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ما هو الدور الذي قامت به مرص تجاه القضية الفلسطينية؟ ماذا
كشفت وثائق وزارة الخارجية واألمن القومي املرصي ،وبياناتهام؟
ما هي الحقيقة العلمية الغائبة عن دور مرص الرسمي ،والشعبي،
والحزيب ،ومؤسساتها الدينية ،واملؤمترات الشعبية التي شاركت فيها
مرص من أجل القضية الفلسطينية؟ كيف ساعدت صحف مرصية
يف التسويق للدولة الصهيونية؟ من الذي ساهم يف تشكيل الوعي
املرصي تجاه فلسطني؟
بست وعرشين نقطة،
ق ُّسمت "املوسوعة" إىل مق ّدمة ،وأربعة أقسامٍّ ،
كل قسم ع ّدة نقاط.
استغرقت  716صفحة من القطع الكبري .تناول ّ
استعرض عادل غنيم يف النقطة األوىل من القسم األ ّول الذي ليس له
عنوان" ،مرص وفلسطني منذ ترصيح بلفور حتى أواخر العرشينيات
من القرن العرشين" ،فيام كانت مرص منشغلة بالدفاع عن قضيتها
الوطنية ،وهي مرصية الدولة ،والتو ّجه العريب نحو إحياء الجامعة
العربية ،و"شتّان بني معدوم يراد إحياء ذكراه وموجود يراد تنظيم
خطاه"؛ إذ كانت مرص تحت االحتالل الربيطاين الذي منح الصهاينة
يف مرص تسهيالت كبرية للعمل ،وارتباط كبار الرأسامليني يف مرص مع
املؤسسات اليهودية ،وتب ّني بعض الصحف املرصية حمالت دعاية؛
لتسهيل إقامة اليهود يف فلسطني ،وتصوير رشاء اليهود األرايض
الزراعية ،وكأنّه وسيلة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني؛ وإرسال
رئيس الوزراء املرصي أحمد زيور ،أحمد لطفي السيد إىل فلسطني،
لحضور افتتاح "الجامعة العربية" يف القدس ( ،)1925والذي ُع ّد
طعنة للفلسطينيني يف الصميم ،و ّجهت لهم من الحكومة املرصية"،
وقيام إسامعيل صدقي وزير الداخلية آنذاك ،باعتقال املواطنني
الفلسطينيني الذين هتفوا ض ّد اللورد بلفور ،عند مروره مبرص يف
طريقه إىل فلسطني.
استشهد الكاتب مبوقف سعد زغلول أثناء وجوده يف لندن ،لعرض
القضية املرصية ،ليوضح لنا عدم اهتامم مرص الرسمي مبا يحدث يف
فلسطني أو الدول العربية؛ فعندما ُسئل زغلول عن فلسطني وسورية،
أجاب" :إ ّن مسألة فلسطني وسورية خارجة عن مسألتنا ،وعن دائرة
نظرنا ،فال دخل لنا فيها".
عىل الرغم من اعرتاف غُنيم بابتعاد الحكومة املرصية عن مساندة
األشقّاء العرب ،فقد ضخّم املواقف الفردية ورأى أنّها مساندة مرصية
بالكامل للقضية الفلسطينية .وابتعد عن املوضوعية يف تقييم املوقف؛
يف محاولة لتوجيه القارئ وجهة مع ّينة.
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تناولت إميان عامر "مرص وانتفاضة الرباق  ،"1929موضح ًة تاريخ
حائط الرباق ،وأطامع اليهود فيه ،ومحاوالتهم إثبات ملكيّتهم له،
ومواجهة الفلسطينيني هذه األطــاع ،وتشكيل "جمعية حراسة
املسجد األقىص" ،وصمت االنتداب الربيطاين عن املامرسات السلبية
بخاصة عندما ُرفع العلم الصهيوين ذو النجمة السداسية،
اليهوديةّ ،
يف  15آب  /أغسطس  ،1929وهتفوا "الحائط حائطنا" .وكان اليوم
التايل هو الجمعة املوافق للمولد النبوى الرشيف ،فخرجت حشود
الفلسطينيني يف تظاهرات متّجهة إىل الحائط .واستم ّرت مواجهات
ه َّبة ال ـراق" ( )1929مل ّدة أسبوعني .ومنعت سلطات االحتالل
الفرنسية والربيطانية آنذاك ،الزحف العريب إىل فلسطني.
