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الولخص0

تزامن النشاط الصييوني لمطائفة الييودية في مصر مع بدايات ظيور الحركة الصييونية العالمية ,التي وجدت في ييود

مصر طائفة كبيرة وقريبة جغرافيا من فمسطين ,ومن ىذا الواقع فإن كسب دعم تمك الطائفة وتسخير طاقاتيا البشرية والمادية

في خدمة الصييونية العالمية كان احد أىداف المنظمة الصييونية ,وفي عام 7897تأسست أول جمعية صييونية في القاىرة

بأسم (جمعية باركوخبا الصييونية) ,ثم توالت بعدىا المنظمات والمؤسسات التي تروج لمفكر الصييوني في مصر وليجرة
الييود الى فمسطين وأخذت تمك المؤسسات تصف أبناء الطائفة الييودية في مصر بالضيوف الذين ال يمكن ليم ان يستقروا

او تيدأ خواطرىم اال في دارىم ,نشطت الحركة الصييونية بين صفوف الطبقات الفقيرة من ييود مصر ,وأخذت الدعاية
الصييونية تعدىم بالرخاء االقتصادي والديمقراطية والتسامح وحرية الرأي في دولتيم الموعودة,ومن الجدير بالذكر ان طائفة

الييود في مصر تمتعت بتسامح ديني وحرية واسعة ودعم حكومي ,فمم تكن الحكومة المصرية تتدخل في شؤون تمك الطائفة ,
وقد ساىم ذلك في تنامي ظاىرة النشاط الصييوني في مصر ,وان ذلك النشاط قوبل في بداية األمر بشيء من الالمباالة

من الحكومة ورجال الدين المسممين وعامة الشعب المصري ,ربما لعدم معرفتيم بالنوايا الخطرة لذلك المشروع العالمي الذي
ينوي جمع الييود من كل أنحاء العالم وتوطينيم في فمسطين ,ومع تنامي الوعي القومي وتطور إحداث القضية الفمسطينية
وتزايد حدة االغتياالت السياسية من قبل المنظمات الصييونية في فمسطين ,بدأت تتضح مقاصد الحركة الصييونية وأصبح

في مصر رد فعل رسمي وشعبي تجاه النشاط الصييوني ,وبدأت المظاىرات المؤيدة لمصييونية تقابل بمظاىرات مضادة ليا

,كانت احداث خريف عام  7945مثاال عمى ذلك ,ولم تكن موجة الغضب الشعبي في مصر موجية الى الييود المصريين
لكونيم ييودا ,بل لنشاطاتيم المؤيدة لمصييونية التي كانت تشكل استف از از لمرأي العام المصري  ,فكان ىذا االستفزاز المستمر
من قبميم سببا في العدوان عمييم وعمى مراكزىم االقتصادية في البالد والتي أدت إلى ىجرة قسم كبير من أبناء الطائفة إلى

خارج مصر ,ان وجود نشاط صييوني لدى بعض أبناء الطائفة الييودية في مصر ,لم يمنع بعض أبناء تمك الطائفة من

ذوي التوجيات اليسارية من اتخاذ موقف اخر معاكس تماماً لذلك ,فقد تأسست في أواسط عام  7946في مصر رابطة

مناىضة لفكرة الصييونية العالمية ,عرفت بـ (الرابطة اإلسرائيمية لمكافحة الصييونية ),التي كانت ترى بأن مصمحة أبناء

الطائفة الييودية تقتضي الوقوف إلى جانب الحكومة المصرية ومحاربة األفكار الصييونية  .في ىذا البحث المتواضع دراسة

تاريخية تتبعت أىم تفاصيل النشاط الصييوني في مصر في الفترة (, )7948-7897منذ تأسيس أول منظمة صييونية في

مصر حتى قيام حرب , 7948والتي عمى أثرىا تعرض أبناء الطائفة الييودية في مصر الى اعتداءات وردود أفعال متوقعة

دفعت بغالبيتيم إلى مغادرة البالد.

الكممات المفتاحية :الطائفة الييودية ,مصر ,النشاط الصييوني.
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Abstract:
The Zionist activity of the Jewish community in Egypt coincided with the
beginnings of the emergence of the World Zionist movement, which found in the Jews
of Egypt a great variety and geographically close to Palestine, and from this reality the
gain of support for that community and harnessing its human and material energies in
the service of World Zionism was one of the goals of the organization In 1897, the first
Zionist Society was founded in Cairo in the name of the "Zionist Society of
Barkostash", followed by the organizations and institutions that promote Zionist
ideology in Egypt and the emigration of Jews to Palestine, and these institutions
describe the members of the Jewish community in Egypt with guests who cannot They
settle or calm their thoughts only in their home, the Zionist movement has been active
among the ranks of the poor of the Jews of Egypt, and the Zionist propaganda has taken
their promise of economic prosperity, democracy, tolerance and freedom of opinion in
their promised state, and it is noteworthy that the Jewish community in Egypt enjoyed
religious tolerance and freedom Wide and government support, the Egyptian
government did not interfere in the affairs of that community, and this contributed to the
growing phenomenon of Zionist activity in Egypt, and that activity was initially met
with a bit of indifference from the government and the Muslim clerics and the general
Egyptian people, perhaps because they did not know the dangerous intentions of that
The global project, which intends to gather Jews from all over the world and settle them
in Palestine, and with the growing national consciousness and the development of the
Palestinian cause and the intensification of political assassinations by Zionist
organizations in Palestine, the intentions of the Zionist movement are becoming clearer
and in Egypt has become an official and popular reaction to the activity .
The Zionist, the pro-Zionism demonstrations began to meet with counterdemonstrations, the events of the autumn of 1945 were an example, and the wave of
public outrage in Egypt was not directed at Egyptian Jews for being Jews, but for their
pro-Zionism activities that were a provocation to Egyptian public opinion, this was The
continued provocation by them is a cause of aggression against them and their economic
centers in the country which led to the emigration of a large part of the community to
outside Egypt, that the presence of Zionist activity in some of the Jewish community in
Egypt, did not prevent some of the children of that left-leaning sect from taking another
stand Completely opposite, it was founded in the middle of 1946 in Egypt by an
association against the idea of World Zionism, known as the Israeli Association against
Zionism, which was of the view that the interest of the Jewish community requires
standing by the Egyptian government and fighting Zionist ideas. In this humble
research, a historical study followed the most important details of Zionist activity in
Egypt in the period (1897-1948), since the founding of the first Zionist Organization in
Egypt until the 1948 war, after which the members of the Jewish community in Egypt
were subjected to attacks and expected reactions that prompted the majority of them to
leave the country.
Keywords: Jewish Community, Egypt, Zionist Activity.
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 دراسة في األوضاع العامة لمطائفة اليهودية في مصر :من الواضح تأريخيا إن الييود اقاموا في مصر منذ اقدم العصور ,بدأً من عصر الفراعنة

()7

مرو ارً بالفتح االسالمي ,ثم الحكم العثماني( , )2وصوال الى التأريخ الحديث والمعاصر ,واذا اعتبرنا
إن تأريخ مصر الحديث يبدأ بالحممة الفرنسية عمى مصر ( ,)7887-7798وعصر محمد عمي

باشا ( ,)7848-7885فيناك ما يؤكد ان نابميون بونابرت أعطى أوامر لجيشو بالحفاظ عمى دور
العبادة لمطوائف الدينية كافة ,وتعيد في  4تموز  7798بعدم إجبار سكان مصر عمى تغيير
ديانتيم ,وعمى الرغم من قمة إعداد الييود آنذاك إال إنيم مارسوا شعائرىم الدينية بحرية كاممة

(.)3وفيما بعد شجع التسامح الديني الذي اشتير بو محمد عمي ,عمى قدوم األجانب إلى مصر
بإعداد كبيرة .

()4

وقد سار خمفاء محمد عمي عمى السياسة ذاتيا ,فقاموا بتسييل ميمة دخول األجانب إلى
,فسمح لألجانب
مصر بيدف المساىمة في تحقيق االزدىار في البالد والسير في طريق التقدم ُ
بامتالك األرض وباستثمار رأس المال في مصر )5(.وفي الحقبة الممتدة بين (-7848
,)7854بمغت موجات اليجرة الييودية من سالونيك وأزمير والقسطنطينية إلى مصر ذروتيا ,ووجد

الييود مع سائر الجاليات األجنبية مناخا مالئما الغتنام الفرصة في مجاالت السمسرة والتجارة ,

وبافتتاح قناة السويس عام  7869توالى المزيد من المياجرين الييود إلى مصر بعد أن تييأت ليم

ظروف مناسبة لالزدىار االقتصادي ( .)6وقد كان من شأن تمك اليجرة ان تساىم في زيادة عدد
الييود خالل القرن التاسع عشر من ما يقارب الـ  7888عام  )7( 7858إلى ما يقارب الـ 380888

نسمة عام  ,7898ثم زادت أعدادىم في عام  7979الى ما يقرب من 680888نسمة وفقاً لما

جاء في اإلحصاء الرسمي لذلك العام.

()8

 النظام الطائفي والوضع االجتماعي لمطائفة اليهودية في مصر :من الناحية الدينية انقسم الييود المصريون عمى طائفتين رئيسيتين  :طائفة الييود القرائين
وكان عددىم محدودا جدا وطائفة الحاخاميين او الربانيين كما كان يطمق عمييم ,وكانت تضم
أغمبية الييود في مصر وتمتعت باعتراف السمطات الرسمية بيا كطائفة ,وكان الربانيون ينقسمون
عمى طائفتين طائفة مدينة القاىرة وطائفة مدينة اإلسكندرية وكان لكل واحدة منيما حاخاميا

ومجمسيا الديني المنتخب .

()9

أ ما طائفة القاىرة الربانية فقد كانت تنقسم عمى الييود السفارديم (أي الشرقيين الذين ينتمون

في أصوليم إلى حوض البحر المتوسط او اسبانيا ) ,والييود االشكنازيم (وىم الييود الغربيين الذين
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وفدوا الى مصر من اوربا) ,ولكل طائفة منيما مجمسيا الطائفي وحاخاميا الخاص ,أما طائفة
اإلسكندرية فكان ليا مجمس عام .

()78

فضال عن تركز الييود في تمك المدينتين كانت ىناك عائالت ييودية في بعض المدن
المصرية الكبرى مثل بور سعيد واإلسماعيمية والسويس وطنطا والمنصورة وبني سويف واألقصر

وغيرىا .

()77

ومن الناحية االجتماعية يمكن تقسيم الطائفة الييودية في مصر إلى ثالث طبقات ,الطبقة
األولى وتضم عددا من األسر الثرية المعروفة بمركزىا االجتماعي وعالقاتيا الخاصة بالسياسيين
واإلقطاعيين ,ومن ىؤالء :أسرة قطاوي وموصيري ورولو وسوارس وىراري ووىبة ومنشة وشيكوريل

وغيرىا .

()72

اما الطبقة ال ثانية فتتمثل بعدد البأس بو من رجال األعمال األثرياء العاممين في

مجاالت تجارة القطن والصيرفة والبورصة والصحافة )73(.واما الطبقة الثالثة فتتمثل بالحرفيين
الصغار والباعة المتجولين ,وأدى اختالط تمك الطبقة من الييود مع باقي الطوائف الدينية في

مصر إلى إجادتيم المغة العربية وتسمية أبنائيم بأسماء عربية ,واذا ما قارنا مستوى الطائفة
الييودية بالمعدل العام لممستوى المعاشي في مصر لوجدنا إنيا كانت تتمتع بمستوى جيد ولم يعرف

الييود الفقر المدقع

)74(.

حظي الييود المصريون بالتسامح وبمساعدة الحكومة المصرية ليم في إقامة محافميم وبناء

معابدىم,ومنذ بداية القرن العشرين انتشرت المعابد والمحافل الييودية في القاىرة واإلسكندرية وباقي
المدن المصرية ,وكانت األراضي التي تمنحيا الحكومة المصرية لمطائفة الييودية تشكل عامال

مساعدا عمى إقامة تمك المعابد ,وفي النصف األول من القرن العشرين بمغ عدد المعابد التي أقيمت

في القاىرة ( )29معبدا ,كان أىميا معبد اإلسماعيمية الكبير في شارع عدلي ,وفي اإلسكندرية بمغ
العدد عشرون معبدا من بينيا معبد منشو الذي أسسو يعقوب دي منشو عام  7868بميدان المنشية

,ومعبد جرين الذي شيدتو عائمة جرين في حي محرم بك عام ,7987ومعبد يعقوب ساسون الذي
تأسس عام ,7978ومعبد كاسترو الذي أنشأه موسى كاسترو عام  7978وغيرىا من المعابد
,فضال عن انتشار المعابد الييودية في مختمف المدن التي يقطنيا أبناء الطائفة.

()75

وفي  76كانون الثاني  7887تم افتتاح أول محفل ييودي في مصر باسم محفل (ابن
ميمون ) الذي أسسو عدد من الييود االشكناز من المياجرين الرومانيين والبولنديين والروس ,الذين

أعمنوا عند تأسيسو إن ىدفيم األساس ىو لم شمل الطائفة وتركيزجيودىا نحو التكاتف ومساعدة
المحتاجين من ييود مصر ,وادى ىذا المحفل اث اًر في تعميم أبناء الطائفة فانشأ في عام
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7892مدرسة باسم (مدرسة ابن ميمون ) ,ضمت خمس صفوف وبمغ عدد تالميذىا ( )738تمميذا
.وكان ثاني المحافل الييودية في مصر قد افتتح في مدينة اإلسكندرية عام  7892باسم محفل

(الياىو حنابي),الذي ادى اث اًر مقاربا ألثر المحفل األول من ناحية تقديم المساعدات المادية
والمساىمة في خدمة ودعم تعميم الطائفة الييودية في مصر .ىذا فضال عن محفل (بني بريت )

في القاىرة الذي افتتح رسميا في 77نيسان  ,7977وبمغ عدد أعضائو في عام )776( 7977

عضواً  .والى جانب محافل القاىرة واإلسكندرية تأسست بعض المحافل في المدن المصرية

األخرى ,ومنيا محفل (ماجن ديفيد ) بالمنصورة ,ومحفل (اوىيل موشي) في طنطا ,ومحفل

(إسرائيل ) في بور سعيد .

