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 اسرتاتيجي للدولة العازلة- قناة السويس كخط جيوسياسي
*إهلامي

حممد

 فقد فصلت قناة السويس اجلغرافيا. مثل حفر قناة السويس تغريا عميقا يف اجلغرافيا واالقتصاد والسياسة:ملخص
 وهكذا. ويف نفس الوقت قربت املسافات بني الغرب األورويب ومستعمراهتم يف الشرق،اإلسالمية بني آسيا وإفريقيا
 تستعرض هذه الورقة البحثية قصة.فبقدر ما ابعدت القناة بني املسلمني بقدر ما قربت بينهم وبني حمتليهم
 الراشدة: وكيف ارتبط رفضهما طوال احلقبة اإلسالمية،االرتباط اجملهولة بني قضييت قناة السويس والدولة العازلة
 مث قصة االستعمار الذي ربط بني القضيتني يف خمططاته وأفكاره التوطينية للدولة العازلة،والعباسية والعثمانية
 وذلك من خالل، وكيف مثلت قناة السويس محاية جيوسياسية ألمن الدولة العازلة،والتطويقية للقوة اإلسالمية
 وتعتمد الورقة املنهج الوصفي بشكل أساس مع االستعانة ابلتحليل واملقارنة عند.عرض اترخيي توثيقي وواثئقي
. مث تقدم الورقة ثالث مراحل من احللول املقرتحة لتلك املعضلة،اللزوم
. السيسي، عسكري، اسرائيل، بريطانيا، مصر:الكلمات املفتاحية

The Suez Canal as a Geopolitical-Strategic Border for the Buffer State
ABSTRACT: The opening of the Suez Canal had a profound impact on the
geography, economy and politics of the region. It tore apart the geography of
the Muslim World between Asia and Africa, and at the same time, it brought
Western Europe closer to its colonies in the East. Thus, as much as the Canal
divided the Muslims, it brought them much closer to their occupiers. This paper
examines the unknown story of the connection between the Suez Canal and the
buffer state. As well as how the refusal to create this barrier throughout the
Muslim eras; from the rightly guided Caliph to the Abbasids and finally to the
Ottomans, was then advanced by colonialist powers linking both projects in their
plans for the region. The ideas of creating a buffer state together with isolating
and encircling of Muslim power was at the heart of such plans. The creation of the
Suez Canal thus represented a geopolitical protection for the security of the
buffer state. This paper discusses this issue through presenting historical
documentary evidence. The paper adopts a descriptive approach together with
analysis and comparison when needed. It concludes with presenting three
possible stages of proposed solutions to this predicament.
KEYWORDS: Egypt, Britain, Israel, military, al-Sisi.
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مق ّدمة

بعد أكثر من مئة ومخسني عاما من إنشاء قناة السويس يبدو مستغراب احلديث عنها بوصفها مشكلة

سياسية جغرافية اسرتاتيجية اقتصادية أيضا ،وال يعرف الكثريون أن التفكري يف إنشاء قناة السويس تزامن
مع التفكري يف إنشاء دولة إسرائيل يف الوقت املعاصر ،رغم أن جذور الفكرتني متتد آلالف السنني ،ويف
تلك السنني رفضت مجيع القوى املسيطرة على مصر والشام حفر القناة الواصلة بني البحرين كما رفضت
حتقيق احللم اليهودي.
يبدو الربط بني القضيتني غريبا للوهلة األوىل ،لكن الواقع أن قناة السويس مثلت إسنادا يف غاية
األمهية للدولة اإلسرائيلية العازلة ،ويعزو بعض السياسيني واملؤرخني أن إسرائيل نفسها كانت إسنادا لقناة
السويس كما يف القول الشهري املنسوب لكامبل بضرورة وجود دولة عازلة قرب قناة السويس حلماية
املصاحل الغربية ،وأاي ما كان األمر فالواقع أن كال القضيتني دعم وجود األخرى ،فإسرائيل مل يكن هلا أن
تستطيع احتالل سيناء لوال وجود املانع املائي الذي وفر هلا محاية جغرافية وخطا أمنيا متقدما منع تدفق
املقاومة املصرية الشعبية إىل سيناء ،وأعاق عبور اجليش املصري حىت صار اإلجناز العسكري يف أكتوبر هو
"عبور القناة".
ومنذ وقعت معاهدة السالم حرصت إسرائيل والسلطة املصرية على مضاعفة العازل املائي وتوسيعه
وزايدة تفريعاته وهو ما يستحيل معه حتقيق عبور اثن ،فضال عن التفريغ السكاين املستمر لسيناء واحلفاظ
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عليها كمنط قة عازلة خالية من السكان والقوات العسكرية ،وهو ما يعطي إسرائيل عمقا اسرتاتيجيا واسعا
كما يعطيها مساحة فارغة أهلمت الكثري من املخططني أن تكون هي احلل لتفريغ فلسطني .وال تزال
قناة السويس متثل أساسا جغرافيا وخطا اسرتاتيجيا وعمقا أمنيا للكيان اإلسرائيلي ،وهو جزء حساس من
عقيدته األمنية العسكرية .كما متثل معضلة أمنية وسياسية كربى أمام أي حكومة وطنية مصرية.

التشابه واالرتباط بني قضييت :إسرائيل وقناة السويس
مثة ثالثة تشاهبات وارتباطات كربى بني قضييت إسرائيل وقناة السويس؛ أوهلا :العمق التارخيي ،فكالمها
مشروعان ضارابن يف عمق التاريخ ،فحلم الربط املباشر بني البحر األمحر واألبيض يعود لعصر الفراعنة،
وحلم إعادة إنشاء إسرائيل ميتد لثالثة آالف سنة! واثنيها :اإلرادة االستعمارية األجنبية اليت عملت على
إنشاء كليهما ،فعندما استطاع الغرب احتالل الشرق على يد انبليون ظهر املشروعان معا ،فنداء انبليون
إلنشاء دولة يهودية على أرض فلسطني (إسرائيل) 1رافقته دراسة هندسية حلفر القناة بني البحرين.
واثلثها :أن كال املشروعني نـُ ِّفذا ابلعقل واإلرادة األجنبية املهيمنة وبيد السلطات واحلكومات احمللية التابعة

للمحتل واليت سخرت لكال املشروعني املوارد املالية والبشرية للشعوب العربية اإلسالمية ،ولوال هذه الثنائية
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ما كان ممكنا قيام واحد منهما .وابعتداد أن قصة إسرائيل معروفة ومشتهرة ،وكذلك ابعتداد أن قناة
السويس هو موضوع الورقة الرئيسي ،فإننا سنركز يف معاجلة تلك العناصر الثالثة على مشروع قناة
السويس.
 .1العمق التارخيي
كانت فكرة ربط البحرين األبيض واألمحر قدمية ،إال أنه مل يوافق عليها أحد ممن حكموا مصر طوال
اترخيها ،بينما كانت الفكرة البديلة املعتمدة منذ عصر الفراعنة هي ربطهما عرب النيل ،بقناة متتد من
البحر األمحر إىل النيل الذي يصب يف البحر املتوسط .وقد تكرر طمر تلك القناة وجتديدها يف عصور
2
وبعيد الفتح اإلسالمي جدد عمرو بن العاص تلك القناة ومسَّاها "خليج أمري املؤمنني".
الفراعنة والبطاملة ْ