رصدت املؤلّفة موقف األزهر السلبي الذي مل يدن هذا االعتداء
الصهيوين عىل املقدسات اإلسالمية ،وتص ّدي جمعية الشبان املسلمني
لهذا االعتداء.
أظهر محمد عيل حله استمرار الدعم الشعبي املرصي للقضية
الفلسطينية ،بخالف حكومة إسامعيل صدقي التي تجاهلت نداءات
القيادات الفلسطينية وتحذيراتها بخصوص مشاركة مرص يف معرض
تل أبيب اليهودى الذي أقيم يف ربيع عام  ،1932ومساندة الرأي
العام املرصي لثورة  1936الوطنية الفلسطينية ،و"اإلخوان املسلمني"،
برئاسة حسن الب ّنا ،و"جمعية الشبان املسلمني" التي قامت بدو ٍر
بارز يف تعبئة الرأي العا ّم املرصي ملصلحة الثورة الفلسطينية .وأفتت
بتكفري الذين ينض ّمون إىل الق ّوات الربيطانية يف محاربة فلسطني.
رصد الكاتب الحركة الطالبية يف جامعة فؤاد األ ّول (القاهرة اآلن)
وجامعة األزهر ،ملساندة فلسطني والدفاع عنها ،وكيف نظّمت كلّية
اآلداب ،يف شباط  /فرباير  1937رحلة إىل فلسطني ،من  60طالبًا
طلب كلّيات الحقوق ،والزراعة ،واآلداب ،يف ترشين
وأستاذًا .وإرضاب ّ
األ ّول  /أكتوبر 1938؛ احتجا ًجا عىل الظلم الواقع عىل فلسطني .وكيف
انتقد بعض الكتّاب املرصيني موقف الحكومة املرصية السلبي تجاه
القضية الفلسطينية ،والحرص عىل عدم إزعاج بريطانيا ،األمر الذي
جعل برت فش (مق ّرر البعثة األمريكية) يف القاهرة ،وزير الخارجية
رصح" :إ ّن العالقة الطيبة قامئة بني املندوب السامي
يف واشنطن ي ّ
والن ّحاس رئيس الوزراء ،فإ ّن اإلنسان يستطيع أن يقول وهو مطمنئ:
إ ّن األحداث يف فلسطني ،لن يكون لها صدى ها ّم يف مرص ،وطاملا أ ّن
مفاوضات املعاهدة الربيطانية – املرصية تتق ّدم يف وئام  ،فإ ّن هذه
العالقات الو ّدية لن تسوء" .لقد دفع هذا الترصيح بعض الكتّاب
املرصيني إىل منارصة إخوانهم يف فلسطني؛ ما أزعج الن ّحاس الذي دعا
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أصحاب بعض الصحف إىل مكتبه يف حزيران  /يونيو  ،1936وإبالغهم
بأن يتحقّقوا من ص ّحة األنباء التي ينقلونها.
جاء الجزء الثاين من املوسوعة ليوضح دور "مرص الرسمية والقضية"
الذي تناولته لطيفة سامل منذ الفرتة امللَكية وبداية حكم امللك فؤاد
مرص ،عام  ،1917وطموحاته يف أن يصبح خليفة للمسلمني ،وملاذا مل
يعبأ بانتفاضة الرباق الفلسطينية ( ،)1929وعالقة امللك فؤاد الج ّيدة
باليهود املرصيني ،وملاذا كان الحاخام حاييم ناحوم مستشا ًرا وصديقًا
للملك .إضاف ًة إىل بعض النسوة اليهوديات .ومل ِ
يكتف امللك بهذا ،بل
أنشأ حزبني ("االتحاد"  ،1925و"الشعب" )1930؛ لتب ّني حملة دعم
اليهود ،وتحسني صورتهم أمام املجتم َعني املرصي والفلسطيني ،ونقل
أفكار اليهود يف إقامة وطن قومي لهم يف فلسطني.
