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مواقف الليبرالية العربية من القضية الفلسطينية :مصر
ً
مقدمة:

مهند حامد شادي



تعد القضايا األساسية داخل كل منظومة فكرية هي حمور مهم لفهم أسس هذا الفكر وتطوراته ،واالبتعاد عن األطر
دكا وكا د طفا
النظرية املؤسسة والغوص بددال منهدا ك كيفيدة تفاعدل هدذظ املنظومدة الفكريدة ك سديا معد  ،تيقدي ًدوخطا خط ط
لواقع حال هذظ املنظومة بدال من االكتفاخ بتصوراهتا عن نفسها وما تقدمه مدن مقدوال و وك السديا املصدرل والعدر ،
كثكا من اجلداال النظرية تدور ب املنظوما /التيارا الفكرية املختيفة حول مقوالهتا ك إطار مدن اجلددل الثقداك
فإن ط
تبعدا
غك املسيَّس؛ أل الذل ال يرتبط بقضايا الواقع وما حيميه من أسئية؛ ومن مث تنكشف حقيقة مقوال كل منظومدة ط
السددتبابتها ليواقددع وأسددئيتهو والقضددية الفيسددطينية تعددد إحدددس القضددايا األساسددية الددظ تكشددف كيددف تتفاعددل منظومددا
الفكر ك البيدان العربية مع واقعها ،بل تكشف ط بيعة التيارا الظ حتمل هذظ املنظومة مروجة هلا ب الشعوب العربيةو
قيوع ددا عي د مس ددتوس الفك ددر والثقاف ددة وا عد د ،
م ددن ه ددذظ املنظوم ددا الفكري ددة تعتد د اليي الي ددة أح ددد أكث ددر التي ددارا
ط
وتفاع هتا مع الواقع مدخل مهم لفهم احلالدة اليي اليدة ك ب دندا؛ لدذا فدإن إلقداخ الضدوخ عيد تفاعدل القدوس اليي اليدة مدع
القضية الفيسطينية سيسهم ك فهم طبيعة التيارا اليي الية ك ب دنا وخاصة ك مصدر ،كمعقدل مهدم ليتيدارا اليي اليدة
العربيةو
ك هددذا التقريددر سنسددرد تاراليددا خد ل املاريددة عددا األخددكل مواقددف القددوس والشخصدديا اليي اليددة املختيفددة مددن القضددية
ال فيسطينية ،مث حناول أن حنيل طبيعة هذظ املواقف وأمناطها الكامنةو
أوال -المواقف التاريخية لليبرالية المصرية:

سنسع ك هذا اجلزخ لتتبع عدد من مواقف أهم اليي الي واملؤسسا اليي الية املصرية من القضية الفيسطينية ،وقد
تبعا ملدس التفاعل مع القضية الفيسطينية واحلركة الصهيونيةو
قسمنا هذا التتبع لفرتا تارالية ط
أ -مرحية الصمت (:)0091-0011
تشمل هدذظ املرحيدة الفدرتل مدا قبدل  ،0091والدظ دهد صدمتطا داظ القضدية الفيسدطينية مدن قبدل اليي اليدة املصدرية؛
وقلد نظد طدرا ألن تيد الفدرتل تشددهد عيد احلقيقدة توسددع ك النشددا الصدهيو  ،فإندده يصددعر إيدراد تفاعددل حقيقددي بد
اليي الية املصرية من جهة والقضية الفيسطينية من جهة أخرس ،فض عن أن تي الفرتل تعاصر مرحية نشأل اليي الية ك
مصر بالكيية؛ ومدن مث فدإن التواجدد الفكدرل الييد اص ك مصدر ،كمفكدرين أو كمؤسسدا  ،يكدن قدد تبيدور بعدد ،فيمدا
ظهر فقط بعض ا رهاصا ليفكر اليي اص ك الوسط الثقاك املصدرل؛ سدواخ مدن خد ل بعدض املفكدرين مثدل :قاسدم
أمد  ،أو مددن خد ل تندداول بعددض املفكدرين واملثقفد والعيمداخ ،مثددل حممددد عبدددظ ،لددبعض املفدداهيم اليي اليددة ك خطابدداهتم
الثقافية ومنتبهم الفكرلو بينما ا هت اليي الية املصرية حنو التبيور (مثل تأسيس حزب الدستوري األحرار ك 0099
وغك قل  ،تكن القضية الفيسطينية ظاهرل ك تي املرحية عي خارطة احلالة اليي الية املصريةو
ب -مرحية التذبذب (:)0019-0091
ك تي املرحية الدظ عرفدت ك العديدد مدن الكتابدا باملرحيدة اليي اليدة ،انتشدر األفكدار اليي اليدة ك الوسدط الثقداك
املصددرل ،فض د عددن ظهددور عدددد مددن املؤسسددا الددظ حتمددل الفكددر اليي د اص ،مثددل بعددض األح دزاب السياسددية والص د ف
مدير تحرير إضاءات
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واجملد وغددك قل د و وقددد عاصددر تي د الفددرتل ( )0019-0091املزيددد مددن تقددد احلركددة الصددهيونية ك مسددعاها حنددو
عمومددا ،ومددن ًددمنه احلالددة اليي اليددة ليتفاعددل مددع
إقامددة الدولددة الصددهيونية؛ دددا اسددتدع تفاعددل الوسددط الثقدداك املصددرل ط
القضية الفيسطينيةو وحنن نبددأ هدذظ الفدرتل بسدنة 0091؛ حيد دهد أول تفاعدل مبا در بد التيدار الييد اص املصدرل
واحلركة الصهيونية ،حسبما سيأيت تاليطاو
وقددد ددهد هددذظ الفددرتل تذبددذبا ك املواقددف مددن القضددية الفيسددطينية ،تأييدددا وحيددادا ورفضددا ،كمددا سيتض د و ونبدددأ
مبواقف الشخصيا اليي الية ،مث ني ق هبا مواقف األحزاب السياسية واجلراريد والص فو
 -1الشخصيات الليبرالية:

 أمحد لطفي السيد :وكانت زيارل أمحد لطفي السيد لفيسط حلضور حفل افتتاح اجلامعة الع يدة،0ك األول من أبريل  ، 0091هو أول موقف مبا ر من اليي الي املصري اظ القضية الفيسطينية ،وقد جاخ
موق طفدا مناصد طدرا لي ركدة الصددهيونية ك إرهاصدتها األون بتكددوين املؤسسدا والكيانددا الصدهيونية ك فيسددط ،
من أجل الوصول حليم الدولة الصهيونيةو ورغم أن أمحد لطفي قد برر موقفه 9حينما عاد بأنه قد زار اجمليس
انتباه ددا ليمش دداعر الوطني ددة دداظ القض ددية
ا سد د مي األعيد د ك الق دددا بع ددد زي ددارل اجلامع ددة الع ي ددة ،د ددا يع ددد ط
الفيسطينية واحلرص عي عد املعادال الصدرحية هلدا ،إال أنده يوًد كيدف أن ر"يدة لأ اليي اليدة املصدريةل داظ
القضددية الفيس ددطينية كان ددت ك أفض ددل الت يددي غ ددك مكرت ددة ملص ددك فيسددط  ،ك ظ ددل ر"يت دده ألولي ددة مص ددر
وقضيتها مبنظور لوطينل ديد الضيق ،أ بت فشيه بدنفس منطقده حينمدا احتدل الكيدان الصدهيو سديناخ بعدد
قل بسن عدلو
 ط دده حسد د  :ك ددان افتت دداح اجلامع ددة الع ي ددة ع م ددة ب ددارزل ك بداي ددة تفاع ددل ط دده حسد د م ددع القض دديةالفيسطينية؛ حي أرسل برقية هتنئة هبذظ املناسبة3و فيما يوجه الدبعض 4سدها النقدد لطده حسد حينمدا كدان
رييسا لت رير جريدل لالكاتر املصرلل الظ ظيت لفرتا طوييدة ال هتدتم مبدا يددور ك فيسدط مدن أحددا ،
ر ط
فيمددا اعتد أندده دعددم غددك مبا ددر لي درامل الصددهيو و ك املقابددل يددذكر إسد ا فددانون ،الدررييس ا سدراريييي ،ك
زيارتده ملصددر عدا  0091أن طدده حسد قددد زار القدددا وصد به فددانون لزيدارل أحددد الكيبوتسدا  ،وهددو األمددر
الذل نفته 1بنت طه حس بعد تصري فانون ،قاريية بأن الزيارل كانت لبضع ساعا ك طريقه لزيارل لبنانو
من ناحية أخرس ميكن رصد 6عدد من املقاال الظ كتبها طه حس  ،خاصة ك األربعينا  ،يؤيد فيها احلق العر
والفيسددطيين ًددد املسددتعمر الصددهيو وينتقددد املشددرول االسددتيطا الددذل يسددع لطددرد الفيسددطيني وإقامددة وطددن لييهددود
الصهاينةو

 -0اجلامعة الع ية من لطفي السيد حىت نسيبة ،أسامة العيسة ،موقع إي فو موجود عي الرابط:
 -9ماقا بقي من ورل يوليو املصرية ،أياد حرفوش ،امليادينو موجود عي الرابط:
- 3القاسم لد لقوا ل :عر املقاومة ًد االحت ل والتخيف واجلهل ( ،)3-9مسي القاسم ،موقع قوا و موجود عي الرابطhttps://goo.gl/yGyDau :
4- Palestine in the Egyptian Press: From al-Ahram to al-Ahali, Ghada Hashem Talhami, p4&33 .
ميكن ا ارل أيضا إن أن كون امل مل ليبريدل  -الكاتر املصرل  -هم العاريية اليهودية اهلرارل ،قد ألق مزيدا من الش حول توجها اجلريدل ،ك ظل حالة
التغييم الظ ساد ك تي الفرتل ك التفرقة ب اليهود والصهاينةو انظر أيضا:
 يهود مصر من االزدهار إن الشتا  ،حممد أبو الغار ،ص00.ك املشرول الصهيو  :مصر منوقجا ،زبك سيطان قدورل ،الفصل 99و موجود عي الرابطhttps://goo.gl/wHhTfD :
 -1الس
https://goo.gl/BpMgJG

https://goo.gl/ 5U6J1j

 -6طه حس والصهيونيةوو كتاب ينفي اهل عميد االدب العر لقضية فيسط  ،رويرتزو موجود عي الرابط:
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https://goo.gl/ 1nVwbG

منوقجدا عيد حالدة التذبدذب الدظ ومسدت تيد املرحيدة،
هذظ الع قة الغاريمة ب طه حس والقضية الفيسطينية تعدد ط
حي د تأرج ددت ب د الدددعم لي ركددة الصددهيونية وب د احليدداد والددرفض ،لتشددكل تركيبددة تكتنفهددا عدددل عوامددل وأسددباب،
نفصيها فيما بعدو
 -1المؤسسات الليبرالية:
 -األحزاب السياسية

 حزب الوفد :ك فرتل العشرينا  ،مع بداية تأسديس احلدزب وتدوص سدعد زغيدول لررياسدته ،يكدن هندامل موقدف
واًد دداظ القضددية الفيسددطينية؛ حيد انصددر خطدداب احلددزب بشددكل أساسددي عيد مضددمون قددومي مصددرل
فقط3و إال أنه ومع حاد ة الد ا ك اايدة العشدرينيا  ،ومدع تدوص الن داا با دا ررياسدة احلدزب ،وكدذل تبيدور
احلزب كمع ر أول عن الشعر من خ ل عبيته الطاغية وفوزظ بشكل ساحق ك كل االنتخابا النزيهة الظ
أقيمت ك تي الفرتل ،نتيبة كل قل  ،فقد بدأ احلزب وعي رأسه الن اا با ا ك اختاق العديد من املواقف
ا جيابية من القضية الفيسطينية ،فأعين الن اا عن تأييد مصر ملطالر الشعر الفيسطيين عقدر دورل ،36
وكانت له تصرحيا موجهة ليسفك ال يطا ك مصر أعرب فيها عن ختوفه من قيا دولة لييهود عي احلدود
مع مصر قد تطالر فيما بعد بسيناخ9و
وعندددما ازداد التوجهددا العروبيددة لدددس الوفددد ،وسددع الن دداا با ددا ك إنشدداخ اجلامعددة العربيددة ،كانددت ليوفددد مددن
خ ل الن اا با ا مطالبا لدس القوس الدولية مثل الواليا املت ددل لددعم القضدية الفيسدطينية ،0مث كدان أن طالدر
بقبددول دثددل عددن فيسددط ك جلنددة الت ضددك ليبامعددة العربيددة01و وبعددد حددرب  49رفددض الن دداا با ددا -سددنة -0011
عبور ناق النفط إن إسرارييل من خ ل قنال السويس (احملتية آنذامل من قبل بريطانيا)00و
اهتماما بالقضية الفيسطينية ،خاصة ك فرتا
 حزب الدستوري األحرار :بدا حزب الدستوري األحرار أبعد
ط
العشدرينيا والث ينيددا  ،مددع وجددود مواقددف لددبعض رمددوزظ مثددل أمحددد لطفددي السدديد وطدده حس د يددل لصددا
احلركة الصهيونية (كما سبقت ا ارل) ،ك مقابل مواقف لدبعض رمدوزظ ارخدرين مؤيددل ليقضدية الفيسدطينية،
مثل مواقف حممد عيي عيوبة وحممد عبد اهلل عنانو ك تيد الفدرتل كاندت مواقدف احلدزب يدل بوجده عدا حندو
تبددين موقددف ددبه حيددادل مددن القضددية الفيسددطينية ،يددرس ك التفدداهم ب د العددرب واليه دود مدددخ ط حلددل القضددية
الفيسطينية ،09فدعا حممد حس هيكل -القيدادل بداحلزب وررييسده فيمدا بعدد  -إن تشدكيل جلندة مدن العدرب
واليهود لب مسألة التفاهم بينهم ، 03فيما أ اد جريدل لصو إسرارييلل هبذظ الدعول واصدفة إياهدا بأادا
لخ ددك م ددا كت ددر إن ارن باليغ ددة العربي ددة بأس دديوب ب ددرلخ م ددن اهل ددوس وروح ا خد د ص والصد دراحة ك مش ددكية
فيسط ل04و