()76

 تعميم الطائفة اليهودية في مصر :ىناك من يشير إلى إن تعميم الطائفة الييودية في مصر بدأ بشكل تدريجي بنظام تعميمي
ديني يعتمد عمى تدريس األطفال تعاليم التوراة ,وكان دعم الطائفة لممؤسسات التعميمية يدخل في

مجال المساعدات الخيرية

)77(.

أدى تركز الييود في المدن المصرية الكبرى إلى تقدميم العممي والثقافي لقربيم من

المعاىد التعميمية الييودية واألجنبية,والحكومية التي استقبمتيم دون قيود(,)78وافادت الطائفة الييودية
في مصر من رعاية الحكومة واىتمت بتعميم أبنائيا ,فأسست منذ عام  7868مدرستين لألوالد

والبنات أحداىما في القاىرة وكان يؤميا ( )775طالبا ,والثانية في اإلسكندرية وعدد طالبيا ()745

طالبا .

()79

وبحمول عام  7872كان لمييود أربع مدارس أولية في القاىرة ومثميا في مدينة اإلسكندرية
,فضال عن إنشاء مدرستين مجانيتين يقرب نظاميما من نظام المدارس األوروبية .

()28

وتوالى بعد

ذلك إنشاء المدارس الخاصة عندما دخمت جمعية التحالف اإلسرائيمي العالمي (االليانس)(*)مسرح
التعميم في مصر ,وقامت في عام  7895بإنشاء مدارس خاصة بيا في القاىرة واإلسكندرية .

()27

ومع تزايد حركة اليجرة الييودية من شرق أوروبا إلى مصر ,تأسست في اإلسكندرية مدارس ييودية

عدة ,من بينيا مدرسة (عيتس حاييم),التي تأسست عام .7977

()22

و كذلك أسست عدد من المدارس الييودية الخاصة التي اعتمدت في تأسيسيا عمى دعم وتبرعات
قسم من أثرياء الطائفة الييودية في مصر ,مثل مدارس (جمعية نقطة المبن),التي أسسيا ايزاك

بناريو وزوجتو ,كانت ىذه الجمعية قد بدأت بفكرة تقديم وجبة إفطار لممحتاجين من الطمبة الييود
,ثم تطورت إلى تقديم المعونات المالية والغذائية واعالة وتبني التالميذ اليتامى,قامت تمك الجمعية
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في عام ,7978بإنشاء مدرسة ضمت ( )888طفل من اليتامى والمحتاجين من أبناء الطائفة
الييودية ,و أسست عام  7926مدرسة لمتدريب الميني لبنات العائالت الييودية الفقيرة .

()23

وفي عام  7928أسس موسى قطاوي رجل اإلعمال ورئيس الطائفة الييودية آنذاك مدرسة
ابتدائية باسمو ,وفي مصر الجديدة أسست في عام 7923مدرسة (ابراىيم بيتش),التي قارب عدد

تالميذىا الـ ( )688تمميذا ,كان فييا قسمان ابتدائي وثانوي وكان تالميذىا من مختمف جنسيات

الييود .

()24

وفي عام  7924أسس اإلخوة (جاك ورالف واستر جرين ) مدرسة باسم (مدرسة جرين )
في حارة الييود بمغ عدد تالميذىا ( )488تمميذا ,و أسست مدام راشيل بعبيس في عام
7934مدرسة بحي عابدين ,أخذت تتسع حتى بمغ عدد تالميذىا بعد اربع سنوات من إنشائيا

( )358تمميذاً  ,وأسس فميكس سماما عام  7936مدرسة (ليسيو السكاكيني) وكانت تضم ()758
تمميذا في المرحمة االبتدائية ,وضمت قسما لتعمم اآللة الكاتبة وقسما لمدراسات التجارية وادارة

األعمال

()25

كانت مناىج المدارس الييودية في مصر أوربية خالصة ,ولغة التعميم األساسية المغة
الفرنسية و االنكميزية ,والى جانب تمك المدارس أسست في القاىرة مراكز لمتدريب الميني ساىم في
تأسيسيا كبار أثرياء الييود ,وذلك لتدريب العمال الييود عمى الحرف الدقيقة وتنمية الميارات الفنية

بينيم .

()26

 النشاط االقتصادي لمطائفة اليهودية في مصر :ساعدت طبيعة المجتمع المصري في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين
كمجتمع برجوازي ناشئ عمى إتاحة المجال أمام الييود ليمارسوا نشاطيم االقتصادي بحرية واسعة
مما أتاح لبعض الييود المصريون فرصة السيطرة عمى جوانب ميمة من االقتصاد المصري ,ففي

عام  7942كان الرأسماليون الييود يساىمون في إدارة وتوجيو ( )783من مجموع ( )388شركة

,ويسيطرون عمى جانب ضخم من رؤوس أموال تمك الشركات ,و كان ليم مصالح كبرى في

البنوك والمشاريع األخرى .

()27

مارس أبناء تمك الطائفة نشاطيم االقتصادي في جو من الحرية والرعاية الحكومية ,وحسب
وجية نظر احد الكتاب الييود فقد كان لمعرفتيم الحساب والقراءة والكتابة واجادة المغات األجنبية

اث اًر في أن تكون فرصتيم لمعمل اكبر من فرصة غيرىم من الطوائف األخرى .
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كونوا ليم
بينما ىناك من يرى ان قسم من ابناء الطائفة الييودية -والسيما الييود األجانب – ّ
منذ أواخر القرن التاسع عشر عالقات متميزة بالسمطات االستعمارية البريطانية ,وشكموا طبقة

ارتبطت مصالحيا بمصالح االستعمار وبقاؤه ,وبالمقابل فان االستعمار أعطى تمك الطائفة عناية

خاصة ساىمت في عزلتيا عن المجتمع المصري .)29(.وكال الرأيين فيو جانب من الصواب ,بل ان
الرأي االول الذي يؤكد اجادة الييود لمغات االجنبية في طبيعة الحال سيؤدي بالنتيجة الى ان يشكل

ىؤالء طبقة متوافقة مع سمطات االحتالل لكونيم يتحدثون لغة واحدة وتجمعيم في الغالب ديانة
واحدة .وقد استغل ييود مصر تمك الرعاية فتوسموا بشتى الوسائل الممتوية إلنعاش مشاريعيم
االقتصادية ,وكانت أعمال الصيرفة والربا من أىم المجاالت التي اشتغل بيا الييود ,ويتضح لنا
مدى تغمغل الييود داخل الييئات والمؤسسات المالية ,إذا عممنا إن سوق األوراق المالية (البورصة)

,ومصمحة الجمارك ومعظم البنوك كانت تغمق أبوابيا في أيام األعياد والمناسبات الدينية

الييودية(.)38

ساىم الييود المصريون في إنشاء وتوجيو البنوك والشركات اإلنمائية التي تتولى عمميات

الخصم ,والعمولة وتقديم القروض مقابل التأمينات ,وبيع وشراء األوراق المالية(.)37ومن أىم تمك
البنوك البنك العقاري المصري الذي تأسس عام ,7888وكان رأسمالو عند تأسيسو ( )48مميون
فرنك فرنسي ,وادى ىذا البنك اث ار كبي ار في االقتصاد الزراعي المصري ,اذ انو نتيجة لمقروض التي

منحيا لممالك الزراعيين أصبح يتحكم في أكثر من مميون فدان من األراضي الزراعية
المصرية.

()32

و تأسس البنك األىمي المصري عام  7898بجيود كل من ميشيل سمفاجو وآرنست

كاسيل ورفائيل سوارس ,وكان رأس مالو ثالثة ماليين جنيو استرليني .وأسس جاك سوارس البنك

التجاري المصري ,الذي عرف وقت تأسيسو عام 7985باسم بنك التسميف الفرنسي الذي تحول

عام  7928الى شركة مساىمة مصرية باسم البنك التجاري المصري ,وكان رأس مالو مميوني
ومأتي ألف جنيو إسترليني .و كذلك أسس في عام  7936بنك جديد عرف ببنك (سوارس) (.)33

كما ادت أسرة قطاوي – نسبة الى قرية قطا شمال القاىرة – وىي أسرة ييودية مصرية برز
عدد من افرادىا في النشاط السياسي واالقتصادي في مصر أواخر القرن التاسع عشر وحتى
النصف االول من القرن العشرين اث ار اقتصاديا ميما في مصر ,وكان موسى قطاوي (-7858

 )7924من كبار رجال األعمال ,وتولى إدارة عدد من الشركات ,وساىم في تمويل مشروعات

السكك الحديد في صعيد مصر وشرق الدلتا ومشروعات النقل العام في القاىرة بالتعاون مع
عائالت سوارس ورولو ومنشيو ,كما ساىمت أسرة قطاوي في تأسيس بورصة القاىرة ,ففي يوم

الخميس الموافق  27آيار  7983قامت المجنة الخاصة برئاسة موريس قطاوي باختيار المبنى
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القديم لمبنك العثماني (مبنى جروبي أالن – فرع عدلي) مق ار مؤقتاً لمشركة المصرية لألعمال
المصرفية والبورصة .

()34

والى جانب اشتغال أبناء الطائفة الييودية في مصر بالشؤون المالية كان ليم نشاط كبير في
ميدان التجارة ,فمن الواضح ان تجارة الذىب والقطن والمنسوجات التي تشكل أىم أعمدة االقتصاد

المصري كانت تقريبا في قبضة الييود  .كما يشير التقرير السنوي لممندوب السامي البريطاني في

مصر عام  7985إلى إن نسبة كبيرة من تجارة األقمشة كانت في أيدي الييود المصريين ,و ان
معظم سماسرة القطن في البورصة من الييود ويبمغون أكثر من  %98من مجموع سماسرة القطن

في مصر (.)35

وفي المجال الزراعي انشأ الييود عددا من شركات األراضي الزراعية التي تقوم بامتالك
األراضي واستغالليا وتمويل المشاريع العقارية والصناعية التي تساعد عمى استغالل األراضي ومن

أىميا :شركة البحيرة المساىمة ,وشركة وادي كوم امبو ,وشركة أراضي الدلتا المصرية التي أسست
عام , 7978وشركة لتجفيف األراضي أسستيا عائمة سموحة في اإلسكندرية عام .7938

()36

وفي ميدان الصناعة ساىم أبناء الطائفة الييودية في مصر في الصناعات الزراعية مثل
صناعة حمج القطن وكبسو واستخراج الزيوت النباتية وصناعة السكر ,كما ساىموا في إنشاء العديد

من الشركات مثل شركة المطاحن وشركة الممح والصودا التي أسستيا عائمة قطاوي عام 7986

,وشركات توليد الكيرباء والثمج والنحاس وصباغة الحرير وغزلو ,فضال عن عمميم بإنشاء الفنادق
وادارتيا,كما عمل الكثير منيم في مجال تصدير التحف واليدايا واستيرادىا ,كما انشاؤا دور السينما

والمالىي

()37

.

ومع تطور البالد والتوجو نحو االستقالل بعد معاىدة  ,7936كان الرأي العام في مصر
يعد الطائفة الييودية طائفة مؤيدة ومساندة لسمطات االحتالل البريطاني ,ومع تطور أوضاع

حدت من نفوذ األجانب ,وساىمت
القضية الفمسطينية وضعت الحكومة المصرية تشريعات قانونية ّ
في زعزعة مكانة الييود االقتصادية ,وزادت من إشراف الحكومة عمى الشركات والمشاريع األجنبية
,وكان اىم ىذه التشريعات قانون الشركات رقم ( )738لعام  ,7947الذي ينص عمى أن يكون

 %75من الموظفين و %98من العمال اليدويين في جميع المؤسسات في مصر (سواء كانت
وطنية أم أجنبية ) من ذوي الجنسية المصرية ,وبما ان اغمب ييود مصر حائزين عمى جنسيات

أجنبية ,من ىنا يمكن تقدير نتائج تطبيق ىذا القانون عمى الوضع االقتصادي لمطائفة الييودية في

مصر

()38

.
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 النشاط السياسي لمطائفة اليهودية في مصر :تمتع الييود المصريون بوضع سياسي جيد داخل المجتمع المصري نتيجة لمعالقة الخاصة
التي أقاميا الييود مع كل حاكم جديد يتولى السمطة في مصر .ومنذ عيد محمد عمي باشا والى

قيام ثورة تموز  7952كان ىناك تقارب متبادل بين ييود مصر واألسر الحاكمة ,وكان لنفوذىم
االق تصادي دور في توطيد عالقاتيم بذوي النفوذ السياسي ,وحين تشكمت مجالس البمديات في عيد
محمد عمي باشا ضمت بين أعضائيا عدد من الييود ,وفي عيد الخديوي عباس حممي األول

( )7854-7848تم تعيين يعقوب قطاوي كبير أسرة قطاوي الشييرة مدي ار لمصمحة سك النقود
,وظل محتفظا بيذا المنصب في عيد الخديوي سعيد باشا (, )7863-7854وتم تعيينو بمنصب
كبير الصيارفة في عيد الخديوي إسماعيل ( )7879-7863وىو المنصب الذي تواله بعده البارون
يعقوب منشة

,وانضم االثنان إلى حاشية الخديوي إسماعيل وشاركاه في بعض االستقباالت

الرسمية ,كما استعان بيما في مفاوضات الحصول عمى قروض من بيوت المال الييودية واألوربية

.

()39

وفي عيد الخديوي توفيق ( )7892 -7879كان لعائالت (قطاوي – موصيري -ىراري –
عاداة )عالقات متميزة مع األسرة الحاكمة ,ومنح يعقوب قطاوي عام  7888لقب (بك) ,وكان أول
ييودي ينال ىذا المقب .وفي عيد الخديوي عباس حممي الثاني ( )7974-7892حظي المحامي
واألديب الصحفي الييودي (مراد فرج ليشع ) بعالقة وثيقة بالخديوي الذي أوكمو في قضاياه

الخاصة حتى أصبح محاميو الخاص ,فضال عن تقرب عدد أخر من الشخصيات الييودية التي
ىيمنت عمى استثمارات الخديوي ومضارباتو المالية.