قامت الثورة الفلسطينية يف  15نيسان  /أبريل ّ .1936
وتوف امللك
فؤاد ،يف  28من الشهر نفسه .ون ُِّصب فاروق ملكًا عىل مرص(تحت
الوصاية لصغر س ّنه) .وحظي فاروق بشعبية واسعة يف األوساط
الفلسطينية .وساد التو ّجه العريب نحو نرصة فلسطني .و ُوضع ميثاق
"جامعة الدول العربية" يف  22آذار  /مارس  .1945وجرى تعيني عبد
الرحمن عزام باشا أمي ًنا عا ًّما لها .وتض ّمن "ميثاق الجامعة" استقالل
فلسطني.
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رصح عبد الرحمن
مندوبًا عن فلسطني ،وال ً
رئيسا لحكومتها" .كام ّ
عزام الوزير املف ّوض للشؤون العربية يف وزارة الخارجية املرصية ،عن
سيحل هذه املسألة ،وليس
ّ
قضية فلسطني ،فقال "إنّه اليدري كيف
هناك ما ّ
يدل عىل أ ّن حلّها سيؤث ّر يف كيان دول الرشق األدىن القومي".
وسئل النقرايش باشا رئيس الوزراء عن
واستف ّز هذا الحديث البعضُ .
هذا الترصيح ،فأيّد ما ذكره الوزير ،بال خجل.
ذكر البحث املساعدات املالية التي جرى جمعها ملساعدة املنكوبني
من الفلسطينيني واملرصيني .وذكرت الكاتبة أنّه جرى تقديم الدعم
ّللجئني .لكن مل تذكر قيام حكومة النقرايش باحتجاز الفلسطينيني الذين
اختاروا اللجوء إىل مرص ،يف َح ْجر ص ّحي .وأصدرت الحكومة املرصية
قرا ًرا بعدم تشغيل الفلسطينيني ،ورفض حكومة السعديني السامح
لـ"األونروا" بتقديم معوناتها للفلسطينيني يف مرص .وهذا من باب امل ّن
عىل الفلسطينيني باملساعدة ،وتغذية القارئ بأحداث مغلوطة.

عصف تقرير لجنة التحقيق األنغلو أمريكية يف أواخر نيسان  /أبريل
 ،1946بالقضية الفلسطينية؛ فغضب امللك فاروق .ودعا إىل عقد
مؤمتر أنشاص ،يف  28أيار  /مايو .1946
قبل امللك لجوء الحاج محمد أمني الحسيني مفتي فلسطني ،إىل مرص.
وقبله بامتعاض رئيس الوزراء املرصي إسامعيل صدقي الذي كانت
تربطه عالقات وطيدة مع الصهاينة والربيطانيني .وأعلن صدقي
مع أحمد لطفي السيد وزير الخارجية ،أ ّن الحسيني الجئ سيايس،
وينبغي له أال ميارس السياسة ،بل يبقى ضيفًا.