واملسالك ،بينما الربط املباشر بني البحرين مير من منطقة صحراوية مفتوحة قليلة السكان ضعيفة املقاومة.
كما يكشف هذا النص أن الدولة اإلسالمية يف عصر تفوقها الدويل الكاسح امتنعت عن تنفيذ الفكرة
لشعورها ابلتهديد االسرتاتيجي البعيد املدى.
ويف زمن الدولة العثمانية ،وهي أعظم فرتة سيطرة إسالمية على البحر املتوسط ،يف عهود :سليم
األول وسليمان القانوين وسليم الثاين ،برزت فكرة شق قناة السويس لتسهيل عبور األسطول العثماين إىل
البحر األمحر للقيام بواجب اجلهاد يف اخلليج العريب وخليج عدن واحمليط اهلندي ضد الربتغاليني
واإلسبان ،ومثة وثيقة عثمانية يطلب فيها سليم الثاين (982-930هـ1574-1524/م) دراسة وافية عن
تكاليف املشروع وفوائده ،إال أن الفكرة مل تنفذ 4،ما حيملنا على الشك أبن السبب هو نفسه ذلك
التفكري االسرتاتيجي ،ألن البحريْن املتوسط واألمحر حينها كادا أن يكوان حبريتني إسالميتني متاما!
وقد حاول امللك الفرنسي لويس الرابع عشر ،يف النصف الثاين للقرن السادس عشر ،ثالث مرات
مع السالطني العثمانيني حلفر قناة السويس ،إال أنه أخفق فيها مجيعا ،رغم أنه كان معتمدا يف مطلبه
على فكرة مهندس تركي ،أي إن الفكرة كانت معروضة يف أروقة العثمانيني ومل ينفذوها وال استجابوا
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ويف عصر هارون الرشيد ،يف ذروة التاريخ اإلسالمي طُرحت فكرة الربط املباشر بني البحرين ،إال أن
وزيره ومستشاره حيىي بن خالد الربمكي َّ
حذره من خطورهتا ،حيث ستسمح تلك القناة بدخول أسطول
الروم من البحر األبيض إىل البحر األمحر ،فتهدد احلجاز واحلرمني ،فأحجم عنها الرشيد 3.وتكشف هذه
النصيحة بوضوح الفارق بني إنشاء قناة تربط بني البحرين مباشرة ،وإنشاء قناة تربط بينهما عرب النيل،
ذلك أن أي غزو عسكري حياول الوصول إىل احلجاز سيكون مضطرا إىل العبور يف الدلتا من أحد فروع
النيل حيث الكتلة البشرية الضخمة ذات القدرة الكبرية على املقاومة ،فضال عن تعدد التضاريس
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إلحلاح حلفائهم يف تلك الفرتة بتنفيذها .5هذا الرفض املطرد اترخييا قرين الرفض الدائم للمحاوالت
اليهودية املستمرة إنشاء كيان يف فلسطني.
 .2اإلرادة االستعمارية
بدأت أول حماولة تنفيذ جادة مع أول متكن أجنيب من احتالل مصر إابن احلملة الفرنسية ،فقد سعى
انبليون لتنفيذ املشروع إال أن مهندسي احلملة الفرنسية قدَّروا أن البحر األمحر مرتفع عن مستوى البحر
املتوسط مما يعين أن شق القناة قد يؤدي لغرق مصر ،فتوقف املشروع .إال أن مهندسني فرنسيني آخرين
ممن مألوا مصر يف عصر حممد علي أعادوا الدراسة وتوصلوا إىل أن البحريْن مستواين وأنه ميكن إنشاء
القناة ،لكن حممد علي رفض الفكرة متعلال ابلرفض الربيطاين القاطع 6،وقد كان يعلم أن حفر تلك القناة
يعين "بسفورا اثنيا جيعل مصر واستقالهلا عرضة للخطر" 7ويزيد من املطامع االستعمارية فيها ،ال سيما
وقد صار األجانب ملوك البحار ،وتلك الفرتة هي نفسها اليت بدأ فيها العمل لتأسيس دولة يهودية يف
8
بيت املقدس.
مث بلغ اليأس الفرنسي من تنفيذ املشروع غايته يف عهد عباس األول الذي كان يكره الفرنسيني،
ورفض متاما شق قناة السويس ،وأنفذ مشروعا بديال حيفظ املصاحل املصرية ويُرضي الربيطانيني ،وهو متهيد
الطريق بني القاهرة والسويس وإنشاء خط سكة حديد اإلسكندرية القاهرة ،وهو ما يسهل نقل البضائع
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والربيد والسياحة الربيطانية إىل اهلند ،وحيفظ ملصر االستفادة من احلركة التجارية العابرة فوق أراضيها .إال
أن عباسا اغتيل ومل يكمل السنوات الثالث يف منصبه ،وجاء سعيد ابشا عاشق فرنسا والفرنسيني وربيب
الرجل اخلطري املشهور :فريدانند دي ليسبس! 9كان فريدانند دي ليسبس ابنا ملاتييه ديليسبس القنصل
الفرنسي ال ذي مهد حملمد علي حكم مصر ،وبعد سبع وعشرين سنة من والية حممد علي جاء فريدانند
انئبًا للقنصل الفرنسي يف اإلسكندرية فاستقبله حممد علي حبفاوة ابلغة وأواله رعاية سابغة وعهد إليه
برتبية ابنه الصغري سعيد! ومن هنا نشأت عالقة متينة بينهما أمثرت فيما بعد أن يتوىل عرش مصر أول
10
حاكم غريب الروح واهلوى واملزاج ،فكانت هلذا آاثر بعيدة على العامل اإلسالمي كله.
 .3التنفيذ األجنيب عرب احلكومات التابعة
أمثرت العالقة بني دي ليسبس وسعيد عن واحدة من أبشع قصص التاريخ :قصة قناة السويس ،لقد
استطاع الثعلب الفرنسي إقناع ربيبه الغر ابإلقدام على ما رفضه كل من حكموا مصر من قبله ،ومن فرط
ثقة سعيد به تركه يكتب بنفسه عقد االمتياز املمنوح له حلفر القناة ،فكتب عقدا مدهشا وفريدا يف اتريخ
التعاقدا ت استلب به موارد مصر من األرض واألموال والرجال مقابل مثن ضئيل مؤجل ،بل الواقع أنه
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عقد إنشاء دولة "شركة قناة السويس" داخل دولة "مصر" 11،وقد وقعه سعيد دون أن ينظر فيه! مث إن
دي ليسبس فشل يف مجع رأس املال الالزم فأكمله سعيد ابألموال املصرية -ويبلغ النصف تقريبا ،-مث
اسرتضى اإلجنليز –املعارضني للمشروع -مبنحهم امتيازات كربى يف مصر سياسية واقتصادية ،مث مات بعد
عشر سنوات من توليه العرش دون أن يرى مشروعه النور ،وقيل إنه مات من اهلم والغيظ والكمد بعدما
صار يشهد بعض نتائج اتفاقه هذا 12.وهكذا كان أول حاكم رابه الغرب هو أول حاكم يوافق على
حفر تلك القناة.
حاول خلفه إمساعيل ابشا ،وهو أيضا فرنسي الروح واهلوى واملزاج 13،أن يعدل من شروط العقد
فإذا به يلقى معارضة غاية يف العنف والشراسة ،ال من دي ليسبس وحده ،بل من فرنسا نفسها اليت
شنت عليه محلة إعالمية ،مث َح َكم انبليون الثالث حبكم ال يكاد يوجد له مثيل يف ابب استنزاف املوارد
تعويضا للشركة عن موارد مل ختسرها ومل تنشئها وعن
املالية ،خالصته أن مصر دفعت مثن القناة مرتني
ً
عمال مل تعد يف حاجة إليهم ،فضال عما دفعته من الدماء واخلسائر يف املوارد والبشر وما دفعته من
االستقالل والسيادة منذ تلك اللحظة حىت اآلن.