()48

و إن كانت عالقة الييود المصريين كطائفة بحكام مصر عالقة متميزة ,فإننا نجد بأنيم
كأفراد استطاعوا ان يقيموا عالقات جيدة أيضا مع قادة الحركة الوطنية في مصر ,ومن ثم حظوا

بثقة الوطنيين المصريين ,وفي ميدان الحركة الوطنية أسيم بعض أبناء الطائفة الييودية في

النشاط الوطني المعادي لسمطات االحتالل البريطاني ,ولعبوا دو ار في إيقاظ الوعي الوطني لدى
غالبية المصريين ,كان من أبرزىم يعقوب روفائيل صنوع (, )7972-7839الذي انتقد من خالل
صحيفتو (أبو نظارة ) األحوال العامة وندد بسمطات االحتالل البريطاني ,مما دفع الناس الى قراءة

ىذه الصحيفة ومتابعة أخبارىا .

()47

واذا كان ييود مصر يفخرون بأن فتاة من طائفتيم تدعى (فورتينيو ليفي) شاركت في

مظاىرات النساء أثناء ثورة ,7979فيم يفخرون أيضاً بان بعض أفراد طائفتيم انتمى لحزب الوفد
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,ومن ىؤالء فميكس بن زافين وىو محامي ولد في طنطا عام 7895وكان صييونيا ووفديا متحمسا
عرف بكتاباتو الفرنسية المؤيدة لكفاح زعيم حزب الوفد سعد
في آن واحد ,واليان فينبير الذي ُ
()42
زغمول .
كما لعب الييودي المصري ليون كاسترو وىو محامي وصحفي مشيور دو ارً ممي ازً في
مساندة حزب الوفد ,وكان كاسترو رئيس تحرير الصحيفة الفرنسية اليومية (الحرية) والناطق باسم
الوفد في اوربا ,وقد رافق سعد زغمول في مفاوضاتو في لندن ,وعاد ليبدأ عن طريق صحيفتو حممة

من اجل االستقالل ومناىضة سياسة االحتالل البريطاني ,كما كان يوسف دوبيكوتو من البارزين

في حزب الوفد في مدينة اإلسكندرية ,وكان معروفا بمعارضتو لالحتالل البريطاني ,وقد انتخب
عضواً ألول مجمس نواب وفدي عام .7927ومع إن الييود المصريين لم ينتموا لمحزب بأعداد

كبيرة ّإال ّأنيم كانوا يشعرون بأنو قوة ال يمكن تجاىميا (.)43

بمغ إسيام الييود المصريون في الحياة السياسية المصرية ذروتو بتعيين أول وزير ييودي في
تأريخ مصر الحديث وىو يوسف قطاوي باشا الذي شغل منصب وزير المالية في و ازرة احمد زيور

باشا األولى ( 24تشرين الثاني  73-7924اذار ,)44( )7925ثم اختير وزي ارً لممواصالت في
و ازرة احمد زيور باشا الثانية ( 73اذار  7-7925حزيران , )7926واستمر في منصبو حتى 6

ايار  ,7925اذ عين محمد حممي عيسى وزي ار لممواصالت بدال من يوسف قطاوي الذي قدم
استقالتو ,كان تعيين ييودي مصري بمنصب وزير دليل عمى مدى التسامح والمساواة الذي تمتع

بيما أبناء الطائفة الييودية في مصر.

()45

وكذلك أسيم الييود المصريون في المفاوضات التي دارت بين مصر وبريطانيا بشأن
تحقيق الجالء ,فقد كان يوسف قطاوي ضمن الوفد الرسمي الذي سافر إلى لندن لمفاوضة المورد

كرزون عام ,7922كما شارك الييود في وضع القوانين التي تنظم سير األمور في البالد ,إذ عين
يوسف قطاوي عضوا في لجنة الثالثين التي الفتيا و ازرة عبد الخالق ثروت عام  7922لوضع
الدستور وقانون االنتخابات ,كما عين المحامي الييودي زكي عريبي ضمن المجنة التي شكميا

مجمس قيادة ثورة 23تموز  7952لوضع الدستور المؤقت لمبالد (.)46

ومارس عدد من المثقفين الييود نشاطيم في الحياة اإلدارية ,فكان حراري باشا مراقب
حسابات عام بو ازرة المالية ,واصالن قطاوي سكرتير عام لمصمحة األمالك التابعة لو ازرة المالية

ومندوبا عن الحكومة المصرية في شركة قناة السويس ,ومندوبا لمحكومة في البنك األىمي
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المصري ,وأصبح أخوه رينيو عضواً في مجمس النواب عن دائرة كوم امبو وعضو الجمعية
الزراعية الممكية .

()47

دور الطائفة اليهودية المصرية في تأسيس المنظمات اليسارية في مصر
قام أبناء الطائفة الييودية في مصر بدور ريادي في قيادة و تأسيس العديد من منظمات
اليسار المصري منذ ان بدأت األفكار االشتراكية باالنتشار في مصر مطمع القرن العشرين

آب  7927تأسس الحزب االشتراكي المصري بزعامة (جوزيف روزنتال)

()48

,ففي

وىو ييودي مصري

كان يعمل صائغاً في مدينة اإلسكندرية ,وقد تغير اسم الحزب في عام  7923إلى الحزب

الشيوعي المصري.

()49

وفي عام  7934قامت مجموعة من الييود المصريين بتأسيس (رابطة أنصار السالم ) ,التي
تزعميا بول جاكو دي كومب ,واقتصر نشاطيا عمى أوساط األجانب وغالبيتيم من الييود

المصريين امثال (يوسف درويش – صادق سعد –ريمون دويك) وكان اليدف من تأسيسيا ىو

مناىضة الفاشية .

()58

وقد يعود السبب في ان تكون مدينة اإلسكندرية حاضنة لألفكار اليسارية قبل

غيرىا من المدن المصرية راجعا الى موقع المدينة عمى البحر المتوسط ,فكانت عمى حد تعبير

المؤرخ المصري عبد العظيم رمضان ((أشبو بنافذة تيب منيا مختمف التيارات الفكرية الواردة من
الخارج )).

()57

وفي بداية عام  7939تأسس في القاىرة واإلسكندرية تجمع جديد عرف بـ (االتحاد

الديمقراطي),بزعامة ثالثة من الييود المصريين وىم كل من ىنري كوريل ومارسيل إسرائيل وىميل
شوارتز,وسرعان ما حصل خالف في األفكار فيما بينيم ,نتج عن ذلك الخالف تشكيل ثالثة

منظمات يسارية مستقمة ,عرفت المنظمة األولى بأسم (تحرير الشعب ),التي أسسيا مارسيل
اسرائيل بين عامي ,7948-7939أما المنظمة الثانية فكانت تدعى بـ (الحركة المصرية لمتحرر
الوطني ) التي عرفت اختصا ار باسم (حمتو),والتي أسسيا ىنري كوريل عام ,7943أما الثالثة

فعرفت بـ (ايسكرا) وتعني الش اررة ,وقد أسسيا ىميل شوارتز عام .7943

()52

وفي عام  7946تأسست منظمة الطميعة الشعبية لمتحرر,التي عرفت اختصا ارً بأسم
(طشت),والتي اشتيرت أيضا باسم (الفجر الجديد) وكانت بزعامة يوسف درويش وصادق سعد

وريمون دويك.

()53
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وشيد عام  7947اتحادا بين منظمة (اسكرا) ومنظمة الحركة المصرية لمتحرر الوطني (حمتو)
نتج عنو تأسيس منظمة جديدة باسم (الحركة الديمقراطية لمتحرر الوطني ) التي عرفت اختصا ار بـ

(حدتو)

()54

وأسس في عام ( 7948المنظمة الشيوعية المصرية)(,م.ش.م) بجيود كال من اوديت حزان
وزوجيا سيدني سيالمون وميشيل كامل وىم جميعا من الطائفة الييودية في مصر

()55

,وبغض

النظر عن األسباب التي دفعت بييود مصر بالتوجو نحو الفكر اليساري اال انيم لعبوا دو ار واضحاً

في تأسيس وقيادة المنظمات اليسارية في مصر .
 النشاط الصهيوني لمطائفة اليهودية في مصر :أولت الصييونية العالمية اىتماما كبي ار بمصر بيدف اتخاذىا قاعدة لنشاطيا ,وذلك
العتبارات عدة ,أىميا موقع مصر المجاور لفمسطين ,فضال عن وجود طائفة ييودية كبيرة في

مصر بإمكانيا أن تمعب دو ار كبي ار في خدمة األىداف الصييونية ,لذلك نجد ان بداية النشاط

الصييوني في مصر واكبت بداية ظيور الصييونية الحديثة(.)56

وعمى الرغم من الوضع المتميز الذي تمتعت بو الطائفة الييودية في مصر ,فقد انجذب قسم
من أبنائيا نحو الحركة الصييونية ألسباب مختمفة ,من بينيا الضغوط التي مارستيا المنظمة

الصييونية العالمية عمى ىذه الجالية بيدف اشتراكيا في النشاط الصييوني ,األمر الذي ادى في
النياية الى تغيير جذري في مستقبل تمك الطائفة ,وساىم في تصفية وجودىا في مصر وىجرتيا

خارج البالد (.)57

وفي شباط  7897وبعد ان اصدر زعيم الحركة الصييونية تيودور ىرتزل(**)(-7868
 )7984كتابو الموسوم (الدولة الييودية ) في عام , 7896أسس جوزيف ماركو باروخ أول جمعية
صييونية في القاىرة باسم (جمعية باركوخبا الصييونية ) ,التي نجحت في تأسيس فروع عدة ليا

في اإلسكندرية وبور سعيد والمنصورة وطنطا .

()58

وقد عممت تمك الجمعية عمى ترويج الفكرة الصييونية في األوساط الييودية في مصر
كالمعابد والمنتديات  ,ومن األفكار التي كانت تدعوا ليا تكوين جيش ييودي ,واحتالل فمسطين
بالقوة ,كما اصدر باروخ في مصر صحيفة الكرمل بالمغة الفرنسية .وقد وصل عدد أعضاء ىذه

الجمعية في عام  7982إلى ما يقرب من ( )368عضوا اغمبيم من الييود االشكناز ,ويقال انيا
توقفت عن العمل عام  7984لصعوبات تنظيمية ومالية.
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توالى بعد تمك الجمعية إنشاء الجمعيات الصييونية السيما بعد زيارة ىرتزل لمصر عام
, 7983التي أعقبيا تأسيس واحدة من أىم الجمعيات الصييونية في مصر ,اال وىي جمعية (بن
صييون ) التي تأسست في مدينة اإلسكندرية عام ,7988وأعمنت تبنييا لبرنامج المؤتمر

الصييوني األول ,الذي عقد في سويس ار عام ,7897والذي تقرر فيو تأسيس دولة إسرائيل (.)68

وقبيل الحرب العالمية األولى تأسس في مدينتي القاىرة واإلسكندرية وحدىا نحو  74جمعية

صييونية ىدفيا الدعوة إلى األفكار واألىداف الصييونية ,ففي القاىرة أسست جمعية أبناء صييون
عام  7988التي كانت مخصصة لألطفال ومن ىم دون سن الخامسة عشر ,وجمعية األدب

العبري عام ,7985وجمعية أحباء صييون عام ,7986ولجنة التنسيق الصييونية عام
,7989وجمعية أبناء صييون إلى األمام عام , 7978واتحاد أطفال صييون عام ,7977والدائرة

القومية الييودية ودائرة ىرتزل عام .7972

()67

وفي اإلسكندرية أسس شارل بغدادي أول جمعية صييونية عام , 7898محاوال أن يجمع
فييا صفوة االشكناز والسفارديم  ,ثم تحولت ىذه الجمعية الى فرع لجمعية بركوخبا عام ,7987ثم

تأسست الى جانبيا جمعيات أخرى مثل جمعية أمل صييون ,7984وجمعية عمال صييون
وجمعية ابناء صييون التي اتحدت مع جمعية زئير صييون عام .7989

()62

ومع قيام الحرب العالمية االولى عام  7974اتجيت الى مصر وتحديدا الى مدينة

اإلسكندرية أعداد كبيرة من الييود القادمين من فمسطين بسبب اإلجراءات الصارمة التي اتخذتيا
الدولة العثمانية تجاىيم ,اذ قامت بطرد عدد كبير من الييود الذين ال يحممون الجنسية العثمانية

من فمسطين ,وقد أعطى ىؤالء دافع ميما لمعمل الصييوني في مصر.

()63

نزل ىؤالء المياجرون في ميناء اإلسكندرية ,إذ أقاموا معسكرات أُطمق عمييا اسم (معسكرات
التحرير ) ,وقد حظوا برعاية السمطات البريطانية والحكومة المصرية ,فضال عن دعم الطائفة

الييودية في مصر ليم  ,ففي اإلسكندرية دعا ادجار سوارس (رئيس الطائفة الييودية) إلى اجتماع
حضره ما يقارب الـ ( )4888شخص تم النقاش فيو حول الوسائل التي يمكن أن تساىم في مساندة
ييود فمسطين ,ونتج عن ىذا االجتماع إنشاء صندوق إغاثة لييود فمسطين في اإلسكندرية يتم عن

طريقو جمع التبرعات من الدول المتعاطفة مع الييود ليتم إرساليا إلى فمسطين (.)64

وقد تبنت الطائفة الييودية في اإلسكندرية ميمة تنظيم أوقات ىؤالء المياجرين ,وكانت

ىناك دروس مكثفة لتعميميم المغة العبرية والتأريخ الييودي ,كما كانت ىناك عممية تدريب عسكري

مستمرة اتخذت في البداية شكل األلعاب الرياضية ,وكانت ىناك عممية تعبئة صييونية قام بيا
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دعاة مختصين اشتير بينيم (فالديمير جابوتنسكي )الذي كان احد ابرز قادة الحركة الصييونية
المتشددين .

()65

كان جابوتنسكي وىو ييودي من أصل روسي ,قد ألف لجنة ضمت بين أعضائيا موسى
قطاوي رئيس الطائفة الييودية في مصر لتقوم بإقناع الجنرال ماكسويل (قائد القوات البريطانية في
مصر ) بفتح باب التطوع أمام الييود الوافدين الى مصر من فمسطين ,وقد أسفر ىذا المسعى عن

تكوين فرقة ييودية في عام ,7975كان موقعيا غرب مدينة اإلسكندرية ,أطمق عمييا البعض اسم
(كتائب أبناء صييون ) ,بينما اسماىا البعض اآلخر بـ (فرقة النقل البغالي الصييونية ),قارب

عددىا الـ ( )588متطوع ,وانظم إلييا ( )758متطوع من ييود اإلسكندرية ,خدمت ىذه الفرقة في
صفوف الجيش االنكميزي ,وشاركت في حممة الدردنيل عام ,7975وفي عام  7976تم تسريح

أفراد الفرقة الييودية بعد ان باءت ىذه الحممة بالفشل .