حلّلت الكاتبة أسباب هزمية العرب ىف حرب 1948؛ ومنها انفراد امللك
فاروق بالسلطة ،وعقد هدنة رودس الدامئة يف  24شباط  /فرباير
 .1949وأسباب معارضة مرص قرارات مؤمتر أريحا (أ ّول كانون األول/
ديسمرب.)1948
مفص ًل لدور الربملان املرصي يف القضية الفلسطينية
أفردت سامل جز ًءا ّ
( ،)1952-1924مبجليس الشيوخ والن ّواب ،وعدم رغبة حكومة النحاس
يف طرح قضية فلسطني للنقاش عىل الربملان ،وموقف رئيس الوزراء
عم إذا
محمد محمود عندما م ّر بباريس يف طريقه إىل إنجلرتاُ ،سئل ّ
كان سيتح ّدث مع اإلنجليز يف مسألة فلسطني؟ فأجاب "أنّه ليس

رصد عامد جاد سياسات "الحكومات املرصية والقضية الفلسطينية
 ،"1947-1917والتي ات ّسمت "بالحيادية" ،بسبب االنشغال بالقضية
الوطنية و"الالمباالة" بالسامح للصهاينة بتأسيس فرع ملنظمتهم يف
القاهرة ،باسم "منظمة الصهيونيني مبرص" عام .1917
رشح الكاتب كيف أرسلت الحكومة املرصية ممثّلني عنها ملشاركة
اليهود املرصيني احتفاالتهم بصدور "وعد بلفور" ،يف  2ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،1917وكيف جرى تهديد الفلسطينيني بالطرد من
مرص؛ لغضبهم عندما اندلعت ثورة الرباق ،وات ّهامهم بإهاجة الرأي
العا ّم .ومع اندالع ثورة  1936الوطنية الفلسطينية ،أبدت الحكومة
املرصية التعاطف الحذر ،مبا ال يس ّبب إزعا ًجا للحكومة الربيطانية.
أي بيان رسمي مرصي ،خالل الستّة أشهر األوىل .وأكّد
لذلك مل يصدر ّ
الن ّحاس باشا رئيس الحكومة املرصية ،لربيطانيا مدى قدرته عىل قمع
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أي غضب ض ّد اليهود .وق ّدم الشكر لوزير املستعمرات عىل ما يتعلّق
ّ
بحقوق "العرب واليهود".
عرض جاد تقرير اللجنة األنجلو  -أمريكية ،يف  20نيسان  /أبريل
 ،1946واجتامع الرؤساء العرب يف  28أيار  /مايو  1946يف أنشاص،
لرفض مقرتحات اللجنة .ويف  9حزيران  /يونيو  1946عقد العرب
"مؤمتر بلودان" يف سورية ،ملناقشة إمكانية دخول العرب فلسطني،
بعد انتهاء االنتداب الربيطاين .وقامت مرص بحشد ق ّوات يف العريش؛
بهدف منع وصول االضطرابات الفلسطينية إىل مرص ،عند انتهاء
االنتداب الربيطاين يف  15أيار  /مايو .1948
محل اهتامم الغالبية
الحظ الكاتب أ ّن الوضع يف فلسطني مل يكن ّ
العظمى من السياسيني املرصيني .وعىل الرغم من ذلك حاول جاد
إقناعنا بأ ّن الفلسطينيني أخطأوا عندما رفضوا املقرتحات الربيطانية،
يف مؤمتر لندن ( ،)1939وأ ّن مرص مل توافق عىل هذا املوقف ،ومل يذكر
جاد نكوص بريطانيا بتنفيذ ما جاء يف "الكتاب األبيض" لسنة .1939
أي دور لألداة العسكرية ،يف
وقال "إ ّن الحكومة املرصية مل تكن ترى ّ
حسم الرصاع" .ومل يذكر أ ّن ثورة  ،1936هي التي أجربت الحكومة
الربيطانية عىل التح ّرك ،وإصدار "الكتاب األبيض" الذي مل تستطع
الوفاء به؛ نتيجة لتقرير اللجنة األنجلو  -أمريكية ،وقامت بالته ّرب من
تع ّهداتها ،بإلقاء القضية إىل األمم املتحدة التي تعمل لحساب أمريكا.
استهل القسم
ّ
تحت عنوان "مرص الشعبية والقضية الفلسطينية"،
الثالث أ ّول نقاطه عن "موقف حزب الوفد من القضية الفلسطينية"،
للدكتور عبد املنعم إبراهيم الجميعي ،وبداية تعاطف الحزب مع
القضية الفلسطينية ،منذ عام  ،1925ومشاركة الحزب يف املؤمترات،
ومنها "املؤمتر اإلسالمي العام" يف القدس عام  .1931وتأييد النحاس
إقامة دولة فلسطينية ،حفاظًا عىل أمن مرص القومي ،بخاصة وأ ّن
لليهود ا ّدعاءات بحقوقهم يف سيناء.
