيمفكرةأيدمنأولكانواالمصريينالشيوعيينإنَّ: أحديقولالحتى1974عامعليه
صفحةعلىحوارتمريرُيمكن، المهنيةدعوىفتحت»؟ وفلسطينيةإسرائيلية «دولتينإلى
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مثلوجودالقارئيعتادفشيًئاوشيًئا، الفيلمُمخرجةكاملناديةالسيدةمع» البديل «منكاملة
نولة «السَّيدةأسمتهمايحدثفشيًئاوشيًئا؟! الأمتطبيعحدثماهل: حولالنِّقاشاتهذه

يوسفالراحلالشيوعيالُمناضلابنةبالمناسبةوهي، المدنيالمجتمعُنشطاءمن» درويش
المزُعومةالجنةإلىالهجرةعلى» مصر «الوطنجحيمفيالعيشفّضلالذي، درويش

».إسرائيل«

وكأن» الدِّينأساسعلىالناسبينالتَّمييز.. «جداركسرأهميةحوليدوردرويشنولةمقال
ناسعننتحدثنحن.. الدينأساسعلىالناسبينالتمييزفكرةمع، الفيلميرفُضونمن

،بيوتهمليستبيوًتاوسكنوا» الموعودالوطن «فكرةوراءوجروا، مصريتهمعنتخلوا

فالفيلم، التوسُّعيالصُّهيونيبالمشُروعيؤمنونكانواوبالتأكيد، لهمليستأسرةعلىوناموا
.األربعينياتمنذ، األسرةمنالغائبالجزءأوهؤالءمعمنهجزءتصويريتم

يسعىكانالذي» النفسيالحاجز«ودرويشنولةرأتهالذيالجداركسربينإذنالفرقما
؟!.االستسالميَّةبُمبادرتهإلذابتهالسَّادات

الناستربطالتيالعالقاتبينوالتمييز، والحنينالجُذورعنالبحثفباسم، آخرجانبهناك
بعينالناسورغباتمصالحتأخذالغالًباالتيالحكَّاموسياسات، الخاصالمستوىعلى

أبوه» شعثنبيل «فالحفيد، المشتركةالجُذورفكرةتمريريتمكلههذاباسم.. االعتبار
تجميعيتمَّأنيجبوبالتالي، إسرائيلية» الزيارةسبب «جدتهعموابنة، ِمصريةوأمهفلسطيني

.مصرضدحروباخاضوبالتأكيد، مصريتهعنمنهاُجزءتخلىلوحتىاألسرةهذهشتات

»البلديالسَّالطةنوع «منُأخرىأسرةإلىتنتميالتي، درويشنولةموقفهوهذاكانإذا

وأنا، عذبًةقصيدًةالفيلمفيرأىإذ، الوردانيمحمودالجميلالصديقكتبهلمااستغربفإنني
،هناعليهللمزايدةمجالوال، التَّطبيعمنالسياسيالوردانيمحمودالرِّوائيموقفأعرف

،بإعجابالمدنبينالِعبريةالدولةزرعتهاالتيللحواجزالمخرجةُمعالجةأمامتوقفلكنه

ونصفدقيقةسويتستغرقلمغزةإلىالعُبورونقطةالعازلالجدارمَشاهدأنحينفي
.دقيقةوأربُعونوخمسساعةمدتهفيلمفي، الدَّقيقة
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تسجيليفيلمأحسنجائزةعلىحصلفيلمهاأنلدرجة، عبقريًَّةمخرجًةكاملناديةتُكونقد
مهرجانقبلمنعرضهكما، فرانسيسُكوبسانالعربيللِفيلمعشرالحاديالمهرجانفي

يستخدمونإنهم، ظبيأبيمهرجاناسمولنتأمل.. ظبيبأبيالسينمائياألوسطالشرق
عنالحديثفي» فلسطين «تسميةمأزقلعبورالغرباستخدمهاالتي» األوسطالشَّرق«

.اإلسرائيليالعربيالصِّراع

،االستندال: «تراهفهي، للتطبيعجديًداتعريًفاتبتكرحين، سياسيًةعبقريًةكاملناديةتكونقد

قد، معينًةمصالحليأنلمجرد، آخرشخصعلىواقًعاأراهُظلممنالمتفرِّجموقفاتخاذأو
!.قالتهكذا» للتطبيعتعريفيهوهذا.. جانبهإلىالوُقوفيضرها

تقومأنحقِّهاومن، إسرائيلفييعيشعائلتهامنلجزءالحنينلحالةتستسلمأنحقِّهاومن
وراءمننقرأأنفالبد، سينمائيشريطإلىالحالةهذهتتحوَّلعندمالكن، الُجزءهذابزيارة

أنشئلمأنا»: «البديل«لـذكرتهفيماأيًضاتكُمنالرسالةهذه، لناتوصيلهاتريدمارسالًةهذا
ينظرالفما، والقرابةالدمرابطةفييتمثلفيما، بالفعلموُجودةالعالقة، إسرائيليينمععالقة

واجهتهاالتيوالعقبات، مصرإلىجاءتكيف، أناعائلتيعنالفيلمأنهوالكثيرونإليه
،كلهالعالمفيبل، فقطمصرفيليس، السِّياسيللظرفانعكاًساكانتوالتيتاريخهاعبر

بكلمباشربشكلعائلتيتأثرتلقد.. إسرائيلفقيام، الثانيةثماألوليالعالميةالحربمنبدًءا
بهتجمعنيهنافاآلخر، مصرفيآخرمواطنألييمثلهكماليسليبالنِّسبةفاآلخرحدثما

».مباشرةوثيقةدمصلة

هكذاليس، حقوهذالناعدوٌّأنهعلىتربَّيناالذيفالعدو، المسألةكاملناديةلخَّصتهكذا
للعالمنظرتنافييتحكمالماضيندعوال، األمامإلىولننظر، دمصلةهناكإن، لهابالنسبة

التيالطوباويةالرُّؤيةإنها، الصراعاتهذهإنهاءعلىقادرةاإلنسانيةفالنظرة، حولنامن
جُنوديطلقالتيالمتاريسوكل، العازلوالِجداربارليفوخط، النفسيالحاجزعلىتنتصر
َسالطة «إنها، فلسطينيهوماوكل، والبشرالشجرعلىالرصاصورائهامنالعبريةالدولة
،واضحةالجريمةأنرغم، المفاهيمفيهوتختلط، شيءكلفيهيتميعواقعفي، فعال» بلدي

؟!.الغُموضفعالم، واضحوالَقاتل
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إسرائيليةوجُوه
رسامكتبهمالتذكريدعوناما، التاريخضرب، التَّاريخوباسمالفاصلةالحُدودضاعت

ديسمبر22بتاريخ» الخيرصباح «مجلةفيالجملوإجالل، عيَّادرءوفالراحلالكاريكاتير
بزيارةوانتهي، األسعاررفعقراراتضدشعبيَّةبانتفاضةبدأقد1977عامكان، 1977

،المقبلةالخطواتلبحثميناهاوسفيمؤتمريعقدأنالثانيةالخطوةوكانت، للُقدسالسَّادات

اإلسرائيليونرفض.. والَفلسطينيينوإسرائيلمصَرمنوفوًداالمؤتمريضمأنينبغيوكان
معالجُلوسأيًضاالفلسطينيُّونورفض، ميناهاوسفندقمدخلعلىالفلسطينيالعلميرفعأن

.القتلة

والصحفييناإلذاعيينمئاتهناكوكان، الرسميةالوُفودأضعافأضعافاإلعالميُّونكان
ثالثةالمؤتمرهذافيعيادرءوفالتقى، وعربيةمصريةأصولمنوأغلبهم، اإلسرائيليين
كتابوله1933فلسطينإلىهاجرتألمانيةيهوديَّةأسرةمنوهو، أفنيرييوري: إسرائيليين

شبابهفيأنهرغم، واليهودالعرببيناالندماجدعاةمنوكان» صهيونيةبدونإسرائيل«
حربأثناءالمصريةالجبهةفيقاتلت» شْمُشونثعالب «اسمهاومنظمةأخرى، بالهجاناالتحق
1948.

وكاناألصلليبي، جادبنإسحاقاآلنيهمناماوهذا، عيَّادرءوفقابلهاالتيالوجوهوضمن
بديع «يخصالذيالثالثالوجهفيكانتوالمفاجأة، هناكالجامعةفيالعربياألدبيدرس
هل.. ليفياسحقإلىاسمهوغير، اإلسرائيليةلإلذاعةُمراسالوقتهايعملكان»، حسنيداود
الذي، ُحسنيداوداسمفيليتمسحذلكبعديعودثماالسمبتغييرالجذورعناالنسالخيبدأ

؟.واالنتهاكواإلبدالاإلحاللعلىقائمُمجتمعفيهناكخلعه

الموسيقارأسرةاستقبلتكيفنعرفحتى، إليهأشرتالذيالتحقيقمنجزًءاأنقلسوف
إلىوعاد، وهويتهووطنهاسمهعنانسلخالذياالبن، حسنيداودالكبيرالمصرياليهودي

هوماوكلالجذورعنوالبحثالحنينُمفرداتها! أيًضازيارةإنها؟! حدثفماذا، العائلةبيت
الذيالتحقيقسُطورتقول».. بلديسالطة «وزيارةالفرقةزيارةعنتختلفوالإنساني
:التطبيعطريقعلىأوليخطوةاعتبارهيمكن
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سألتني: فقالإسرائيلإلىمصرتركأنبعدليفياسحقأو، حسنيداودبديعإلىتحدَّثت«
السفرفقبلأعرفهاكنت! شويةمنيتحقَّقيلهاقلت؟ الشَّقةدخلتوكيف؟ أنتمن: أخيزوجة
قالت؟. البيتتدخلوإزايمينوعايزمينأنت: قائلةعلىفردت، واحدبيتفيسويًّاعشنا
أخذتبعدوفيما! بديعأنا: الحدةهذهألوقفأجبتها، الكالمفيوُمندفعةثائرةوهيهذاكل

بديعأنالهوقلتبهاتَّصلتوعندماالقاهرةفيهناإخوةثالثةليفأناالثانيأخيتليفوننمرة
،فيهارأيتهممرةآخرمنذسنة20مرتلقد، ذلككلفيحقولهاحقوله؟ مينبديع: ليقال

.58عامرحلتلقد

،أبًداذهنيفيتُكنلمالحكاية؟ هناأخوتكوبقيمصرعنرحلتلماذاعلىُقصَّ: لهقلت

خطيبتيوالدليسألهُمحرجسؤالمنمخرًجاوكانت» الِهجرة «الكلمةبهذهنطقتوفجأة
ذلكفيوالتصديراالستيرادشركاتإحديفيأعملوكنت، جنيًها51راتبيأنعرفعندما
عُروستيمعوهاجرت، وعديلتنفيذاضطررُت، وفعالقدريهيالكلمةهذهوكانت، الوقت
.الثالثةأوالديأماآلنوهي

ويقدمبالعربيةالناطقةاإلسرائيليةاإلذاعةفييعملالمشُهورالذيالمصريالموسيقارابنإنه
.والرياضةالشَّباببرامج

فينفسيأدخلأنأحاولولم، أصدِّقلممصرإلىسُأسافرإننيليقالواعندماالحقيقةفي
؛َساعةآخرإلىبل، يومآخرإلىسهلةمسألةأنهعلىاألمروأخذت، االنفعاالتمنخضم

وأخذت، تزيدأحاسيسيكانتتقتربالطائرةكانتكلمالكن، السفرحقائبأحضِّربدأتحتى
،تعريفهأووصفهأستطيعوال، قبلمنبهأشُعرلمبداخلييدورشعور، غريببشُعورأشعر

سُتقابلمتى: يسألوننياِإلسرائيليالوفدفيأصدقائيكانالمطارأرضإلىنزلُتوعندما
أربعةمجيئيعلىمرَّحتىوهكذا، غًدالهمأقولالغديأتيوعندما، غًدا: لهمأقول؟ إخوتك

أنوأحاول، مشاعريتهدئةأحاولكنتولكنني، ألمرييستعجُبونجميعهموكانوا، أيام
يومعصرذلككانالكبيراللقاءيومجاءحتى، فقطأسُبوعينمنذهناكنتبأننينفسيأشعر

وزوجاتهمالثالثةإخوتيقابلتوأخيًرا. عدليشارعفياليهوديالمعبدهووالمكانالجمعة
.سنةعشرينفراقبعدوأوالدهم
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،المصريةوالثقافةوالتقاليدالعاداتمعهيحملوهوإسرائيلإلىهاجرالذيبديعوسألُت

