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منذ العهد الفرعوين، اعتبر حكام مصر السيطرة على فلسطين وسوريا الطبيعية 

ويمكن، على نحو يبدو معقوالً، أن . لضمان األمن اجليوستراتيجي لبلدهمأمراً حاسماً 
ففي تلك . ١٨٣١يعاد تاريخ أصول االرتباط املصري احلديث بفلسطين إىل سنة 

السنة، قام ابراهيم باشا، وهو إبن حممد علي، احلاكم العثماين الذي يُعتبر بصورة 
ولبنان وسوريا، التي بقيت يف  ، بغزو واحتالل فلسطين"مؤسس مصر احلديثة"عامة 

وكانت طموحات حممد علي يف فلسطين . ظل احلكم املصري حتى نهاية ذلك العقد
وكان . استُحثت جزئياً باملصالح نفسها التي استثارت الفراعنة وكثيرين من خلفائهم

 وقد اعتبر البعض أعماله يف سوريا إيذاناً بالعروبة؛ غير. ابراهيم باشا يتكلم العربية
ان حممد علي كان ألباين املولد، وكان ال يعرف شيئاً من اللغة العربية، وقد بدأ سيرته 

ويف ظل حكمه، قلما كانت أهداف مصر يف فلسطين . ضابطاً يف اجليش العثماين
ويف القرن العشرين . مدفوعة بقومية مصرية، أو بقومية عربية، أو بأية نزعة مماثلة

الثينات، أخذ مثل هذه االعتبارات السياسية والثقافية فقط، وال سيما منذ أواخر الث
  .يؤثر يف العالقة بين مصر وفلسطين، ويقوم بدور تكوين التصورات للذات املصرية

، جمموعة "فلسطين والهوية القومية املصرية"يعرض كتاب غادة تلحمي، 
ين املواقف املصرية من فلسطين، وذلك بتفحص ما صدر من كتابات القادة املفكر

الليبرالية العلمانية، : لشتى النزعات املتنافسة يف حركة القرن العشرين القومية
والفرعونية، واإلسالمية، واملاركسية، والناصرية، وما قام السادات به من إعادة 

والقسم األمتن يف الكتاب هو . توكيد النزعة املصرية احمللية مع مظهر عربي هزيل
ودعوى تلحمي هي أن فلسطين . ١٩٦٧قبة ما بعد سنة النظر يف جمموعة اآلراء يف ح

يف تكوين هوية مصر  –حتى أهم من السودان  –كانت منذ الثالثينات جزءاً مهماً 
وبينما تقر تلحمي بالوزن الكبير للتوجهات املصرية القومية احمللية، املعبَّر . القومية
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املبكرة من القرن العشرين، عنها بالنزعات القومية الليبرالية والفرعونية يف الفترة 
مع حلول "وبالتوجه املتركز حول مصر الذي سلكه أنور السادات، فإنها حتاجج بأنه 

فأغلبية املصريين . الثمانينات، بدأ معارضو أنصار التورط الفلسطيني يفقدون القوة
أقرت بحتمية التورط الفلسطيني من دون االتفاق بالضرورة على طريقة العمل 

وهذا استنتاج فيه عزاء بالنسبة إىل الفلسطينيين، لكن وضع ). vii-viiiص " (الفضلى
  .األمور على هذا النحو قد يكون مضلِّالً

، أو التعبئة الوطنية يف مطلع ١٩١٩لوال عدة حلظات استثنائية، مثل انتفاضة 
، أو االضطرابات التي جنمت عن رفع أسعار املواد الغذائية يف كانون ١٩٤٦سنة 

مشاركة مباشرة يف السياسة " أغلبية املصريين"، ملا شاركت ١٩٧٧يناير / الثاين
على مستوى الدولة، نظراً إىل أن أياً من أنظمة مصر السياسية يف القرن العشرين مل 

والدراسات  التاريخية التقليدية . يكن له مؤسسات راسخة تشجع مثل هذه املشاركة
سياسية، كدراسة تلحمي، ال تكشف الكثير لألفكار املدوِّنة للنُخَب وأعمالها ال

بالضرورة عما يدور يف خلد الطبقات الدنيا من السكان، وال سيما يف بلد كمصر، حيث 
األمية تسود أغلبية الشعب التي درجت على النظر إىل احلكومة كعدو يجدر التحفظ 