جاء أحمد زكريا الشلق ،ليعرض لنا "موقف حزب األحرار الدستوريني
من القضية الفلسطينية" منذ نشأة الحزب عام  ،1922وتاريخ تكوينه
وأعضاءه ،وموقف جريدة "السياسة" التي يصدرها من القضية
الفلسطينية ،ونرش ترصيحات "وايزمان" بض ّم سيناء إىل الكيان
الصهيوين.
تع ّرض الشلق ملناشدة موىس كاظم الحسيني (رئيس الجمعية
اإلسالمية املسيحية يف فلسطني) ،امللك فؤاد بعدم متثيل مرص يف حفل
افتتاح الجامعة العربية.
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كام عرض عبد املنعم إبراهيم الجميعي موقف "الحزب السعدي
من القضية الفلسطينية  ،"1952-1938والذي مل يختلف عن األحزاب
تأسس الحزب بعد انشقاق محمود فهمي النقرايش،
األخرى؛ إذ َّ
وأحمد ماهر عن "حزب الوفد" ،وقيامهام بتأسيس "الحزب السعدي"
يف عام ،1938معارضني سياسة الن ّحاس ومكرم عبيد.
رشح املؤلّف خطوات الحرب ( ،)1948وبروز ظالل النكبة بسبب
التم ّزق العريب ،ومرصع النقرايش عىل يد جامعة "اإلخوان املسلمني"،
حل الجامعة،
يف  28كانون األول  /ديسمرب 1948؛ بسبب قرار ّ
ورسعة ر ّد النظام املليك باغتيال املرشد العام لإلخوان املسلمني حسن
الب ّنا .وتصاعد أعامل العنف السيايس واالعتقاالت ،مبا ُعرف ببداية
"معسكرات التعذيب".
أكمل الجميعي املوضوع الذي يليه ،موقف "حزب الكتلة الوفدية
انشق عن "الوفد" أيضً ا
من القضية الفلسطينية  ،"1952-1942الذي ّ
وأسسه مكرم عبيد بعد استفحال خالفه مع الن ّحاس،
عام ّ ،1942
والتحذيرات التي ق ّدمها الحزب من خطورة انتشار الصناعة اليهودية.
وأصدر عبيد قرا ًرا قىض مبنع استرياد البضائع اليهودية ،وعدم فتح
األسواق املرصية لها.
تابع زكريا سليامن بيومي موقف "الحزب الوطني من قضية
فلسطني" ،والذي ّأسسه مصطفى كامل عام  ،1907كان ه ّمه األول
واألخري القضية الوطنية .ومل يبد اهتام ًما بالقضايا العربية أو القضية
الفلسطينية .وكان معجبًا بتجربة املقاومة الهندية بزعامة غاندي،
والفاشيّة يف إيطاليا ،والنازيّة يف أملانيا ،والنموذج الرتيك الذي ّأسسه
كامل أتاتورك .ولهذا رفع مصطفى كامل شعار "مرص فوق الجميع".
ق ّدم خلف عبد العظيم سيد املريي موقف "حزب االتحاد من القضية
الفلسطينية  ،"1936-1925والذي جرى تدشينه بإيعاز من القرص يف
 10كانون الثاين  /يناير 1925؛ بإرشاف حسن نشأت وكيل الديوان
املليك ،والقائم بأعامل رئاسة الديوان ،ورئاسة يحيى إبراهيم ،وعيل
وكيل .ومت َّيز هذا الحزب بأنّه ات ّحاد مصالح بني السلطة وفئات
ماهر ً
امللك واألعيان ،إىل أنّه اندمج يف عام  1936مع "حزب الشعب"،
كبار ّ
تحت مس ّمى "حزب االتحاد الشعبي".