منكثيراأخذالذياإلسرائيليالمجتمعطريقةعلىهل؟ ينشئهموكيفأوالدهيعاملكيف
؟!.التحرُّرتيارمنبناتهعلىيخافمحافظمصريكأٍبيعاملهمأم، وتقاليدهالغربحضارة

كثيًراألوالديأحكيوأنا، مصريأباهمبأنيفخرونأوالديأنتعرفواأنيجبأوال: قال
بالعربيةمعهمأتكلَّم، سنة53سنِّيوأناهاجرتلقد، فيهوتربيتعشُتالذيالبلد، مصرعن

ويفهُمون، اإلسرائيليالتليفزيونفيتعرضالتيالمصريةاألفالميرونأيًضاوهم، والعبرية
شعبوشعبهعظيمبلدمصرأنويعرفون.. التعبيرعليهميصعبأحياًنالكن، جيًَّداالعربية
.عريقةحضارةلهعريق

،منيتدخلهذايمكن، مفُهوميحسبعلىتربيًةأوالديأربِّيأنأحاولُمحافظرجٌلأنا

كبيرةحريةهناكطبًعا. جدًّاوكبيرمهمشيءالوالديناحترامأنأفهمهمأنأحاوللكني
،اآلراءفيالتاماالستقاللففيهاالمديبعيدةحريةوهي، اإلسرائيليالشباببينموجودة

فيالشبابكباقيالمجالألوالديأتركالولكني، السَّكنفيكثيرةوأحياًناوالتفكير
،والتفاهمبالمنطقأناقشهمأنا، سنة15والصُّغرى، سنة18والولد، سنة19الُكبرى، أعمارهم

الجديدالجيلبينالموجودةنفسهاالمشاكلأنهاوأعتقد.. كالمييقبلوناألحيانمنكثيروفي
.المصريةاُألسرةفيهناوالَقديم

؟.اإلسرائيليالدِّفاعجيشفيهمافهلالتجنيدسنفيوابنكابنتكإنلهقلت

فهوابنيأما.. كمدرسةللعمللتؤهَّلَتدُرسألنهاالخدمةمنُأعفيتابنتي.. ال: قائالأجاب
اآلنأما، الساداتُمبادرةقبلقلبيعلىيديأضعوكنت، المقبلةالقريبةالشهورفيسيجنَّد

.مصرضدَّالسالحنحملولن، َسالمهناكسيكونللهالحمد: قلتفقد

داودأبيوفاةعلىعاًما40بمرورتحتفلوهيالقاهرةإلىآتيأنجميلةُمصادفةإنهاويقول
كثيرةأمانيالقلبفيإنَّ. المصريالتليفزيونفيبعينياالحتفاالتشاهدتلقد، ُحسني
فييتحققبعينهالسَّالمسيريالذيالجيلأبناءنكونوياليتنا، تتحقَّقياليتهاكبيرةوآماال

.والحروبواآلالمالصِّراعاتمنسنة30منأكثربعدالمنطقة
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ديسمبر26يوموفيإسرائيلياألصلليبيوهوجادبنإسحاق. دمعذلكبعدوتقابلت
حدعلىجميلطفلولهأمريكيةيهوديةمنمتزوِّجوهو، والثالثينالخامسعامهسيكمل

وأقصد - الشرقأبناءوحتىَشعبيًّاليسإسرائيلفيالعربيالغناء، الشديدلألسف: قال. قوله
هم» األشكينازي «إسرائيلفيالبيضاءاألقليةأنوالسَّبب، العربيبالغناءيهتمونال - اليُهود
والجامعاتاالبتدائيةالمدارسفييدرسوماوالتليفزيونالراديوفييسمعمايقرُِّرونالذين

أوغناءيوجدالولهذا، ثقافةلهمليسالشرقيهودأنالغربيهودأغلبيةيعتقدواليوم
..قصيرولوقٍتسطحيَّةفبُصورةُوجدوإذاوالتليفزيوناإلذاعةفي» عربيفلكُلور«

الكُويتيصالح
،عدليشارعفياليهوديالمعبدمنها، عيَّادرءوفتحقيقفيأخرىمفرداتتظهروهكذا

الساداتوُمغازلة، السَّاداتيةالمبادرةقبلاإلسرائيليينلديمصروصورة، األسريةوالزيارة
يخصُّهموكأنهُحسنيداودرحيلبذكريباالحتفال، هويتهمعنالُمنسلخينالمصريينلليُهود

.ُمشترًكاإنسانيًّاتراًثاباعتبارها، الجليدجبالإذابةتستطيعالتيالموسيقىإنها، هم

اسمهيهوديفنانأحفاديبحُثحيث، اإلسرائيليالجانبمنأخرىُمحاولةفينشهدهماوهو
تمرعاممائةهيوها، لفلسطيناغتصابهابدايةفيإسرائيلإلىهاجر» الكويتيصالح«

تجاهلوهاإلسرائيليينأنرغم، عربيًّاتكريمهسبلعناألحفادهؤالءويبحثميالدهعلى
ينشدخاصةجلسةيبثُّاإلسرائيليبالتليفزيونالبعضفوجئقصيرةفترةمنذ. لسنواتوآذوه
السطولمسلسلاستمراًراذلكفاعتبُروا، كلثومألممصريةأغاني، هذا» الكويتيصالح «فيها

الحنينمفرداتإنها، ذلكمنأكبركانتالحكايةلكن، والغنائيالفنيتراثناعلىالعربي
ضحاياوليذهب، حياتناإلىمرةأخرىتتسلَّلالتي، اإلنسانيوالمشتركالجذورعنوالبحث
وعمالالبقربحرمدرسةأطفالعُروقفييجريماكانفقد، الجحيمإلىالصُّهيونيةالَعربدة
!.دماءالماء» لبنانفي «وقاناوقبيةياسينوديرزعبلأبومصنع

الدولةإلىأبديةهجرةفياألصليةبلدانهممغادرةإلىالعرباليهوددفعماإن: قائليُقولقد
الكويتيَصالححالةفيهؤالءيقولماذالكن، لهمالعربيَّةالحكمأنظمةاضطهادهو، العبرية
كانوقبلها، الكويتأميربرعايةويحظيان، القُصورفييعيشاننجمينكاناوقد، داودوأخيه
.البلدينهذينبينتتوزعموسيقاهماإنحتى، الِعراقفيذائعصيتلهما
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،موتهمابعدإالاعتبارهمايردولم، والهوانالذُّلصُنوفلكلإسرائيلفيالشقيقانتعرَّض

الذين» الثالثالجيل «األحفاديبحث، قاتلتجاهلوبعد1967فيوداود1968عامصالحرحل
ألبوًماأرسلأحدهمإنبل، والكويتالعراقفيجذورهمعن، والموسيقىبالغناءيعمُلون

فيديوشرائطتسريبإلىإضافًة، العربوالباحثينالصَّحفيينإلى، وداودصالحألحانيضم
جريدةفي» آرتسها «عنالبحيريمحمدنقلهلماوطبًقا، أيًضا، العربيةاألسواقإلىلهما

صالحميالدعلىعام100مروربمناسبةإسرائيلفياحتفالهناكسيُكونفإنه» القاهرة«
!.والُكويتالعراقفيموازياناحتفاالنهناكوسيكون، الكويتي

إلىالتسلُّليحاولهووها، الرسميةباالتفاقاتبينناهنايكونأنفياإلسرائيليالوجودفشل
الكبيراللبنانيالفنانمعجرىماهذاعنبعيًداليس، والثقافةالفنونطريقعنوجداننا
مقرًَّراكانغنائيًّاحفال، بأمريكاكاليفورنيافيالفنيةالقاعاتإحدىألغتحينخليفةمارسيل

أاللحفلهأرادإذاالغناءإسرائيليفنانُيشاركهأنعليهلتشترطوعادت، هناكلهينظمأن
!.ُيلغى

،عدليشارعفياليُهوديالمعبدإنشاءعلىعامومائة، الكويتيصالحميالدعلىعاممائة

ترتيباتحول» كارمن «مصرفياليهوديةالطائفةورئيسةاإلسرائيليالسفيربين» خناقة«و
أم، المناسبةهذهكمصريينتخصُّنافهل؟! هوأمهيالضُّيوفيدعوومن، بالُمناسبةاالحتفال
؟.وجودهفيالمرغوبغيرالسفيرهذاتخصُّ

هارُونشحاتة
زيارةفيرغبتهاعنعبرتالتيهارونماجدةاسمبرزاليهوديالمعبداحتفاليةفي

المناضلابنةوماجدةإسرائيليةصحيفةعلىوالُعهدة، فلسطينيةدولةقيامحال، إسرائيل
فينفسآخرحتى، ويهوديتهبمصريتهباستمرارُيباهيكانالذيهارونشحاتةالشُّيوعي

،موتهعنداإلسرائيليةالسفارةمنأحدعليهيصلِّيأالوصيَّتهفيكتبأنهلدرجة، حياته

،العرببالدفيالملوكعيشةعاشالكويتيصالحكانوإذا. فرنسيبحاخامبالفعلوجيء

حزبصفوففيالناشطاليساريالمحاميهارونشحاتةفإن، إسرائيلإلىهاجرذلكومع
أشواكعلىيسيركانبل، الحريريلبسيكنلم، سنواتبضعمنذرحيلهقبلماإلى، التجمع

.باستمرارلالعتقالعرضًةكانفقد» مصر «وطنهعلىُمتكرِّرةإسرائيليةعدواناتزرعتها
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توقيعوإثر1979عامفيبأنهالخالصةالمصريةهاُرونماجدةالسيدةنذكرأنمنمانعوال
كانآنذاكاإلسرائيليالوزراءرئيسنائبيادينإيجالأنهارونعرفديفيدكامباتفاقية

يصارحهأنعلىوصمَّم، عدليبشارعاليهوديالمعبدفيالجمعةمساءصالةسيؤدي
أنأرىكمصريإني: «لهوقاليادينإلىهارونتقدم، دقيقتفتيٍشوبعد، كمصريبشعوره
عنبعيًداوأخرُجوهاألمنرجالحولهالتفَّماوسرعان» مصرشعبلكرامةُمهينةالمعاهدة
.المعبد

هارونماجدةالسيدةفإن» القاهرةفييهودي «كتابهفيهارونشحاتةسجَّلهلماوطبًقا
فيهارونيفكِّرلمذلكومع، ذلكعقببيتهاالدولةأمنمباحثرجالفتَّشكيفتعرف

إنها، رقبتيقطعواولومصرأتركلن: «يقولكان، أيًضاويهوديتهمصريتهعناالنسالخ
لمإننيثم، واجبهمنيتهرَّبوال، حقهفييفرطالمحامرجلوأنا، وواجبيحقِّي، وطني
فيمعيالمواطنينعشراتوجدتعلىقبضوعندما، لفظنيشعبهابأنوقتأيفيأشعر

تختلفمعاملًةُعوملتبأننيأشعرولم، والمعتقداتاألديانُمختلفمنووجدتهم، السِّجن
».عنهم

حلكيففلنتأمَّل، كتابهفيهارونشحاتةورواهافيهاطرًفاكانتبواقعةماجدةالسيدةوأذكر
ابنتيأناألوقاتمنوقتفيأذكر «هارونيقول، ابنتاهلهاتتعرضكانتُمركَّبًةمشكلًة

يوموذات، اليهودتشتمالقوميةالتربيةدُروسألنَّ، باكيتينيومكلالمدرسةمنتعودانكانتا
أمامليفشرح، هناكالتربيةدُروسعنفسألته، إسرائيلمنقادمأجنبيصحفيزارني
مع، البشرجميعمنأرقىواعتبارهم، اليهودتمجيدإاللهاهمالالدروسهذهأنكيفالبنتين

يسمعلمافعلردهنايسمعانهماأنللبنتينفيهاأشرحفرصةهذهكانت، للعربتحقيرها
».المدرسةمنباكيًةإحداهماتعدلمهذاوبعد، هناكالتالميذ

لماذا: ونسأل، نفهمحتى، بعضبجانببعضهاالصورلنضع، هاُرونشحاتةالراحلهوهذا
يتمتعالذيبينينجوئلالسيدفيصُدرللصَّهاينة» النائمةالخاليا «تنشطبالذَّاتاللحظةهذهفي

فالكتب». المصرييناليهودشتات «كتابهالباحثينأوالعلماءوتواضعيتناسبالشديدبصلٍف
تتميَّزأو، الصَّحيحةالمعلوماتتنقصها، اليُهودحولالمصريوناألكاديميونألفهاالتي

