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 دعوة إلي إنصاف عبدالرحمن فھمي وجدل جدید حول سعد زغلول      
 »1919تسعون عاماً علي ثورة «في ندوة

  
   2009مارس  16

  
 كتبت: رشا حسني ـ ھبة إسماعیل

  
اختتمت مساء الخمیس الماضي الندوة السنویة للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة التي أقیمت بالمجلس األعلي 

 " وامتدت جلساتھا علي مدار ثالثة أیام.1919حت عنوان "تسعون عاما علي ثورة للثقافة ت
  

وتضمنت توصیات الندوة أربع نقاط رئیسیة ھي: االھتمام بعقد الندوات التي تبرز الثورات العربیة التحرریة 
دعمھا، وعقد ورشة وإنجازاتھا الحضاریة، وزیادة االھتمام بتاریخ القضیة الفلسطینیة والدور المصري والعربي ل

عمل ابتداء من العام القادم في ختام الندوة السنویة للجمعیة تتخذ شكل الحلقة النقاشیة لتقییم أھم األبحاث التي 
، وتماثیل أخري ألھم قادة الثورة الذین لم 1919عالجتھا الندوة. إضافة للمطالبة بإقامة تمثال رمزي لشھداء ثورة 

 عبدالرحمن فھمي.1919في، مثل رئیس الجھاز السري لثورة یحظ تاریخھم باالھتمام الكا
  

وبرغم أھمیة معظم األبحاث التي نوقشت خالل الجلسات السبع للندوة، فقد كانت القناعات السیاسیة حاضرة بقوة 
خالل المناقشات والمداخالت ولم یخل األمر من استحضار زعماء آخرین ومقارنتھم بسعد زغلول، الذي اتفق 

لكن  1919احثین علي االعتراف بدوره في إطار الظرف السیاسي واالجتماعي الذي قامت فیھ ثورة معظم الب
 بعضھم اعتبروه زعیما غیر ثوري.

  
ت جلسات الیوم األول حضورا مكثفا سرعان ما تضاءل لیقتصر علي األكادیمیین فحسب في الیوم األخیر شھد

عن الجلسة االفتتاحیة التي تضمنت كلمات مقتضبة لكل من للندوة، وكان من الالفت غیاب قیادات حزب الوفد 
الدكتور عادل غنیم رئیس الجمعیة والدكتور عماد أبو غازي أمین عام اللجان بالمجلس والدكتور عاصم الدسوقي 
مقرر الندوة الذي استھلھا باإلشارة إلي أن السبب الرئیسي إلقامة االحتفالیة في ھذا التوقیت یرجع إلي جانب 

یحمل تأكیدا علي روح الشعب المصري النضالیة التي تنتفض  1919اسي وآخر أكادیمي إذ إن استلھام ثورة سی
وإن طالت استكانتھا الظاھریة.كما أن الحاجة ال تتوقف عن إعادة دراسة الوقائع التاریخیة المھمة، فالتاریخ علم 

 إجابات نھائیة. یدور في فلك الفلسفة ومن ثم یطرح تساؤالت جدیدة وال یصل إلي
  

بوصفھا ذروة كفاح الشعب  1919بینما سلط الدكتور عماد أبوغازي الضوء علي الممیزات التي تفردت بھا ثورة 
المصري ضد االحتالل، مشیرا إلي ما جسدتھ من طموحات شعبیة وما ابتكرتھ من آلیات للحشد الشعبي ممثال في 

 التوكیالت التي سبقت قیام الثورة.
  

، مؤكدا علي البدء في تنفیذ الدكتور رؤوف عباسنیم فقد دعا الحضور للوقوف دقیقة وفاء لروح أما دكتور غ
التقلید الذي اتفق علیھ أعضاء الجمعیة بتخصیص محاضرة عامة في كل مؤتمر سنوي تقیمھ الجمعیة یلقیھا أحد 

مین عام المركز القومي للترجمة المفكرین العرب تحیة للراحل الكریم، مشیرا إلي اختیار الدكتور جابر عصفور أ
 إللقاء أولي ھذه المحاضرات.