()66

بعد حل ىذه الفرقة أصدرت السمطات البريطانية اوام ارً في  5آب  7977بتكوين الفيمق
الييودي لممساىمة في العمميات الحربية في فمسطين ,وأعمن رسميا في لندن عن تشكيل الكتيبة رقم

( )38التي أسندت رئاستيا إلى الكولونيل جون ىنري باترسون ,وىو ضابط بريطاني من أصل
ييودي ,وكان متعاطفا مع الحركة الصييونية ومؤيداً ليا ,وتقرر ارسال ىذه الكتيبة إلى مصر

الستكمال تدريبيا ,فوصمت إلى اإلسكندرية في شباط عام ,7978إذ أقامت ليا الطائفة الييودية

ىناك استقباال حافال وقد اشترك ( )728جندي من فرقة النقل البغالي الصييونية التي سبق ذكرىا
في ىذه الكتيبة ,وعندما وصمت الكتيبة إلى القاىرة اقيم ليا استقبال أخر في المعبد الييودي

الرئيسي في المدينة ( .)67وفي عام  7977تمكن ليون كاسترو من تأسيس فرع لممنظمة الصييونية
في مصر بإسم (منظمة الصييونيين بمصر ) او ما عرف بـ (االتحاد الصييوني المصري) ,الذي
تولى جاك موصيري رئاستو وقد استطاعت ىذه المنظمة ان توحد باقي الجمعيات الصييونية تحت

لوائيا ,وان تنشئ ليا فروعا في المدن المصرية الكبرى .

()68

 موقف الطائفة اليهودية في مصر من تصريح بمفور ( 1تشرين الثاني )7779كان صدور تصريح بمفور في  2تشرين الثاني  7977مدعاة لمفرح واالبتياج لدى أبناء
الطائفة الييودية في مصر ,وأقامت (منظمة الصييونيين بمصر) حفال بمدينة اإلسكندرية ,حضرة
احمد زيور باشا محافظ اإلسكندرية آنذاك وكبار رجال الطائفة الييودية ,كما قامت جمعية (زئير

صييون) حفال أخر حضره مابين ( 7888الى  )8888شخص فضال عن وفود ما يقرب من 28
منظمة مختمفة في مصر وفمسطين ,وفي ختام االحتفال قرر رئيس الطائفة الييودية وبتأييد من
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الحاضرين إرسال برقيتين إلى رئيس وزراء بريطانا لويد جورج ,والى رئيس المنظمة الصييونية
حاييم وايزمان وانشد الحاضرون النشيد الوطني الصييوني المعروف بـ (ىاتكفا) وىي كممة عبرية
تعني األمل (.)69

جاء في البرقية الثانية التي أرسميا جاك موصيري إلى حاييم وايزمان ((إن ىذا االجتماع
الحاشد لييود اإلسكندرية وافق باإلجماع إعادة بناء فمسطين كوطن قومي لمييود ...انو –أي جاك

موصيري -يتوقع أن تصبح فمسطين دولة ييودية تماما تكون العبرية لغتيا الرسمية ,وان أمل
الصييونيين أن ال يتزايد عدد السكان العرب في فمسطين)) (. )78

ظل الييود في مصر يحتفمون بذكرى صدور تصريح بمفور كل عام وييتفون في
مظاىراتيم (عاش الييود) ,وفي  4تشرين الثاني 7978بعثت المجنة المركزية لممنظمة الصييونية
بمصر رسالة الى السير (ريجنالد وينجت ) المندوب السامي البريطاني في مصر تعرب فييا باسم

ييود القاىرة واإلسكندرية وطنطا وبور سعيد والمنصورة عن أعمق مشاعر االمتنان واإلخالص
الشديد .

()77

وفي نيسان  7978قامت المجنة الصييونية متمثمة برئيسيا حاييم وايزمان بزيارة مصر
,وعرض األخير عمى أبناء الطائفة الييودية في مصر أفكاره الداعمة لمصييونية العالمية مناشداً

إياىم بعدم معارضة الصييونية والتي تحظى بتأييد الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا ,وكتب
وايزمان تقري ار عن رحمتو أشار فيو إلى إن زعماء الطائفة الييودية في مصر كانوا معادين لمحركة

الصييونية من الناحية النظرية ,لكنو نجح في إقناع جاك موصيري بتكوين قسم اإلغاثة الصييوني

في القاىرة (.)72

وفي  72آب 7978عقد عدد من كبار الرأسماليين الييود في اإلسكندرية ,وعمى رأسيم
فيميب منشو وفكتور ناجيار وجوزيف بتشوتو اجتماعا ,أعمنوا فيو وجوب تكوين لجنة اليدف منيا

توحيد الجمعيات الييودية ,وتوجيييا نحو االىتمام بكل مالو صمة بفمسطين ,والمساعدة عمى توطين
الييود ,وانشاء المستشفيات والجمعيات الخيرية ,والعناية بكل ما يمكن ان يساعد عمى زيادة التقدم
المادي والفكري لييود فمسطين .

()73

وفي  2تشرين الثاني  7979في الذكرى الثانية لصدور تصريح بمفور سارت في القاىرة
واإلسكندرية وطنطا مظاىرات اشتركت فييا الكشافة الييودية في القاىرة وحاخام الييود في

اإلسكندرية ,ثم أصبحت تمك المظاىرات تقميدا يتجدد كل عام دون ان يقابمو رد فعل معاد من
جانب األىالي والسمطات المصرية .

()74
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ويبدو إن الطبقة السياسية الحاكمة في مصر ورجال الدين اإلسالمي لم يتنبيوا في بداية
األمر لنتائج الحركة الصييونية ولم يجدوا غضاضة في االستقبال الرسمي لوايزمان ,واألدىى من

ذلك ان شيخ األزىر تبرع بمبمغ ( )788جنيو إلحدى الجمعيات الصييونية دون إدراك لمخاطر تمك

الحركة العنصرية عمى المدى القريب ,وان التبرعات الداعمة لمحركة الصييونية كانت تجمع

بمباركة حكومية .

()75

كما ان السمطة الحاكمة في مصر آثرت عدم التدخل في شؤون الطائفة

الخاصة ,يتضح ذلك جمياً من مناشدات بعض أعضاء الطائفة الييودية  -الناقمين عمى أوضاعيا

– الحكومة المصرية مطالبين بإقصاء رئاستيا ,لكن الحكومة المصرية تجاىمت تمك المناشدات

واعتبرت ذلك شأن خاص بالطائفة (.)76

ومع مطمع العقد الثاني من القرن العشرين ساىمت (المجنة العاممة لصالح ارض إسرائيل )
,والتي تأسست في اإلسكندرية عام 7978مساىمة فعمية في نقل اآلالف من الييود المياجرين من
أوربا إلى فمسطين ,وكانت ىذه المجنة تضم في صفوفيا عددا كبي ار من وجياء المدينة .

()77

وعمى أثر مؤتمر سان ريمو الذي عقد في ايطاليا في نيسان ,7928وصدور نظام
االنتداب ,أصبحت فمسطين تحت االنتداب البريطاني ,وقد أعطى ذلك حاف ازً لمنشاط الصييوني
في مصر ,وفي عام  7927كان في القاىرة وحدىا خمس جمعيات صييونية ,وبمغ العدد اإلجمالي

لدافعي رسوم العضوية في المنظمة الصييونية في مصر ( )2888عضو )78(.كما أعيد تشكيل

المنظمة الصييونية في مصر عام  7927إذ تولى رئاستيا الرأسمالي الييودي جوزيف شيكوريل
بدال عن جاك موصيري الذي استقال عام .7978

()79

وفي كانون األول  7922قام وايزمان بزيارتو الثانية لمصر ,والتقى ىناك بمجموعة من
أبناء الطائفة الييودية من المؤيدين لفكرة الصييونية العالمية وعمى رأسيم جوزيف شيكوريل.

()88

وبعد تمك الزيارة قال وايزمان ((إن األمل في نشاط الصييونية يكون باالعتماد عمى الييود الروس

المقيمين في مصر الن الييود المصريين غير ميتمين وال امل فييم )).

()87

وفي عام  7924ازداد نشاط التنظيمات الصييونية في مدينة اإلسكندرية ,ونشطت بعض
الجماعات المناصرة لمصييونية ,من أىميا الجماعة التي أطمق عمييا جماعة (الفيمونيا) في حي
محرم بك ,وجماعة (بينو) في الحي اليوناني في اإلسكندرية ,أما المحفل الصييوني (بني بريت)
فقد عمل عمى إنشاء رابطة لمحاربة ما يسمى بـ (العداء لمسامية ) ,ونظم اجتماعاً جماىي ار في

مؤسسة األيتام اإلسرائيميين في القاىرة.

()82
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وفي نيسان  7925زار وايزمان مصر لممرة الثالثة ,وأقامت لو المجنة اإلدارية لبيت إسرائيل
حفل تكريمي حضره كبار الميتمين بالحركة الصييونية ,وفي الحفل أعمن الحاخام حاييم ناحوم

رغبتو األكيدة في دعم الحركة الصييونية .

()83

في عام  7926قام وفد من أساتذة المدارس الييودية في فمسطين بزيارة مصر وأقام ليم
االتحاد الصييوني المصري حفل عشاء حضره وزير المعارف المصري الذي قام بدوره بدعوتيم إلى
حفل غداء في اليوم التالي ,ووعدىم بأن يبادليم وفد من المعممين المصريين الزيارة .

()84

وبتأثير من زعماء الصييونية العالمية التي تكررت زياراتيم لمصر ,انتمى بعض أبناء
ا لطائفة الييودية في مصر إلى الحركة الصييونية,وابدوا استعدادىم لممساىمة في تأسيس دولة
ييودية في فمسطين ,ووفقا لذلك أسس في مصر العديد من الصحف ذات التوجو الصييوني .ففي

عام  7928اصدر البير موصيري صحيفة (إسرائيل ) لتكون أول صحيفة صييونية تصدر بالمغة

العربية واستمرت ىذه الصحيفة حتى عام .7934

()85

وفضال عن صحيفة إسرائيل صدرت مجمة

الفجر عام , 7924و في عام  7937صدرت صحيفة الصوت الييودي وصحيفة المنبر الييودي
بالمغة الفرنسية وصحيفة الشمس ذات التوجو الصييوني البارز عام  7934وغيرىا .وبحمول عام

7948اصبح عدد الصحف الييودية في مصر يقرب من الـ ( )58صحيفة معظميا بالمغة العربية
,وكان لتمك الصحف دور ميم في التأثير عمى الرأي العام المصري وكسب دعم وتأييد قسم من
أبناء الطائفة الييودية في مصر لمحركة الصييونية  ,اذ دعت بعض تمك الصحف والمجالت إلى

امتالك الييود لألراضي ولممحالت التجارية في فمسطين ,كما دعت أكثرىا إلى اليجرة الييودية إلى

فمسطين .

()86

وفي أوائل عام  7929عاد إلى مصر الصحفي الصييوني البير ستراسمسكي الذي كان قد
غادر مصر عام 7923متجيا إلى باريس ليساىم مع جابوتنسكي بتأسيس حزب التصحيحيين

(***)

في باريس عام , 7925الذي تميز بعنصريتو وانحيازه الالمتناىي لمحركة الصييونية ,وعند عودة
ستراسمسكي الى مصر ,قام بتأسيس فرع لحزب التصحيحيين يدعوا إلى نشر األفكار الصييونية

المتطرفة ,ويجمع حولو المتحمسين لفكرة الصييونية من أبناء الطائفة الييودية في مصر ,لذا كان
لنشاط التصحيحيين في مصر رد فعل واضح عمى تنامي الفكرة الصييونية لدى ييود مصر تمك
الفكرة التي لم تكن حتى ذلك الوقت قد بمغت درجة واضحة من النضوج ,إذ أليب تطرف

التصحيحيين حماسة الحركة الصييونية في مصر ,وجعميا أكثر اندفاعا ,وبدا واضحا حجم الشعبية
التي يتمتعون بيا في مصر حين دعت المنظمة الصييونية العالمية الييئات الييودية في مصر

النتخاب مندوب يمثميا في المؤتمر الصييوني السابع عشر المزمع انعقاده في مدينة بازل بسويس ار
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خالل الفترة ( 38حزيران  75-تموز ,)7937فقد قام التصحيحيين بترشيح جابوتنسكي ليمثل
مصر في المنظمة ,وتقدمت مدام اجيون منافسة لو ,وقد تفوق مرشح التصحيحيين في االنتخابات
بفارق كبير ,اذ حصل عمى ما يقرب من سبعمائة صوت ,بينما لم تحصل منافستو عمى أكثر من

ثالثمائة صوت .

()87

شيدت ثالثينيات القرن العشرين نشاطا صييونيا مكثفا في مصر ,فقد نشطت فروع القاىرة

لالتحاد الدولي لمشبيبة الييودية ,والنادي الييودي في مجال العمل بين أوساط الشباب .وعمى الرغم
من قيام عدد من زعماء الصييونية العالمية أمثال حاييم وايزمان ,وناحوم سوكولوف ,وبرودتسكي

وغيرىم بزيارة القاىرة ,إال إن مركز النشاط الصييوني في تمك الفترة كان في مدينة اإلسكندرية ,إذ

عقدت اجتماعات كبيرة ناقشت دعم الحركة الصييونية ,ومن ناحية أخرى أسست (مسز بنزابون)

جمعية لجمع التبرعات الداعمة لمصييونية ,كما تم افتتاح مكتبة خاصة بالثقافة الصييونية في

مدينة اإلسكندرية عام .7932

()88

وفي العام ذاتو أسست المنظمة الصييونية ما عرف بـ (الجمعية

المصرية ألصدقاء الدراسات العبرية) برئاسة (رودولف شالوم ) ,بغية تكوين العناصر القادرة عمى
نشر الثقافة العبرية بين أبناء الطائفة الييودية ,وكانت تمك الجمعية تبعث في كل عام بعدد من

أعضائيا إلى فمسطين ليتزودوا بالفكر الصييوني والثقافة الصييونية .