تول جامل معوض شقرة ،عرض موقف "حزب مرص الفتاة والقضية
ّ
ونص
الفلسطينية" الذي تشكّل يف ترشين األول  /أكتوبر ّ ،1933
التمسك بعروبة مرص ،وتح ّول إىل حزب عام ،1936
برنامجه عىل
ّ
ملؤسسه أحمد حسني ،وإىل "الحزب الوطني اإلسالمي" عام .1940
ّ
ث ّم تح ّول إىل االشرتاكية تحت اسم "حزب مرص االشرتايك" .ويف عام

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
موسوعة مصر والقضية الفلسطينية  - ١٩٥٢-1917المجلد األوّل

 1939شكّل الحزب لجنة خاصة بفلسطني .وش ّن الحزب هجو ًما عىل
وبخاصة زعيمها هرني كوريل ،العتقاد
الحركة الشيوعية املرصية،
ّ
أحمد حسني أنّه مو ّجه صهيون ًّيا .كام دعا أحمد حسني إىل الجهاد يف
فلسطني .وسافر إليها .والتحق مبعسكر "قطنه" ،بالقرب من دمشق.
وك ّون كتيبة "مصطفى الوكيل".

تناول عاصم الدسوقي "اليسار املرصي وقضية فلسطني"" ،منذ شجب
الكومنترين (الشيوعية الدولية) النشاط الصهيوين يف فلسطني ،وتاريخ
الحزب منذ نشأته يف آب  /أغسطس  ،1923وتب ّنيه شعار "وحدة
الشعوب العربية يف الكفاح ض ّد االستعامر" ،ومشاركته "الحزب
الشيوعي الفلسطيني" يف الثورة الفلسطينية ( ،)1936وموقف
الحركة الدميقراطية للتح ّرر الوطني "حدتو" وسكرتريها العا ّم هرني
كوريل .وانقسام اليسار املرصى حول قرار التقسيم الذي رفضته
بش ّده "حدتو" وأيّده "الحزب الشيوعي املرصي" ،وأخذ يق ّدم امل ّربرات
لهذا التأييد ،وكيف انقسمت "حدتو" ثالثة أقسام ،وكانت جميعها
ض ّد التقسيم ،وملاذا أيّد االنقسام الرابع للحزب قرار التقسيم.
جاء الجزء الثاين من القسم الثالث للموسوعة ليمثّل "الهيئات
والجامعات الدينية" ،بداي ًة من موقف "األزهر الرشيف من القضية
الفلسطينية" ملحمد عيل حلة الذي أشار إىل تاريخ األزهر وموقفه
من قضية القدس .ذكر حلة العديد من مواقف األزهر الرشيف
و"جمعية الشبان املسلمني" ،وتأكيدهام عىل عروبة فلسطني ،ونادى
كل قادر بنفسه أو ماله".
األزهر بالجهاد ،وأكّد أنّه "فرض عني عىل ّ
صاغ محمد عفيفي موقف "الكنيسة يف مرص من قضية فلسطني"،
منذ بناء كنيسة القيامة عام 325م ،وكنيسة القديسة مريم ،وكنيسة
املجدالنية ،ودير السلطان ،وما ت ّم يف عرص البابا كريلس الثالث،
وبناء إبراشية مطرانية قبطية لفلسطني التي أصبح لها مركز مه ّم يف
اإلكلريوس القبطي ،وما تحتلّه القدس من مكانة يف الديانة املسيحية،
واألماكن املسيحية املوجودة يف فلسطني ،وإنشاء "رابطة القدس لألقباط
األرثوذكس" يف القاهرة للحفاظ عىل تراث األقباط يف القدس ،ودعم
الكنائس واألديرة هناك ،ومساعدة الالجئني األقباط بعد حرب .1948
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جاء محمد عبد املؤمن عبد الغني ليعرض موقف "الطائفة اليهودية
يف مرص من قضية فلسطني" ،بداي ًة من تاريخ الطائفة اليهودية يف
مرص ،عندما ن َّبه نابليون لخطورة اليهود يف املرشوع االستعامري،
وحامية محمد عيل لهم ،بسبب اتّهامهم بالتعاون مع الحملة
الفرنسية .والرتكيبة املعقّدة لليهود يف مرص ،ومتكّنهم من االقتصاد
املــري ،وتشكيل كتائب قتالية يهودية يف مرص؛ مثل "فيلق
البغال" ،و"حملة البنادق امللكية يف مرص" ،وإرسالهم إىل الحرب
ض ّد الفلسطينيني ،وكيف قامت الطائفة اليهودية املرصية بتعطيل
الصحف الفلسطينية ،والتهديد بطرد الفلسطينيني الذين دافعو عن
وطنهم من مرص.