 -3مصر وفيسط  :ر"ية تارالية ومعاصرل ( ،)9110-0003عواطف عبد الرمحن ،املكتبة األكادميية ،ص 001و
 - 9مرجع سبق قكرظ ،ص 003و
 -0مصطف الن اا ودورظ السياسي ،ص ح عبود العامرل ،العر لينشر والتوزيع ،ص 033و
 - 01دروا مصطفي الن اا قامة الدولة ا ليي الية ،مصطف عبيد ،جريدل الوفدو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/BV8HL3 :
 -00املرجع السابق قكرظو
 - 09مصر وفيسط  ،ص 031و
 - 03مصر وفيسط  ،ص030و
 - 04مرجع سبق قكرظو
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مع تطور القضية الفيسطينية ك الث ينيا مث األربعينيا  ،بدأ مواقف احلزب اظ القضية الفيسدطينية ك التبيدور
ناحية احلق العر  ،فيما بدأ بعض رموزظ االنشدغال بالقضدية الفيسدطينة مدع حتدوهلم حندو االهتمدا بالقضدايا العربيدة ،مثدل:
حممد عيي عيوبة الذل سافر إن فيسط ليدفال عن املعتقي الفيسطيني ك دورل الد ا  ،وكدذل ليمشداركة ك املدؤ ر
ا س مي ك القدا01و
فيما كان لقيادا احلزب ك احلكومة وال ملان عدل مواقف مؤيدل ليقضية الفيسطينية ،مثل افتتاح حممد حممود با ا
ررييس احلزب -قاريمة اكتتاب ليمباهدين ك فيسط  ،وإرساله لرسالة تضامن ألم احلسيين يعرب فيها عن رفض ماجاخ بيبنة التقسيم امليكية06و وك مؤ ر لندن ( )0030ا درت احلدزب أن يدتم ا فدرا عدن القدادل الفيسدطيني املنفيد
03
رييسدا لوفدد مصدر ك األمدم املت ددل ،عدن القضدية
لكي يشاركوا ك املؤ ر و فيما دافع حممد حس هيكل ،حينما كدان ر ط
الفيسطينية واحلق الفيسطيين مطالبا بوقف اهلبرل اليهودية إن فيسط 09و وح صدر قرار التقسيم من األمم املت دل،
رفضه احلزب داعيطا الب د ملقاومته00و
ومع نشوب احلرب ك فيسط  ،عا  ،49أيد احلزب -حيد كدان مشدارطكا ك حكومدة النقرا دي ك قلد الوقدت-
دخول القوا املصرية إن فيسط  ،رغم أن بعض املؤرخ ييقدون بتبعدة هدذا القدرار عيد عداتق احلكومدة -ومدن ًدمنها
حزب الدسدتوري األحدرار -كوادا املسدئولة عدن عدد جاهزيدة اجلديي املصدرل لي درب مث اختداق قدرار الددخول لي درب مدع
العيم بعد اجلهوزية91و
 اجلراريد والص ف: الب غ :90جريدل الدب غ هدي لسدان حدال حدزب الوفدد ،وكوادا جريددل فقدد حتدرر أكثدر مدن القيدود السياسدية
الددظ توجدده األح دزاب السياسددية ،فكانددت مواقفهددا مددن القضددية الفيسددطينية منددذ العش درينا ك ميهددا مواقددف
داعمددة ليقضددية ،فاً د ة ل نتهاكددا  ،حمددذرل مددن العواقددر الددظ ميثيهددا املشددرول الصددهيو و هددذا فض د ط عددن
تغطيتهددا س دواخ مددن خ د ل األخبددار أو التعييقددا عي د األحدددا اليوميددة ك فيسددط  ،فكانددت الوحيدددل الددظ
تناولت املؤ ر ا س مي ( )0030بشكل يوميو فض ط عن قلد فقدد أفدرد مسداحة ليكتداب الفيسدطيني
ليتعبك عن موقفهم عي صف اهتا ،الظ خصصت إحداها (الصف ة الثانية) بعنوان لرسالة فيسطينيةل ملتابعة
أحدوال القضددية الفيسددطينيةو وقددد ثددل توجههددا حنددو القضددية ك بعددد قددومي إسد مي يددرس ك املشددرول الصددهيو
أخطددر مددن املشددروعا االسددتعمارية التقييديددة؛ وهددو مشددرول يشددمل عدددل أبعدداد؛ ومددن مث فاحلددل (كمددا تقدمدده
اجلريدل) يكمن ليس فقط ك النضال السياسي ولكن أيضا ك البعد االقتصادلو
وقد اتبعت جريدل لكوكر الشر ل ، 99القريبة من حزب الوفد أيضا ،نفس اج لالب غل ك تغطيتها واهتمامها
بالشأن الفيسطيين وقضيته وعميت عي دعم القضية الفيسطينية بالطر ا ع مية والص فيةو