كاس وقد تكون الوسيلة األفضل ملعرفة وجهة الرأي العام درس طريقة انع. حياله
اإلسرائيلي يف السينما واملوسيقى، ويف أشكال أُخرى من الثقافة  –النزاع العربي 

  .الشعبية
فيلم سينمائي جاسوسي متدين املستوى جرى " (مهمة يف تل أبيب"قد يكون لـِ

بعض اجلدوى يف تقدير ) ١٩٩٢عرضه يف عدة صاالت يف القاهرة يف منتصف سنة 
وفرضية الفيلم، الذي أخرجه حممد خمتار . يناملواقف املصرية الراهنة يف فلسط

وقامت بدور البطولة فيه ناديا اجلندي، التي تبرز مالمح شخصية تعتمد على اإلثارة 
اجلنسية الرخيصة إىل حد ما، هي أنه على الرغم من اتفاقية السالم بين مصر 

وتدل . متبادلةوإسرائيل، فإن بين البلدين نزاعاً مستمراً معبَّراً عنه بعمليات جتسّس 
عدة لقطات خاطفة حلوار بالعبرية غير مترجم، ولتفصيالت أُخرى، على أن صانعي 

الفيلم يتوقعون أن يكون لدى احلضور درجة من املعرفة بإسرائيل، ال يمكن تصورها 
ويف الوقت عينه، يروِّج صانعو الفيلم . يف أي مكان آخر من العامل العربي عدا فلسطين

واألكثر إثارة . فكار املغلوط فيها بشأن شخصية اجملتمع اإلسرائيليلعدد كبير من األ
لالنتباه، فيما يخص مشروع تلحمي، هو أنه على الرغم من مركزية النزاع بين مصر 
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وإسرائيل يف الفيلم، فقلما تظهر فلسطين وقلما يظهر الفلسطينيون بأي شكل من 
هو لقطة " مهمة يف تل أبيب" واالستثناء األبرز للغياب الفلسطيني يف. األشكال

وموضوع الفيلم األساسي . بانورامية لعرب مستكينين ومضطهدين يف شوارع القدس
أنه يتناول  –عوضاً من ذلك  –اإلسرائيلي بصلة، بل يبدو  –ال يمت إىل النزاع العربي 

نساء مصريات ينغمسن يف أعمال مشينة يف حانات باريسية، ويرتدين تنانير 
لكن حين يَتُبْن، . مستعدات لفعل أي شيء، حتى التجسّس حلساب إسرائيل قصيرة، وهنّ

ويؤكدن توبتهن بالتجسس حلساب مصر وبارتداء تنانير حمتشمة، فإنهن يَعُدْن إىل 
  .عائالتهن ووطنهن

يعكس صورة ومستوى من االهتمام شائعين يف " مهمة يف تل أبيب"إن فيلم 
فمعظم املصريين يعتبر املشروع . بة تلحميمصر بشأن فلسطين، وهو ما يفُوت مقار

وهم يتعاطفون مع . الصهيوين تعدياً غير عادل على حياة الفلسطينيين العرب وأرضهم
الفلسطينيين بوصفهم ضحايا سياسة الطرد والقهر اإلسرائيلية املستمرة، مع أن 

هم ال يفرقون بين التعاطف على قاعدة كونهم إخوان] من املصريين[كثيرين منهم 
وثمة أعداد كبيرة من املثقفين املصريين . إخوانهم املسلمين) يف الغالب(العرب، أو 

 –غير ملمة إملاماً جيداً بالسياسات الفلسطينية، وبتفصيالت النزاع الفلسطيني 
واملصريون، . اإلسرائيلي، أو حتى باحلقائق األساسية املتعلقة بجغرافية فلسطين

ير الفلسطينية، أو املؤسسات السياسية الفلسطينية، عادة، ال يعيرون منظمة التحر
اإلسرائيلي  –فاملصريون كلهم تقريباً يعتقدون أن النزاع الفلسطيني . اهتماماً كبيراً

لكن، باستثناء اإلسالميين الراديكاليين . يجب حله على أساس ينصف الفلسطينيين
، فإن القليلين جداً )الذين ال يزال نشاطهم يف قيد االختبار(والناصريين اجلدد 