المفرطالتعميممنتخُلوالاإلطارهذافيالمصريينوكتابات، الدِّعائيةأوالصارخبالتحيز
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يبنىالذيوحده» المصرييناليهودشتات «هوكتابهبينما، السَّاميةوُمعاداةعلميَّةأسبابدون
.حقيقيةودراسةسليمةأدلةعلى

،الثانيالخطابلعنصريةاعتباردونوالصهيونيالقوميالخطابينبينيساويهذابينين

اليُهودمنمجموعةفيهاُحوكمتالتي» الُفونفضيحة «فيجريماذلكعلىوشاهده
.ُأخرىحيويةومرافق، مصرفيأجنبيةمصالحضدتخريبيةبعملياتلقيامهم، المصريين

بُمعاداةعباسرءوف. دويتَّهم، التَّاريخمعشديدةبانتقائيةبينينيتعاملاألحوالكلوفي
،وأفكارهمممارساتهميرُفضمنكلضدالصهاينةيستخدمهاالتيالجاهزةالتُّهمة، السامية

العربيةالدولغزوأنهاعلى1948حربمعهذابينينيتعاملأنغريًبايكنلمولذلك
على» فهميهبة «الالمعةالمذيعةتقدمهاكانت، تليفزيونيةمواجهةمنهارًباويفر، إلسرائيل

يعرفالتي، العلميةالدِّعاءاتهإاليكنلماالستديومنانسحابهأنرأييوفي، الثَّقافيةالقناة
.بهاالالئقالمكانفيبهايلقونكيفالتاريخأساتذة

فيالمحصِّلةلنقرأ، البعضبجانببعضهااللقطاتهذهنضعأنعلينا.. األخيرةللمرَّة
أو، تراختقدالُمثقفينجبهةبأن، اآلنيتناميالصهاينةلدياحساًساإنَّتقولوالتي، النهاية

التطبيعيكونألن، المناسبةاللحظةحانتقدأنوهمهمفيفبات، ُأخرىوجهًةاتجهتأنها
منفريًقاقادتالتيالزياتلطيفةالكبيرةوالمبدعةالناقدةعلىنترحَّمفدُعونا.. واِقًعاأمًرا

».التَّطبيعومواجهةالقوميَّةالثقافةعنالدِّفاعلجنة: «الفتةتحتالمثقَّفين
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وكتابه» بينينجويل «قضيَّةفياألخيرةكلمتُنا
!أحدينجحولمالجميعأخطأ
*السَّعيدالسيدمحمَّد

الواقعمنشهَادتي
الطرف، كبيرحدٍّإلىواحدجانبمنمعركةدارت» العربي «وقبلها» البديل «صفحاتعلى

تحديًداومصراألوسطالشَّرقفياألمريكيينوالمتخصِّصينالمؤرخينأهمأحدهواآلخر
منبهبأسالعددفيهشارك، جدًّاوواسًعا، جدًّامكثًَّفاكانعليهوالهجوم». بينينجويل «وهو

كبيرةووطنيَّةفكريَّةقيمةذاتشخصياتوشمل ، المصريينواألكاديميينوالنشطاءالُكتَّاب
العددعنفضال؛ ُعرابيوأسامة، يحييوإيمان، الرحمنعبدوعواطف، عبَّاسرُءوفمثل

 .األمريكيَّةالجامعةفيالمصرييناألساتذةمنبهبأس

قامزكيأحمدهوالبديلجريدةمنواحدزميلسويُيوجديكنلماآلخرالجانبعلى
تعيينفيخاطئةيراهاانطباعاتيصححأنعليهبأنوشعر، بينينجويلكتابيعرض
إنَّبل ، شديدلهُجومبدورهأحمدوتعرض، والسياسياأليديولوجيوانتمائهالرجلمواقف
أحدمطرقةتحتوقعتماسريًعا - المناقشةفيطرًفاكجريدةتكنلموهي - ذاتهاالبديل

 »! .الصُّهُيونيالبديل «عليهاأطلقبأن، الُكتَّاب

تقوماألخالقيَّةمسئوليتي . برأييباإلدالءتلزمنيالتياألخالقيَّةالمسئوليَّةمنبشيءأشُعر
األيديولوجيالصِّراعحقلداخلمنالممارسةفيالرجلشاهدتأنيهواألوَّل: عاملينعلى

فهوالثانيأمَّا. هناكاألهراملمكاتبكرئيسعمليأثناءالمتحدةالوالياتفيوالسياسي
،الَعالميالمستوىإلىالصُّهُيونيَّةضدالنضالمجالبتوسيعمهتممصريكباحثموقعي

.للنِّقاشسليمةموازينأنهأعتقدماهواألخيرالعاملفيودوري

أثناءألقاهمرةأوَّلكانتالمصريَّةالشئُّونفيالُمتخصِّصينأهمكأحدبالرُجلمعرفتيرغم
فياالختصاصيِّينتجمعالتيالهيئةوهي، األوسطالشرقدراَساترابطةمؤتمرحُضوري
ُيلقي» بينينجويل «وكان. ذاتهاللمنطقةينتمياآلنوأكثرهماألوسطالشرقدراسات

.2007نوفمبرمن18، البَديلجريدة*
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ويقدمللرابطةرئاستهبهاُينهيالتيالخطبةنفسهالوقتفيوهي، للرَّابطةاالفتتاحيالخَطاب
الفلسطينيَّةللقضيَّةالداعملموقفهالتأثُّرِشدَّةمنتبكينيكادتهذهخطبتهأنوأشهُد. خلفهفيها

اللُّوبيوأنصار، الُجددالُمحافظينأنصاروعلى،  الصُّهُيونيَّةعلىالعاصفولهُجومه
 .الِعراقلغزوسبيلهافيكانتالتيُبوشإدارةوعلى،  والصُّهُيونياإلسرائيلي

رفضهفيِجدًّاواضًحاكان، الفلسطينيللشعبالسِّياسةللحُقوقتأييدهفيتماًماواضًحاكان
رفضهفيجدًّاواضًحاوكان، الِعراقغزوولمشروعبوشإلدارةالُعدوانيَّةللسياساتالتَّام
ُمكافحةباسمالُمتحدةالوالياتفيالمدنيَّةوللحُقوقاألكاديميَّةالحرياتعلىللهُجومالتَّام

والتقدُّموالعقالنيَّةالديموقراطيَّةعنالدفاعبينربطهفيجدًّاواضًحاوكان، اإلرهاب
.والِعراقيالفلسطينيللشَّعبينخاصةالوطنيَّةوالحُقوقاالجتماعي

معالُمتعاِطفيناألكاديميِّينالُجددوالُمحافظينبوشإدارةفيهاستهدفتوقتفيذلككان
غيرالمستوىفعلى، الرسميَّةوغيرالرسميَّةالوسائلبكلللضَّربالَفلسطينيالشَّعبحُقوق

تشجيعحركةأسَّسفقد، المَجالفيالصُّهُيونيَّةالشخصياتأسوأبايبسجانييلكانالرسمي
تقاريرووضعالُمستهدفيناألساتذةعلىالرقابةفرضعلىوالمحافظينالصهاينةالطُّالب

الشَّرقدراساتمجالضدعاصفةحملةإثارةمنكريمراسمهشخصمعأيًضاوتمكَّنعنهم
ُبؤرةيزالوالوكان. المتحدةللوالياتوالعداءاإلرهابيينمعبالتعاطفاتَّهُموهالذي، األوسط

.الُمتَِّحدةالوالياتفينزاهةاألكثراألكاديميِّينمنغيرهمعالمتواصلالهجومهذا

النقاشموازينُ
،شديًداُظلًمامثلالمصريَّةالصَّحافةفيوالسِّياسيَّةاألكاديميَّةوسيرتهالرجلتناولأنليبدا

محددوبمعني، المصريينلألكاديميِّينبيِّنُظلمبارتكابقامذاتههوأنهأيًضاليبدأولكن
منكلوجَّهإذ، جوهريتفاهمسوءفياألولىاللَّحظةمنوقعقدوكأنهالنقاشبداللغاية

،اآلخرالطرفمنعليهوقعالذيالظلميردُّأنهيعتقدوهو، ظالمًةاتهاماتلآلخرالطرفين

وأنَّه، ُصهيونيجويلبأنالخاطئاالنطباعتأثيرتحتتصرَُّفواالمصريينالمفكرينفأكثريَّة
فيهيتَّهُمهمالذينالمصريينوالنشطاءالمفكرينضدالعنصريالهجوممنجزًءايشكِّل
فيساهمجويلفإنذلكومع، وتفصيالجملةخاطئاالعتقادهذاأنَّورأيي. للساميَّةبالعداء
المؤرِّخوهو، ومبدئيَّةأخالقيَّةُمفكِّريناوأكثروأْفَضلأهمأحدأتهمبأناالعتقادهذاتغذَية
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علىوسحبهاالتِّهامهذاعنباالعتذاروأطالبه. االتِّهامبهذاوغيرهعبَّاسرُءوفالُمناِضل
.الفور

إسرائيليأنَّهعنهأشاعبأنالرجلظلمنفسهعبَّاسرُءوفالدكتورفإنَّبالُمقابلولكن
مجرَّدسويليسالفلسطينيالشعبحُقوقمنموقفهوأنَّ، كذلكليسوهو، وُصهيوني

ذلكبأنَّوأقطع، اإلسرائيليواالستعماريالُعنصرياالضطهادمنُمخفَّفةبصيغةالمطالبة
الصُّهُيونيَّةواأليديولوجيةاإلسرائيلياالحتاللنظامُيدينالذيبينينجويلموقفليس

أعتقدال؟. القضيَّةاألوَّليالتَّصحيحهذاينهيهل. الفلسطينيالشعبحُقوقوُيناصر، عامًَّة
منغيرهوعَشراتبينينجويلمعفيهنختلُفأنويجب، فيهنختلفمَّماالكثيرفثمَّة، ذلك

 .الُمتَّحدةالوالياتفياليُهودواالختَصاصيِّينالُمثقَّفين

وآراءهبينينجويلمواقفوننقدنناقشوأننختلَفأنواجبنامنأنَّهوالَجوهريالفارق
االختصاصيِّينمنموقفناأما. ابتداًءالصُّهُيونيَّةيرفُضونالذينالمتخصِّصينمنغيرهمع

وهزيمتهمعزلهميستهدفالذيوالسياسيالفكريالصِّراعسوىيقبلفالالصَّهاينة
.اإلسرائيلياالستيطانيواالستعمارالقهرنظامفيُشركاًءباعتباِرهم

الكتابحولالنقاش
،خاطئخلٌطوهذا... لليُهودالَعداءونزعةالقوميَّةالنَّزعةبينالِكتابيخلطأنالطبيعيمن

التيالفكريَّةوالمدرسة، األيديوُلوجياالنتماءهوالصُّهُيونيَّةمنالموقففيالحاسمالمعيار
اإلعالنعنديتوقَّفالبينينجويلأنَّوالواقع، المعرفيميدانهفيالباحثأوالمفكِّريطبقها

المنابرفيمرَّاتعدةلهااستمعتالتيالحدودفيالصَّريحالسياسيخطابهفيالواضح
ذلكفيبما، المعرفيميدانهفيوُضوحبكلالرفضهذاُيمارسهوبل، األمريكيَّةاإلعالميَّة

.المصرييناليُهودشَتاتحولاألخيركتابه

بوُضوحأعمالهترُفضفإسرائيل، السياسيالحقلفيترجمتهلهالمعرفيالوُضوحهذا
وفيإسرائيلفيمنهشديًدانفوًرا - األخيركتابه - ذلكفيبمااألعمالهذهوتسبب، مماثل

كماإسرائيليمُقتبينينجويل: «البينإلىسااإلسرائيليَّةالكاتبتقول . الصُّهُيونيَّةالدَّوائر
ينتصرألنيسعي - األخرىُكتبهمثل - الكتابهذاوفي. الكتابهذافينفسههويقرُّ
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عدديرويهاالتيالِقصصينفيوهو، واليُهوديَّةواليُهودإسرائيلشأنمنويقلِّلللماركسيَّة
».الصُّهُيونيَّةبصماتتحملأنهاأساسعلىإلسرائيلالُمهاجريناليُهودمن

معظمقراءةبمجرَّد» بينينجويل«لـالرهيباإلسرائيليبالرَّفضتشُعرأنوتستطيُع
علىمتاحبهابأسالعددوثمَّة، كلهاأوبينينجويلكتابعلىاإلسرائيليَّةالتَّعلىقات