 -01النشا الصهيو ك مصر ،فت ي عبد العييم ،مكتبة جزيرل الوردو
- 06حزب األحرار الدستوري  ،0013-0099أمحد يق ،دار الشرو  ،ص 101و
 - 03حزب األحرار الدستوري  ،ص 106و
 - 09مرجع سبق قكرظو
 - 00حزب األحرار الدستوري  ،ص103و
 -91القول اجلوية ب السياسة املصرية وا سراريييية ،0 ،ج عيي ج  ،املكتبة األكادميية،ص ص311-341و
 -90اعتمدنا ك هذا اجلزخ عي  :مصر وفيسط ،ص ص091-091و
 - 99مصر وفيسط  ،ص ص090-091و
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 السياسة اليومية :93كما ك جريدل الب غ ،فإن جريدل لالسياسة اليوميةل كانت لسان حال حزب الدستوري
األحد درار ،وق ددد اتبع ددت نف ددس خط دده السياس ددي ،فعن دددما ك ددان اهتم ددا احل ددزب بالقض ددية الفيس ددطينية ً ددعي طفا ك
العشدرينيا  ،كددان اهتمددا اجلريدددل عيد نفددس املسددتوس ،إال أندده ومددع الث ينيددا (كمددا احلددزب) تزايددد اهتمددا
اجلريدل بالقضية الفيسدطينية ،حيد عاجلدت املوًدوعا املختيفدة ليقضدية مدن منظدور قدومي عيمدا  ،يدرس أن
التفدداوو والتفدداهم بددا سددبيل حددل الن دزال الدددارير؛ لددذا فددإن موقفهددا مددن احلركددة الوطنيددة الفيسددطينية كددان ناقد طددا
لدعوا الثورل املسي ة والسياسا العنيفة ،ومؤي طدا لدعوا التفاهم والتفاووو
مددن جهددة أخددرس كددان اهتمددا الص د يفة بالبعددد الدددوص ليقضددية أساسدديطا ،حي د اهتمددت بتندداول الدددور ال يطددا
السدداعي لتمكد اليهددود مددن فيسددط  ،لت قيددق مصددا بريطانيددا االسددتعماريةو إال أن الصد يفة  -كمددا احلددزب  -كانددت
تؤيد املسع اخلاص بالتعاون مع حكومة االنتداب ال يطا ك فيسط و
 مرحية التطبيع والتمايز ( -0030ارن):بعددد فددرتل امليكيددة دخيددت اليي اليددة -مثددل الكثددك مددن التيددارا الفكريددة -ك مددا يشددبه التبمددد ،ك املرحيددة الناص درية؛
تكددن هنددامل مسدداحة مددن احلريددة تسددم سدواخ بتكددوين كيانددا سياسددية لي اليددة (أو غكهددا) أو بتواجددد ليد اص ك
حيد
94
مساحا الفكر والثقافة إال لو كانت مؤيدل لينظا السياسي آنذامل و
مث كان أن تون السادا احلكم فبدأ بوادر انفراجة ك اجملال العا  ،مس دت بإسدتعادل التيدارا السياسدية لفرصدها
ك التواج ددد ك اجمل ددال الع ددا املص ددرل ،وق ددد تراف ددق قلد د م ددع اخلطد دوا اجلذري ددة ال ددظ اخت ددذها الس ددادا ك ددال القض ددية
الفيسطينية والظ جاخ عي رأسها اتفاقية الس املصرية-ا سراريييية ،وما تبعهدا مدن خدرو مصدر بشدكل مدا مدن الصدرال
العددر -ا س دراريييي مددن موًددع املعددادل ليكيددان الصددهيو  ،ملوًددع احملايددد (رمسيطددا عي د األقددل) دداظ الكيددان الصددهيو ،
والوسيط بينه وب الفيسطيني و
انقسددمت القددوس اليي اليددة دداظ هددذظ التطددورا إن تيددارين أساسددي  ،تبددس األول وجهددة نظددر السددادا بشددكل حدداد،
حبي د تطددور األمددر بعددد قل د بالدددعول ليتعدداون -وأحيانددا الت ددالف -مددع الكيددان الصددهيو بدددعوس املصددي ة املص درية
لالوطنيةلو فيما اخت ذ التيار ارخر طريق القوس الوطنية الرافضة ل تفاقية ،مث املتعامدل معهدا مبنطدق األمدر الواقدع ،الدذل ال
يزال يرس ك الكيان الصهيو عدوا؛ ومن مث فإن مواقفه كانت بوجه عا رافضة لعمييا التطبيع الظ تقو هبا السيطةو
 -0الشخصيات الليبرالية:
91
ِ
هكا فقط ،ولكنه أيضا كدان رأا حربدة ك حالدة التطبيدع
 توفيق احلكيم :ال يعد توفيق احلكيم رمزاط لي اليطا طوصوال التفاقية الس الشهكلو كان توفيق احلكيم
الظ انتشر ك مصر بعد التقارب مع الكيان الصهيو
ط
96
قد بدأ هدذا التوجده عد سيسدية مدن املقداال دعدا فيهدا حليداد مصدر داظ املشدك العربيدة وقلد ك عدا
 ، 0039حي جاخ فيها :للدن تعدرف مصدر راحدة ولدن يدتم هلدا اسدتقرارا ولدن يشدبع فيهدا جداريع إال عدن طريدق
واحد يكفل هلا بذل ماهلا طعا اجلاريع واحملتاج وتكريس عهدها ليتقد باملتخيف وتوجيده عنايتهدا إن
االرتقاخ بالروح والعقل ك مناخ احلرية واألمن والطمأنينة ،وهذا لن يتم أبدا ما دامت األمدوال واجلهدود تضديع
بعيدا عن مطالر الشعر بدافع من مشك خارجية ودولية تغذيها األطمال الداخيية والشخصية ،ما هو
ط

 - 93اعتمدنا ك هذا اجلزخ عي  :مصر وفيسط  ،ص ص034-030و
 -94اليي الية ك مصر :كيف سقطت من الذاكرل ،ماهر ج ظ ،موقع رصيف 99و موجود عي الرابط:
- 91مصر وفيسط  ،ص 116و
ك سيا املواطنة املصرية ،حممد حيمي عبد الوهاب ،الشر األوسطو موجود ع الرابطhttps://goo.gl/aH9Tse :
 -96العروبة وا س
https://goo.gl/HLmUoh
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الطريددق إقن إن واحددة الراحددة واالسددتقرار وطعددا املعدددل والددروح والعقددلا إن هددذظ الواحددة املورقددة املزهددرل امسهددا:

الحيادل93و

وبُعيدد عقددد اتفاقيدة السد أرسددل برقيدة إن السددادا ؛ ليدعمده ،جدداخ فيهددا :لحتيدة ملددوقفكم الراسد أمددا األقدزا ،
لقددد أفددزعهم صددي الفئت د املت ض درت  ،بعددد اطمئندداام إن ًددعف مصددر لتددذل حتددت أقدددامهمو مدداهلم وجهيهددما سددر
املقاطعددة والتخريددر خددوفهم مددن قددول مصددر بعددد الصددي ؛ ألاددم يريدددواا منهكددة القددوس بدداحلروب لتسددتنبد هبددم وتددتميقهم
في تقرواا ،فإن األما حنو الكرامة واحلضارل ،وخطول من املت ضرين نقابيها خبطوت  ،فين ترجع مصر مع املتخيف إن
ريما واجملد ملصر املت ضرلل99و
الوراخ ،فالتقد دا ط
 عمددرو محدزاول :ك مقابددل توفيددق احلكدديم ،يقددف عمددرو محدزاول ،واحددد مددن أ ددهر الوجددوظ اليي اليددة بعددد الثددورلاملصرية ،ك موقف املؤيد ليقضية الفيسطينية واملدافع عن احلق الفيسطيينو فنبدظ يعيدن تضدامنه مدع إًدراب
األسددرس الفيسددطيني ك سددبون االحددت ل ،90كمددا هدددظ يتضددامن مددع حددق العددودل الفيسددطيين وقلد ك يددو
31
ريمددا تعاطفدده مددع مددا يتعددرو لدده الشددعر الفيسددطيين مددن انتهاكددا ونكبددا متتاليددة،
األرو و فيمددا يبدددل دا ط
فنبدظ ك إحدس مقاالته ،يقول:
لالشعر الفيسطيين ،كما ينبئنا التاري التعيس ليقرن العشرين وتطالعنا الوقاريع الباريسة ليسنوا القييية الظ مدر
تعرًا ليظيم واالًطهاد ومعاندال مدن اسدت ب احلدق ك
من القرن احلادل والعشرين ،هو أحد أكثر عوب العا
ط
تقريددر املصددك والعدديي الكددرد منددذ تأسسددت دولددة إس درارييل ك  0049مث باحت هلددا ليضددفة الغربيددة وقطددال غددزل ك
0063ل30و
ورغددم موقف دده ال درافض ليمقاومددة املس ددي ة كخي ددار ليفيسددطيني  ،وال ددذل يبي ددورظ ك قولدده :لإن ال ددثمن الب دداه ملقاوم ددة
«محاا» والذل يت ميه بأرواحهم املدنيون الفيسطينيون ،وحمدودية نتاريبها ك مواجهة ارلة العسكرية ا سراريييية ،وك
مجيعدا النظدر ك درو املقاومدة املسدي ة وحيثيدا املوازندة بينهدا وبد خيدار
ظل ظروف إقييمية ودولية غك مواتية تفرو ط
التسوية واملفاوًا ل39و
إال أنه يرس أن هنامل سب ط أخرس ليمقاومدة مثدل االنتفاًدة السديمية ،حيد يقدول :لواحلقيقدة هدي أيضدا أن الشدعر
الفيسطيس أصب يدرمل اليو أن مسار أوسيو بيغ فشيه احملتو  ،وأن الوصول إن حق تقرير املصك ع مواريد املفاوًا
ىف الظروف الفيسطينية والعربية احلالية خار احلسابا الواقعية ،وأن إسرارييل أراد تكريس االنفصال ب الضفة وغزل
ملواصددية تفريددغ القضددية الفيسددطينية مددن املضددمون والتوسددع ىف ا ج درا االسددتيطاط ،وأن التنسدديق األمددين مددع السدديطة ىف
وتأسيسددا عيد قلد  ،ومددع التشددديد عيد ًددرورل
القدددا والضددفة هددو الوجدده ارخددر حلصددار غددزل ول عتددداخا املسددتمرلو
ط
نر اايار املصاحلة الفيسطينية ،يعد أما الفيسطيني إال االنتفاو سيميطا د ولديس بالصدواري د د ىف القددا والضدفة