()89

يبدو أن ميول الييود المصريين كانت موزعة بين انتمائيم لمصر ورغبتيم في تأسيس الدولة

الييودية ,وما يؤكد تمك الرغبة ان الطائفة الييودية المصرية جمعت تبرعات إلنشاء مستعمرة
ييودية في فمسطين تيدييا باسميا إلى المياجرين الييود إلى فمسطين ,وقد تأسست تمك المستعمرة

بتكمفة قدرىا ثالثون ألف جنيو مصري ,وافتتحت رسمياً سنة ,7933وأطمق عمييا اسم (كفار
جوديا ) أي القرية الييودية .

()98

وفي شباط  7933قام ناحوم سوكولوف (رئيس المنظمة الصييونية العالمية ) بزيارة مصر في

طريقو الى فمسطين وخالل زيارتو قابل الممك فؤاد ( )7936-7977في قصر عابدين ,ثم القى
محاضرة نظمتيا المنظمة الصييونية في مصر في الكنيست االشكنازي .

()97

تراجعت فاعمية النشاط الصييوني لدى ييود مصر خالل فترة الثورة الفمسطينية (-7936
,)7939وربما كان ذلك التراجع عائدا إلى أصداء التأييد العربي لمشعب الفمسطيني وحقو المشروع
في المقاومة ,التي أقنعت بعض الييود المصريين بأن ىناك تعارض بين مساندة الصييونية والوالء

لمصر ,وان تأييدىم لمصييونية قد ينعكس سمبا عمى أوضاعيم في المجتمع المصري .
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الم ّدة لم تخلُ من زيارات قام بيا دعاة الصييونية العالمية إلى مصر
ومع ذلك فان تمك ُ
,كالزيارة التي قام بيا جابوتنسكي  ,الذي عقد مؤتم ار صحفيا في فندق سيسيل بمدنية اإلسكندرية

في  5تموز ,7937تناول فيو المشكمة الفمسطينية ,واعمن استنكاره لفكرة التقسيم وأكد عمى إصرار

المنظمة الصييونية الجديدة عمى اقامة دولة ييودية ضمن الحدود التأريخية إلسرائيل ,ودعا إلى
ضرورة تنظيم اليجرة عمى نطاق واسع وفرض إقامة الدولة الييودية في فمسطين عمى معارضييا

العرب بشكل قسري.

()93

كما قام وايزمان في عام  7938بزيارة الى مصر حاول فييا طمأنة الحكومة وتخفيف حدة
األصداء التي أفرزتيا الثورة الفمسطينية آنذاك.

()94

ومع حمول أربعينيات القرن العشرين تصاعد النشاط الصييوني في مصر في شتى
الميادين ,وشيدت مصر أثناء الحرب العالمية الثانية ( )7945-7939تواجد أعداد كبيرة من
جيوش الحمفاء,كان من بينيم جنود متحمسين لفكرة إنشاء وطن قومي لمييود في فمسطين ,وسارعت

المن ظمة الصييونية في مصر إلى تسييل ميمة التقائيم بشباب الطائفة الييودية من ذوي الميول
الصييونية ,ونظمت ليم المقاءات بيدف التعاون لتحقيق األىداف الصييونية .

()95

وأسست المنظمة

الصييونية في مصر عام  7947لجنة باسم (المجنة الترفييية الييودية لمبحارة والجنود والطيارين ),
اتخذت ليا مق ار في شارع عدلي في القاىرة ,وأقامت تمك المجنة نوادِ ترفييية عدة في القاىرة

واإلسكندرية كان يؤميا الجنود الييود ,وكانت ىذه النوادِ في واقع األمر مرك از لمنشاط الصييوني
والتجسس ,ونقاطاً اللتقاء الشباب ذوي التوجيات الصييونية بيدف تطبيق أىدافيم السياسية
العنصرية المتمثمة باستيطان فمسطين وتحويميا إلى وطن قومي لمييود.

()96

وفي عام  7943أعيد تشكيل فرع المنظمة الصييونية في مصر بإسم (االتحاد الصييوني
العام) ,وحضر اجتماعو وتحدث فيو كل من دايفيد بن غوريون واسحق بن زفي ,المذان أصبحا فيما
بعد رؤساء لدولة إسرائيل.

()97

وفي عام  7944قرر رؤساء جياز مخابرات (الياغاناه) (****)– إحدى العصابات
الصييونية المتطرفة في فمسطين – توسيع نشاطيم االستخباري في مصر اذ كانت القاىرة في ذلك
الوقت مرك از لمنشاط البريطاني في الشرق األوسط  ,لضرورة معرفتيم ما سيكون عميو رد فعل القادة
العرب إذا ما أعمن عن قيام دولة ييودية في فمسطين ,ومن ىذا المنطمق قامت االستخبارات

الصييونية بتأجير مزرعة خارج مدينة اإلسكندرية ,لتصبح منتجع سياحي لجنود الحمفاء ,لكنيا
كانت في الحقيقة قاعدة لعمميات تيريب العممة وتسييل ىجرة الييود الى فمسطين .
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وفي شباط سنة  7944عقد اتحاد المنظمات الصييونية في مصر مؤتم ارً خطب فيو
(فيمكس التمان) ,الذي أصبح رئيساً لذلك االتحاد قائالً ((ان الوقت قد حان لقيام دولة الييود في
فمسطين وانو ما إذا فشموا في تحقيقيا سمما فإنيم سوف يحققونيا حربا)).

()99

وفي أوائل تموز  7944استدعى حسن رفعت (وكيل وزير الداخمية المصري) البير
ستراسمسكي وعددا من القيادات الصييونية ,وابمغيم ان الحكومة المصرية غير موافقة عمى إنشاء

فرع لممنظمة الصييونية الجديدة في مصر ,وبالتالي فأن عمييم إيقاف نشاطيم .
تشرين الثاني من نفس العام نفذت منظمة (شتيرن)

(*****)

()788

وفي 6

الصييونية عممية اغتيال لمورد (والتر

موين) الوزير البريطاني المقيم في القاىرة لمعارضتو لمشروع تيجير ( )788الف ييودي من أوربا

إلى فمسطين .

()787

وفي اذار 7945القي القبض عمى (رفائيل سادوفيسكي ) ذو التوجو الصييوني

الذي كان امينا عاما لممنظمة الصييونية الجديدة في مصر ,والذي كان عضوا في منظمة (شتيرن)

الصييونية ,وبذلك بدأت خيوط التنظيم الصييوني في مصر تتكشف بعد ان ثبتت إدانة زعيم

المنظمة الصييونية الجديدة ستراسمسكي بأعمال عنف مقصودة ضد أبناء الطائفة الييودية في

مصر عن طريق اعترافات سادوفيسكي,وعمى الرغم من صدور أمر بطرد ستراسمسكي في  28ايار
 7945اال ان طرده لم ينيي النشاط الصييوني في مصر .

()782

وفي مواجية ىذا النشاط الصييوني كان البد من ظيور تيار مصري معارض لمصييونية

,وقد تمثل ذلك بالمظاىرات المعادية لمصييونية التي نظميا رجال الدين في الجامع االزىر ردا
عمى قيام الييود المصريون في  2تشرين الثاني  7945بمظاىرة كبرى بمناسبة الذكرى الثامنة
والعشرين لتصريح بمفور ,اال ان تمك المظاىرة أحدثت ردة فعل معادية لمييود ,ربما بفعل تطور

الوعي القومي في مصر ,او ربما بسبب تصاعد حدة األعمال اإلرىابية واالغتياالت التي قامت بيا
المنظمات الصييونية في فمسطين اذ وصمت تمك االغتياالت ذروتيا عام , 7944وعمى أثرتمك

المظاىرة امتألت المساجد والصحف والشوارع بالدعاية المضادة لمييود .

()783

كما ظيرت ردة فعل معادية لمصييونية لدى بعض الييود المصريون ممن كان لدييم
توجيا يسارياً  ,متمثمة بالرابطة التي تأسست في اواسط عام  7946بيدف مقاومة النشاط
الصييوني في مصر ,التي عرفت بـ (الرابطة اإلسرائيمية لمكافحة الصييونية) ,كان من ابرز

مؤسسييا عز ار ىراري ومارسيل إسرائيل,وكان شعار البيان االول ليا (ضد الصييونية في صالح
الييود في صالح مصر )  ,وجاء في البيان ((اننا مصممون بكل قوتنا عمى مكافحة عمالء

الصييونية في مصر ,الذين يخونون المصالح الحقيقية لمييود المصريين لخدمة مصالح تتعارض

مع مصالح الييود والشعب المصري اجمعو)) ,حددت الرابطة أىدافيا بالكفاح ضد الصييونية ,
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وتوثيق العالقة بين ييود مصر والشعب المصري ,والعمل عمى تقريب وجيات النظر بين العرب
والييود في فمسطين ,وايجاد حل لمشكمة الييود المشردين,اال ان الحكومة المصرية انذاك وقفت
موقفاً سمبياً من تمك الرابطة ,وقامت بحميا في حزيران  ,7947بحجة الحفاظ عمى االمن العام
()784

بعد ا ن حدثت صدامات بين من يؤيد الصييونية ومن يعارضيا من ييود مصر .

ومع ذلك بقيت التنظيمات الصييونية ناشطة بين صفوف الطبقات الفقيرة من ييود مصر,

بيدف حمميم عمى اليجرة إلى فمسطين عن طريق إغرائيم بوعود الرخاء االقتصادي والحريات التي
تنتظرىم في دولتيم الموعودة ,ىذا من جانب ومن جانب أخر سعت الصييونية إلى توتر العالقة

بين ييود مصر وبقية الطوائف آممين ان يؤدي ذلك إلى ىجرة الييود إلى فمسطين ,فضال عن

القيام بأعمال تخريبية موجو ضد أمالك الييود في مصر لدفعيم إلى مغادرة البالد واليجرة الى

فمسطين .

()785

وفي تشرين األول عام 7946القت القوات المصرية القبض عمى ثالثة أفراد حاولوا شراء
ستمائة مسدس من أمين احد مخازن األسمحة الحكومية ,وكان ىؤالء الثالثة ينوون تيريب ىذه

المسدسات إلى أعضاء المنظمات الصييونية في فمسطين ,وكان احد ىؤالء الثالثة ينتمي لمطائفة
الييودية في مصر .وبعد اقل من شيرين ألقت الشرطة المصرية القبض عمى ثالثين شاباً وفتاةً

من الطائفة الييودية المصرية ,كانوا مجتمعين في منزل بشارع الخديوي ,تممكو سيدة ييودية من
أصول بمغارية ,وكشف التحقيق إن ىئوالء الشبان والفتيات كانوا يؤلفون عصابة صييونية تسمى بـ

(العبري الصغير),وان بعض أثرياء الييود في مصر أمدوىم بالمال .

()786

وفي  29ايار  7947صدر قرار ىيئة األمم المتحدة بتقسيم فمسطين ,وانياء االنتداب
البريطاني في موعد أقصاه  7آب  7948عمى أن يتم جالء القوات البريطانية بشكل تدريجي ,وىذا

يعني ان قيام دولة ييودية في فمسطين أصبح عمى وشك التنفيذ ,وقد أثار بحث القضية الفمسطينية
في األمم المتحدة في مصر وغيرىا من البمدان العربية شعو ار متعاطفا .وفي الوقت نفسو أعمن

حاييم ناحوم باسم الطائفة الييودية المصرية في كانون األول  7947أمام رجال الصحافة تجديد

والء الييود المصريين لمصر .

()787

وفي  6كانون الثاني  7948اكتشفت السمطات المصرية نشاطاً صييونياً لمجموعة من ابناء
الطائفة الييودية المصرية ,تمثل ذلك النشاط بجمع مبالغ مالية عن طريق التبرع وارساليا بشكل

سري الى فمسطين بيدف دعم الموقف الييودي ىناك ,فشددت الشرطة المصرية الر قابة عمى

الواردين والخارجين من مصر (.)788
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و قامت القنصمية المصرية بحيفا والقدس بعدم تسييل ميمة سفر الييود الى مصر وفضال

عن ذلك صدر قانون لتنظيم اقامة االجانب في مصر (.)789

ونتيجة لمرقابة الحكومية المتشددة تجاه النشاط الصييوني في مصر حرصت الوكالة الييودية
عمى ان يكون اتصاليا بعمالئيا في مصر بطريقة غير مباشرة عن طريق اشخاص بعيدين عن

الشبيات وليس لدييم ممفات امنية سابقة ,من االمثمة عمى ذلك استغالل نشاط اثنين من موظفي

شركتي فاكوم وشيل في منطقة االسماعيمية وىما كل من البيرت ساردا ولوسيان رزد ,المذان تقابال

مع (جوزيف كوىين) الموظف في شركة الكيرباء والذي كانت ميمتو تنظيم تمك االتصاالت (.)778

وفي  77كانون الثاني  7948تمكنت السمطات المصرية من اكتشاف محطة السمكية سرية
كانت تعمل من فيال (مونت كارلو) في مدينة المعادي والفيال عائدة الحد افراد الطائفة الييودية في

مصر الذي انتقل من شارع قصر النيل بيدف التضميل ووجد في الفيال اوراق وممفات ميمة واجيزة

السمكية عدة .

()777

وفي  75ايار  7948أعمن رسميا عن قيام دولة إسرائيل ,وردا عمى ذلك أعمنت مصر
دخوليا الحرب ضد إسرائيل ,وبتأثير مباشر إلحداث فمسطين بدأت الحكومة المصرية حممة موجية
ضد بعض أبناء الطائفة الييودية في مصر من المشتبو في انتماءاتيم وصمتيم بالحركة الصييونية

,فصادرت أمالكيم بقرار صدر في نياية ايار  ,7948كما قامت ضدىم بحممة اعتقاالت واسعة
النطاق .

()772

وفي نيسان عام 7948تمكنت السمطات المصرية من تحديد موقع محطة صييونية في
القاىرة ,كانت تديرىا فتاة ييودية.

()773

وحفاظا عمى أوضاع الطائفة الييودية في مصر فقد اظير زعماء الطائفة والئيم لمصر
وعدائيم لمصييونية ,وأعمن الحاخام ناحوم إن عمى ييود مصر ان يدافعوا عن بمدىم ضد

الصييونية ,كما حثيم عمى التبرع لعرب فمسطين ولمجيش المصري ,فساىم ييود القاىرة بـ
( )7680888دوالر,وييود اإلسكندرية بـ ( )880888دوالر ,ولم تشيد تمك الفترة حوادث عنف حتى
 28حزيران ,7948اذ شيدت حارة الييود بعض أحداث العنف ,كما ىوجمت بعض المحال

التجارية الييودية .