األخيركتابهفييُقولهماهومباشرًةهنايهمناماولكن .القراءةيريدلمناإللكترونيَّةالشبكة
.المصريَّةالشِّئونفيوتخصُّصهكيُهودياهتماماتهعندهاتتقاطعالتيالقضيَّةحول

والدِّينيَّةالوطنيَّةلأليديولوجيَّةالمصرييناليُهودِمحنةعنالمسئوليَّةبعضبينينجويلينسب
ينسبولكنه، النَّاصريالعصرنهايَّةحتَّىاألربعينيَّاتبدايةمنذمصرفيتعاظمتالتي

منُتداركانتالتيمصرفيالصُّهُيونيَّةلألنشطةاأليديولوجيَّةالمسئوليَّةمناألكبرالجانب
.ذاتهاإسرائيل

وخروجهماليُهودمحنةعنمصرفيوالدينيالوطنيالتيارمسئوليَّةمديفيمعهنختلُفإنَّنا
فيالصُّهُيونيَّةالحركةانتشارمديفينختلفأنويمكننا1956عاممصرمنتقريًباالكامل
معوالمعرفيَّةاأليديولوجيَّةخصومتهفإناألحوالكلفيولكن، المصرييناليُهودصفوف

عنالمسئوليَّةمناألساسيالجانبيعزوبساطةبكلفهو، واِضحةمنأكثرالصُّهُيونيَّة
.وإسرائيلالصُّهُيونيَّةالحركةإلىالمصريينلليهودالمادِّيالوُجودتصفية

أطروحتهفهيالكتابهذافيُمساهماتهأهمأما ، الفكرةبهذهينفردالالواقعفيوهو
الجماعةمنيتجزَّأالجزًءاأغلبهمفيكانواالمصرييناليُهودأنتقولوالتيالجوهريَّة
،المصريالوطنيالمشروعمنجزًءاطويلةلفترةأيًضاكانواوأنهم، المصريَّةالوطنيَّة

معرفيًّاتنفيأنهاهيالفكرةهذهوأهميَّة، األوُروبياالستعمارضدالنضالفيوُشركاًء
أنإمكانيَّةتماًماوترفض، اليُهوديَّةبالمسألةتسمِّيهماُتثبتالتيالصُّهُيونيَّةالفكرةأساسيات

نقَّادنابعضيقولهماهوتماًماالعكس. اليُهوديَّةغيراُألخرىالمجتمعاتفياليُهوديذوب
الطبقياالستغاللمارُسوا، ُغرباًءكانواالمصرييناليُهودإنيقولونهم! المصريين

! .المصريينوضد، مصرفيواالستعماري
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،الصُّهُيونيَّةركائزأهمأحدينفياليُهوديبينينجويل،  ُمثيرهناالمواقففياالنقالب

وأنَّيهوديغيرمجتمعأيفيُيقبلأوينتميأنيمكنالاليُهوديإنَّتقولفالصُّهُيونيَّة
الصَّهاينةيركزولذلك!، إسرائيلفيأيالخالصاليُهوديالمجتمعفيفقطيتحقَّقاليُهودي

الجنسيَّةقانونأوالعامالشَّركاتقانونمثل، ِمصرفيالقانونيالتمييزُصوربعضعلى
.العام

فيبهاحُظواالتيالرَّائعةالحياةتجربةعلىفيركُِّزونأنفسهمالمصرييناليُهودغالبيَّةأمَّا
،ِمصرفيحياتهعنُمتوهِّجةمازالتُرومانسيَّةذكرياتمعيتوحَّديكادوأكثرهم، مصر

والنَّاطقة، الدِّفءبالغةالذكرياتهذهتسجِّلُكتبعدةولدينا، واإلسكندريَّةالقاهرةفيخاصًَّة
.الحقبةهذهفيلمصربالحبِّ

المصرييناليُهودضدالقاُنونيالتمييزُتبِرز -  بالصُّهُيونيَّةالمتأثرةأو - الصُّهُيونيَّةالروايَّة
أيِّلَسلبانجرفتالمصريَّةالوطنيَّةفالمدرسةوبالمقابل، المصريَّةالوطنيَّةصعودظلِّفي

مصَرسلُبواأغرابكمجرَّديبُدونوتجعلهم، مصرفياليُهوديالوجودعنوطنيَّةشرعيَّة
.لمصرتنتميممَّابأكثرلالستعمارتنتميجيوًبافيهاوشكَُّلوا، واستغلُّوها، خيراتها

اليُهودعنهذهالنظروجهةيتبنَّىأنبينينجويلمثليهوديباحٍثمنأحديتوقعهل
هذهبينينجويليرفضأنللغاَيةالمنطقيمنيبدو؟.اللِّيبراليالعصرخاللالمصريين

مثلبهااألخذفيتطرًُّفااألكثرخاصًَّة، بهاالقائلينبشدَّةينقدوأن، لليُهودالسَّلبيَّةالنظرة
بينبينينجويليخلطأنالطَّبيعيومن، كاملمصطفيأنسالرَّاحلالقديرالمصريالباحث
من - الرأسماليَّةالطَّبقةخاصة - المصريينلليُهودالرؤيَّةهذهفيتبرزالتيالقوميَّةالنَّزعة
.ثانيَّةناحيَّةمنللساميَّةبالعداءالُمسمَّاةلليُهودالعداءونزعة - ناحية

الباحثينبعضعلىعادلغيرلهُجومقادهأنهخاصَّة، خاطئالخلطهذاأنَّأعتقدوأنا
المنطقيسياقهفيالهجومهذانفهمأن - المصريِّيننحن - علىنايجبولكن، المصريين

المنطقيمنويبدو، نزيًهاكانمهمايهوديباحثبهيقبلأنالُممكنمنليسإذ، والعملي
لليُهودهوتصويرهمعتماًماتتناقضألنهاالنظرةلهذهشديًدانقًدابينينجويليقدمأنللغاَية

 .المصريين
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فالُكتَّاُب، بالصُّهُيونيَّةيتأثَّروالمالمصرييناليُهودغالبيَّةإنَّبينينجويليُقولوبينما
،ُمثيربذاتهاالختالف. َصهاينةكانواالمصرييناليُهودغالبيَّةإن: بالعكسيُقولونالمصريُّون

الّضافيَّةبالنَّزاهةمعُروفمصريكاتبرأيعنكثيًرايختلفالفيهبينينجويلورأي
الشَّاملالهُجوممنبسيطةبنسبةولوالغارأبويحظلموبالطبع، الغارأبومحمدالدكُتوروهو

اليُهودغالبيَّةأنهياألساسيَّةالِفكرة، الحالتينفيبينينجويلبهحظيالذيوالقاسي
وأن، لمصرُمحبِّينكانواوأنَُّهم، المصريَّةالوطنيَّةالجماعةمنجزًءاكانواالمصريين
.الصُّهُيونيَّةوالَحركةإلسرائيلُتعَزىِمصرمنتصفيتهمعناألساسيَّةالمسئوليَّة

جهًدايبُذلبينينجويلو، بسيطةجملةفيالمصرييناليُهودموقفتصويريمكنالبالطبع
ذلكومع، لِمصروالئهممقابل، بالصُّهُيونيَّةاليُهودتأثردرجةاختالفتفسيرفيكبيًرا

فيالشَّرعياالختالفهذاولكن. صحيَّةأنهاوالمفُروض، واردةالتَّْقديرفيفاالختالفات
أن: وهياالتِّفاقمنواسعةمساحةعلىللتَّعميَّةيقودأنالمفُروضمنيكنلمالتفسير

.وإسرائيلالصُّهُيونيَّةكاهلعلىتقعالمصرييناليُهودمحنةعناألساسيَّةالمسئوليَّة

؟بينينجويليحتاجُمن
للصُّهيونيَّةالُمناهضالَقوميالتَّحاُلفتأسيسوإعادةالمصريَّةالوطنيَّةالحركةاستعادة

ضدالمعركةولكن، مصرفيالتقدميَّةللُقوىالمركزيَّةالُمهمَّةهيُصورهبكلواالستعمار
الجيلينجحلمالتيالمسألةهيوهذه، عالميَّةمعركةبالضَّرورةهيوالصُّهُيونيَّةاالستعمار

 .تماًمامفُهومةألسبابكافَيةبصورةاستيعابهافيالمصريينوالتقدميِّينالوطنيِّينمنالحالي

للفرزاألساسيَّةالمعطياتمعالتعاُمليحتِّمبأعبائهاالنُُّهوضفإنَّعالميَّةالمعركةكانتفإن
نظامكلمستوىوعلى، الُكلِّيالعالميالُمستوىفيواأليديوُلوجيالسِّياسيواالستقطاب

.أيًضاِحدةعلىإقليميثقافي

القضايامختلفيناقُشونأنهمهووُنشطاؤناوُكتَّاُبنامفكُِّرونافيهوقعالذيالخطأيكونوربَّما
.وحدهوالَقوميالوطنيالُمستوىعلىواإلمبريإلىةالصُّهُيونيَّةضدبالنضالالصِّلةذات

واإلمبرياليَّةالصُّهُيونيَّةضدالمعركةكسبأنوالواقع. المعركةهذهعنغائبالعالموكأن
 .الغربيَّةوأوُروبَّاأمريكافيخاصًَّة، اإلمبرياليَّةدارُعقرفيكسبهاعلىبعيدحدٍّإلىيتوقَّف
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بقدٍرالمناطقهذهفيالحاِصلواالستقطابالفرزمعنتعاملأنالُمهمةهذهعلىناوتحتم
سياسيوناشٍطكاتبكلُنناقشأننستطيعوقد، نفسهالوقتفيوالمُرونةالمبدئيَّةمنمعُقول

أنأعتقدوفيما، ُمحدَّدةِحقبةكلفيوالصُّهُيونيَّةاإلمبرياليَّةضدالمعركةمنلموقعهوفًقا
المنتشرينوُزمالئهوتالمذتهاألكاديميَّةومدرستهالفكريَّةبأعمالهإيجابيدورلهبينينجويل

نقديَّةبُصورةمعهدائمنقاشإجراءعلىناُيحتِّماإليجابيالدورهذا .الشَّماليةأمريكافي
.جدليًّاالِخالفهذاُنحركأنوعلىنا، معهنختلفوسوفنختلُفِفعالفنحُن، مًعاوبنَّاءة

الميدانيالدليليمثِّلحيث، التَّجريبيالتاريخلمدرسةوينتمي، ُمدقِّقباحثبينينجويل
فهوبالموُضوعيَّةباحثأيإيمانكانمهماولكن. ومصداقيتهمقُبوليَّتهومعيارالبحثجوهر

الِفكريَّةوقناعاتهانتماءاتهمنيتشكَّلالذيالمعقَّدالُكلهذاعنينخلعأنيمكنال
علىيصُدقمثلمابينينجويلعلىذلكويصدق، وأمانيهحياتهوتجربة، واأليديوُلوجيَّة

.العنفبهذايهاجمونهالذينالمصريينوالمثقَّفينالمؤرِّخين

واليَساريِّينالماركسيِّينوالنُّشطاءوالباحثيناألكاديميِّينغالبيَّةمثلمثلهبينينجويليعيُش
الصُّهُيونيَّةيرفضفهو ، بالتوتُّراتوحافلُمتناقضحقٍلفيواألوروبييناألمريكييناليُهود
ُهناوهو، اعتياديَّةبُصورةمعهابالتَّعاُملإسرائيلعلىعمليَّةشرعيَّةيضفيولكنه، نظريًّا
منيناضُلونالذينالمتحدةالوالياتفيالتقدُّمييناليُهودمنغيرهمنبكثيرأقلَّموقًفايتخذ
.إسرائيلفيواألوروبيَّةاألمريكيَّةالجامعيَّةاالستثماراتوقفأجل

الحلٌّوهو، الدَّولتينحليؤيدولكنَّه، مصيرهتقريرفيالفلسطينيالشعبحقَّيؤيِّدوهو
الذيالوحيدالحقهوإلسرائيلالُعنصريالطابعتصفيَّةألنَّنهائيًّاأومبدئيًّايكونأنيمكن
الدِّيُموقراطيَّةالدولةفكرةعلىيُقومالذيالحلأي، الفلسطينيللشَّعبحقيقيبتحرُّريسمح

 .الواِحدة

نقبللمإن: هوالسُّؤالولكن، بينينجويلمعُمهمَّةاختالفاتنختلفأنَّناالستنتاجنحتاُجال
العالمفيالحوارنقبلمنفمع، بينينجويلمثلَشخٍصمعالمفتوحبالحوارالمبدأحيثمن
ديُمقراطيتحالفلبناءنحتاُجألنَّنابينينجويلمعللحوارنحتاُج. تحديًداالغربوفي، ُكله