14

كان يستحيل إنشاء قناة السويس دون جمهود السلطات احمللية وتسخريها املوارد البشرية واملالية
حلساب املشروع ،وهو األمر نفسه يف حال إسرائيل اليت كان يستحيل أتسيسها دون جمهود السلطات يف
الدول احمليطة ،واليت كانت جيوشها وسياستها متهد إلسرائيل وتوفر هلا أسباب االنتصار واالستمرار،
وتكبح حماوالت املقاومة.
حتقق ما خشي منه مجيع من رفضوا حفر القناة يف العصور السالفة ،وانفتحت املياه العربية اإلسالمية
للسفن واألساطيل االجنبية دون توفر أدىن قدرة على مواجهة هتديداهتا ،واتصلت مستعمرات الغرب يف
الشرق والغرب عرب طريق أقصر من رأس الرجاء الصاحل فاشتد ساعد االستعمار ابرتباط شبكة مواصالته
ال على املنطقة اإلسالمية وحدها بل على سائر الشرق األدىن واألقصى ،وازدادت األطماع االستعمارية
يف املنطقة فوق ما كانت ألهنا حتولت إىل مغنم ضخم وطريق مفتوح إىل مغامن أخرى.
ت له فكرةُ القناة يف العقل االستعماري هو ضرورة احلفاظ عليها
لكن أخطر وأبرز ما َّ
عزَزتْه َور َّس َخ ْ
إبنشاء دولة اتبعة هلم على مقربة منها ،كقاعدة عسكرية واستعمارية متقدمة ،فقد حتدث ابملرستون يف
منتصف القرن التاسع عشر عن ضرورة هجرة اليهود إىل فلسطني "بقصد إجياد حاجز بشري استعماري
للحيلولة دون قيام دولة موحدة جتمع مصر واملشرق العريب" 15.وهكذا كانت القناة حبد ذاهتا وسيلة
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آاثر حفر قناة السويس على املنطقة قبل إنشاء إسرائيل
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استعمارية ،مث كانت الدولة العازلة وسيلة أخرى ودعما ومحاية للوسيلة االستعمارية األوىل ،ومها نقطتان
نلقي الضوء عليهما يف هذا املبحث:
كزا للشبكة االستعمارية
قناة السويس بوصفها مر ً

تطور علم اجلغرافيا حىت استطاع رسم خريطة دقيقة للقارات وسواحلها والطرق البحرية ،وكانت القواتن
العظْ َميان يف القرن الثامن عشر مها بريطانيا وفرنسا ،وبقدر ما تكون القوة البحرية لدولة أوروبية تكون
ُ
ِّ
قدرهتا على احتالل مناطق بعيدة ومجع ثروات أكرب .وإذا نُظر للخريطة من وجهة نظر حبرية ستكون

بريطانيا أفضل يف املوقع اجليوسياسي من فرنسا بقرهبا من السواحل األمريكية ومن طريق رأس الرجاء
الصاحل.
ويف ظل التنافس االستعماري كان طبيعيا أن تنبثق فكرة قناة السويس ومشروعها يف العقل الفرنسي
الذي يبحث بكل وسيلة عن حتسني موقعه اجليوسياسي ،إن "مصر هتيمن على الطرق الربية إىل بالد

العرب واهلند ،وقد لقي مشروع شق قناة من السويس إىل البحر املتوسط من اهتمام لويس الرابع عشر ما
16
محله على أن يقرتحه على الباب العايل يف ثالث مناسبات دون الوصول إىل نتيجة يف واحدة منها"،
وبعد قيام الثورة الفرنسية انطلق انبليون ذو الطموح االستعماري ليعمل على تنفيذ املشروع قسرا إابن
احلملة الفرنسية ،وهو ما حتركت بريطانيا ضده حىت أفشلت احلملة كلها ،وسكن األمر إىل حني.

وقبل حفر قناة السويس كان الرحالة اإلجنليزي الشهري ريتشارد بريتون يف مصر ،وسجل يف رحلته
-الغامضة األهداف -مجلة استعمارية واضحة" :فلو وقعت مصر يف أيدي الغرب سهلت السيطرة على
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اهلند ،ومَ َّكنت من فتح إفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسفن تصل البحر املتوسط ابلبحر األمحر عند
السويس" 17.هبذا صارت فكرة قناة السويس فكرة استعمارية مركزية ،إذ ابتت قناة السويس مركزا للشبكة
االستعمارية املمتدة حول العامل ،تصل بني االستعماريني يف الغرب والشعوب املستعمرة يف الشرق ،ومن
سيسطر عليها سيضاعف من قوته ونفوذه وفارق قوته عن املنافسني.

يقول املؤرخ الربيطاين جورج اينج" :من الوجهة السياسية فرمبا كان يكون خريا ملصر لو أن سعيدا
أنفق تلك األموال كلها يف زخرفة حجرة االستقبال .ألن امتياز قناة السويس قد ترتب عليه أن مصاحل
بريطانيا يف مصر بعد أن كانت جمرد إحساس معنوي غامض مبا ُحيتمل أن يكون ملصر من األمهية يف نظر
سياسة اإلمرباطورية الربيطانية ،قد حتولت إىل اعتبارات مادية جدا هلا ارتباط ابملسائل العسكرية والتجارية
مما يؤثر أكرب أتثري يف قوة بريطانيا البحرية وسيادة إجنلرتا يف اهلند .مث إن بريطانيا كانت إىل هذه اللحظة
قانعة مبنع الفرنسيني من أن تكون هلم السيطرة على القاهرة كما منعت من قبل سيطرة الروس على
اآلستانة .ولكن مصلحتها احليوية صارت من اآلن فصاعدا تتطلب انفرادها ابلسيطرة على القاهرة دون

قناة السويس كخط جيوسياسي  -استراتيجي للدولة العازلة

سائر الدول األخرى" 18،وحني وقع االحتالل اإلجنليزي كانت القناة أعقد مسألة متنع استقالل مصر أو
خروج بريطانيا مهما بُ ِّذل هلا من ضماانت مصرية حبرية املالحة يف القناة .وجورج اينج حىت وإن أظهر
تعاطفه مع املصريني إال أنه يؤيد بقاء اإلجنليز إىل جوار القناة ألهنا مركز الشبكة الدولية ،يقول" :غري

ٍ
خاف أن ما للقناة من األمهية العظمى يف سري العالقات الدولية كان وال يزال يعترب إحدى الصعوبتني
الرئيسيتني اللتني حتوالن دون حصول مصر على سيادهتا التامة .أما الصعوبة الثانية فهي طبعا ما
للمصريني من مصاحل إمرباطورية يف السودان .فالقناة إذن أهم عامل يف سبيل وضع مصر حتت اإلدارة
الربيطانية مدة ربع قرن كامل .لذلك نرى من حق اإلجنليز أن يعلنوا على رؤوس األشهاد أهنم مل يلزموا
مصر حبفرها" 19.وهكذا ابت على املنطقة عموما ،وعلى مصر خصوصا ،أن تدفع الثمن االستعماري
كامال!