 -93معركة لاحلكيمل وو حول احلياد املزعو ا ،موقع مصراو موجود عي الرابط:
 -99تاري موجز جدا ليوطنية املصرية ،حممد الدخاخين ،موقع إًاخا و موجود ع الرابط:
«البطوص» ك سبون االحت ل ،موقع مصر العربيةو موجود عي الرابطhttps://goo. gl/GWQVqS :
-90عمرو محزاول :أتضامن مع إًراب أسرس فيسط
ليعودل من الشتا  ،موقع املصرل اليو و موجود عي الرابطhttps://goo.gl/ 2EUvDS :
يغرد ك «يو األرو» :نتضامن مع فيسط
 -31عمرو محزاول ّ
ية غك مقدسة ،عمرو محزاول ،القدا العر و موجود عي الرابطhttps://goo.gl/8rQmQ5 :
- 30فيسط … ك مواجهة
https://goo.gl/tmH5Vs

https://goo.gl/ueXDbk

-39فيسط ووو ك أولوية البوصية االسرتاتيبية ،عمرو محزاول ،جريدل اجلريدلو موجود عي الرابط:
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https://goo.gl/PEKWmT

وغزل وبدنفس طويدل لتبداوز مسدار أوسديو والنخدر الدىت أدارتده (سديطة ومعارًدة) وإعدادل د خ مدن التدوازن ملعادلدة القدول
بينهم وب إسرارييل عي حنو يوقف تفريغ حق تقرير املصك من املضمون وينه الصمت العر والعامليل33و
مؤيدا لي ق الفيسطيين،
 وحيد عبد اجمليد :ك نفس تيار عمرو محزاول ،يقف الدكتور وحيد عبد اجمليد موق طفا طناقدا 34التفاقية الس املصرية-ا سراريييية واص طفا إياها بددلالكار ة
ومناصرا ليقضية الفيسطينية ،بل إننا هدظ ط
ط
الك س عي القضية الفيسطينيةل ،وأاا لأد إن استمرار االحت ل ،و[أن] التبربدة السياسدية تؤكدد أن أس
ع قددة عربيددة مددع إس درارييل لددن حتددل القضددية الفيسددطينيةل31و بددل إندده يددرس أن مسددار السددادا الددذل خطدده ك
أواخدر السدبعينيا باالبتعداد والندأل مبصدر عدن القضدايا العربيدة والفيسدطينية ،كدان مس طدارا مؤقتطدا حاولدت مصددر
بعدها أن تت ىف آ ارظ ،دا خيق حالة من االبتعاد واالستبعاد أ ر بالسير عيد القضدية الفيسدطينية سدواخ،
حددىت عيد مسددار التفدداوو ك اتفاقيددة أوسدديو وغكهددا ،36والددظ يددرس وحيددد عبددد اجمليددد أن القضددية الفيسددطينية
بدأ ختفت بعدها ،33واص طفا إياها بالباريسة39و
وعددن مركزيددة القضددية الفيسددطينية ،فددإن وحيددد عبددد اجمليددد يددرس أن لالقضددية الفيسددطينية هددي جددوهر الص درال العددر -
ا سراريييي ،وقد دار حوهلا كل التفاع الصراعية سواخ ب قوس عربية وقدوس دوليدة ،أو بد القدوس العربيدة وبعضدها
البعض ،أو حىت ب قوس دولية وقوس دولية أخرس ،لوأنده دت إزاحتهدا لصدا صدرال بد حمدورين أحددبا تقدودظ أمريكدا
وارخر إيرانل30و
مددن ناحيددة أخددرس ،يقددد وحيددد عبددد اجمليددد مددا يعتد ظ حد ط بدددي ط ميكددن ليفصداريل الفيسددطينية اسددتخدامه ،عددن بددداريل
41
أخرس اعت بعضها انت ارية ؛ وهو لإقا أمكن التوافق عي إط مقاومة مدنية ًدد االحدت ل الدذل سيصدب سدافراط
مرل أخرس ،مع االلتزا بعد اليبوخ إن أل عمل مسي سواخ ك الضفة أو من غزلو ففي حال هاح القيادل الفيسطينية
ك إقنال اجملتمع الدوص بأن حل السيطة ال يهددف إن تصدعيد التدوتر ك املنطقدة ،بدل إن وًدع إسدرارييل والقدوس الكد س
أما مسؤولياهتا ،رمبا تفيد املقاومة املدنية ك إعادل فت طريق احلدل السديمي الدذل أغيقتده حكومدة نتنيداهوو وقدد تسداعد
مقاومددة تعددزف عددن اسددتخدا أل س د ح إال صددمود ا نسددان الفيسددطيين وإرادتدده ك تغيددك توجهددا قطددال مددن اجملتمددع
ا سراريييي دفعته االنتفاًة املسي ة السابقة ميينطداو وك هدذظ احلدال ،رمبدا يتدوافر الشدر الدذل ال غدس لده ليتقدد حندو حدل
سيمي ،وهو الدعم الشعيب حلكومة إسراريييية ضي ك هذا اال اظل40و
 -1األحزاب السياسية:

 حزب الوفد :منذ نشداته ك أواخدر السدبعينيا  ،وقدف حدزب الوفدد ك صدف القضدية الفيسدطينية؛ حيد كدان
من أبرز الرافض التفاقية الس املصرية-ا سراريييية49؛ وهو ما أدخيه ك صدا مع الررييس السادا  ،دفعه
 -33لتنتفض فيسط سيميا ،عمرو محزاول ،جريدل الشرو و موجود عي الرابط:
-34كامر ديفيد بعد عشرين عاما ،وحيد عبد اجمليد ،دار ومطابع املستقبلو
- 31سياسيون يطالبون الررييس بإيضاح تصرحياته حول «توسيع اتفا الس » مع إس رارييل ،خالد موس  ،جريدل الشرو و موجود عي الرابطhttps://goo.gl/4xQBJs :
 -36الشي الشهيد ،اجلزيرلو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/HgJdHz :
واتفاقية «أوسيو» ،وكالة أونا ا خباريةو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/gfv9w8 :
-33وحيد عبداجمليد :القضية الفيسطينية ماتت برحيل ياسر عرفا
 - 39عبد اجمليد :طير فيسط احلماية من األمم املت دل خمر مؤقت ل نسداد التارالي ألزمتها مع إسرارييل ،إما رمضان وسارل يس ،صدس البيدو موجود عي
الرابطhttps://goo.gl/R 45DBD :
مهدس بند  - 3مع دووحيد عبد اجمليد ،مهدل بند  ،موقع احلوار املتمدنو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/KSxxNU :
 -30حوارا
اليو ا خباريةو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/GhrthB :
 -41املأز الفيسطيين :بداريل واهية ملفاوًا عقيمة ،وحيد عبد اجمليد ،وكالة فيسط
 - 40مصدر سبق قكرظو
 -49قوس سياسية مصرية عارًت كامر ديفيد ،موقع اجلزيرلو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/UNXFfD :
https://goo.gl/v76Ek2
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ع ن حالة ميد به رمسية من قبل فؤاد سرا الدين ررييس احلزب آندذامل؛ وهدو املوقدف الدذل اسدتمر بعدد
قل د س دواخ ك تب ددين رريدديس احل ددزب الس دديد الب دددول ك عددا  9101وع دددا بإلغ دداخ االتفاقيددة ح ددال تولي دده ررياس ددة
اجلمهوريددة43؛ (ك سدديا احلدددي عددن تر د ه ك االنتخابددا املفرتًددة ك  ،)9100أو ك الت ددذير املسددتمر
من عد قدرل االتفاقية عي االستمرار ك ظل االنتهاكا الظ حتد حلقو الشعر الفيسدطيين44و واسدتمر
تأييددد احلددزب ليقضددية الفيسددطينية حي د عقددد الوفددد عدددل مددؤ را مجاهكيددة كبددكل ملسدداندل احلددق الفيسددطيين
والدددعول إن إنقدداق القدددا ،كمددا أعيددن عددن تبددين الدددعول إن مقاطعددة البضداريع ا سدراريييية ،ودعددول احلكومددة إن
س ر سفكها من تل أبير (عا 41)0003و
وق ددد ك ددان ه ددذا التوج دده ال ددداعم ليقض ددية الفيس ددطينية حاً د طدرا أيض ددا ك أدبي ددا احل ددزب ،حيد د اعت د القض ددية
الفيس ددطينية ركي ددزل أساس ددية ليسياس ددة اخلارجي ددة الفيس ددطينية ،46فيم ددا ي دددعو احل ددزب إن لمراجع ددة عميي دده التس ددويه
واالتفاقا مع إسرارييل عي أساا أنه ال س حقيقيا ك ظل العدوان وا ج اف وإنتهامل احلق الفيسطيين ك
دولة قا سيادل قادرل عي البقاخ وتصنع مصكها ومستقبل أبناريهال43؛ دا جعل دعم القضية الفيسطينية ورفض
49
دتمرا ك تصددرحيا
التطبيددع مددع إسدرارييل أحددد املبددادا الددظ اختددذها حددزب الوفددد مددع إعددادل تأسيسدده  ،وعنصد طدرا مسد ط
قياداته الظ تؤكد عي أن القضية الفيسطينية لقضية و أن مصرل خالص عيد مددس تارالهدال ،40وهدو مدا تبيدور
ك تفاعل احلزب مع قضايا فيسط املختيفة مثل :الدفال عن القدا ًد االنتهاكا الظ حتد له 11وغكهاو
 حددزب اجلبهددة الدددميقراطي :يشددكل حددزب اجلبهددة الدددميقراطي ،أحددد األح دزاب اليي اليددة الددظ نشددأ قبددل الثددورل
املصرية ،أحد النماق عي التيار املؤيد لعميية التطبيع مع الكيان الصهيو  ،فمؤسسه وررييسده األول الددكتور
أسامة الغزاص حرب قد التق بررييس الوزراخ ا سراريييي بنيام نتنياهو ك القداهرل (عدا  )0003ددا اسدتدع
توقيددع عقوبددة لفددت نظددر عييدده مددن قبددل نقابددة الصد في  ،10مث قددا بزيددارل إسدرارييل ك عددا  ،0000و يد أدر أل
غضاًة ك قل 19و فاحلزب ينظر ليقضية الفيسطينية عي أاا درد لمشدكيةل 13تعدو أل ع قدا طبيعيدة
بد مصددر والكيددان الصددهيو و لددذا ميكددن فهددم طبيعددة النظددر ليقضددية الفيسددطينية ك برنددامج احلددزب الددذل نددص
عي أن لالوًع املأساول باألراًي الفيسطينية وتوقف عمييدة السد باملنطقدة ،وبالتداص ازديداد حددل الصدرال
أيضا ،حي يشكل التوسدع ا سدراريييي وحمداوال
العر -ا سراريييي ،ك مقدمة قضايا األمن القومي املصرل ط
ديما البددد أن تق ددف مصددر والدددول العربي ددة حبسددم ىف مواجهت دده
إس درارييل فددرو هيمنته ددا ىف املنطقددة ،خطد طدرا جس د ط
لضددمان حددق الشددعر الفيسددطيين ك وطندده ،مث التوصددل إن نظددا إقييمددي ليتسددي يشددمل الددتخيص مددن مجيددع
- 43سياسيون وخ اخ :موقف ررييس الوفد من «املعاهدل» «جديد عي اليي الي » ،حممود رمزس وابتسا تعير وحممد طيعت داوود ،جريدل املصرل اليو و موجود
عي الرابطhttps://goo.gl/Uys 1Rh :
ر باختبار لصعر جدال بسبر الضغو الشعبية ،سارل ع  ،جريدل اليو السابعو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/jQVMGv :
 -44البدوس :اتفاقية الس
 - 41مصدر سبق قكرظو
 -46البند  :91السياسة اخلارجية،املادل  ، 0برنامج حزب الوفد االنتخا و موجود عي الرابطhttps://goo.gl/Gy1tnv :
 -43املادل  ،4بند  ،91برنامج حزب الوفد االنتخا و
 -49األساا االجتماعي حلزب الوفد اجلديد ،وحيد عبد اجمليد ،ص 013و
 -40الرسالةونت ترصد مواقف قوس مصر اظ فيسط  ،موقع الرسالةو نتو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/Z32K4m :
الدولية بالتوحد دفاعاط عن األقص  ،جريدل الوفدو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/Abwcrk :
 -11حزب الوفد يطالر املنظما
 -10أسامة الغزان حرب الذس جيس مع نتنياهو ويدافع عن «يهودية» القدا ،فيق أمحد عيي ،جريدل الشعرو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/P3eW6h :
- 19أسامة الغزاص حرب :قهبت لد«إسرارييل» من قبل وال مانع من الع قا بيننا بشر  ،حممود حممد عيي ،جريدل الشرو و موجود عي الرابط:
https://goo.gl/jhS5e5