  
تحت عنوان "التنوع الثقافي" ألقي الدكتور عصفور المحاضرة االفتتاحیة علي مدي ساعة ونصف الساعة تتبع 

ة خاللھا نشأة ھذا المصطلح غربیا وعربیا، مشیرا إلي حداثتھ وارتباطھ بحاجة العالم إلي نوع من "الخرائط العقلی
المعرفیة". ووصف د. عصفور مایجري علي الساحة العربیة بأنھ تنوع غیر خالق یقوم علي القسر أو القمع 
منبھا إلي خطورة الوضع في دول الخلیج، وساق مثاال بدولة اإلمارات العربیة التي ال تتعدي نسبة مواطنیھا 

إلیھا من جنسیات أخري أي مزایا تشجعھم % من إجمالي عدد السكان وبرغم ذلك ال یمنح الوافدون 12األصلیین 
علي االنتماء للبالد برغم أن بعضھم وبخاصة الھنود استوطنوا البالد ألكثر من ستة أجیال متتالیة، وقال عصفور 
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إن تلك المشكلة تمثل ورقة ضغط تؤجل القوي الدولیة الكبري استخدامھا ضد دول الخلیج إلي أن یأتي وقتھا 
 لعنصریة.التھام تلك الدول با

  
أما الجلسة األولي للمؤتمر والتي اختتمت بھا فعالیات الیوم األول فقد ترأسھا خبیر العلوم االجتماعیة السید 
یاسین، وشھدت مناقشات ساخنة في أعقاب إلقاء الكاتب محمد یوسف ورقتھ البحثیة "محمد فرید المناضل 

وتشیر  1910و 1909الوثائق التي ترجع للفترة من  المنسي: اإلرھاص األول للثورة" استعرض خاللھا جانبا من
 .2008إلي مبادرة سعد زغلول لتمدید االمتیاز األجنبي لقناة السویس أربعین عاما أخري لتنتھي وفقا لذلك عام 

  
 التاریخ بالصورة

  
ر فیما تناول الدكتور مجدي عبد الحافظ شخصیة المؤرخ صبري السوربوني الذي سبق إلي تدوین التاریخ عب

 االستعانة بالصورة وابتكر أسالیب جدیدة للوصول إلي عقل القاريء الغربي وإقناعھ بعدالة القضیة المصریة.
في الوثائق البریطانیة وبین أنھا بالرغم من  1919وخصص الدكتور محمد نصر مھنا دراستھ لتناول ثورة 

 مصریة.نظرتھا االستعالئیة تتفق في روایتھا ألحداث الثورة مع المصادر ال
  

شھد الیوم الثاني للمؤتمر ثالث جلسات، ففي الجلسة الثانیة للندوة جدد محمد یوسف عضو األمانة العامة للمؤتمر 
الناصري العام اتھاماتھ لسعد زغلول بأنھ سرق مجد الثورة من محمد فرید والشعب، ورفض التوجھ القائل بأن 

وطالب الباحثین  1917استمدت روحھا من الثورة الفرنسیة أو الحر كة الماركسیة أو البلشفیة عام  1919ثورة 
بمراجعة أنفسھم ألن الشعب المصري لھ حضارة تسبق كل الشعوب جاءت تلك المداخلة في أعقاب تقدیم د. سید 

" قال فیھا إن ثورة 1919ة وثورة عشماوي أستاذ التاریخ المعاصر بجامعة القاھرة ورقة بحثیة بعنوان "البلشفی
لم تكن بلشفیھ بالمعني الحقیقي رغم وجود بالشفة في مصر، وعرض ثیودور روذشتین سكرتیر لینین  19

الخاص وصاحب كتاب "خراب مصر" علي سعد زغلول تقدیم المساعدة لمناصرة الحركة التحرریة المصریة، 
بالبلشفیة ألن صداھا تردد في كل أنحاء  19ھمت ثورة لكن سعد رفض خوفا من الصراع الطبقي في مصر، وات

وتحول  1921مصر وكان ھناك بعض المصریین لھم عالقة بالبالشفة، وتأسس الحزب االشتراكي في مصر عام 
وضربھ سعد زغلول بعد ذلك ورفض المنشورات التي تؤید البلشفیة ألنھا رأي أنھا تضر  1923لشیوعي عام 

 بالثورة".
  

مرتبطة بالحركة الماركسیة خطاب أیدیولوجي مزیف ولكن ذلك ال ینفي  19أن القول بأن ثورة ووضح عشماوي 
بأن البلشفیة لھا تأثیر سابق أو الحق علیھا، والدلیل فتوة الشیخ التفتازاني ضد البلشفیة، وھیستریا الشیوعیة التي 

 تركت تأثیرھا علي خطاب المصریین".
  

 شعارات حاضرة
  

سي الدكتور العفیف األخضر ورقة بعنوان "الثورة فلسفیا وتاریخیا" استعرض خاللھا أربعة وقدم المفكر التون
 مفاھیم للثورة " العلمیة، الصناعیة، تثویر األخالق والتقالید، والثورة السیاسیة".