أخطار وأضرار قناة السويس على مصر
يرى عبد الرمحن الرافعي أن حفر القناة نكبة استعمارية على مصر تساوي يف ضررها احلملة الفرنسية،
ويقرر "مصر مل تستفد شيئا من فتح قناة السويس ،بل كانت القناة شؤما عليها" ،وأن مصر بعد حفر
القناة صارت "ضحية قناة السويس ،تلك حقيقة واقعة" ،وأهنا "أكرب غلطة" يف اتريخ سعيد ابشا قصري
النظر املخدوع الذي توهم أنه سيدخل التاريخ هبذه اخلدمة لإلنسانية بينما احلقيقة الواقعة أن األمم ال

.1

.2

فأما بشراي  :فقد أسهم يف حفر القناة مليون مصري سيقوا ابلسخرة إىل احلفر يف ظروف مأساوية
مات منهم مئة وعشرون ألفا من اجلوع والعطش واملرض وسوء املعاملة يف قصة مريرة ليس هنا حمل
بياهنا.

وأما اقتصاداي فقد "كان حفر قناة السويس ضربة قاضية لتجارة الرتنزيت يف القاهرة" 21،إذ "كانت
هلا جتارة برية واسعة فقدهتا كلية ،ومتر السفن حمملة ببضائع وفرية خالل القناة اليت تشق الصحراء
شرق أراضيها الزراعية ،ولكنها ال تعود على مصر ابلفائدة كما كانت متر خالل البحر األبيض
املتوسط" 22،لقد حتول طريق التجارة بني أورواب والشرق "من داخل مصر إىل القناة املائية اليت
أصبحت ملكا لشركة أوروبية .فخسرت مصر األرابح اليت كانت تعود عليها من مرور املتاجر يف
وسط الدلتا بطريق النيل أو السكك احلديدية املصرية .وانتقلت هذه األرابح إىل شركة القناة
(األجنبية)" 23،وهذا هو األثر االقتصادي بعيد املدى ،أما جممل ما تكلفته مصر أبثر اخلداع
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20
االستعمارية فحسب.
لقد حتملت مصر تكاليف إنشاء القناة ،بشراي واقتصاداي وعسكراي وسياسيا:
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والتعويضات فيبلغ  16مليون جنيها من  17.3مليون جنيه هو جممل تكلفة القناة! خبالف عشرات
آالف العمال الذين ماتوا جوعا وعطشا24.
.3

وأما عسكراي فمنذ اللحظة األوىل ولتوفري أعداد للحفر قضى اخلديوي سعيد على اجليش فأنقص
عدده من ستني ألفا إىل مثانية أو عشرة آالف ،وكانت القناة حاضرة يف كل كارثة حربية نزلت مبصر،
فهي السبب األهم يف هزمية عرايب واحتالل اإلجنليز ملصر (1882م) الذي كاد يردم القناة ملنع نزول
القوات اإلجنليزية القادمة من البحر األمحر لوال أنه ُخ ِّدع بتأكيد دي ليسبس أن القناة ممر حمايد
حممي ابلقانون الدويل ُْحيظَر استخدامه يف األمور احلربية 25،وعلى يد تلك القوات ُه ِّزم عرايب واستمر
احتالل مصر لسبعني سنة فاصلة على كل املستوايت ،يقول الرافعي كلمة مريرة كتبها (1932م)

"لئن عادت القناة يوما إىل مصر فال ميكن أن ننسى أن مصر خسرت فيها مثنا ابهظا وتضحيات
جسيمة ...مث حرمت ما هو أعز من املال ،وهو االستقالل ،وعندما تسرتد مصر استقالهلا اتما
ت استقالهلا بسبب القناة ردحا طويال من الزمن" ،26واستمرت اخلسائر العسكرية
فستكون قد حُِّرمَ ْ
.4

بعد اجلالء اإلجنليزي (1956م) بدخول إسرائيل على اخلط ،وهو ما نتناوله يف املبحث القادم.
وأما سياسيا فمنذ ُح ِّفَرت القناة صار يُنظر إىل املسألة املصرية كأهنا "هي مسألة قناة السويس،
فكأهنا اندجمت فيها ،وتبدلت أوضاعها تبعا هلذا االندماج" 27،وكانت القناة عقبة رئيسية يف كل
مفاوضات جالء ،ويف آخر زمن االحتالل حتول اإلجنليز من قلب القاهرة ومتركزت قواهتم عند القناة،
ومنذ تلك اللحظة ومصر مل تزل فعليا حتت النفوذ األجنيب ،إذ يُعامل جمرى القناة ابعتباره ممرا دوليا

تتكفل مصر حبمايته وضمان حرية املالحة فيه ،مهما كانت محولة السفن العابرة أو وجهتها ،وهي ال
تتكفل بذلك مبعىن القيام به ،بل مبعىن دفع تكاليف محايته لشركات احلماية واألمن األجنبية.
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وال يزال نزيف اخلسائر مستمرا على تلك املستوايت األربعة حىت حلظة كتابة هذه السطور ،بل وال تبدو
آفاق لنهاية ذلك النزيف.

قناة السويس بوصفها خطًّا جيو سياسيًّا – اسرتاتيجيًّا ل ـ "إسرائيل"

وجدت "إسرائيل" عند قيامها وضعا أمنيا مل يتمتع به حمتل نزل تلك املنطقة من قبل ،لقد صنعت قناة
السويس حاجزا طبيعيا بني وادي النيل ذي الكثافة السكانية اليت لطاملا أمدت الشام ابجليوش اليت حررهتا
من الصليبني وتصدت للمغول ،وبني سيناء القليلة السكان ،مث إن قناة السويس نفسها تتمتع حبماية
القوى العظمى مبا جيعل منها مسألة دولية .ومنذ نشأة "إسرائيل" وحىت اآلن مثَّلت القناة دعما ال يقدر
بثمن إلسرائيل وخسارة فادحة ال توازيها خسارة ابلنسبة ملصر واملنطقة.
وليس من شك يف أن السياسة املصرية منذ نشأة "إسرائيل" وحىت اآلن كانت يف سياق الدعم
ل لوجود اإلسرائيلي ،ومكافحة أية حركة مقاومة ضدها ،إال أننا يف سياق حبثنا هنا لن نتعرض للمشكلة
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السياسية بقدر ما يهمنا إلقاء الضوء على الوضع اجلديد الذي مثلته القناة جغرافيا وعسكراي .فحىت لو
افرتضنا وجود حكومات وطنية فستكون النتائج أفضل بكثري لكن مع صعوبة واضحة يفرضها وقع القناة،
تلك الصعوابت هي ما سنركز عليها احلديث يف هذا املبحث.
حرب  :1956قناة السويس بوصفها هتدي ًدا خلفيًّا للقوات املصرية

مل يكن عبد الناصر يفكر يف حرب إسرائيل بشهادة صديقه وأمني أوراقه هيكل 28،وكان يف أشد أوقات
اهلزمية موافقا على صناعة سالم ال جمرد إهناء حالة احلرب رغم أن ما يعلنه على خالف ذلك 29.وال