يعتقدون أن يف وسع مصر، أو أنه يجدر بها أن تقدم مزيداً من التضحيات لتحقيق هذا 
  .الهدف

، عالوة على نقائصه املنهجية، "فلسطين والهوية القومية املصرية"إن كتاب 
زاخر بأخطاء صغيرة، فيما يتعلق بالوقائع املورَدة، وبترجمات شاذة ألسماء، األمر 

يلقي ظالً من الشك على تمكن املؤلفة من املوضوع املعالج، ويدفع إىل الشعور الذي 
وسيكون إدراجها كلها يف قائمة أمراً ممالً ومتحذلقاً، . بأن بحثها العلمي أقل من متقن

، مل يكن حزب حممد ١٩٠٧إن حزب األمة، الذي أُسس سنة : لكن ها هنا نموذج بسيط
؛ إن الترجمة املعتادة إلسمي أحمد زيوار باشا )١٠ص ( ١٩٠٥عبده الذي تويف سنة 
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 Ahmad Ziwar Pasha and Isma’il Sidqi Ziyour andواسماعيل صدقي هي 

Sudqi  ) ؛ مل يكن بنك مصر بنك مصر الوطني، بل كان مؤسسة خاصة )١٥، ١١ص
 ١٩٥٣؛ تم تعليق عمل األحزاب السياسية سنة )٣٤ص (عملت أيضاً للمصالح القومية 

يجب أن يكون أنطون  (Antun Marzon)؛ أنطون مرزون )٤٠ص ( ١٩٥٤ة ال سن
يجب أن  (Paul Jacoby Coup)؛ بول جاكوبي كوب )٥٣ص ( (Antun Marun)مرون 

إن جزءاً كبيراً من  ؛)٥٥ص ( (Paul Jacot Descombes)يكون بول جاكو ديكومب 
سمان األخيران فيه، قد التاريخ املوجز للحركة الشيوعية املصرية، الذي يظهر هذان اإل

الذي حوِّل إىل عبد العثيم ( (Ramadan)أُعد بصورة غير متقنة؛ إن عبد العظيم رمضان 
على الرغم من أنه كان كذلك يف ) ١٢١ص (ليس قومياً عربياً ) Ramadhan -رمضان

الفريضة "مرحلة مبكرة جداً من سيرته؛ إن عنوان كتاب حممد عبد السالم فرج هو 
لتوفيق احلكيم ليس " عودة الوعي"؛ إن )١٣٦ص " (الفريضة الضائعة"ال " الغائبة
  .؛ وهلم جرا)١٤٧ص (رواية 

إن نقطة الضعف األساسية يف مقاربة تلحمي هي االفتراض الغائي بأن 
فهذا يؤدي، ضمن ما . العروبة هي الشكل الطبيعي والصحيح للهوية القومية املصرية

امب ديفيد يف رحيل أنور السادات الذي هو غير مفيد يؤدي إليه، إىل سوء فهم ملوقع ك
لقد كانت اتفاقية السالم مع إسرائيل حتظى عند توقيعها . سياسياً وال صحيح تاريخياً

بشعبية يف أوساط عديدة، مع أن احلماسة تضاءلت أمام التعنت اإلسرائيلي يف شأن 
الذي كان مفترضاً أن  قضايا أساسية، وأمام عجز احلكومة املصرية عن تقديم الرخاء

وكان تفاقم التمايز الطبقي جرّاء سياسة االنفتاح، والقمع اخملالف . يصاحب السالم
للديمقراطية ضد املعارضة السياسية، واالستياء العام من انتشار الثقافة الغربية 

، أمراً مهماً، بأهمية )املتماهية بجيهان السادات بصورة خاصة(النخبوية التوجه 
وعالوة على ذلك، . فيد على األقل، يف نشوء معارضة شعبية لنظام الساداتكامب دي

ليس انتقاد اإلسالميين لتخلي السادات عن القدس هو نفسه انتقاد العروبة العلمانية 
  .والذين يتجاهلون هذا الفارق إنما يلعبون بالنار. لذلك

  جويل باينن                
  أستاذة تاريخ الشرق األوسط

 فورديف جامعة ستان
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