 -13مرجع سبق قكرظو
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أسي ة الدمار الشامل وأوهلا الس ح الندوول ا سدراريييي ،وقلد مبدا يكفدل األمدن جلميدع األطدراف مدن خد ل
ريما يكون فيه األمن لطرف
إنشاخ منطقة خالية من هذظ األسي ة ونظم إط قهاو فاملنطقة لن تشهد س طما دا ط
واحددد عي د حسدداب أمددن األط دراف األخددرس أو مصددا املنطقددة بأكميهددال14؛ حي د هددد احلدددي عددن صددد
لا لتوسدعل ومقاومدة لاهليمندةل ليكيدان الصددهيو  ،كأسداا مدن ًدمن أسدس األمددن القدومي املصدرل ،حبيد يددتم
النظر ليقضية الفيسطينية ال كقضية مركزية ك قاهتا ،بل فقط مبدس تأ كها عي األمن القومي ملصرو
لذا فإن مواقف احلزب اظ األحدا املختيفة ليقضية الفيسطينية يعد ًعي طفا وغك واً ك كثك من األحيان،
عدا بعض االجتماعا ال وتوكولية الظ ت مع بعض الرموز الفيسطينية11و

 حددزب املص دري األح درار :يق ددف ح ددزب املص دري األح درار ك مس دداحة مرتبك ددة ب د التي ددارين األساس ددي ك
اليي اليددة املص درية مددن القضددية الفيسددطينية ،حي د بدددا بداخيدده التددوجه ك آن واحددد ،وقددد يرجددع قل د لطبيعددة
الرتكيبددة احلزبيددة اخلاصددة بددهو فدداحلزب عيد مسددتوس ال نددامج ينطيددق مددن أرًددية اتفاقيددة السد املصدرية-ا سدراريييية
كمدددخل لتعاطيدده مددن القضددية الفيسددطينية ،الددظ يعت د أن لاح درتا مصددر لتعهددداهتا الدوليددة وخاص دةط فيمددا يتعيددق
مبعاهدل الس مع إسرارييل ال يعين قبوهلا إمكانية التعاون ا قييمي معها إال عند حتقيق الس الشامل والعادل،
والذل يكمن ك وقف عمييا هتبك الفيسطيني من الضفة الغربية وكذل عمييا تصعيد البناخ االستيطا ،
والتطبيق الكامل لقرارا الشرعية الدولية بانس اب إسرارييل من كافة األراًي احملتيدة حدىت خدط الرابدع مدن يونيدو
 ، 0063والتوصل حلل عادل ملشكية ال جئ الفيسطيني  ،وقبول قيا دولة فيسطينية مستقية قا سيادلل16و
دددا مددن قيددادا احلددزب تتبددس مواقددف مسدداندل ليقضددية الفيسددطينية ،مددن أرًددية تبدددو
وك املقابددل هددد عد ط
خمتيفة عن برنامج احلزب مثل إدانة أحد قيادا احلزب ليعدوان عي املسبد األقص  ،13أو تصري قيادل آخر
بأن القضية الفيسطينية لستظل الشغل الشاغل ملصر وأون أولويا أجندل مصدر ك السياسدة اخلارجيدةل ،19فيمدا
ملا تظهر بشدكل واًد مواقدف لي دزب مدن األحددا املختيفدة ك الشدأن الفيسدطيين ،إال تندي طددا بعددوان غدزل ك
9109ل10و
ظل هذا األمر حىت حد ت أزمة احلزب 61ك ااية  ،9106وانقسا احلزب إن طرف  ،أحدبا ًد املهندا هير
ساويرا مؤسدس احلدزب و يدس األمنداخ (الدذل كدان مدن ًدمنه أسدامة الغدزاص حدرب بعدد انضدمامه حدزب اجلبهدة حلدزب
املصري األحرار) ،وجبهة أخرس بقيادل عصا خييل ررييس احلزبو
وقددد بدددا أن أحددد أ ددكال الصدرال بد اجلبهتد هددو دعدوا التطبيددع واهتاماتدده الددظ وجهتهددا جبهددة عصددا خييددل إن
جبهة ساويرا60و
 -14برنامج حزب اجلبهة الدميقراطي ،موجود عي الرابط:
 -11لكاملل :احلزب يدعم القضية الفيسطينيةوو ولالوفد الفيسطيسل :فيسط لن تنتصر إال بقول مصر ،حممد الب راول ،اليو السابعو موجود عي الرابط:
https://goo.gl/dhePLe

https://goo.gl/DS 16bt

 -16املادل  ،03من اجلزخ الثال  ،برنامج حزب املصري األحرارو موجود عي الرابط:
-13بالفيديو وو املصري األحرار :الصمت الدون عي اعتداخا املسبد األقص غك م ر ،إبراهيم سعيد ،جريدل اليو السابعو موجود عي الرابط:
https://goo.gl/BZchv2

https://goo.gl/fEMgZc
األحرار :القضية الفيسطينية ستظل الشغل الشاغل ملصر ،حممد رًا ،جريدل اليو السابعو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/KqFGKw :
 -19قيادس باملصري
 -10لاملصري األحرارل يندد بالعدوان عي غزلوو ويطالر أمريكا بالتدخل لوقف اجلرمية ا سراريييية ،مسك السيد ،جريدل األهرا و موجود عي الرابط:
https://goo.gl/W2BifL

-61ح تأكل األحزاب آباخها :قصة إطاحة املصري األحرار بساويرا ،كرد أسعد ،موقع إًاخا و موجود عي الرابط:
األحرار ،حممد نصا ر ،موقع مصر العربيةو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/XFCdNf :
- 60التطبيع مع إسرارييل يشعل الصرال داخل املصري
وأيضا القفاص :يتهم لساويرال بالتطبيع مع إسرارييل ،إسراخ سييمان ،جريدل الوطنو موجود عي الرابطhttps://goo.gl/g5xRPY :

https://goo.gl/okm1FM
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وهددو مددا تبدددس ،بعددض الشدديخ ك مواقددف كد اجلبهتد  ،حيد عقددد -عيد سددبيل املثددال -جبهددة سدداويرا ندددول
حول القضية الفيسطينية ،اعت فيها ًيف الندول أن هنامل الكثك من األكاقير الثقافية الظ تعرقدل عمييدة التعامدل مدع
ارخددر (ا س دراريييي) ، 69فيمددا اختددذ جبهددة عصددا خييددل عدددد مددن املواقددف منهددا التنديددد مبوقددف اجملتمددع الدددوص مددن
63
االنتهاكا الظ تقو هبا إسرارييل اظ املسبد األقص .
ثانيا -عوامل تفاعل الليبرالية المصرية مع القضية الفلسطينية:

االستعراو -املختصر -ليمواقف املتعددل ليي الية املصرية ع مارية عا تقريبطا من الصدرال العدر -ا سدراريييي ،والدظ
تعدد بداية من دعم مبا ر لي ركة الصهيونية ،وصوالط لرفض كامل التفاقية كامر ديفيد ،ينبئ عن عدد من العوامل
واألسباب الكامنة ك تي املواقف ،والظ ميكن سردها فيما ييي:
 هنددامل أزمددة ك تكددوين التيددار الييد اص املصددرل حبيد يصددعر تصددنيفه وتصددنيف الفدداعي فيدده باعتبددارهم دثيد
حقيقي ليفكر اليي اص؛ وقل نابع من أزمة بنيوية ك الفكر اليي اص أصالةط؛ حبي حيتول عيد مسداحة مدن
التنول الفضفاو ،جيعل من الصعر وًع حتديد واً ألسسه؛ ومن مث تصدنيف جيدي ليمنتسدب إليدهو مدن
ناحية أخرس ،فإن اليي الية املصرية قد تداخيت فيها عوامل ىت ك تكوينها ،كما أن تكوين املفكرين واألفراد
اليي الي قد اختيف عن ظروف تكوين الكيانا واملؤسسا اليي الية ،وفيما انتشر الكثك من املفكدرين مدن
التيددارا األخددرس ك مؤسسددا سياسددية وحزبيددة نابعددة مددن تيدداراهتم ،فددإن تواجددد كيددان سياسددي حقيقددي يضددم
مفك درين سياسددي حقيقي د ك التيددار اليي د اص كددان أمد طدرا صددعبطا ك ظددل ًددعف التكوينددا السياسددية اليي اليددة
باستثناخ فرتل ما قبل 19؛ لذل فإن مواقف التيار اليي اص ك مصر مدن القضدية الفيسدطينية قدد تعقدد بشدكل
نظرا لتنول عشواريي ك تكوين التيار اليي اص نفسهو
كبك ط
 هنامل عامل متواتر ك التيار اليي اص يتعيق مبدس ارتبا الفاعل اليي اص بالقضايا الوطنية بعامة؛ حبيد بددا أن
الفواعل اليي الية كيما ارتبطت باجلماهك كيما كان ارتباطها بقضاياها؛ وعي رأسها القضية الفيسطينية أكثدر
وًوحا وقول؛ لذا هد الت ول ك مواقف حزب الدستوري األحرار من به الصمت اظ القضية الفيسطينية
ط
رييسددا جمليددس الندواب املصددرل ،بينمددا هددد
ليموافقددة عيد مشدداركة مصددر ك حددرب  49حد كددان رريدديس احلددزب ر ط
حزب الوفد (القدد) ساب طقا عي حزب الدستوري األحرار ك مواقفه من القضية الفيسطينية كونه حزبطا عبيا
بالدرجددة األون ،فدداز بكددل انتخابددا نزيهددة أقيمددت ك تي د الفددرتلو هددد أيضددا املسددافة الددظ أخددذهتا الص د ف
مقابددل مواقددف األحدزاب املعد ل عنهددا ،فنظد طدرا الرتبددا الصد ف بتطيعددا القدراخ ،فددإن ارتبددا الددب غ والكاتددر
املصرل بالقضية الفيسطينية كان أقوس وأسرل من مواقف حز الوفد والدستوري األحرارو
دفاعدا عدن
 بعد بيورل القضية الفيسطينية كقضية وطنية بعد  ،19وبسبر احلروب املتعددل الظ خاًتها مصر ط
القضية وعن أرًدها ،أصدب هندامل صدعوبة دديدل ل حدزاب السياسدية أن تتخطد هدذا احلداجز ،مهمدا كاندت
مطبعا مع الكيان الصهيو مثل أسامة الغزاص حدرب ،ال ميكنده أن
تطيعا مؤسسيها وأفكارهم؛ لذا هد أن ط
يتباهل بالكيية القضية الفيسطينية ك كتابة برنامج احلزب الذل أسسهو
-69حممد زكي الشيمي :أزمة القضية الفيسطينية لعبة سياسية عربية ،أمحد فوزل سا  ،جريدل فيتوو موجود عي الرابط:
 -63املصري األحرار عن «أحدا القدا» :اجملتمع الدون متخاقل ،أمحد ناصف ،موقع مبتداو موجود عي

https://goo.gl/3pKwKL
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الرابط:

https://goo.gl/noViXA

 ارتبطددت املواقددف مددن القضددية الفيسددطينية لدددس التيددار اليي د اص أيضددا بر"يددة أطرافدده املتعددددل ملصددر وانتماخاهتددا،
فكيم ددا م ددال الط ددرف الييد د اص حن ددو ر"ي ددة ً دديقة ليوطني ددة املصد درية ت ددرس مص ددر دول ددة ال تد درتبط مب يطه ددا الع ددر
وا س مي ،كيما فقد الصية بالقضية الفيسطينية؛ ومن مث مال ناحية التطبيع مع الكيان الصهيو  ،والعكس
ص ي و

 ارتبطددت امل واقددف أيضددا بالع قددة مددع الدددين وموقددف األط دراف اليي اليددة مددن دور الدددين ك اجملددال العددا  ،فبينمددا
يت د برنامج حزب املصري األحرار عن الفصل ب الدين وإدارل ئون الدولة ،يصدر حزب الوفد برنا ه
بدأن ا سد ديددن الدولدة وأن الشدريعة ا سد مية املصددر الدررييس ليتشدريعو وقدد رأيندا ك السددرد السدابق ،كيددف
مالدت مواقددف حدزب املصدري األحدرار ،خاصددة ك جبهتده األكثددر عيمانيدة ،ملواقددف التطبيدع ،بينمددا ا ده حددزب
الوفد ليوقوف جبانر القضية الفيسطينية سواخ ع برنا ه أو ع مواقفه السياسية املختيفةو
 العامددل املؤسسددي كددان لدده دور أيضددا ك حتديددد موق ددف الطددرف اليي د اص مددن القضددية الفيسددطينية ،ف دداألطراف
اليي الية الفردية ،مفكرين وكتابطا ومثقف  ،كانت قدرهتم عي إع ن موقف خمدالف لمجمجدال الدوطين ،بدالتطبيع
مع الكيدان الصدهيو أو أخدذ مواقدف غدك مؤيددل ليقضدية الفيسدطينية ،كاندت أعيد بكثدك مدن قددرل األحدزاب
السياسية الظ تنظر ك النهاية إن رًا اجلماهك عن مواقفها أم ط ك كسر أصواهتا ك االنتخابا السياسيةو
إن هذظ اجلولة السريعة ك مواقف التيار اليي اص تشدي لديس فقدط بدبعض أزمدا التيدار الييد اص ك مصدر ،وإمندا أيضدا
ببعض أزما القوس السياسة عامة ك مصر ،ومدس قدرهتا عي تنظيم نفسها وتكوين ر"ية وبرامج سياسية ،فض ط عن
مدس ارتباطها باجلماهك الظ تدعي ثييهاو
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