يهمنا اآلن البحث يف دوافع قراره غري املدروس بتأميم القناة ،فاملهم أن قراره أاثر عدوانية الدول الثالث:
"إسرائيل" وبريطانيا وفرنسا ،فأما "إسرائيل" فقد كانت تريد أن تنتزع حق املالحة يف خليج العقبة وجتهز
حلرهبا قبل قرار التأميم ،وأما بريطانيا وفرنسا فقد كانتا تتطلعان للعودة إىل منطقة الشرق من بعد ما طُردا
منها بيد األمريكان والروس بوصفهما ورثة املنطقة بعد احلرب العاملية الثانية.
تكشف مباحثات الدول الثالثة أن "إسرائيل" مل تكن تريد أن تبدأ احلرب خوفا من سالح اجلو
املصري املتفوق -وقتها -على سالح اجلو اإلسرائيلي ،ومل تكن بريطانيا وفرنسا تريدان بدء احلرب ختوفا
من املوقف األمريكي الداعم لعبد الناصر والرافض لعودهتما إىل املنطقة ،فأرادات أن تبدأ "إسرائيل" احلرب
لتتوفر هلما الذريعة للتدخل ،وانتهى األمر على أن ختوض "إسرائيل" املغامرة وتبدأ احلرب قبلهما معتمدة
وهو ما كان!
ال ريب أن القرار السياسي والعسكري كان مثاال يف السوء ،لكن وضع قناة السويس ضاعف من
صعوبة املوقف ،فهي قد وفرت للدولتني نزوال حبراي يف بور سعيد ودخوال إىل القناة فتكون جيوشهما
هتديدا خلفيا وحصارا حربيا للقوات املصرية يف سيناء واليت تواجه االجتياح اإلسرائيلي ،فصنعت القناة ممرا
حبراي عازال بني القوات يف سيناء وما ميكن أن يدخل إليها من خطوط اإلمداد مث حتول هذا العازل إىل
خط مواجهة خلفي .خسرت مصر سيناء والقناة معا يف أايم ،ولوال أن املوقف الدويل -واألمريكي بوجه
خاص 30-كان حامسا يف االحتفاظ مبصر ضمن النفوذ األمريكي وقطع األمل يف عودة االستعمار
اإلجنليزي والفرنسي لتجدد زمن االحتالل مرة أخرى.
حدودا متقدمة ل ـ "إسرائيل"
حرب  :1967قناة السويس بوصفها
ً

بعد أحد عشر عاما نفذت "إسرائيل" توسعها اجلغرايف األكرب ،وكانت أول قوة احتالل تستطيع أن
تدخل من جهة الشمال الشرقي ملصر دون أن تتكلف املغامرة مبواجهة القوة املصرية ،فقد صنعت قناة
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على أن اجليش املصري لن يرد ولن يهاجم فتأيت قوات بريطانيا وفرنسا فتحطمان سالح اجلو املصري،
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السويس حاجزا جغرافيا ُميكنها من االحتفاظ بسيناء وإقامة خطوط دفاعية على طوهلا ،كذلك إقامة
ساتر ترايب مينع حماولة عبورها ،وصارت املهمة اإلسرائيلية يف االحتفاظ حبدودها حىت القناة تتمثل يف
املراقبة اجليدة للقناة ،وتفوق السالح اجلوي الذي ُميكنها من التعامل مع أي حماولة عبور هلا.
لو أنه مل توجد قناة السويس ملا خاطرت "إسرائيل" ابحتالل مصر؛ فإما أهنا ستكون جمربة على
التوغل يف عمق األراضي املصرية -وهذا يف وقته يف حكم املستحيل عليها بشراي وماليا وعسكراي ،-وإما
توقفت قبل احلدود املصرية لئال جتر مصر إىل احلرب ،أو يف أسوأ األحوال توقفت عند منطقة املضايق يف
سيناء اليت توفر هلا نوع محاية طبيعية ولكنها ال تُقارن على اإلطالق ابملزااي اليت وفرهتا قناة السويس
سهال أاتح هلا إنشاء ساتر ترايب وخط دفاعي على حدوده ،وهو ما ال ميكن حدوثه
مانعا مائيًّا ً
بوصفها ً
يف منطقة املضايق.
وصارت القوات املصرية بدورها يف وضع هو األول من نوعه يف التاريخ ،إذ مل تعد سيناء ممرا براي
واصال بني آسيا وإفريقيا ،بل حتولت بوجود قناة السويس إىل شبه جزيرة حتيطها املياه من ثالث جهات
وممرها الربي الوحيد حتت السيادة اإلسرائيلية الكاملة ،وشريط القناة -أضعف جهاته البحرية -حتول إىل

خط حريب متعدد املوانع ،وصفه السادات بقوله "أكرب عائق مائي يف اتريخ احلروب ألن شواطئ القناة
مصنوعة من احلجر وهناك أيضا الساتر الرتايب الذي يبلغ ارتفاعه  17مرتا" 31،حىت إن موشي داين بعد
اطمئنانه لقوة املوانع قال "لكي تستطيع مصر عبور قناة السويس واقتحام خط ابرليف فإنه يلزم تدعيمها
32
بسالحي املهندسني الروسي واألمريكي معا".

منيعا للقوات املصرية
حرب  :1973قناة السويس بوصفها عائ ًقا ً
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كان التفكري العسكري املصري منصبا وللمرة األوىل على "كيفية عبور قناة السويس" ،والسبق إىل حتطيم
أو السيطرة على الوسائل الدفاعية اإلسرائيلية املمتدة على طول القناة .فالعبور هو اجلزء األهم يف كل
املعركة ،وهو مفتاح اسرتداد سيناء .هنا يبدو واضحا كيف حتولت قناة السويس إىل مشكلة حربية
عويصة ،يسجل قائد حرب أكتوبر سعد الدين الشاذيل يف مذكراته "كانت قناة السويس –مبا أضافه

العدو إليها من موانع صناعية كثرية -تقف سدا منيعا آخر بني قواتنا وقوات العدو" 33،و"تعترب عملية
اقتحام مانع مائي مثل قناة السويس ضد عدو يتمركز يف نقط قوية حمصنة حتصينا جيدا على اجلانب
اآلخر من أصعب العمليات احلربية وأكثرها تعقيدا" 34.وهي مشكلة مل يواجهها جيش مصري من قبل،

لقد قام عائق حريب يف قلب األرض املصرية مينعها من حتريك اجليوش ،بل وتتحصن خلفه القوات
املعادية.

قناة السويس كخط جيوسياسي  -استراتيجي للدولة العازلة

ومن هنا كان اإلجناز العسكري املصري يف حرب أكتوبر هو "عبور القناة" ،أو ما يسميه صحايف

السلطة األشهر حممد حسنني هيكل "اجتياز حائط اخلوف" املتمثل يف "عبور قناة السويس ويف اقتحام
خط ابرليف :القناة نفسها حاجز مائي من أصعب احلواجز ،وخط ابرليف على حافتها سالسل متصلة
35
من املواقع احلصينة".
ولو تصوران عدم وجود القناة لكان اجملهود العسكري واملوارد اهلائلة اليت هلكت يف حتقيق هذا
اإلجناز قد أنفق يف معركة حقيقية .لقد كانت كل اخلطة العسكرية هي تغيري خط املواجهة من خط
القناة إىل خط آخر ،والفكرة األساسية اليت اعتمد عليها سعد الدين الشاذيل هي أن "إسرائيل" بطبيعتها

ال تتحمل حراب طويلة ،فمجرد تغيري خط املواجهة إىل شرق القناة سيجعلها غري قادرة على احلياة يف
سيناء ،وال على حتمل حرب طويلة الرتفاع نسبة التعبئة من بني صفوفها ،فاحلرب الطويلة "ترهق

اقتصادها القومي وتصيب خدماهتا ومجيع نشاطاهتا األخرى ابلشلل الكامل" 36،وهذا اجلزء من اخلطة
حتقق بنجاح وهو ما غري الوضع يف طبيعة سيناء.