انتقل أحمد حسن محمد الكناين إىل موقف "جمعية الش ّبان
املسلمني من القضية الفلسطينية ( ،")1953-1927منذ تاريخ
الهجرات اليهودية إىل فلسطني ،ومساهمة املؤسسات الصهيونية
يف مرص لتسهيل توطينهم يف فلسطني ،وتكوين "جمعية الشبان
املسلمني" يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1927وبعدها حركة اإلخوان
املسلمني يف عام  ،1928ومعظمهم من رجال الحزب الوطني ذوي
حق املسلمني يف حائط
النزعة اإلسالمية .ودورهام البارع يف إثبات ّ
حي املغاربة ،أمام لجنة الرباق الدولية،
الرباق ،والطريق بينه وبني ّ
وتأسيس فرع لجمعية الشبان املسلمني يف فلسطني بقيادة عز الدين
القسام .وكيف أنشأ صالح حرب "رئيس جمعية الشبان املسلمني"
ّ
معسكرات تدريب يف مرص والدول العربية ،ودورها يف املقاومة.
ركّز زكريا سليامن بيومي عىل دور "اإلخــوان املسلمني ،وقضية
ملؤسسها حسن
تأسست يف اإلسامعيلية (ّ ،)1928
فلسطني" التي ّ
الب ّنا ،والتي حذَّرت من الخطر الصهيوين واإلنجليزي ،وتحالفهام عىل
فلسطني ،ما أ ّدى إىل إثارة سلطات االحتالل التي قامت مبصادرة
مكاتب الجامعة ،واعتقال الب ّنا يف أثناء حكومة محمد محمود
( ،)1938مام أ ّدى إىل ارتفاع شعبية الجامعة ،وانضامم عسكريني لها.
وجرى افتتاح فروع لها يف معظم مناطق فلسطني .ومشاركة الجامعة
رسا يف محاربة الكيان
يف تدريب الشبان العرب عىل القتال ،وعملت ًّ
الصهيوين.
جاء القسم الرابع من املوسوعة ليق ّدم لنا "املؤمترات التي شاركت
فيها مرص من أجل قضية فلسطني" .ورشح عادل غنيم موقف مرص
من املؤمتر اإلسالمي األ ّول يف القدس ( 17-7كانون األول/ديسمرب
 ،)1931مبناسبة إرسال لجنة الرباق الدولية ،للتحقيق يف قضية حائط
الرباق .وتط ّرق غنيم للخالفات الداخلية بني الفلسطينيني.
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استنكر املؤلّف أهداف املؤمتر التي مل تدن الصهيونية ،ومل تطلب
تشكيل لجنة للحفاظ عىل أرايض فلسطني.
تول محمد عفيفي "املوقف املرصي ومؤمتر بلودان يف سوريا ،يوم 8
ّ
أيلول  /سبتمرب ،"1937برئاسة ناجي السويدي من العراق ،ومحمد
علوبة نائبًا .وشارك فيه نحو  450شخصية؛ ملواجهة مرشوع تقسيم
كل أعضاء املؤمتر بأن
فلسطني ،والر ّد عليه بإصدار ميثاق أقسم عليه ّ
يستم ّروا يف الكفاح والنضال يف سبيل فلسطني.