()774

وفي تموز  7948تمكنت السمطات المصرية من رصد نشاط اثنين من العناصر الصييونية

كانا يقيمان بمنزل الحدى العوائل الييودية في مصر بميدان طمعت حرب استعدادا لمقيام ببعض
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الميام المكمفين بيا من قبل العصابات الصييونية في فمسطين ,وبعد التحقيق تبين بانيما اليجيدان
المغة العربية كان احدىما يدعى ريتشارد والثاني ليسون ,وكانا يترددان عمى اماكن واىداف عسكرية

ميمة في مصر (.)775

ومن المظاىر االخرى لمنشاط الصييوني لمطائفة الييودية في مصر محاوالت تيريب االسمحة
من مصر الى فمسطين ,وقد تبين ان الييود كانوا يحصمون عمى االسمحة من التجار ,اذ كانوا

يشترون منيم اسمحة من مخمفات الجيش البريطاني ,وقد تمكنت الشرطة المصرية من مصادرة

اسمحة احد التجار الذي تمكن من جمع اسمحة تقدر قيمتيا بما يقرب من  7888جنيو ,واودعيا
في حقائب تم اخفائيا في غرفة استأجرىا في احد فنادق القاىرة .كما اكتشفت السمطات المصرية

مخزن لالسمحة في حديقة عمي شريف المجاورة لحديقة سفنكس باشا في اليرم ,وكان ذلك المخزن

يحوي اسمحة معدة لتيريبيا الى ييود فمسطين ,وكانت االسمحة توضع تحت كميات من البرتقال

متجية الى مدينة االسماعيمية تمييدا لتيريبيا الى فمسطين بمساعدة جنود المناطق الحدودية (.)776

كما ابمغت القنصمية المصرية في القدس ادارة المخابرات الحربية المصرية بان مؤسسة ييودية

قامت بشراء نفايات لمجيش البريطاني في مصر متمثمة بـ  7588طن من االسالك الشائكة
,وحصمت عمى تصريح من حكومة فمسطين باستيرادىا وحاولت في طريقيا الحصول عمى تصريح

التصدير من الحكومة المصرية ,لذا طمبت القنصمية من الحكومة المصرية رفض التصريح

بالتصدير

()777

.

وفي  79تموز  7948تعرضت محال الطائفة الييودية في شارع فؤاد في مدينة
اإلسكندرية لتفجير بالديناميت ,وفي  28تموز انفجرت قنبمة في محل داوود عدس لألقمشة في
شارع عماد الدين في مدينة القاىرة  ,وفي  7آب من نفس العام حدث انفجارات أمام محل بنزيون
بميدان مصطفى كامل ,ومحل جاتينو بشارع محمد فريد ,وفي  3آب استيدف انفجاران مبنى شركة
أراضي الدلتا بالمعادي ومحطة ماركوني لمتمغراف الالسمكي التي اعتبرت مرك از لالتصاالت
الييودية ,نتج عن تمك االنفجاريات خسائر كبيرة في أمالك الطائفة الييودية في مصر  .وعمى

الرغم من وضع حراسة مشددة عمى محال الييود عامة تفاديا لوقوع اعتداء عمييا ,اال ان ذلك لم

يمنع استمرار تمك التفجيرات ففي أيمول 7948حدث انفجار كبير في حارة الييود أودى بحياة()28

قتيال واصابة (, )67وترتب عميو انييار اربعة منازل وتصدع ست منازل أخرى .

()778

نتيجة لكل ذلك فضال عن ذات األسباب التي دفعت ييود البالد العربية الى اليجرة اثر
إعالن قيام دولة إسرائيل ,والتي وقفت ورائيا الوكالة الييودية والمنظمات الصييونية ,قرر عدد من

ابناء الطائفة الييودية في مصر – بعد إزالة قيود السفر في آب  -7949اليجرة الى خارج البالد
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بعد ان عمموا عمى تصفية مراكزىم المالية ,وحمموا معيم مبالغ طائمة ,وحتى تشرين الثاني
7949غادر مصر ما يقارب الـ 280888ييودي الى اوربا ,ووصل منيم الى إسرائيل ما يقارب الـ
 7268مواطن.

()779

الخاتمة:
تزامن النشاط الصييوني في مصر مع بداية ظيور الحركة الصييونية العالمية ,التي
وجدت في ييود مصر طائفة كبيرة  ,وقريبة جغرافياً من فمسطين بإمكانيا ان تسيم في دعم

وتحقيق المخططات الصييونية ,ويالحظ من خالل دراسة األوضاع العامة لييود مصر إنيم حظوا

بحرية دين ية واسعة وتسييالت حكومية ساىمت في ازدىارىم االقتصادي ,وفي الوقت ذاتو كان ليم
دور واضح في الشأن السياسي المصري ,وقد ساعد التسامح الديني وعدم تدخل الحكومة المصرية
في شؤون الطائفة ,فضال عن الموقف الشعبي المتسامح معيم عمى أن يمارس بعض أبناء الطائفة

الييودية في مصر نشاطيم الصييوني بشكل عمني دون أن يشكل ذلك في بداية األمر استف از از
لمطوائف األخرى ,وقد تكون تمك الالمباالة الشعبية والحكومية من النشاط الصييوني في مصر
ناتجة عن عدم إدراك وتقدير مخاطر ذلك المشروع العالمي الذي ينوي جمع الييود من أنحاء العالم

كافة وتوطينيم في فمسطين ,او قد يكون ذلك عائدا الي غياب الوعي القومي ,ومع تطور أحداث

القضية الفمسطينية واالطالع عمى النوايا العدوانية لمصييونية وتنامي الوعي القومي في مصر,او
بفعل تصاعد حدة األعمال اإلرىابية التي ارتكبتيا المنظمات الصييونية ضد معارضييا في

فمسطين ,والتي بمغت ذروتيا عام  ,7944أصبحت ممارسة األنشطة الصييونية في مصر تثير
استف از ازً عاما و ردة فعل حكومية وجماىيرية ,وقوبمت التظاىرات الييودية المؤيدة لمصييونية عام

 7945بمظاىرة مضادة ,واخذ الشارع المصري يتجو نحو معاداة الصييونية ,ولم تكن موجة

الغضب الشعبي المصري موجية ضد الييود لكونيم ييودا بل لنشاطاتيم المؤيدة لمصييونية التي
شكمت استف از از لمرأي العام المصري وكان ىذا االستفزاز المستمر من قبل ييود مصر سبباً

لالعتداء عمييم .

أن حدتو
يمحظ من خالل تمك الدراسة ان النشاط الصييوني في مصر بدأ مبك ارً ,إال ّ
كانت تزداد وتتضاءل تبعاً لمظروف العالمية والمؤثرات الخارجية ,اذ كان ذلك النشاط يتزايد عقب

كل زيارة من الزيارات التي كان يقوم بياء زعماء الحركة الصييونية لمصر  ,وكانت لقاءات تمك
الش خصيات الصييونية بأبناء الجالية الييودية تميب حماسيم وتعدىم بالرخاء االقتصادي وحرية
الرأي والديمقراطية المنشودة في دولتيم الموعودة ,كما إن وقوع مصر تحت سيطرة القوات

البريطانية ساىم في ان يحظى ذلك النشاط برعاية بريطانية وعند قيام الحربين العالميتين تسمل الى
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مصر الكثير من الضباط والجنود الذين خدموا في صفوف جيوش الحمفاء من المتحمسين لألفكار
الصييونية ,وأصبحت مصر مرك از لنشاطيم الصييوني واالستخباري .كما يالحظ ان مظاىر ذلك

النشاط تنوعت بين تأييد عمني واضح لمحركة الصييونية وجمع تبرعات لدعم موقف الييود في

فمسطين وتيريب اسمحة لمعصابات الصييونية فضال عن القيام باعمال تخريبية داخل مصر
الشغال الحكومة المصرية عن مناصرة القضية الفمسطينية وابعادىا عن الشأن الفمسطيني.

ويالحظ كذلك ان موقف زعماء الطائفة الييودية في مصر من الحركة الصييونية كان
متبايناً وفقا لظروف المرحمة وبالشكل الذي يحمي أبناء الطائفة وال يعرضيم لممخاطرة بأرواحيم
,في الوقت الذي كانت فيو الحكومة المصرية غير مبالية وداعمة لمنشاط الصييوني ,كان
حاخامات الطائفة من اشد المناصرين لمحركة الصييونية والمروجين لدعايتيا ,اال ان ىذا الموقف

تغير الموقف الحكومي المصري تبعاً لتطورات القضية الفمسطينية ,وأصبح
قد تغير بشكل تام مع ّ
زعماء الطائفة الييودية في مصر يعارضون األفكار الصييونية ويعمنون تأييدىم لمحكومة المصرية
حفاظا عمى مصالح وأرواح أبناء الطائفة الييودية .

إن تزايد النشاط الصييوني في مصر واقبال قسم من الطائفة الييودية الى تأييد األفكار
الصييونية ,وانخراطيم في منظماتيا لم يمنع القسم األخر من أبناء تمك الطائفة ومن ذوي

التوجيات اليسارية من اتخاذ موقف أخر معاكس تماماً لذلك ,فقد أسست في أواسط عام 7946

في مصر رابطة مناىضة لفكرة الصييونية العالمية ,عرفت بـ (الرابطة اإلسرائيمية لمكافحة
الصييونية ),التي كانت ترى بأن مصمحة أبناء الطائفة الييودية تقتضي الوقوف إلى جانب

الحكومة المصرية ومحاربة األفكار الصييونية ,التي حددت أىدافيا بالكفاح ضد الصييونية وتوثيق
العالقة بين أبناء الطائفة وباقي الطوائف الدينية في مصر ,والعمل عمى تقريب وجيات النظر بين

العرب والييود في فمسطين.
الهوامش:

 )7مصطفى كمال عبد العميم ,الييود في مصر من عصر البطالمة والرومان مع مقدمة عن الييود في العصر الفرعوني
,مكتبة القاىرة الحديثة (,القاىرة ,)7968,ص-ص .25-7

 )2لتفاصيل اكثر ينظر  :قاسم عبده قاسم ,الييود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني ,المؤسسة العربية
لمدراسات والنشر (,بيروت ,)7988,ص – ص .67-5

 )3كان نابميون متعاطفا مع الييود المصريين ربما بيدف كسب تاييد ييود فرنسا لو ,بعد اطالعو عمى االتصاالت التي جرت
بين ممثمي الييود في فرنسا وبين حكومة اإلدارة الفرنسية اتضح لو مدى الخدمات التي كان بمقدور الييود تقديميا لو ,لذا فانو
اصدر بمجرد وصولو الى مصر عام ,7798بياناً حث فيو جميع ييود أسيا وأفريقيا عمى مساعدتو من اجل اعادة ماوصفو بـ
(مجدىم الغابر),واعادة بناء مممكة القدس القديمة ,وما لبث نابميون ان وجو نداء اخر لمييود اثناء حصاره لعكا في  4نيسان

, 7799واصفا اياىم بـ (ورثة فمسطين الشرعيين) داعيا اياىم لمؤازرتو ليصبحوا بالمقابل اسياد بالدىم الحقيقيين  .ينظر :امين
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,رقم ((,)74الكويت ,)7984,ص .73

 )4عادل حامد الجادر ((,ييود مصر)) ,مجمة المؤرخ العربي (بغداد),العدد(,)35السنة الرابعة عشر ,7988,ص.82
 )5الطوائف الييودية في األقطار العربية
,د.ت),ص.47

,منشورات مركز زايد لمتنسيق والمتابعة (,دولة االمارات العربية المتحدة

 )6عرفو عبده عمي ,ييود مصر منذ الخروج األول إلى الخروج الثاني ,الييئة العامة لمقصور الثقافية
(,القاىرة,)2878,ص.787

 )7صمؤيل ايتينجر ,الييود في البمدان االسالمية ,7958-7858ترجمة :جمال احمد الرفاعي ,سمسمة عالم المعرفة ,العدد
(( ,)797الكويت ,)7995,ص.487

 )8نقال عن :جاك حاسون ,تاريخ ييود النيل ,ترجمة :يوسف درويش ,ط,2دار الشروق (,القاىرة ,)2888,ص.82

 )9النشاط الييودي في الدولة العثمانية من بدايات القرن الرابع عشر اليجري حتى سقوط الخالفة العثمانية (اعداد) احمد
حممي سعيد قطب ,مكتبة مدبولي (,القاىرة ,)2874,ص.779

( )78سيام نصار ,الييود المصريون بين المصرية والصييونية (,بيروت  ,)7988,ص-ص .74-73
( )77مجمة المؤرخ العربي ,)35(,المصدر السابق ,ص.83

( )72الطوائف الييودية في االقطار العربية ,المصدر السابق ,ص.48

( )73نصار ,المصدر السابق ,ص.75

( )74ياسر ثابت ((قصة خروج  68ألف ييودي من مصر )) ,مقال منشور عمى موقع بوابة الصباح االلكتروني بتأريخ

/27حزيران ,2875عمى الرابط www.elsaba7.com/artic/edetails.aspx?id:

( )75نصار ,المصدر السابق ,ص75؛صحيفة الشرق االوسط ,العدد  26 ,78498آب .2887

( )76احمد محمد غنيم ,احمد ابو كف ,الييود والحركة الصييونية في مصر ,7947-7897تقديم ,احمد بياء الدين ,دار
اليالل (,القاىرة,د.ت),ص –ص .37-28

( )77تأريخ ييود مصر في الفترة العثمانية ((,)7974-7577تحرير)يعقوب الندو ,ترجمة :جمال احمد الرفاعي ,احمد عبد
المطيف حماد ,المجمس االعمى لمثقافة (,القاىرة ,)2888,ص.764

( )78الطوائف الييودية في االقطار العربية ,المصدر السابق ,ص.49
( )79مجمة المؤرخ العربي ,العدد (,)35المصدر السابق ,ص.85

( )28مأمون كيوان ,الييود في الشرق األوسط – الخروج األخير من الجيتو الجديد,األىمية لمنشر والتوزيع (,القاىرة
,)7996,ص.79

(*) جمعية التحالف اإلسرائيمي العالمي (: )Alliance Israelite Universelleمنظمة فرنسية تأسست في باريس عام