القصري السهل ،أما األثر االسرتاتيجي الطويل فهو االتفاق على بقاء سيناء معزولة خالية من القوات
العسكرية ومن املشاريع العمرانية -منطقة عازلة لضمان أمن إسرائيل .-ومن مثَّ عاىن سكان سيناء من
اإلقصاء والتهميش والظلم لنحو نصف قرن (منذ  .)1967ولو مل توجد هذه القناة ملا كان ممكنا بقاء
سيناء هبذه العزلة واالنفصال عن اجلسد املصري ،وملا كان ممكنا حرماهنا من التعمري والتنمية واالنتقال
الطبيعي بني سكان سيناء وسكان وادي النيل.
اخلطة الدائمة :زايدة التفريعات
رغم ما يبدو من االختالف الظاهري بني عهود احلقبة العسكرية :عبد الناصر ،السادات ،مبارك،
السيسي ،إال أن مما اتفقوا فيه مجيعا هو مضاعفة وتوسيع قناة السويس! وهو يف ذاته دليل على أن الرؤية
السياسية واألمنية واالسرتاتيجية مل تتغري بني تلك األنظمة ،والفرتة الوحيدة اليت نُ ِّظر فيها إىل حمور قناة

السويس برؤية أمنية واسرتاتيجية خمالفة كانت هي الفرتة القصرية للرئيس حممد مرسي -وهو الرئيس
الوحيد املنتخب من الشعب املصري بعد ثورة  25يناير .-2011
زيدت سبعة تفريعات على قناة السويس:

مـجـلـة درا ســات بيت الـمـقـدس)2( 18 ،2018 ،

فاصال
اتفاقية السالم :قناة السويس بوصفها خط "سالم" ً
لكن السياسة اليت يديرها العسكر مل تكن وفية للدماء ،وإمنا ساقت املشهد يف إطار حتقيق السالم ،وما
يهمنا يف احلديث هنا هو وضع قناة السويس اليت كسبت "إسرائيل" حق املالحة فيها ،وهو اهلدف
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.1
.2
.3

.4

يف عصر امللك فاروق أضيفت تفريعة البالح بطول عشر كم عند منطقة البالح مشال اإلمساعيلية
(1951م).
يف عصر عبد الناصر أضيفت تفريعتان :تفريعة البحريات بطول  11.8كم (1955م) ،وتفريعة كربيت
بطول  7.0كم (1955م).
يف عصر السادات أضيفت ثالث تفريعات :تفريعة بورسعيد بطول  40.1كم (1980م) وازداد طوهلا
أكثر من مرة يف عصر مبارك ،تفريعة التمساح بطول  4.3كم (1980م) ،تفريعة الدفرسوار بطول
 8.4كم (1980م).
ِّ
ويف عصر السيسي ُحشدت محلة إعالمية هائلة الجتذاب تربعات شعبية واسعة إلنشاء أكرب تفريعة
جديدة "قناة السويس اجلديدة" ،مع إغراءات ووعود هائلة ،ونـُ ِّفذ املشروع يف سنة واحدة فقط،
ليكون أطول مضاعفة لقناة السويس منذ نشأهتا37.

وهكذا تقوم احلكومة املصرية على زايدة توسيع وتعميق قناة السويس اليت كانت املشروع املرفوض من كل
من حكموا مصر قبل سعيد ابشا ،ومن بعد ما ظهر جبالء عرب احلروب املتعددة اخلطر الكبري الذي متثله
القناة أمنيا وعسكراي واسرتاتيجيا .هذه املضاعفة يف املانع املائي جتعل تكرار عبور القناة ملواجهة أي
اجتياح إسرائيلي لسيناء يف حكم املستحيل ،أي إن السياسة املصرية ترسخ عمليا لعزلة سيناء وتقدمها
كهدية إلسرائيل.
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مراحل زايدة طول وعمق القناة – املصدر :موقع هيئة قناة السويس على االنرتنت

وبعد عامني من افتتاح اجملرى املالحي اجلديد تبخرت الوعود املبذولة ابلرخاء االقتصادي ،وصرح
السيسي مؤخرا أبنه كان مشروعا لرفع الروح املعنوية! 38وهبذا االعرتاف إبخفاق املشروع اقتصاداي مل يبق
إال آاثره األمنية اخلطرية واليت تصب يف صاحل القوى األجنبية ،وابلذات يف صاحل إسرائيل.

قبل حنو ثلث القرن حاول رئيس بنما ،عمر تورخيوس ،أن يستعيد سيادة بالده على قناة بنما الواصلة بني
احمليطني األطلسي واهلادي ،والواقعة حتت السيادة األمريكية ،فخاض معارك سياسية مع األمريكان وصل
فيها أن هدد بتفجري سد جاتون الواقع على القناة ليوقف املالحة فيها ،مث أفضت إىل اتفاق مع إدارة
َصَّر على عودة
كارتر يقضي ابستعادة القناة ،إال أن رجيان -الذي خلف كارتر -مل يَـُر ْق له االتفاق وأ َ
ففجرت املخابرات األمريكية طائرته
األمور كما كانت ،وهو ما كان مستحيال مع تورخيوسَّ ،
(1981/7/31م) ،ونُ ِّ
صب العميل "نوروجيا" الذي مل يستطع أيضا حتقيق كل مطالب األمريكان وال النزول
الكامل من السقف الذي وصل إليه تورخيوس ،فلم يرتدد رجيان عن قصف بنما ابلطائرات واختطاف
نوروجيا وحماكمته يف أمريكا يف مشهد يكون به عربة لكل من يفكر يف الوقوف أمام الغول األمريكي.