تناول محمد عيل حلة دور مرص يف املؤمتر الربملاين للبالد العربية
واإلسالمية يف القاهرة ( 11 -7ترشين األول/أكتوبر .)1938
كتب إبراهيم جالل أحمد عن "مرص واملؤمتر النسايئ الرشقي بالقاهرة
( 18-15ترشين األول/أكتوبر ")1938من خالل املتح ّدثة الرسمية
هدى شعراوي ،رئيسة االتحاد النسايئ املرصي التي تلقّت تفويضً ا من
نساء العرب للدفاع رسميًّا عن فلسطني.
ق ّدم محمد عيل حلة ،دور "مرص يف مؤمتر لندن  ،"1939والذي جرى
التحضري له بعقد مؤمتر يف اإلسكندرية؛ لبحث املقرتحات التي ستق َّدم
يف مؤمتر لندن.
كتب إبراهيم جالل أحمد عن دور "مرص واملؤمتر النسايئ العريب
بالقاهرة ( 16 -12كانون األول/ديسمرب  ")1944الذي ُعقد من أجل
دراسة قضيّة املرأة يف البالد العربية ،ومواقف الحكومات العربية من
قضاياها .وشغلت القضية الفلسطينية جز ًءا من هذا املؤمتر.
تولّت عايدة السيد إبراهيم سليمة "مؤمتر أنشاص  29-28مايو
 ،"1946يف املزارع امللكية لفاروق .وجرى كشف كواليس املؤمتر
كل ملك ورئيس للمؤمتر ونتائجه.
ورؤيته الصحفية ،وتطلّعات ّ
انتهت املوسوعة التي وث ّقت أحداث فلسطني ومواقف شتّى األطراف
املرصية من القضية ،والتآمر الغريب عليها ،وهامشية الحلول التي كان
يعرضها الغرب لشغل العرب ،ونجاح الغرب يف خلق كيان صهيوين يف
جسد األ ّمة العربية التي أغرتها شهوة الزعامة عىل كرامة األوطان،

العدد 7
آذار  /مارس 2014

ومدى نجاح الصهيونية يف السيطرة عىل املجتمع املرصي الذي كان
التوسع داخله؛ لبسط حدود الدولة اليهودية "من
وال يزال هدفها ّ
النيل إىل الفرات".
هناك مالحظتان يف صوغ "املوسوعة" التي غطّت موضوعاتها الثالثة؛
تتمثّل األوىل بأ ّن معظم األحداث التي تناولتها املوضوعات التالية،
األمر الذي أ ّدى إىل تكرار املعلومات واألحداث ،أكرث من مرة .أ ّما
فتتجل يف وجود تح ّيز للموقف املرصي؛ بحيث حاول بعض
ّ
الثانية،
ال ُكتّاب صوغ املواقف السلبية للحكومات املرصية بيشء من الخجل،
وتسليط الضوء عىل الخالفات الفلسطينية الداخلية ،وإلقاء اللوم
وغض النظر متا ًما عن املامرسات القمعية التي قامت بها
عليهاّ ،
الحكومات املرصية ض ّد الفلسطينيني .لكن ،ال تقلّل هاتان املالحظتان
من أهمية املوسوعة ،وما جاء فيها من تأريخ لألحداث السياسية
واالقتصادية واالجتامعية للمجتمع املرصي ،خالل فرتة الدراسة ،يف
انتظار املجلّدات الثالثة التالية.

من امله ّم أن يقرأ الشبّان العرب املتخبطون حاليًّا يف ما يس ّمى "الربيع
العريب" ،املوسوعة؛ فقد يجدون يف هذا التاريخ ما يرشدهم إىل
املستقبل ،ويثقل وعيهم باملؤامرات الغربية التي تحاك ض ّد الوطن
رصح بها الرئيس األمرييك جورج بوش االبن ،بأنّه سيعيد
العريب ،والتي ّ
تطل علينا بني الحني واآلخر عن
الحروب الصليبية ،والترسيبات التي ّ
االستعامر الغريب للمنطقة العربية بطرقٍ جديدة ،وسيطرة الغرب
عليها ،وكبت العقيدة الدينية الحقيقية ،وتب ّني مبدأ املصلحة املشرتكة
عىل حساب الوطن والكرامة العربية.