 7868عنيت بالدفاع عن حقوق الييود السياسية في مختمف بمدان العالم ,وكان ادولف كريمو اول رئيس ليا اىتمت الجمعية

بتأسيس مدارس لمطوائف الييودية في مختمف انحاء العالم .لمتفاصيل ينظر :عبد الوىاب محمد المسيري ,موسوعة الييود

والييودية والصييونية ,ج,6دار الشروق(,القاىرة ,)7999,ص.797

( ) 27عمي ابراىيم عبده ,خيرية قاسمية ,ييود البالد العربية ,منظمة التحرير الفمسطينية ,مركز االبحاث ,سمسمة دراسات
فمسطينية ,العدد ((,)82بيروت ,,)7977ص.773

( )22الندو ,المصدر السابق ,ص.297

( )23غنيم وأبو كف ,المصدر السابق ,ص.36؛((الطائفة الييودية حرصت عمى تعميم ابنائيا في مدارسيا)),مقال منشور
عمى موقع (كايرو دار) عمى الرابط www.cairodar.youm7.com:

708

هجلة األستار

العذد – 222الوجلذ الثاني لسنة 2028م 2419 -هـ

( )24عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص.773؛تأريخ المدارس الييودية في مصر ,مقال منشور بتأريخ  28تشرين الثاني

,2875عمى موقع أرشيف مصر ,عمى الرابطwww.archivegypt.com:
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( )26غنيم وابو كف ,ص.36

( )27عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص.765
( )28حاسون ,المصدر السابق ,ص.84

( )29سميمان الحكيم ,ييود ولكن مصريون ,دار الجميورية لمصحافة (,القاىرة ,)2888,ص.72
( )38مجمة المؤرخ العربي ,العدد ( ,)35المصدر السابق ,ص.84
( )37عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص.766

( )32فؤاد قنديل ((,ىل طرد عبد الناصر الييود من مصر )),مقال منشور عمى موقع الحوار المتمدن ,العدد )4449( ,في

,2874-5-78متاح عمى الرابط www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid:

( )33سوارس :عائمة ييودية وفدت من ايطاليا ,واستقرت في مصر في النصف االول من القرن التاسع عشر ,وقد أسس
اإلخوة رافائيل ويوسف وفميكس مؤسسة سوارس عام .7875نقال عن ((االقتصاد المصري في القرن التاسع عشر والقرن

العشرين)),مقال منشور عمى موقع الممك فاروق االول عمى الرابط www.faroukmisr.net/farouk-economy.htm:

((( ) 34خمسة عائالت ييودية اسست االقتصاد المصري )),مقال منشور عمى موقع المصري اليوم عمى الرابط
http//www.lite .almasryalyoum.com/extra/75671:

( )35نقال عن :الطوائف الييودية في االقطار العربية ,المصدر السابق ,ص57؛ Stanly.A.Urman "state
sanctioned persecution of Jews in Egypt,geneva ,2003,p.1

( )36عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص766؛صحيفة الشرق االوسط (لندن) ,العدد ( ,)8638في 23تموز .2882
( )37صحيفة الشرق االوسط ,العدد ( )8638في  23تموز .2882
( )38عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص.768

( )39عرفو عبدة عمى ,ييود مصر بارونات وبؤساء ,ايتراك لمنشر والتوزيع (,القاىرة,)7997,ص.766

( )48مصطفى عبيد ((ىيمنة الييود المصريين عمى االقتصاد المصري )),دراسة منشورة عمى موقع :بوابة الوفد االلكترونية
,عمى الرابط www.alwafd.org:

( )47كانت صحيفة ابو نظارة صحيفة ساخرة من االوضاع العامة في مصر في ظل االحتالل البريطاني ,وقد تعرض
صاحبيا لمنفي الى باريس بسبب انتقاده الالذع لمطبقة الحاكمة ولمموظفين االجانب في مصر .لمتفاصيل ينظر :يعقوب صنوع

,صحف ابو نظارة (,)7879-7878دار صادر (,بيروت ,)7974,ص  7وما بعدىا .

( )42عمي شمش ,الييود والماسون في مصر – دراسة تأريخية ,الزىراء لالعالم العربي (,القاىرة ,)7986,ص.69

( )43عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص776؛جوئيل بينن ,شتات الييود المصريين ,ط,2دار الشروق( القاىرة
,)2888,ص.88

( ) 44يقع معظم الكتاب في خطأ تاريخي باعتقادىم ان يوسف قطاوي قد شغل منصب وزير المالية في و ازرة سعد زغمول
المؤلفة خالل الفترة ( 28كانون الثاني  24-7924تشرين الثاني ,)7924وفي الحقيقة ان من شغل منصب وزير المالية في

تمك الو ازرة ىو محمد توفيق نسيم باشا ,وفي 79تشرين الثاني  7924اجري تعديل عمى الو ازرة فأصبح عمى شمسي وزي ار
لممالية بدال من محمد توفيق نسيم الذي قدم استقالتو .ينظر :النظارات والو ازرات المصرية ,ج ,7اعداد :فؤاد كرم ,الييئة

المصرية العامة لمكتاب (,القاىرة ,)7994,ص-ص .268-252

( )45يونان لبيب رزق ,تأريخ الو ازرات المصرية ,7953-7878مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باالىرام (,القاىرة
,)7975,ص.285
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( )46الطوائف الييودية في االقطار العربية ,المصدر السابق ,ص.54

( )47عبده ,قاسمية ,المصدر السابق ,ص.777؛لتفاصيل اكثر حول النشاط السياسي لمطائفة الييودية في مصر ينظر:رشاد
رمضان عبد السالم ,ييود مصر ,7956-7922دار الكتب والوثائق القومية (,القاىرة,)2874,ص-ص .77-27

( )48رياض حسن محرم ((,جوزيف روزنتال ..ذلك الشيوعي التائو)) ,مقال منشور عمى موقع الحوار المتمدن االلكتروني

,العدد,4788في , ,2873/5/22متاح عمى الرابط :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=360481

()49

لمتفاصيل

ينظر:

سميمان

بشير

(,7928القدس,)7977,ص 64وما بعدىا .

,المشرق

العربي

في

النظرية

والممارسة

الشيوعية

-7978

( )58صالح االنصاري ((,من ارشيف اليسار المصري ..منظمة طميعة العمال ,))7957-7945مقال منشور عمى موقع
الحوار المتمدن االلكتروني ,العدد 2875في, 2887/8/22متاح عمى الرابط :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106693

( )57عبد العظيم رمضان ,تطور الحركة الوطنية في مصر ,7936-7978ط,3ج,2الييئة المصرية العامة لمكتاب

(,القاىرة,)7998,ص.574

( )52يوسف محمد ,الحركة الشيوعية في مصر ,الييئة العامة لمقصور الثقافية (,القاىرة ,)2872,ص-ص.69-68
( )53محمود الورداني ,حدتو – سيرة ذاتية لمنظمة شيوعية ,دار اليالل (,القاىرة,)2886,ص.48

( )54لمتفاصيل ينظر :حسين كفاكي ,ىنري كوريل –االسطورة والوجو االخر ,الييئة المصرية العامة لمكتاب

(,القاىرة,)2883,ص-ص .727-787

( )55احمد عبد الغفور عطار ,الشيوعية وليدة الصييونية ,منشورات المكتبة العصرية (,بيروت ,)7973,ص.89
( )56نصار ,المصدر السابق ,ص.27

( )57انور محمود زناتي ((,ييود البالد العربية )),مجمة المستقبل العربي ,العدد( )433مركز الدراسات العربية
(,بيروت,)2875,ص.788

(**) تيودور ىرتزل ( )7984-7868مؤسس الحركة الصييونية ,ولد في العاصمة الينغارية بودابوست ,وانتقل الى فينا

واستقر بيا ,وعمل في مجال الصحافة .في عام  7896الّف كتابو الموسوم (الدولة الييودية ) الذي حدد من خاللو القواعد

التي يجب ان تقوم عمييا الصييونية في صورتيا الجديدة التي تيدف الى جمع الييود في دولة خالصة ليم ,وفي عام

,عقد المؤتمر الصييوني األول في مدينة بازل بسويس ار ,وانتخب ىرتزل رئيسا لممؤتمر فرئيسا لممنظمة الصييونية
ُ 7897
العالمية ,واصدر ما عرف بـ (برنامج بازل ) ,الذي تضمن محاولة الحصول عمى موافقة دولية بمشروعية اليجرة الييودية

الجماعية الى فمسطين لبناء دولة ييودية خالصة ىناك .لمتفاصيل ينظر :المسيري ,المصدر السابق ,ج,6ص-ص -227

.247

( )58عمي ,ييود مصر بارونات وبؤساء ,المصدر السابق ,ص777؛((قادة الحركة الصييونية :مصر قاعدة رئيسية إلقامة
وطن قومي لمييود عمى ارض فمسطين )),مقال منشور في جريدة الشعب الجديد االلكترونية ,عمى الرابط

www.elshaab.org/news/7325:

( )59سعيدة محمد حسني ,الييود في مصر ,7948-7882الييئة العامة لمكتاب (القاىرة,)7993,ص.87
( )68صحيفة المصري اليوم (القاىرة) ,العدد ( 79,)2875آذار .2878
( )67عمى,ييود مصر بارونات وبؤساء ,ص.772

( )62نبيل عبد الحميد السيد احمد ,الييود في مصر بين قيام اسرائيل والعدوان الثالثي ,7956-7948الييئة المصرية العامة
لمكتاب (,القاىرة ,)7997,ص37؛ "Zionism in Islamic Lands:The Case of Egypt by Bat year,the wiener
Library Bulletin ,Vol XXX,( London ,1977),p19.
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( )63يشير احد المصادر الى ان عدد ىئوالء المياجرين حتى يوم  5كانون االول بمغ  77277مياج ارً ييودياً  .ينظر :
بدايات الحركة الصييونية في مصر العربية ,اعداد ,دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر (,دمشق ,)7987,ص.22

( )64نصار ,المصدر السابق ,ص23؛ Reeva Spector Simon,The Jews of The Middle East and North
Africa in modern Times ,Columbia University Press,(New York,2002),p.413.

( )65محمد حسنين ىيكل ,المفاوضات السرية بين العرب واسرائيل ,االسطورة واالمبراطورية والدولة الييودية ,دار
الشروق(,القاىرة ,)7996,ص.753

()66
:

كان جنود ىذه الفرقة يمبسون قبعات عمييا نجمة داوود داللة عمى انتمائيم الييودي لمتفاصيل ينظر

edition

Gallipoli,third

in

Zionists

,Corporatio(Hutchinson),(London,1916),p-p 31-47.

The

with

J.H.Patterson

( )67مجمة المؤرخ العربي ,العدد,)35(,المصدر السابق,ص.92

( )68محمد ابو الغار ,ييود مصر من االزدىار الى الشتات ,مؤسسة دار اليالل (,القاىرة,)2872,ص.725
( )69صحيفة الشعب الجديد االلكترونية (القاىرة)73,شباط , 2876عمى رابط www.elshaab.org.:
( )78نقال عن نصار ,المصدر السابق ,ص.26

( )77مجمة المؤرخ العربي ,العدد(,)35المصدر السابق ,ص.93
( )72ابو الغار,المصدر السابق ,ص.728

( )73غنيم وابو كف ,المصدر السابق ,ص.83
( )74شمش ,المصدر السابق ,ص.77

( ) 75رياض حسن محرم ((,ييود مصر ...عودة عمى بدأ)) ,مقال منشور عمى موقع الحوار المتمدن ,العدد ( )3963في

,2873/7/5متاح عمى الرابط :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339694

( )76محمود سعيد عبد الظاىر ,ييود مصر – دراسة في الموقف السياسي ,7948-7897سمسمة الدراسات الدينية التأريخية
,مركز الدراسات الشرقية (,القاىرة,)2888,ص.26

( )77اتينجر ,المصدر السابق ,ص.478
( )78نصار ,المصدر السابق,ص.27

( )79عرفو عبده عمي ,ييود مصر منذ الخروج االول الى الخروج الثاني ,المصدر السابق ,ص.299

( )88حاييم وايزمان ,مذكرات حاييم وايزمان (التجربة والخطأ),ترجمة الحسيني الحسيني معدي ,دار الخمود لمنشر
والتوزيع(,القاىرة,)2875,ص.225

( )87يقول وايزمان في مذكراتو ))لما وصمنا الى مصر نزلنا في فندق الكونتيننتال وىناك شاىدت حفمة رقص كبرى اقيمت
في الميمة التي وصمنا فييا ,وكم كان حزني عظيما حين شاىدت ييوداً وييوديات يراقصون العرب كأنما كان ييود مصر ال

صمة ليم بييود فمسطين وال سمعوا بقتل اخوانيم في القدس)) ,المصدر نفسو ,ص. 225

( ) 82احمد ابراىيم خضر((,دور الييود في تأسيس دولة اسرائيل )),مقال منشور عمى موقع طريق السالم االلكتروني ,عمى
الرابط www.ar.islamway.net/article/18297.:

( )83حسني ,المصدر السابق ,ص.787

( )84ابو الغار ,المصدر السابق ,ص.737

( )85عواطف عبد الرحمن ,الصحافة الصييونية في مصر ,7954-7897دراسة تحميمية ,دار الثقافة الجديدة (,القاىرة
,)7988,ص.34
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( )86لمتفاصيل ينظر :سيام نصار ,الصحافة االسرائيمية والدعاية الصييونية في مصر ,الزىراء لالعالم العربي (,القاىرة
,)7997,ص 93وما بعدىا ؛شمش ,المصدر السابق ,ص.724

(***) حزب التصحيحيين  :تيار صييوني نابع من فكر مؤسسو فالديمير جابوتنسكي ,ظير ذلك التيار داخل المنظمة

الصييونية بيدف تصحيح او مراجعة السياسة الصييونية ,ومن ىنا يشار اليو احيانا بالصييونية المراجعة ,يرى جابوتنسكي

ان تياره الجديد ىو امتداد الفكار ىرتزل ونوردو ويشاطرىم الراي باالعتقاد بان مصدر ىوية الييود ليس في تراثيم الديني او

االثني ,فيذا التراث يمكن االستغناء عنو تماما ,وانما مصدر ىوية الييود يكمن في معاداة الييود ,ولذا فان المسالة الييودية