.المطافبنهايةوهزيمتها، وعزلهاوتفِكيكهاالصُّهُيونيَّةلفْضحواِسعوعالمي
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مصريمؤرِّخمعأمريكي- الصهيواإلرهَابقصَّة
*عبَّاسرءوفمعحوار

إسهاماتله، مصريمؤرخالقاهرةبجامعةالمعاصرالتاريخأستاذ، عبَّاسرُءوفالدُّكتور
مؤرخمعوخالفهآرائهبسبب؛ المصريةالمَحاكمعلىضيًفااألخيرةالفترةفيكان، بارزة

رءوفالدكتورلجوءلدرجة، بالقاهرةاألمريكيةبالجامعةتاريخأستاذ، يهوديأمريكي
.اليهوديالمؤرِّخبهااتهمهالتيالساميةمعاداةتهمةنفسهعنلينفي؛ المحاكمإلىعباس

وكيف، وأسبابهاالقضيةهذهأبعادعلىلنتعرَّفعباسرءوف. دالمؤرخالتقىأونلينإخوان
:الحوارنصوإليكم؟ العربللمثقفينالفكرياإلرهابالصهاينةيمارس

وأنت، الساميةبمعاداةاتهامكمنبراءتكلتسجلالمصريةالمحاكمإلىمؤخًرالجأَت- 
فما.. ضرٍرمنأصابكعمَّاماّديٍّبتعويضبينينجوئيلاليهودياألمريكيالباحثتطالب
؟.القضيةهذهقصة

المرتبطةالقديمةاألحداثبعضذكرمنبدال، ُسؤالكعلىالردِّفيأبدأأنقبل-  
العرباألساتذةمنبنوعيةتستعينالحالبطبيعةبالقاهرةاألمريكيةالجامعة؛ بالموضوع

سياسيةمواقفأياتخاذفيتتورَّطأالعلىحريصًةوكانت، أوروبيينأوأمريكيينوأحياًنا
مقرهأنرغم- بالقاهرةاُألمناءمجلساجتمع2005فبرايرفيلكن، معينةأجنداتتخدم

تمعليهوبناًء، الوقتذلكفيالكبيراألوسطالشرقمشروععلىالعملوقرر- واشنطن
فياألوسطالشرقلبرنامجمديًراوكان، ُقرنيبهجتالدكتورهو؛ مصريأستاذاستبعاد
آخروُأستاذ، أمريكيتاريخأستاذوهو، بينينجوئيلمعالتعاقدوتم، إجازتهأثناءالجامعة
كليةفيجديدبرنامجتنفيذفيالجامعةوبدأت»، إسرائيلي «أمريكيالجنسيةمزدوج

معاُدونللبرنامجالمعارضينبأنالجامعةداخلإيميلتوزيعوتمَّ. اإلنسانيَّةالدراسات
!.للسَّامية

بأنهمالكليةلعميدةتهديدهملدرجة؛ هذاعلىاحتجاًجاوالطلبةالمصريوناألساتذةوقدم
وعندما، شيءيتمولمالعميدةفاعتذرت، الفيدراليةالمحكمةأمامقضائيةدعاوىسيرفُعون

.2008ينايرمن26، أوناليناإلخوان - اإللكترونيالمنتدى*
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بالَقاهرةاألمريكيةالجامعةتلعبهالذيالدورعنالَعربيبصحيفةمقاالكتبتبذلكعلمُت
أنبدالولكنها، تشاءمنتعيِّنأنحقِّهامنأنوكتبت، الصهيونيالعدومعالتطبيعلمساندة
.بهاتعملالتيالبلدتحترم

،ضدَِّيُمساندتهمنهموطلب، المقالعنالمشروعفيالُمشتغلينلكلإيميلجوئيلفأرسل

»إسرائيل«لـمقاطعةالبريطانيةاألكاديميةأنفيهبيَّنتمقاالفكتبُت، البعضساندهوبالفعل

تنتِهلموإن، منَّاأفضلالبريطانيُّونيكونأنينبغيوال، العنصريةسياستهابسببأكاديميًّا
.للجامعةشعبيةُمقاطعةحركةتنظيمإلىسنضطّرالتوجُّههذادعمعناألمريكيةالجامعة

واتخذ، الجامعةمجلسفاجتمع؛ التطبيعضداحتجاجيةوقفاتالطَّلبةوأقام، المناوشاتفبدأت
فمن» إسرائيليين «أكاديميينلوجودالدعوةوأما، القديمةبسياساتهاالجامعةبتمسكقراًرا

»،اإلسرائيلية «للسياساتُمعارضةمواقفلهمالذينمنأو48عربمنيكونواأنالممكن

أحاربهأننيبذلكواعتبر، العامالرَّأيإلىالموضوعأخرجتألنني؛ جوئيلهاجمنيُهناومن
.الساميةبمعاداةفاتهمنيعملهفي

؟!.عامينمنذاألمركانإذاالقضيةلهذهمؤخًَّراالتحرُّكإلىدفعكالذيماولكن-  

اليهودعنكتابهصُدوربمناسبة؛ بينينمعحواًراالمصريةالبديلصحيفةأجرتمؤخًرا- 
؛نفسهباالتهام) الحمراءالراية (كتابفياتهمنيبل، السَّاميةبمعاداةفيهاتهمني، المصريين

تفيدمعُلوماتلهوقدمت، قبلمنساعدتهأننيمنالرغمعلى، الكتابفيمعهاختلفُتألنني
فيالشيوعيةالحركةزعيمكورييلهنريمذكراتيعطينيأنعلىساومنيوقد، أبحاثه
ولذا، دوليعلمينشاطصاحبولكنني، التُّهمةهذهأخشىأكنولم، بالفعلتمماوهو، مصر

كالمهثبتإذاألنه؛ ضدهدعوىبرفعأقومأنالدَّوليالقانونرجالمنأصدقائينصحني
ُمعاداةيجرِّمالذياألمريكيالقانونبُموجبدولةأيفيعليَّللقبضمعرًَّضافسأُكون
هذاطبقماوأول، األوُروبياألمنُمنظَّمةمعبالتعاون، العالمفيبمالحقتهاوُيطالب، السامية
ُحكًماوأخذ، فيهمبالغالهوُلوكوستإنقالألنهإنجليزيتاريخأستاذعلىكانالقانون

!!.الجامعةمنفصلهوتم، سنواتثالثبالسجن
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؟.التهمةهذهعلىبهتحاكمقاُنونمصرفيوهل-  

،2005عامالمتحدةاألممقراراتعلىوقَّعتولكنها، القانونهذاعلىتوقِّعلممصر- 

هذاخاللمنمحاكمتيويمكن، األديانازدراءُتحاكمقانونيةإجراءاتباتخاذالخاصة
.مشاكللحدوثتجنًُّباالدَّعوىبرفعاألصدقاءنصيحةكانتولذا؛ الجانب

؟.العربيللمثقففكريًّاإرهاًبايمثِّلالسَّاميةبُمعاداةاالتهامهل- 

،المتطرفة» كاخ «حركةوجَّهتهاالتيالتَّهديدخطاباتالذاكرةإلىُتعيدجديدةحملةأمامإننا- 

ثمانينيَّاتفي، مصرفيالعامالرأيوقادةالمثقفينمنعدٍدإلى» كاهانامائير «وزعيمها
اإلرهابحملةمعالشَّْكلحيثمنإالتختلفالالجديدةاالتهاماتوحملة، الماضيالقرن

القلبوفي، المصريينالمثقفينتهاجمألنها؛ أخطرالجديدةالحملةإنبل، السابقةوالتخويف
.الدفاعموضعفييكونواكي؛ دارهمعقروفي، أرضهموعلىبلدهمفيالمؤرخونمنهم

»إسرائيلية «شخصياتفيهاويشارك، سنواتمنذبدأتصهيونية» إسرائيلية «سياسةوهذه

منمصريينمثقفينضدمعركتهمإدارةعلى- واضحهوكما- يحرصون، مختلفةوصهيونية
.مختلفةووسائلبأساليبذلكويتم، ذاتهامصرداخل

؟.المؤلفذلكعلىواعترضاإلنجليزيةمنالكتابلترجمةسعيتوهل-  

أكتبأنبشرطولكن، الكتابلترجمةيحيىإيمانالدكتورتحمَّسبل، ترجمتهإلىأسَعلم-  
،معارفيأحدبواسطةالترجمةتتمأنرفضكما، هذارفضجوئيلولكن، للكتابُمقدمًة

إلىبالعودةالكتابنصفيالعبريةالفقراتترجمةللترجمةالقوميالمشُروععلىواشترط
الأمٌروهو»، اإلسرائيلي «األكاديميالمركزمكتبةمعالتعاملخاللمن، عبريةمصادر

.الثقافةوزارةمؤسساتتقبله

؟.عليهالمآخذأهمهيما- كمؤرِّخنظركوجهةمن»- المصرييناليهودشتات «كتاب- 

اليهوديةاأللمانيةالباحثةكتبمنأكثرومن، كثيرونفيهاكَتبالمصرييناليهودقضية- 
،1973وحتى1965منالفترةفاختارُهوأما، العشرينالقرنفياليُهودعنفكتبت، كيرمير

سعدسكرتيرأنَّبدليل، الوطنيَّةالجماعةفيانخرطواقداليهودأنفيهايتحدثفصوالوقدم
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وكراهية، القوميالمدِّتزايدمعإالاليُهودضدعداءيوجديكنولم، منهمكانزغلول
.اليهوديةالرأسمالية

وهذا، لمصرمعاديناعتبرتهمقدتكونيهودإنهماليهودعلىُقلتإذابأنكفكرتهوتدور
أيًضاوهذا، التعصُّبلهذام1965سنةمصرمناليُهودخروجينسبأنهكما، صحيحغير
االمتيازاتإلغاءرغم، أجنبيةرعايةعلىحصُلواكانوااليهودُمعظمألنَّ؛ صحيحغير

15مصرفيعاشلمنيحقُّبأنه1953سنةالداخليةوزيرقراروصدر، مصرعناألجنبية

.اليهودغالبيةيتقدمولم، المصريةالجنسيةعلىيحصلأن، رزقمصدروله، سنة

،مصرعلىالعدوانشنَّتالتيالدولرعاياطردتمَّمصرعلىالثالثيالُعدوانقاموعندما

منأكثرهموكان، وإيطالياوبلجيكاوإنجلترافرنسارعاياطردتموبالفعل، ساندهاومن
؛مرادليلىشقيق، مرادمنيرالمصريوالملحنالمطربالوقتذلكفيُطِردوممن، اليُهود

،بالفعلورجع، مصرإلىبالرجوعالسَّماحوطلب، األجنبيةالرعايةعلىحاصالكانألنه

إلىأوأوروباإلىذهببمناليهودهؤالءرحلةعنويتحدث، اليهودتخصتكنلمفالمسألة
يكوُنواأنيمكن» إسرائيل «فيالمصرييناليهودهؤالءبأنالقصةوُينهي»، إسرائيل«

وهو، التطبيعفيالدراسةمنهدفهيتضحوبهذا»، إسرائيل«ومصربينيربطالذيالجسر
.األساسيةفكرتهليخدمانتقائيبشكلاألحداثيأخذ

؟.هذامعنىوما؟ اتهامللقوميةاالنتماءفهل، القوميبالمؤرخبينينجوئيلاتهمك-  

هياألمريكيةالمصالحوألنَّ، واحدةقريةالعالمأنوتعني، العولمةفلكفينسيُرنحناآلن - 
؛العولمةمعتتنافىالوطنيةفالمصالح، وثقافيًّاواقتصاديًّاِسياسيًّاالعالمعلىالسَّيطرة

ألنني؛ العولمةضّدأننينظرهموجهةمنيعني؛ ُمتعصِّبقوميمؤرخبأننيفالمقُصود
،وَشأنهمبالدهمعلىيحافُظونألنهم؛ بشدةأؤيدهوهذا، ُألمَّتيالوطنيالتَّاريخعلىأحافظ

؟!!.العالميالتواصلمناالستفادةمعخُصوصيَّتناعلىُنحافظالفلماذا
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Joel Beinin - Biographical Statement
*

Professor of History
Stanford University
President, Middle East Studies Association

The Middle East has always been part of my life. I began studying Hebrew at
the age of seven. My interest in Arab culture was stimulated by my mother’s
memories of her Arab co-workers at the Consolidated Refineries in Haifa. She
and my father left Palestine and returned to the United States in early 1948. In
the mid-1950s my uncle and his family also returned to the United States from
Israel after having founded and lived for several years on Kibbutz Sasa. Unlike
most Jewish settlements established on the sites of Palestinian villages
depopulated or destroyed in the 1948 Arab-Israeli War, Sasa preserved the
original Arab structures and built new ones in the Arab architectural style. My
uncle worked with the crews of Palestinian Arab citizens of Israel who
undertook this construction. He learned Arabic and acquired a taste for
Palestinian crafts, which he imparted to me.