مـجـلـة درا ســات بيت الـمـقـدس)2( 18 ،2018 ،

اخلامتة :احللول املطروحة مللف قناة السويس
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مل جيادل أحد يف أن هتديد تورخيوس إبيقاف املالحة يف قناة بنما عمل ثوري ووطين! فما من بلد
وما من حركة حترر إال وهي تنظر ملواردها يف ضوء انتفاعها هبا ،فإن اقتصر نفعها على عدوها مل تبال
مرت بنا سخرية عبد الرمحن الرافعي من
بتدمريها وهذه سنة مطردة ال تتخلف لدى حركات التحرر ،وقد َّ
نظري ة أن األمم تفرط يف استقالهلا ومصاحلها خدمة لإلنسانية!! فكيف وحقيقة األمر أهنا خدمة
لألجانب األعداء وليس لإلنسانية؟!!
يف ضوء أزمة قناة السويس نرى أن احلل مير بثالثة مستوايت:
 .1التوعية
جيب إزالة الرتاكم التارخيي الزائف حول منافع قناة السويس ملصر ،وإبراز احلقيقة التارخيية اليت تنطق هبا
صفحات التاريخ وحقائق الواقع ،وهو ما شهد به مؤرخون ال شك يف وطنيتهم بل ومؤرخون أجانب؛
مقرا للتبادل التجاري واخلدمات والصناعات الوسيطة
فالقناة حترم البالد اقتصاداي من مركزها بوصفها ًّ
فضال عن كلفة محايتها وأتمني املالحة فيها .وحترم البالد عسكراي من اتصاهلا اجلغرايف الذي سبب أضرارا
هائلة ونتجت عنه ثالثة حروب على األقل ( )1973 ،1967 ،1956حىت صار اإلجناز العسكري
املصري الوحيد يف اتريخ جيشها هو النجاح يف "عبور القناة" ،ويزيد هذا اخلطر العسكري أضعافا يف ظل
وجود إسرائيل وحاجتها ملنطقة عازلة وخط دفاعي وأمين متقدم .وحترم البالد سياسيا من استقالهلا بزايدة
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حرج موقعها كمركز تنافس استعماري وهو ما عانت منه البالد من اللحظة األوىل لوالدة قناة السويس
حىت اآلن ،إضافة إىل القيود السياسية اليت تلزم مبرور السفن وإن كانت عسكرية يف مهمات هتدد مصاحل
مصر أو عمقها العريب واإلسالمي أو كانت حتمل مواد ضارة ابلبيئة أو ابلثروة املصرية.
ال يليق حبال أن تتشرب الصفوة املصرية خدعة فائدة القناة وأن تتمسك هبا بوصفها مقدسا وطنيا،
بل جيب أن يكون الشعب وقادته على وعي خبطورة هذه القناة وأضرارها حىت وإن عجزوا عن احلل
الشايف أو النهائي ملشكلة القناة .وأن ينتشر الوعي بني عموم اجلماهري.
 .2التنمية
وذلك ما سعى إليه الدكتور حممد مرسي يف أثناء فرتة رائسته القصرية ،فلئن مل يكن ممكنا إزالة القناة فال
بد من تعظيم وتكثيف الوجود البشري والعمراين واالقتصادي حوهلا ،فهذا ما يقلل أضرارها كعازل ويعيد
االتصال بني اجلغرافيا املصرية ،وهو ما يلقى معارضة قوية من جهات كثرية ليس أوهلا إسرائيل اليت
تستشعر يف هذا التعمري والتكثيف هتديدا أمنيا لسيناء كمنطقة عازلة ،وليس آخرها العسكر املصري
39
احلايل املرتبط واخلادم للمصاحل األمريكية واإلسرائيلية.
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بينما تتعاظم اخلشية من مشروعات توسيع القناة أو زايدة تفريعاهتا ،فهذا يضاعف املانع املائي
ويزيد االنفصال بني األراضي املصرية ،وجيعل إمكانية عبور القناة مستحيال يف أي وقت قادم ،وهو ما
فعله عبد الفتاح السيسي ،بل هو مشروعه الوحيد الذي اكتمل يف وقته القياسي.
 .3إزالة القناة
وهذا حل تسوق إليه املعطيات التارخيية ،وأول وآخر تفكري فيه كان ألمحد عرايب ،آخر قائد عام وطين
قوي للجيش املصري ،فكل من توىل القيادة العامة بعده كان حتت النفوذ والسيطرة األجنبية ،وإزالة القناة
ال تعين جمرد إزالة ممر مائي ،بل هو:
 .1على مستوى الدائرة اإلقليمية ،إزالة أهم اخلطوط اجليو-اسرتاتيجية للدولة العازلة ،وهي إزالة لنظرايته
األمنية والعسكرية ،وإقامة وضع جديد يعيد اتصال األرض املصرية والشعب املصري مبا له من آاثر
واسعة تتجاوز األمنية والعسكرية إىل اآلاثر االقتصادية واالجتماعية.
 .2على مستوى الدائرة الدولية ،هو إ زالة ملركز الشبكة االستعمارية اليت نشأت يف القرن التاسع عشر،
واليت ال تزال قائمة حىت اآلن ،وهو ما يفرض أوضاعا جديدة على كل املستوايت العسكرية واألمنية
واالقتصادية ،ويزيح مركز الصراعات إىل حد ما من قلب العامل العريب إىل مواقع أخرى.

وال شك أن هذه احللول الثالثة :التوعية ،التعمري ،اإلزالة تتوقف على امتالك الشعب املصري
خصوصا واملنطقة العربية عموما لقراره وإرادته ،وهو أمر دونه مالحم ومصاعب هائلة ،فالثقل االستعماري

القناة فال شك يف أن دماء غزيرة كانت ستُحقن وأمواال طائلة كانت ستُصان ووضعا سياسيا واقتصاداي
آخر كان سيكون!

مـجـلـة درا ســات بيت الـمـقـدس)2( 18 ،2018 ،

الراسخ منذ قرون لن يسمح ابلتحرر ولن يعطيه إال أن ُجيرب عليه ويُنتزع منه .يقول الرافعي" :لو سلم عهد
سعيد من القروض األجنبية ،ومل مينح امتياز القناة .لكان حمتمال أن تتغري املصاير وتتبدل النتائج يف اترخينا
القومي" 40،هذا مع أن الرافعي مل ير ما سببته القناة بعد وفاته (1966م)! لو ختيلنا اتريخ مصر من دون
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اهلوامش
1

انظر يف نداء انبليون لليهود :إيلي ليفي أبو عسل ،يقظة العامل اليهودي ،ط( 1القاهرة :مطبعة النظام1934 ،م) ،ص 106وما بعدها؛ عبد

2

انظر يف اتريخ قناة السويس :أجنلو ساماركو ،قناة السويس اترخيها ومشكالهتا :وفقا للمصادر املصرية واألوروبية غري املنشورة ،ترمجة :والء عفيفي

الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.57 ،56/3 ،

وآخران ،ط( 1القاهرة :املركز القومي للرتمجة2015 ،م) ،ص 35وما بعدها؛ إلياس األيويب ،اتريخ مصر يف عهد اخلديو إمساعيل ابشا ،ط2

(القاهرة :مكتبة مدبويل 325/1 ،)1996 ،وما بعدها؛ عبد الرمحن الرافعي ،عصر إمساعيل ،ط( 4القاهرة :دار املعارف1987 ،م) 57/1 ،وما

بعدها.
3
4

املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط( 5بريوت :دار الفكر1973 ،م).264/2 ،

انظر :يلماز أوزتوان ،اتريخ الدولة العثمانية ،ترمجة :عادل حممود سليمان ( ،اسطنبول :منشورات مؤسسة فيصل للتمويل1988 ،م)،443/2 ،

444؛ د .عبد القادر أوزجان :النظم العسكرية العثمانية ،ضمن :أكمل الدين إحسان أوغلو (إشراف) ،الدولة العثمانية اتريخ وحضارة ،ترمجة

صاحل سعداوي( ،اسطنبول1999 :م)417/1 ،؛ مصطفى بيلج ،قناة السويس يف الواثئق العثمانية ،ترمجة :عمرو الزواوي ،جملة ذاكرة مصر،
(القاهرة :العدد  ،19أكتوبر  ،)2014ص 76وما بعدها.

5

كريستوفر هريولد ،بوانبرت يف مصر ،ترمجة :فؤاد أندراوس ،ط مكتبة األسرة (القاهرة :اهليئة العامة املصرية للكتاب1998 ،م) ،ص.20

6

كانت بريطانيا حتتل اهلند ،وتسيطر أبسطوهلا البحري القوي على طريق رأس الرجاء الصاحل امللتف حول إفريقيا ،فكان حفر قناة السويس جيعل
غرميتها فرنسا أقرب إىل اهلند منها ،ال سيما وحممد علي من رجال فرنسا وحلفائها املقربني ،وهو ما يغري موازين القوى االستعمارية.