  
ً لثورة یولیو ولم یكن فاعلھا بمفرده و ً، فكان عبدالناصر رمزا ً وقائدا كذلك ال وأكد األخضر أن لكل ثورة رمزا

من سعد زغلول أو وصفھا بالفشل فھذا األمر نسبي وشعارات الثورة مازالت 19یمكن انتزاع زعامة ثورة 
 موجودة حتي اآلن.

  
 ".1919وفي الجلسة الثالثة قدم د. جمال شقرة ورقة بحثیة حول رؤیة عبد الناصر لثورة 

  
یولیو مما جعل أنصار  23وثورة  19كا بین ثورة وقال: "افتعل بعض المثقفین المنتمین للمرحلة اللیبرالیة اشتبا

كل منھما یھاجم اآلخر، وھذا ناجم عن قیاس غیر موضوعي للثورتین متناسین ظروف كل منھما، وقال إنھ من 
غیر المقبول أن یشوه التاریخ علي ید السیاسة ومناوراتھا التي تحدث حتي اآلن، فھناك كتابات كثیرة حاولت أن 

وھي ال تمت للتاریخ بصلة وكانت ھناك كتب ھدفھا األساسي خدمة نظام ما بعد ثورة یولیو  19تتھجم علي ثورة 
دون توجیھ أو موافقة من عبد الناصر، وأیضا تحمل الدوریات التي صدرت عن ثورة یولیو من قبل الوفدیین 

بت جریمة بشعة في حق اتھامات لتشویھ عبدالناصر والثورة، وبین ھذین الفریقین شوه التاریخ المصري فارتك
 األجیال القادمة بلجوء القوي السیاسیة للتاریخ لخدمة مستقبلھا".
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 ازدھار فني
  

ً، للشباب، وقدم د. عماد أبوغازي ورقة بحثیة بعنوان "ثورة  ً مكثفا  1919وشھدت الجلسة الرابعة حضورا
 والفن".

  
یث وأنھا الحدث اإلیجابي في مصر خالل كانت عالمة فارقة في العصر الحد 19وأشار د. عماد إلي أن "ثورة 

القرن العشرین، وعبرت الفنون واآلداب بشكل من األشكال عن الثورة وتأثرت، بھا ففي الروایة كانت الثورة في 
 خلفیة أھم الروایات العربیة "عودة الروح" للحكیم و"بین القصرین" لنجیب محفوظ.

  
 -ي رسخ لفكرة ربط الزعیم بالشعب، وكان تمثال نھضة مصروفي الفن التشكیلي تجلت أعمال محمود مختار الذ

في مقدمة األعمال الفنیة المعبرة عن  -الذي تبلورت فكرتھ أثناء الثورة وأزیح عنھ الستار بعد الثورة بتسعة أعوام
الثورة والمستلھمة لروحھا، كما شید مختار مجموعة تماثیل لسعد زغلول أراد أن یعبر من خاللھا عن األمة 

 المصریة وتفاعلھا مع زعمائھا.
  

ً آخر للتعبیر الفني عن الثورة وتمثلت في أعمالھ الفنیة القیم األساسیة للثورة والدستور  وكان سید درویش نموذجا
 والمواطنة والوطنیة ووحدة األمة.

  
عبد الرحمن وفي الیوم الثالث جاءت الجلسة الخامسة للندوة لتنعي حال المثقف المصري من خالل ورقة د. محمد 

 ".1919برج "المثقفون وثورة 
  

وقال د. عبدالرحمن "لست وحدي من یشعر بالحزن لما وصل إلیھ حال المثقف المصري، ھذا الموقف الناتج عن 
تختلف عن غیرھا من الثورات في أن المجتمع المدني ھو الذي  19ضعف االنتماء، وھنا تكمن الخطورة، فثورة 

مصریین لذلك أدعو إلي مشروع قومي یلتف حولة أبناء ھذا الجیل وتدعیم روح قادھا من خالل المثقفین ال
 االنتماء لھذا الوطن".

  
مازالت تحتاج الكثیر من  1919وعلق د. رفعت السعید رئیس حزب التجمع الذي ترأس الجلسة بأن ثورة 

سم بالغموض مؤكدا أن دور الدراسات خاصة بعد فترة كبیرة من إنكارھا، حتي بعض الكتابات التي كتبت عنھا تت
 المثقفین في الثورة لیس فقط باستثارة الجماھیر ولكن بخوضھم معركة مصر للمصریین" <
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