After graduating high school in New Jersey, I went to Israel for six months.
There I began to study Arabic with an Iraqi Jewish member of Kibbutz Mishmar
ha-Emek. My first – very halting – conversations in Arabic with Arabs were
during visits to the nearby village of Umm al-Fahm to urge them to vote for
Mapam (The United Workers’ Party) in the 1965 Israeli elections.

Upon returning home, I abandoned my plan to study engineering at Rutgers
University to pursue Middle East studies. This entailed transferring to Princeton
University, where Avram Udovitch provided much encouragement and support.
Princeton’s strong commitment to Middle East studies, its vast library
resources, and the easy mixing of undergraduates, graduate students, and faculty
remain an academic ideal for me.

I went to Israel again after receiving my B.A. in 1970. After spending some
time on Kibbutz Lahav, I began graduate study at the Hebrew University, where
Amnon Cohen, Yehoshafat Harkabi, Moshe Maoz, and Yehoshua Porath were

* http://fp.arizona.edu/mesassoc/MESA02/2002presaddress.htm
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among my teachers. The occupation of the West Bank, East Jerusalem, and the
Gaza Strip influenced much of Israeli Middle East studies. Reuven Kaminer,
Vice-Provost of the School for Overseas Students, was a powerful influence
during a turbulent period in which I reevaluated much of what I thought I knew.
I returned to the United States and finished my M.A. at Harvard University in
1974.

I sought respite from Harvard by moving to Detroit where I worked on the
Arabic section of a monthly newspaper. I spent considerable time in the Arab
community of Dearborn’s South End, where I came to understand something
about 20th century Arab history and politics. These experiences shaped my
future doctoral thesis.

When I returned to graduate school at the University of Michigan, the late
Ernest Abdel-Massih whipped my Arabic into shape and taught me colloquial
Egyptian. My doctoral advisor, the late Richard P. Mitchell, gave me the best
bit of academic advice I ever received and one of the few I’ve followed. I
proposed to write a dissertation about the formation of the Palestinian Arab
working class in Mandate Palestine. "If you write a dissertation about Israel or
Palestine," he said, "you won’t get a teaching position. Why not write about
Egypt instead?" I did; and this decision led to lasting relationships with
Egyptian trade union leaders like Taha Sa`d `Uthman and intellectuals in and
around the labor movement including Yusuf Darwish, Rif`at al-Sa`id, and
Mohammed Sid-Ahmed.

Dick Mitchell supervised a crowd of free spirited doctoral students in the late
1970s and early 1980s. He nourished us physically, spiritually, and
intellectually and encouraged us to develop in directions that diverged from his
own path while maintaining his connection to us. Geoff Eley, Ronald Suny,
Charles Tilly, and Louise Tilly in the University of Michigan History
Department also guided and supported me.

I received my Ph.D in 1982 and have taught Middle East history at Stanford
University since 1983. Most of what I have done since then is on the public
record and does not need reiteration. I do want to record my enduring debts of
friendship and intellectual companionship to Zachary Lockman and to Joe Stork
and the other members of the Middle East Research and Information Project
(publisher of Middle East Report) who kept me connected to the Middle East
and to our common values.

Stanford University and the History Department in particular have been
scrupulous in defending the academic freedom of a colleague who has often
spoken out about things not well understood in a language not commonly heard.
For this I am most grateful.
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Stanford's Islamist Threat
By: Alyssa A. Lappen1

FrontPageMagazine.com2

Tuesday, December 21, 20043

He denounces American “imperialism” on Al-Jazeera Television. A former
Zionist, he refers to jihadist suicide bombers as “martyrs.” He praised Mideast
scholars for ignoring the issue of terrorism, and he regularly repeats the most
twisted and paranoid claims of Islamist regimes as though they were historical
fact. He is Stanford Middle East history professor Joel Beinin, and his influence
extends far beyond his classroom.

If one individual can showcase all the flaws of Middle East Studies in academia,
Joel Beinin is that man. A former president of the Middle East Studies
Association, Beinin teaches Middle East history at Stanford University. This
professor’s politics color his work; the result is mediocre scholarship, baseless
conspiracy theories, and partisan classroom instruction.

Beinin’s biography reads like a parody of an American radical. Born in 1948 to
Labor Zionist parents,[1] he experienced an ideological transformation at age 22
while living on Kibbutz Lahav.  Beinin joined the “New Left” at Hebrew
University, then migrated to Trotskyite anti-Zionism and finally to Maoism.[2] A
Marxist ever since,[3] he received his BA, MA, and Ph.D. from Princeton,
Harvard, and the University of Michigan respectively. He has received Ford
Foundation funds, and has taught in France, Britain, Israel and Egypt.[4]

Beinin and his wife Miriam support the Jewish Voice for Peace,[5] a Bay area
group and reported Palestinian front.[6]  The professor appears regularly on
radical Radio Pacifica,[7] although he refuses many local invitations to
legitimate debate.[8]  Beinin blames the United States for major problems facing

1 Alyssa A. Lappen is a former Senior Fellow of the American Center for Democracy, former
Senior Editor of Institutional Investor, Working Woman and Corporate Finance, and former
Associate Editor of Forbes. Her website is www.AlyssaaLappen.org.
2 Alyssa A. Lappen undertook this research for Campus Watch, a project of the Middle East
Forum, to review and critique Middle East Studies in North America with the aim of
improving them.
3 http://www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=16374
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the Middle East, and he attributes U.S. actions to aggression and ill will.  Just a
few examples of his most outrageous actions include:

Before the 2003 Iraq war, Beinin appeared on Al-Jazeera to condemn U.S.
“imperial” policy in the Arab world. President Bush, he informed his Middle
Eastern audience, planned to establish “a puppet regime” in Baghdad to benefit
U.S. oil interests and force what he called “Israeli dictates” on the
Palestinians.[9]

After the war began, Beinin accused Deputy Secretary of Defense Paul
Wolfowitz and other U.S. policymakers of collusion with “Israel’s Likud
Party”[10] and asserted that the U.S. and Israel had collaborated with Arab
regimes to block “democracy and economic development in the Arab world.”[11]

Beinin insisted that the U.S. was bent on showing “the overwhelming military
power of the US…to make and unmake regimes and guarantee access to oil.”[12]

American conservatives, in his opinion, wanted to ensure that “Islamist forces
would forsake legal political action and engage in armed struggle.”[13]

Beinin rejects critical thought regarding terror, and with it any opportunity to
sensibly evaluate the current U.S. war. He mocks this effort as “terrorology.” A
year after 9/11, he actually congratulated fellow MESA academics for their
“great wisdom” in refusing to examine terrorism, much less address what nearly
all agree is the gravest national security threat to the United States.[14]

Pro-Palestinian Apologist
Beinin’s antagonism toward Israel pervades his commentary concerning the
Jewish state.  He maintains that exodus of Jews from Arab lands after 1948
resulted not from their forced expulsion by Arab governments but from
“provocative actions by Israeli agents.”[15] Despite the fact that Israel offered
Jews a haven from mass murder in Europe, and atrocities and mass expulsion
from Muslim lands,[16] Beinin holds that “Modern Zionism is a revolution
against traditional Judaism, not its fulfillment.”[17] (He shares this view,
ironically, with a tiny minority of anti-Zionist ultra-Orthodox Jews.)

The violence of the first intifada (1988-92) was, in Beinin’s view, actually a
“strike for peace.”  With Hamas-like rhetoric, he has praised “the first martyr of
the uprising,” and excused the “small number of violent incidents” against
Israelis[18] (overlooking that they led to 160 murders).[19]

After September 11, 2001, Beinin ignored Osama bin Laden’s explicit calls for
jihad; instead, he pointed to “Israel’s disproportionate use of force” against
Palestinians.[20]  This ignores the obvious fact that Al-Qaeda opposes Israel’s
very existence, rendering irrelevant the level of force it deploys.
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In spite of overwhelming evidence, Beinin refuses to acknowledge the threat
that Islamic terrorism poses to civilians.  In March 2002, a Hamas terrorist
entered a hotel in Netanya, Israel, and killed 30 civilians, including children, as
they celebrated the Passover holiday.[21] The following day, Beinin addressed an
anti-Israel demonstration and did not even mention this atrocity.[22]  Instead, he
insouciantly denied that Palestinian terrorism “posed an existential threat to
Israel.”[23]

As for American involvement in the Arab-Israeli conflict, despite staggering
diplomatic efforts and vast sums of money given to the Palestinian Authority,
Beinin can see only a “consistent [U.S.] denial of independence and self-
determination” for the Palestinians.[24]

Whitewashing Egyptian Anti-Semitism
Beinin’s specializes in Egyptian history.  Here, too, his work bears an anti-
Zionist tone and frequent contradicts the facts of history.  In opposition to “the
Zionist project,”[25] he instead favors “Levantinism,” an Israel-replacement
ideology that calls for revitalizing the “fruitful compromise” of cultures he
believes existed in the past.[26]  Scholars and Jewish refugees from Muslim lands
both maintain that such idyllic harmony never existed,[27] but Beinin
romanticizes and politicizes their history.[28]  He also dismisses bona fide work
on Arab and Muslim attitudes toward Jews by such writers as Yehoshafat
Harkabi and Bat Ye’or, calling this perspective a “neo-lachrymose
interpretation”[29] that inexcusably has “distracted attention from Palestinian
claims.”[30]

It appears that Beinin delves into history only to support his own preconceived
theories.  He ignores facts that contradict his ideas, sweeping certain events
aside as if they never occurred.  In his 1998 book on the fate of the Egyptian
Jewish community, The Dispersion of Egyptian Jewry, Beinin ignores the 1730s
riots that destroyed Cairo’s Jewish quarter, killing 5,000 to 10,000, at least half
its population.[31] He makes no mention of the 1901 blood libel leveled at a
Cairo Jewish woman.[32] He condescendingly informs a former Jewish resident
that the harat al-yahud was “not a ghetto,”[33] when in fact it was. He minimizes
Egypt’s 1929 Nationality Law,[34] which blocked citizenship for Jews and many
Christians, making some 40,000 Jews apatrides—stateless.[35] He downplays the
1947 Company Law that made it nearly impossible for minorities to work in
Egypt.[36]  He insultingly twists Egypt’s Jews into “Arabized” nationalists who
would have been happier without Israel’s existence.[37]

Beinin even neglects Egypt’s state-sponsored publication of hateful tracts like
the Protocols of the Elders of Zion, an edition of which was issued by Gamal
Abdel Nasser’s brother Shawki.[38]  He denies the inherently anti-Semitic nature
of arrests of Egyptian Jews during the 1940s and 1950s on trumped-up



كُحيلَةعُبَادة: تحريرعباسرءوفالوطنتاريخمنصفحات

479www.RaoufAbbas.org

charges.[39]  He asserts that Nazi officials in Egypt’s government[40] cannot be
traced – and anyway, that they had no political influence – ignoring a well-
documented record of Nazis having moved to Nasser’s Egypt and their
significant impact there.[41]

In 1956 and during 1967-70, Jewish males over 19 were imprisoned in the Abu
Za’bal and Tura camps.[42]  They were tortured, forced to walk barefoot on
broken glass and recite “I am a coward Jew. I am a Jewish donkey.”[43]  Beinin
makes no mention of these camps.