في نظره ىي في االساس ,مسألة رفض اوربا لمييود ,وعندما تأسس اتحاد التصحيحيين عام , 7925كان برنامجو ينادي برفع

أي قيود عمى اليجرة الييودية الى فمسطين ,ومصادرة جميع االراضي المزروعة والعامة في فمسطين ووضعيا تحت تصرف

الحركة الصييونية ,المسيري ,المصدر السابق ,ج.6ص.256

( )87غنيم وابو كف ,المصدر السابق ,ص-ص .783-787
( )88نصار ,الييود المصريون ,ص.28-27

( )89بدايات الحركة الصييونية في مصر العربية,المصدر السابق ,ص-ص .76-75
( )98ىيكل ,المصدر السابق ,ص.755

( )97حسني ,المصدر السابق ,ص.782

( )92عمي ,ييود مصر منذ الخروج االول الى الخروج الثاني ,ص.298وان كانت الصحافة المصرية قد اىتمت بأحداث
الثورة المصرية عام  7936اىتماما بالغا ,اال ان ىناك من يرى ان تفاعل الحكومة المصرية مع االحداث الفمسطينية كان

ضعيفا وان التفاوض المصري – البريطاني حول معاىدة  7936قد صرف اىتمام الحكومة المصرية عن تفاعميا مع

االحداث ,ينظر:
Elie Kedourie ,Sylvia G.Haim,Zionism and Arabism in Palestine and Israeel,Frank
Cass,(London,1982),p.130.
( )93مجمة المؤرخ العربي ,العدد (, )35ص.94
( )94ابو الغار ,المصدر السابق,ص.733
( )95نصار ,الييود المصريون ,ص.28

( )96بدايات الحركة الصييونية في مصر العربية ,المصدر السابق ,ص.78
( )97ىيكل ,المصدر السابق ,ص.759

(****) الياغاناه  :منظمة عسكرية صييونية استيطانية ,تأسست عام ,7927وفي عام 7937انشق عنيا جناح متطرف

ُعرف بـ (الياغاناه -ب) ,مالبث ان عاد الى المنظمة االم بعد خمس سنوات ,اال ان بعض عناصر االنشقاق رفضت العودة
وكونت تنظيم جديد عرف بتنظيم (ارغون),كان عمل الياغاناه الرئيسي القيام باعمال مسمحة ضد العرب ,ولعبت دو ار بار از في
حرب .7948لمتفاصيل ينظر :عبد الوىاب الكيالي واخرون  ,موسوعة السياسة ,ج,7المؤسسة العربية لمدراسات والنشر

(,بيروت ,)7994,ص –ص .48-39

( )98نصار,الييود المصريون ,ص.28

( )99ىيكل ,المصدر السابق ,ص.759

( )788بدايات الحركة الصييونية في مصر العربية ,المصدر السابق ,ص.783

(*****) منظمة شتيرن :منظمة عسكرية صييونية تأسست عام ,7948كانت تعرف بـ (ليحي) اختصا ار لـ (لو حمي

حيروت يسرائيل ) التي تعني (المحاربون من اجل اسرائيل ) ,ثم سميت بأسم شتيرن نسبة الى مؤسسيا ابراىام شتيرن الذي
كان رافضا لفكرة التعاون مع بريطانيا ومؤيدا لدول المحور بيدف تحقيق االىداف الصييونية اثناء انشغال بريطانيا بالحرب

.قتل شتيرن اثناء الصدامات مع سمطات االنتداب .وفي عام ُ 7944شكمت قيادة ثالثية لمنظمة شتيرن وقامت فيالعام نفسو

باغتيال المورد موين الوزير البريطاني المقيم في القاىرة .المسيري ,المصدر السابق ,ج,7ص.745
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()787ىيكل ,المصدر السابق,ص. .768

( )782بدايات الحركة الصييونية في مصر العربية ,المصدر السابق ,ص-ص .788-784

( .)783في عام  7944تزايدت حدة العمميات اإلرىابية الصييونية في فمسطين ومصر, ,ففي  26اذار 7944قتل المسؤول

األمني البريطاني كالي في تل ابيب, ,وفي ليمة  27ايمول من نفس العام اعتدي عمى اربع مراكز شرطة في القدس,وفي

صباح يوم  29ايمول اغتيل المستر ويمكن وىو ضابط شرطة بريطاني يعمل في قسم المباحث الجنائية في القدس,وفي ليل

 6/5تشرين االول اغار خمسون شخصا عمى مكتب (مصمحة الصناعات الخفيفة) ومخازنيا في تل ابيب,ونقموا منسوجات

قيمتيا 7880888جنيو ,وقد اعمن المغيرون انيم اعضاء في جمعية (ارغون) الصييونية ,وبمغ العمل االرىابي الصييوني
ذروتو بمقتل المورد موين وزير الدولة البريطاني في القاىرة في  6تشرين الثاني ,7944كان اريك رولو (المسؤول عن شبكة
عصابة شتيرن الصييونية في مصر وفمسطين) وراء قسم من تمك األعمال اإلرىابية .عبد اهلل حسين ,المسالة الييودية
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المصادر:
اوالً /الوثائق غير المنشورة:
المحافظ الخاصة بادارة المخابرات الحربية المصرية:
 -1محفظة رقم ( )21حدٌث رقم ( )5مذكرة من ادارة المخابرات الحربٌة الى وزارة الدفاع الوطنً (,القاهرة) ,فً 21
دٌسمبر .2491
 -2محفظة رقم (/15- )9س ج/ملف –أ -تقرٌر عن زٌارة الطٌار اول محمد حسٌن لمنطقة القنال ( 12دٌسمبر5-2491
ٌناٌر )2491الى قائد اسراب محمد صالح الدٌن مهٌب مدٌر ادارة المخابرات الجوٌة ,القاهرة ٌ6ناٌر .2491
 -3محفظة رقم ( )21حدٌث رقم ( )5مذكرة من ادارة المخابرات الحربٌة الى وزارة الدفاع الوطنً عن البحث عن
المحطة السرٌة الصهٌونٌة (القاهرة) فً ٌ 21ناٌر .2491
 -4محفظة رقم ( )21حدٌث رقم ( )5مذكرة الى وزٌر الدفاع من البكباشً محمد نوح من ادارة المخابرات الحربٌة
والٌوزباشً عصام حلمً المصري قائد قوة الحراسة بقنصلٌتً القدس وحٌفا (,القاهرة)  11فبراٌر .2491
 -5محفظة رقم ( )21حدٌث رقم ( )5مذكرة من ادارة المخابرات الحربٌة الى وزارة الدفاع الوطنً عن نشاط سٌدة
صهٌونٌة تدعى مسز هارمر (القاهرة) ابرٌل .2491
-6

محفظة رقم ( )6اشارة تلفونٌة من ادارة المخابرات الحربٌة الى مكتب الوزٌر فً  13ابرٌل .2491

 -7محفظة رقم ( )21حدٌث رقم ( )5مذكرة من ادارة المخابرات الحربٌة الى وزارة الدفاع بعنوان (:وكالة االخبار
الٌهودٌة) القاهرة فً ٌ 1ونٌو .2491
 -8محفظة رقم ( )21حدٌث رقم ( )5مذكرة من ادارة المخابرات الحربٌة الى وزارة الدفاع الوطنً (القاهرة) فً 11
تموز .2491

ثانيا /الكتب العربية

والمعربة:

 -2ابو الغار ,محمدٌ,هود مصر من االزدهار الى الشتات ,مؤسسة دار الهالل (,القاهرة .)1321,
 -1اتٌنجر,صمؤٌل,الٌهود فً البلدان االسالمٌة ,2453-2153ترجمة :جمال احمد الرفاعً ,سلسلة عالم المعرفة
,العدد((,)241الكوٌت.)2445,
 -1بشٌر,سلٌمان,المشرق العربً فً النظرٌة والممارسة الشٌوعٌة (,2411-2421القدس.)2411,
 -9بٌنن ,جوئٌل ,شتات الٌهود المصرٌٌن,ط,1دار الشروق (,القاهرة .)1331,
 -5تأرٌخ ٌهود مصر فً الفترة العثمانٌة (,)2429-2521تحرٌر ٌ:عقوب الندو ,ترجمة :جمال الدٌن الرفاعً واحمد عبد
اللطٌف حماد,المجلس االعلى للثقافة (,القاهرة.)1333,
 -6حاسون,جاك,تارٌخ ٌهود النٌل ,ترجمة ٌ:وسف دروٌش ,ط,1دار الشروق(,القاهرة .)1331,
 -1حسنً ,سعٌدة محمد ,الٌهود فً مصر ,2491-2111الهٌئة العامة للكتاب (,القاهرة.)2441,
 -1حسٌن ,عبدهللا ,المسألة الٌهودٌة ,مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة (,القاهرة.)1321,
 -4الحكٌم ,سلٌمانٌ ,هود ولكن مصرٌون ,دار الجمهورٌة للصحافة (,القاهرة.)1331,
 -23الرافعً,عبد الرحمن ,فً اعقاب الثورة المصرٌة – ثورة ,2424ج,1ط,1دار المعارف(,القاهرة.)2414,
 -22رزق ٌ,ونان لبٌب ,تأرٌخ الوزارات المصرٌة ,2451-2111مركز الدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة
باألهرام(,القاهرة.)2415,
 -21رمضان ,عبد العظٌم ,تطور الحركة الوطنٌة فً مصر ,2416-2421ط,1ج,1الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ,
(القاهرة.)2441,
 -21السٌد احمد ,نبٌل عبد الحمٌد ,الٌهود فً مصر بٌن قٌام اسرائٌل والعدوان الثالثً ,2456-2491الهٌئة المصرٌة العامة
للكتاب (,القاهرة.)2442,
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 -29شلش ,علً ,الٌهود والماسون فً مصر ,دراسة تأرٌخٌة ,الزهراء لإلعالم العربً (,القاهرة.)2416,
 -25صنوع ٌعقوب ,صحف ابو نظارة (,)2114-2111دار صادر (,بٌروت.)2419,
 -26الطوائف الٌهودٌة فً االقطار العربٌة ,منشورات مركز زاٌد للتنسٌق والمتابعة (,دولة االمارات العربٌة المتحدة
,د.ت).
 -21عبد الرحمن ,عواطف,الصحافة الصهٌونٌة فً مصر ,2459-2141دراسة تحلٌلٌة ,دار الثقافة الجدٌدة
(,القاهرة.)2413,
 -21عبد السالم ,رشاد رمضان ٌ,هود مصر ,2456-2411دار الكتب والوثائق القومٌة (,القاهرة.)1329,
 -24عبد الظاهر ,محمود سعٌد ٌ,هود مصر ,دراسة فً الموقف السٌاسً ,2491-2141سلسلة الدراسات الدٌنٌة التارٌخٌة
,مركز الدراسات الشرقٌة (,القاهرة.)1333,
 -13عبد العلٌم ,مصطفى كمال ,الٌهود فً مصر من عصر البطالمة والرومان مع مقدمة عن الٌهود فً العصر الفرعونً
,مكتبة القاهرة الحدٌثة (,القاهرة .)2416,
 -12عبده ,علً ابراهٌم ,قاسمٌة ,خٌرٌة ٌ,هود البالد العربٌة ,منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ,مركز االبحاث ,سلسلة دراسات
فلسطٌنٌة ,العدد(( ,)11بٌروت.)2412,
 -11عطار ,احمد عبد الغفور,الشٌوعٌة ولٌدة الصهٌونٌة ,منشورات المكتبة العصرٌة (,بٌروت.)2411,
 -11علً ,عرفه عبدهٌ,هود مصر بارونات وبؤساء ,اٌتراك للنشر والتوزٌع (,القاهرة)2441,
ٌ,---------------- -19هود مصر منذ الخروج االول الى الخروج الثانً ,الهٌئة العامة للقصور الثقافٌة (,القاهرة.)1323,
 -15غنٌم ,احمد محمد ,ابو كف ,احمد,الٌهود والحركة الصهٌونٌة فً مصر ,2491-2141دار الهالل (,القاهرة,د.ت).
 -16قاسم ,قاسم عبده,الٌهود فً مصر منذ الفتح العربً حتى الغزو العثمانً ,المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر
(,بٌروت.)2413,
-11محمدٌ,وسف,الحركة الشٌوعٌة فً مصر ,الهٌئة العامة للقصور الثقافٌة(,,القاهرة.)1321,
 -11محمود ,امٌن عبد هللا ,مشارٌع االستٌطان الٌهودي منذ قٌام الثورة الفرنسٌة حتى نهاٌة الحرب العالمٌة االولى ,سلسلة
عالم المعرفة,رقم ((,)19الكوٌت.)2419,
 -14النظارات والوزارات المصرٌة ,ج,2اعداد فؤاد كرم ,الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب (,القاهرة.)2449,
 -13نصار ,سهام ,الٌهود المصرٌون بٌن المصرٌة والصهٌونٌة(,بٌروت.)2413,
,------------ -12الصحافة االسرائٌلٌة والدعاٌة الصهٌونٌة فً مصر ,الزهراء لالعالم العربً (,القاهرة .)2442,
 -11النشاط الٌهودي فً الدولة العثمانٌة من بداٌات القرن الرابع عشر الهجري حتى سقوط الخالفة العثمانٌة (اعداد) احمد
حلمً سعٌد قطب ,مكتبة مدبولً (,القاهرة )1329,
 -11هٌكل ,محمد حسنٌن ,المفاوضات السرٌة بٌن العرب واسرائٌل ,االسطورة واالمبراطورٌة والدولة الٌهودٌة ,دار
الشروق(,القاهرة.)2446,
 -19واٌزمان ,حاٌٌم ,مذكرات حاٌٌم واٌزمان (,التجربة والخطأ),ترجمة :الحسٌنً الحسٌنً معدي ,دار الخلود للنشر
والتوزٌع (,القاهرة .)1325,
 -15الوردانً ,محمود ,حدتو ,سٌرة ذاتٌة لمنظمة شٌوعٌة ,دار الهالل (,القاهرة .)1336,
ٌ -16اسٌن ,عبد القادر ,القضٌة الفلسطٌنٌة فً فكر الٌسار المصري ,دار ابن خلدون (,القاهرة .)2412,

ثانيا ً -الكتب االجنبية :
1- Cohen,Hayyim,The Jews of the Middle East ,Israel Universities Press,Jerusalem,1973.
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