In Egypt, leaders of Jewish communities were forced to publicly denounce
Zionism.  Incredibly, Beinin takes these denunciations at face value.[44]  In fact,
these Jews were Zionists; Cairo’s Jews fasted for Israel’s safety in 1967 and
then massively resettled there.[45]

Teaching Bias
To the chagrin of Stanford students and their fee-paying parents, Beinin uses the
classroom to promote his wacky revisionism.[46]  So notorious is he for biased
teaching that the Stanford Review, a campus newspaper, has run an item called
“Beinin Watch” to inform readers of his antics.  The editor likens Beinin’s
courses at Stanford to “expensive training for the Marxist press corps.”[47]

When students rejected his request to attend an antiwar rally instead of his own
class, Beinin trumped them by holding his lecture at the rally itself.[48]

At AllLearn, a joint online venture of Oxford, Stanford and Yale universities,[49]

Beinin teaches a course on “Palestine, Zionism and the Arab-Israeli Conflict,”
and his lessons are fraught with conspiracy theories.[50]  The “Zionist lobby” in
Washington, he informs students, has the power to induce Washington to adopt
an “uncritically pro-Israel foreign policy.”[51]  For “serious” reading, he
recommends Egypt’s state-run Al-Ahram,[52] a newspaper that routinely features
anti-Semitic conspiracy theories and Holocaust denial, likens Israeli leaders to
Nazis,[53] and praises suicide bombings.[54]  Al-Ahram’s editor Ibrahim Nafie
was actually sued in France for a piece claiming that Jewish rituals require the
use of Christian children’s blood.[55]  Jonathan Leffell, a student of Beinin’s
online class, informed AllLearn that the course was a “miserable hate fest.”[56]

And yet, through his positions as a professor and writer, Beinin claims many
converts. Last June, a former Stanford student confessed to fellow radicals
training with the International Solidarity Movement, “I used to support Israel
until I took some classes with Joel Beinin, who set me straight.”[57]  Beinin
reaches an audience broader than Stanford’s student body.  Last spring, he
sounded off against the war in Iraq in The Nation.[58]  His works are often cited
by groups like anti-American touring companies like the Wheels of Justice,[59]

or reproduced in books.[60]
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As MESA’s president, Beinin influenced the education of middle and high
school students through the Teachers’ Curriculum Institute (TCI), according to
Frontpage contributing editor Lee Kaplan. TCI writes textbook entries and
social studies curricula to meet standards in 20 states, including California,
Florida, Illinois, Michigan, Ohio, and Pennsylvania.[61]  Beinin filled its Middle
East committee with such ideologues as Betsy Barlow (a U.S. coordinator for
the Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center),[62] Glenn Perry (of Indiana
State) and Kamran Aghaie and Abraham Marcus (both of the University of
Texas).[63]  One high school handout gives Hamas greater political significance
than Israel’s Labor and Likud parties.[64]  TCI high school textbooks include
class “exercises” that pit students in roles of “advantaged” Jews against others
posing as “disadvantaged” Palestinian Arabs.  Playing the role of a world
power, teachers are instructed to unfairly oppose the “Arabs.”[65]

Getting It Wrong
Through the years, real life has disproved Beinin’s theories and predictions.  In
1991, Beinin dismissed U.S. concerns over Iraq’s invasion of Kuwait as
“patently ridiculous,” insisting that the real American goal was to maintain
weak, unstable “mini-states,” thereby assuring cheap oil and generating demand
for U.S. weapons.[66]  To this day, Beinin never acknowledged that his
expectation was entirely off base. (The U.S. left Saddam in power precisely out
of fear of Iraq breaking into mini-states).[67]

In 2002, Beinin initiated a petition that charged Israel with plotting the “ethnic
cleansing” of Palestinians under cover of the approaching war in Iraq.[68]  He
predicted that Ariel Sharon would use the war as an opportunity “to push the
Palestinians into Jordan.”[69]  As Martin Kramer has noted, Beinin thus
condemned Israel “in advance for something it had no intention of doing”[70] —
and did not do.  In this matter, too, Beinin refuses to concede that he was wrong.

The U.S. government “has given Israel nearly one trillion dollars,”[71] according
to Beinin.  This is a completely fictional sum;[72] total aid to Israel since 1949
has actually come to just over $90 billion, including $15 billion in loans.[73]

Informed of his whopper, Beinin insisted, “The basic point still stands.”[74]

Joel Beinin’s career as a voice of academic authority parallels the unscholarly
behavior common in academia in general, and in Middle East Studies and
MESA in particular. We must continue to shine the light of scrutiny on their
pro-terrorist indoctrination tactics, or they will become more insulated from
criticism -- and more pose a larger threat to innocent civilians around the world.
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Mark A. Le Vine (UC Irvine History Professor)
*

It seems that the same web-bloid, FrontPageMag.com, that published the so-
called attack on me has now gone after Professor Joel Beinin of Stanford
University. In an article stupidly entitled "Stanford's Islamist Threat" (last I
heard, Beinin hasn't converted from Judaism), the article accused him of being
anti-Zionist, a supporter of terrorism and of "repeating the most twisted and
paranoid claims of Islamist regimes as though they were historical fact." The
author, Alyssa A. Lappen, a poet and journalist whose claim to fame seems to
be writing in self-styled "pro-Israel" forums--I put this phrase in quotes because
as far as I'm concerned, they're actually quite "anti-Israel" in the same way
someone who feeds an alcoholic drink after drink is hurting, not helping them in
slightest bit--like FrontPageMag and Campus Watch and has even written
reviews on amazon.com (last time I heard, a journalist writes for newspapers
and magazines, not only or primarily right-wing funded hack websites, but that's
another story), goes on to slander and libel Beinin at least a hundred different
ways.

Professor Beinin is much too well-established--and too well-ensconced in his
sabbatical in Cairo--to need to respond on his own. So having gotten a laugh out
of my reply to Spencer's article he “nominated” me to be his designated
spokesperson, which I consider an honor, to say the least. The reason is should
be relevant to you, the reader, is that the attacks on him represent only one
instance of a wholesale attack on the best academics in the US who deal with
the Middle East and Islam. They are being attacked precisely because they have
the knowledge and ability to pierce through the axis of arrogance and ignorance
that drives the neoliberal neoconservative policies of the Bush Administration
and help Americans understand the real dynamics underlying the war on terror
and "why they [supposedly] hate us." As important, while for Beinin or myself
such attacks are merely an annoyance or even amusing, for untenured or less
well known professors, especially those of Arab and/or Muslim decent, like
Columbia University's Joseph Massad, who has been literally slandered by so-
called "pro-Israel" groups (and Lappen specifically), who have without any
evidence accused him of being an anti-Semite and the like.

Let's look at just a few examples of the non-sense masquerading as journalism
in this article. Lappen accuses Beinin of being a "Trotskyite anti-Zionist" and
ultimately a Maoist while a student at the Hebrew University in Jerusalem. As
he explained to me when I asked him about this, "Aside from never having been
a Trotskyist (though I was a Maoist), I became a Marxist as a member of
Hashomer Hatzair, years before I went to Israel. We were, we thought, Marxist-
* http://hnn.us/blogs/comments/9320.html#beinin
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Zionists." He doesn't know where Lappen got her information or time line about
his ideological development. More important, it seems clear that Lappen doesn't
know that if it wasn't for Marxist-Zionism, there'd be no Zionism, never mind a
state of Israel today. But to know that she'd actually have to know the history of
Zionism, the very idea of which seems to be an anathema to the Campus Watch
crowd.

Lappen also accuses Beinin of receiving Ford Foundation funds and of teaching
in Egypt, Israel, or France. Beinin explained that he's never received funding
from Ford (but the director of the Cairo office and several others there are
friends), nor has he taught in any of these places, although he will teach in
France this April--wrong again, unless predicting 1 out of 4 future teaching
assignments counts for something. Most important, contrary to her accusations,
Beinin explains that "I never referred to anyone as a 'martyr' and certainly not
suicide bombers. I did appear on al-Jazeera and probably did say that the
impending US attack on Iraq was an imperialist act. But more importantly, I
thought, I said very insistently that attacking Iraq was NOT a plot by a cabal of
Jewish neo-cons to serve Israeli interests, but rather something that served US
imperial interests as the US government saw them."

Perhaps for Lappen (can we imagine she speaks Arabic and actually viewed the
al-Jazeera appearance herself to check the accuracy of her information before
writing about it?) the very thought that the US could be "imperialist" constitutes
such an act of treason that the person saying must be a terrorist supporter, or at
least sympathizer. But as Beinin further explains: "I have never said anything
supportive of any Islamist regimes (Sudan, Iran, Afghanistan, whatever). In fact,
I'd be hard pressed to recall anything positive I've said about any of the current
regimes in the Middle East." This is crucial, because in fact to be equally critical
of all the regimes of the Middle East--that means Israel, yes, but also Jordan,
Iran, Sudan and all the other dictatorial, terrorist governments of the region--is a
very dangerous thing, precisely because it puts to the lie the meaningless
rhetorical support for "democracy" across the Arab world while supporting anti-
democratic policies by every single client state in the region. Indeed, this is the
most likely reason that the Department of Homeland Security and State
Department revoked the visa of Swiss Professor Tariq Ramadan, who
previously had repeatedly visited the US and lectured to the CIA! Anyone as
moderate as him can only be considered a true "radical" and therefore a major
threat to the status quo that the US wants to preserve at all costs.

The false accusations continue in almost sentence. Lappen accuses Jewish
Voice for Peace of being a "reported Palestinian Front." Well, first of all, who's
"reporting" it as such! In fact, the very use of the phrase "reported Palestinian
front" is a sign of intellectual laziness and ignorance and journalistic
malfeasance--an easy smear without any attempt to back up or even define the
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accusation (who's reporting this information and what is a "front" and which
particular group is the organization "fronting" for. The clear implication is a
terrorist group, otherwise, why bother mentioning it. But what the accusation
really means is that the very act of supporting Palestinian rights means one is by
definition a terrorist sympathizer).

The reality, as anyone that knows this wonderful group of people will tell you,
is that such accusations are simply a crock. In fact, some members define
themselves as Zionists. Most interestingly, Beinin has gone on record, in the
Jewish press no less, in support of a two-state solution for the Palestinian-Israeli
conflict (see Alexandra J. Wall, "Outspoken Stanford prof supports 2-state-
solution," Jewish Bulletin of Northern California, Mar. 15, 2002). And if the
mainstay of right-wing attacks on progressive professors is that accusation that
their teaching is filled with anti-Zionism and even anti-Semitic materials,
Beinin explains that "the very accusation that 19 out of 29 required readings in a
course of mine had a 'distinctly anti-Israel outlook' (what that means, who
knows? Any scholar, even a good Zionist Israeli, who writes anything that
criticizes the dominant Zionist narrative is automatically labeled "distinctly anti-
Israel) that means that more than 1/3 of the required readings for the class come
from a point of view that is not my own. How many teachers could say the
same?".

History is a field of paramount important for understanding the world, as
readers of this website surely know. In this regard, Lappen argues that "in his
1998 book on the fate of the Egyptian Jewish community, The Dispersion of
Egyptian Jewry, Beinin ignores the 1730s riots that destroyed Cairo’s Jewish
quarter, killing 5,000 to 10,000, at least half its population…" But if she had
bothered to read the book, she'd realize that it's about Egyptian Jews after 1948-
-over two hundred years after those events. Perhaps Lappen can explain to us
the link between the experiences of Egyptian Jews of the two periods that would
merit their inclusion in a discussion of the post-1948 fate of Egyptian Jewry.

Perhaps the most interesting of Lappen's accusation against Beinin is that he
once was a Maoist. I'm too young to remember Paris of May 1968 or the slow
disintegration of the New Left, in both of which Maoism, I think, played a key
role. I think it also has something to do with the Black Panthers and velvet
posters and Leonard Bernstein, but if the truth be told this was all before my
time, and I don't really know what it means to be a Maoist if you're not actually
a member of the Chinese Communist Party circa 1965. Here's how Beinin
explains it, which I find fascinating: "Theoretically (which is the part I was
never too interested in) it meant to support China's line after the Sino-Soviet
split of 1964. Practically speaking (which is what I was interested in) those who
said they were Maoists went to work in industrial factories and other places
where there were concentrations of the working class in order to create unions,
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radicalize existing unions, and to try to politicize workers. So after finishing my
MA at Harvard I went to work in a Chrysler auto plant outside Detroit and also
did organizing in the Arab community in Dearborn, a good percentage of whom
were also auto workers."

I don't think Beinin is still a Maoist; and actually it's none of my business what
his political affiliations are or were. But I hope my son is as committed to social
justice when he's 25 as Beinin was at that age. And if it means Lappen's
successors go after him with the same fanaticism as Lappen and the Campus
Watch crew go after anyone who threatens George W. Bush's quest for world
domination, I hope he has a good sense of humor. In dark times like these, it's
sometimes the only defense against despair.
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The Olga Document
Prof. Anat Biletzki, Andre Draznin, Haim Hanegbi, Yehudith Harel, Michel
(Micado) Warschawski, Oren Medicks*

For Truth and Reconciliation, For Equality and Partnership

The State of Israel was supposed to grant security to Jews; it has created
a death-trap whose inhabitants live in constant danger, the likes of which is
not experienced by any other Jewish community;

The State of Israel was supposed to tear down the walls of the ghetto; it
is now constructing the biggest ghetto in the entire history of the Jews;

The State of Israel was supposed to be a democracy; it has set up a
colonial structure, combining unmistakable elements of apartheid with the
arbitrariness of brutal military occupation.

Israel, 2004, is a state on the road to nowhere.  Fifty-six years after its
establishment—notwithstanding its many achievements in agriculture, science
and technology, and albeit a great regional military power, armed with
doomsday weapons—many of its citizens are heartsick with existential worry
and fear for their future.

Since its foundation Israel has lived by its sword.  An incessant succession of
"retaliations", military operations and wars has become the life-support drug of
Israel's Jews.  And now, almost four years after the beginning of the second
Palestinian Intifada, Israel is up to its neck in the mire of occupation and
oppression, while it goes on extending the settlements and multiplying the
outposts, repeating to itself ad nauseam that "we have no partner for peace."

Ten years after the Oslo Accords, we are living in a benighted colonial reality—
in the heart of darkness.  Thirty-seven years after Israel conquered the last of the
Palestinian territories in the West Bank and the Gaza Strip, over three and a half
million Palestinians under its rule are penned up in their towns and villages.
The term "Palestinian State"—which for years embodied the peace option—is
being used by many Israeli politicians as a mirage phrase, a spin on the reality
of occupation: "In the future," they whisper with a knowing wink, "the
Palestinian entity in the Territories may be called a 'state'."  And meanwhile
Israel is amplifying the devastation of the West Bank and the Gaza Strip, as if
determined to pulverize the Palestinian people to dust.
* The following document was written in a series of meetings in Givat Olga, and titled after
the location, The Olga Document.
http://www.nimn.org/Perspectives/israeli_voices/000233.php?section
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In the face of the large Israeli camp of supporters of the separation walls—
those, both right and left, who are terrified by the demons of demography,
constantly counting the populace to find out how many Jews and Arabs are born
and die every week, how many Jews and Arabs live in the entire country and in
each of its districts every month—it is vital to pose an alternative outlook, based
on the following principles:

Coexistence of the peoples of this country, based on mutual recognition,
equal partnership and implementation of historical justice.

We are united in a critique of Zionism, based as it is on refusal to acknowledge
the indigenous people of this country and on denial of their rights, on
dispossession of their lands, and on adoption of separation as a fundamental
principle and way of life.  Adding insult to injury, Israel persists in its refusal to
bear any responsibility for its deeds, from the expulsion of the majority of
Palestinians from their homeland more than half a century ago, to the present
erection of ghetto walls around the remaining Palestinians in the towns and
villages of the West Bank.  Thus, wherever Jew and Arab stand together or face
each other, a boundary is drawn between them, to separate and distinguish
between the blessed and the cursed.

We are united in the recognition that this country belongs to all its sons and
daughters—citizens and residents, both present and absentees (the uprooted
Palestinian citizens of Israel in 48')—with no discrimination on personal or
communal grounds, irrespective of citizenship or nationality, religion, culture,
ethnicity or gender.  Thus we demand the immediate annulment of all laws,
regulations and practices that discriminate between Jewish and Arab citizens of
Israel, and the dissolution of all institutions, organizations and authorities based
on such laws, regulations and practices.

We are united in the belief that peace and reconciliation are contingent on
Israel's recognition of its responsibility for the injustices done to the indigenous
people, the Palestinians, and on willingness to redress them.  Recognition of the
right of return follows from our principles.  Redressing the continued injustice
inflicted on the Palestinian refugees, generation after generation, is a necessary
condition both for reconciliation with the Palestinian people, as for the spiritual
healing of ourselves, Israeli Jews.  Only thus shall we stop being plagued by the
past's demons and damnations and make ourselves at home in our common
homeland.

For many years now, Israeli leaders have been exerting themselves to depict the
Palestinians as sub-human; and their exertions have been seconded and assisted
by members of the cultural elite, media barons, vain functionaries and light-
scribblers, right and left.  We reject this racist arrogance with disgust, knowing
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that the Palestinians, as all other people, are neither devils nor angels, but just
like us, are humans, created equal.

We are convinced that if we approach peace and reconciliation with the
Palestinians with an open mind and a willing spirit, we shall find in them what
we bring with us: an open mind and a willing spirit.  For we are brothers and
sisters, not eternal enemies as the well-poisoners profess.

It is pointless, now, to guess the material future form of the vision of life
together: two states or one?! perhaps a confederation?! or maybe a federation?!
and what about cantons?! In any case, the primary condition for advancing the
vision of living together is self-evident, both as a supreme moral imperative and
as a practical matter of the here and now: an immediate end to the state of
occupation.

Only in this way will the Palestinians in eastern Jerusalem, the West Bank and
Gaza Strip be rid of the yoke of settlements, the nightmare of apartheid, the
burden of humiliation and the demons of destruction employed by Israel
unremittingly, day and night, for 37 years.  Only when they are totally free will
the Palestinians be able to discuss and decide their future.

We believe that adoption of the principles stated above will lay the foundations
on which the people of this country can set up the proper common frameworks
for life together.  We are not talking of fantasies or of a miracle move that
would lead us from our living hell to a heavenly paradise.

We are talking of a road that has not been tried hitherto: being honest with
ourselves, with our neighbours and particularly with the Palestinian people—
our enemies who are our brothers and sisters.  If we muster within ourselves the
appropriate honesty and requisite courage, we will be able to take the first step
in the long journey that can extricate us from the tangle of denial, repression,
distortion of reality, loss of direction and forsaking of conscience, in which the
people of Israel have been trapped for generations.

Whoever has eyes to see and ears to hear knows that the choice is between
another “hundred years of conflict” ending in annihilation, and a partnership
among all the inhabitants of this land.  Only such a partnership is capable of
turning us, the Jews of Israel, from foreigners in their country to its real
inhabitants.

We do not intend to start another movement against the occupation, or another
party (platform, institutions, leaders).  We seek to start off a genuine public
discussion about the Israeli blind alley in which we live and the profound
changes needed in order to break out of it.  Every Israeli knows that this is not a
matter of political trifles, but concerns the fate of the peoples of this country.
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Memorandum to AUC Faculty and Staff

MEMORANDUM

To: AUC Faculty and Staff
From: David D. Arnold
Subject: End-of-Year Reflections
Date: June 24, 2007

As I congratulated the energetic young graduates who marched across the stages
of Ewart Hall and the Cairo International Conference Center two weeks ago, I
could not help but to feel inspired by the effect AUC has had on this new
generation of leaders. These are bright, confident young professionals, aware of
their cultural heritage, broadly educated in the liberal arts, technologically
sophisticated, and equipped with the problem-solving, communication and
interpersonal skills the global job market demands. The faculty and staff of
AUC can take justifiable pride in the quality of these graduates and the
difference they will make in the world around us.

Over the past year, we have been engaged in a long-range planning process
designed to ensure AUC's ability to produce successive generations of graduates
with skills and abilities needed to meet the challenges of the future. This broad-
based, participatory planning process has given us the opportunity to think
together about the overall direction of the university and our strategies for
growth and development over the next five years. These will be transformative
years for AUC, as we adjust to life in the new campus, gradually increase our
enrollments, introduce new academic programs, and work to strengthen our
continuing education and community outreach efforts.

Many of these planned changes are already starting to take place, as evidenced
by the new undergraduate majors and graduate degree offerings in Sciences and
Engineering, the opening of a new "one-stop" Student Service Center, and the
start-up of our new Graduate School of Business. Exploratory efforts in the
education arena will start with several certificate courses for teachers and
administrators this coming fall, eventually leading to a new postgraduate
diploma and master's degree program for professional educators, Other recent
initiatives -such as the Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement,
the Citadel Capital Financial Services Center, the Gerhart Environmental Field
Station in El Gouna, the Smart Village Liaison Office, and the Jameel Science
and Technology Research Center- also reflect AUC's long-term commitment to
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address Egypt's changing social, economic, environmental and educational
needs.

Consistent with that commitment, construction of our state-of-the-art new
campus is progressing well and we are now on schedule for the planned
relocation to New Cairo next summer. While a tremendous amount of planning
has already been done for everything from classroom technology and IT
systems to food services, housing and transportation, the 2007-08 academic year
will still be a time of intensive preparation for the "big move." The
administration will do our very best to ensure effective communication with all
segments of the AUC community as we prepare for this major transition to our
new facilities.

The continual need for open and transparent communication has been
highlighted for me by three developments that have attracted press attention in
recent weeks. These include the university's policy with regard to academic
cooperation with Israeli scholars and institutions, the Higher Administrative
Court's decision in the face-veiling (niqab) case, and the outbreak of violence
among Sudanese youth attending the World Refugee Day event on the Greek
Campus last weekend. Each of these issues or incidents has generated a flurry of
press articles and internal debates regarding AUC's policies and practices. Let
me briefly address the concerns that have been raised.

With regard to Israeli students or scholars seeking to study or work at AUC, the
university is bound by Egyptian law and policies related to the granting of visas.
As a general rule, such visas have not been issued by the Egyptian authorities.
In consideration of local sensibilities and campus security requirements, the
university has also refrained from inviting Israeli scholars, public figures or
government representatives to lecture or speak at AUC. Moreover, in deciding
whether to sponsor or host international seminars, public lectures or conferences
which could include Israeli participants or attendees, the university has
exercised discretion on a case-by-case basis, taking local conditions and campus
safety factors into account. While AUC does not have any academic
cooperation agreements with Israeli institutions, individual AUC faculty are free
to participate in international conferences or exchanges with other scholars,
irrespective of nationality or institutional affiliations. Within both the U.S. and
Egyptian contexts, the administration believes that the university's current
policy strikes the appropriate balance between basic principles of academic
freedom and legitimate campus security concerns. We also welcome the open
discussion of this set of issues at a special session of the University Senate early
in the Fall semester.

The recent decision issued by the Higher Administrative Court's "Circuit for
Unification of Principles" essentially precludes AUC from enforcing a complete
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prohibition against face-veiling on campus. However, the court's judgment does
permit identity checks to be made for security and other legitimate reasons, both
at the entry to the campus and within the campus grounds. AUC's policy
prohibiting the niqab was based on both security and pedagogical
considerations, and we continue to believe that face-veiling is incompatible with
AUC's interactive style of teaching and learning.

Nevertheless, we are legally bound to implement the judgment of the Higher
Administrative Court, and have begun working with our attorneys to draft
appropriate guidelines concerning face-veiling and legally permissible identity
checks on campus. We expect to issue these new guidelines to faculty, students
and staff prior to the start of the fall semester. We will also be reviewing our
policy of granting library privileges and other access to AUC facilities to non-
AUC students and faculty members, since the challenge of instituting
procedures for personal identification within the campus is obviously greater for
visitors from outside the AUC community.

A similar review is also being undertaken with regard to AUC's ability to host
large public events such as the June 15th World Refugee Day festivities. One of
AUC's great strengths has been its openness and outreach to the community
around us. The STAR (Student Action for Refugees) group of volunteers has
been particularly effective in serving and supporting Cairo's growing refugee
population, and their on-campus events have been peaceful, well-managed and
greatly appreciated by the participants. Regrettably, two rival youth gangs took
advantage of this year's festivities to engage in violent. While AUC's security
team did a commendable job of managing the conflict and clearing the campus,
one young man died from head injuries sustained in fighting which took place
on Mohamed Mahmoud Street. Sadly, several others were injured in the melée.
In the wake of this tragic incident, the administration is reviewing the planning
and approval procedures for public events on campus in order to ensure
adequate security, medical and other arrangements. Needless to say, protecting
the safety of all individuals on the AUC campus must be our paramount concern
as we plan and organize similar events in the future.

As I have noted on many occasions, AUC is currently undergoing one of the
most dynamic and exciting moments in its remarkable 88-year history. Our
plans and vision for the future are beginning to take tangible shape in the heart
of New Cairo and we are moving forward confidently with new academic
programs, research initiatives, community outreach efforts and administrative
reforms. As we do so, we need to make sure we maintain the unique spirit and
character of the AUC community, which is characterized by shared values, a
commitment to excellence, respect for diversity and openness to reasoned
debate, discussion and dialogue. These are the essential qualities that have made
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AUC the great university it is today, and that should guide us as we work
together to become an even greater university in the years ahead.

Let me close by expressing my deep appreciation for the hard work and
outstanding efforts during this academic year on the part of AUC's dedicated
faculty and staff. Sherry joins me in wishing each of you a peaceful, healthy and
enjoyable summer.
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