7
8

عبد الرمحن الرافعي ،عصر إمساعيل.54/1 ،

راجع الورقة البحثية بعنوان "التأسيس للنفوذ األجنيب يف بيت املقدس يف عهد حممد علي ابشا" ،جملة دراسات بيت املقدس (العدد  ،2/16شتاء

 ،)2016ففيها تناول للمحاوالت العملية اليت شرعت يف أتسيس الكيان اليهودي ،وانظر :حممد إهلامي ،يف أروقة التاريخ :اجلزء األول ،ط1
(القاهرة :دار التقوى2016 ،م) ،ص 117وما بعدها.

9
10
11

عبد الرمحن الرافعي ،عصر إمساعيل.18/1 ،

إلياس األيويب ،اتريخ مصر يف عهد اخلديو إمساعيل ابشا 328/1 ،وما بعدها.

يقول املؤرخ والناشر اإلجنليزي إدوارد ديزي" :مل حيدث أبدا أن ُمنِّح امتياز يكفل مثل تلك املزااي للحاصل عليه ،ويلقي مثل تلك األعباء والتكاليف
على عاتق من أصدره ،مثل االمتياز الذي منحه سعيد ابشا لشركة السويس" .انظر :جالينا نيكيتينا ،قناة السويس ملكية وطنية للشعب املصري،

ترمجة :إبراهيم عامر( ،القاهرة :مطبعة الدار املصرية1957 ،م) ،ص.18
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12

انظر موجزا لقصة قناة السويس يف :حممد إهلامي ،يف أروقة التاريخ :اجلزء األول ،ص 261وما بعدها.

13

مما يثري الشك يف اليد األجنبية يف مصر أن تويل كل من سعيد وإمساعيل احلكم كان بعد عملية اغتيال أزاحت من قبلهما ،فقد توىل سعيد بعد اغتيال
غامض لعباس ابشا يف قصره ،وتوىل إمساعيل بعد حادث غامض غرق فيه األمري أمحد رفعت األكرب منه سنا واألوىل مبنصب الوالية حبسب النظام
املتبع يف تلك الفرتة.

14

للمزيد انظر :حممد إهلامي ،يف أروقة التاريخ ،ص 249وما بعدها؛ ؛ عبد العزيز الشناوي ،السخرة يف حفر قناة السويس( ،القاهرة :اهليئة املصرية
العامة للكتاب2010 ،م)؛ إلياس األيويب ،اتريخ مصر يف عهد اخلديوي إمساعيل 341/1 ،وما بعدها؛ الرافعي ،عصر إمساعيل 63/1 ،وما

بعدها 93 ،وما بعدها؛ ألربت فارمان ،مصر وكيف غُدر هبا ،ترمجة :عبد الفتاح عنايت ،ط( 1القاهرة :الزهراء لإلعالم العريب ،)1995 ،ص217
وما بعدها؛ جورج اينج ،اتريخ مصر من عهد املماليك إىل هناية عهد إمساعيل ،ترمجة :علي أمحد شكري ،ط( 2القاهرة :مكتبة مدبويل،

1996م) ،ص 196وما بعدها؛ كارل بروكلمان ،اتريخ الشعوب اإلسالمية ،ترمجة :نبيه أمني فارس ومنري البعلبكي ،ط( 5بريوت :دار العلم
للماليني1968 ،م) ،ص 575وما بعدها؛ رميون فالور ،مصر من قدوم انبليون إىل رحيل عبد الناصر ،ترمجة :سيد أمحد علي الناصري ،ط
(القاهرة :املركز القومي للرتمجة2000 ،م) ،ص 137وما بعدها.

15
16
17

عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة السياسية( ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بدون اتريخ).659/3 ،

كريستوفر هريولد ،بوانبرت يف مصر ،ص.20

ريتشارد ف .بريتون ،رحلة بريتون إىل مصر واحلجاز ،ترمجة وتعليق :د .عبد الرمحن عبد هللا الشيخ( ،القاهرة :دار املعارف1994 ،م) ،ص،98
.99

18

جورج اينج ،مصر من هناية عهد املماليك إىل عهد إمساعيل ،ص 196وما بعدها.

19

املرجع السابق ،ص 210وما بعدها.

قناة السويس كخط جيوسياسي  -استراتيجي للدولة العازلة

20

الرافعي ،عصر إمساعيل.55 ،54/1 ،

21

أوجل فولكف ،القاهرة :مدينة ألف ليلة وليلة ،ترمجة :أمحد صليحة( ،القاهرة :اهليئة العامة املصرية للكتاب1986 ،م) ،ص.148
ألربت فارمان ،مصر وكيف غُ ِدر هبا ،ص.236

24

عبد العزيز الشناوي ،ما تكلفته مصر يف إنشاء قناة السويس ،اجمللة التارخيية املصرية1957 ،م 135/6 ،وما بعدها.

22
23

الرافعي ،عصر إمساعيل.57/1 ،

25

انظر نص تليغراف عرايب لقادة جيشه يف حمضر التحقيق معه يف :د .عبد املنعم اجلميعي ،مذكرات الزعيم أمحد عرايب :كشف الستار عن سر

26

عبد الرمحن الرافعي ،عصر إمساعيل 20/1 ،وما بعدها 53/1 ،وما بعدها.

27

الرافعي ،عصر إمساعيل.54/1 ،

األسرار يف النهضة املصرية املشهورة ابلثورة العرابية( ،القاهرة :دار الكتب والواثئق القومية2005 ،م).767/2 ،

28
29

حممد حسنني هيكل ،قصة السويس ،ط( 2بريوت :شركة املطبوعات1982 ،م) ،ص.22

انظر :فالدميري فينوجرادوف ،مصر من انصر إىل حرب أكتوبر :من أرشيف سفري ،ترمجة :أنور حممد إبراهيم( ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة،

 ،)2016ص.15 ،14
30
31
32
33

أنور السادات ،البحث عن الذات :قصة حيايت ،ط( 3القاهرة :املكتب املصري احلديث ،أكتوبر 1979م) ،ص.160 ،159
أنور السادات ،البحث عن الذات ،ص.256

سعد الدين الشاذيل ،مذكرات حرب أكتوبر( ،نسخة إلكرتونية) ،ص.8
سعد الدين الشاذيل ،مذكرات حرب أكتوبر ،ص.3

34

مجال محاد ،املعارك احلربية على اجلبهة املصرية :حرب أكتوبر  ،1973ط( 1القاهرة :دار الشروق2002 ،م) ،ص.85

35

حممد حسنني هيكل ،حماولة تصور املوقف ،صحيفة األهرام القاهرية 12 ،أكتوبر  ،1973والنقل هنا عن :حممد حسنني هيكل ،عند مفرتق

36

سعد الدين الشاذيل ،مذكرات حرب أكتوبر ،ص.7 ،6

37

البياانت عن موقع "هيئة قناة السويس" على االنرتنت ،لكن اخلطأ التارخيي الشائع أهنم جيعلون تفريعة البالح ضمن ما حفر يف عهد عبد الناصر،
والصحيح أنه كان يف عصر امللك فاروق ،وهو خطأ صحايف شائع مل ينتبه له القائمون على موقع اهليئة.
يف لقاء مع التليفزيون املصري ،بتاريخ  3يونيو 2016م.
حدثين عضو جلنة األمن القومي ابلربملان املنتخب (2012م) أن العسكريني املصريني رفضوا صراحة أي تنمية حملور قناة السويس وأي زايدة يف
الوجود العمراين والبشري يف سيناء بزعم أن هذا يعيق حركتهم العسكرية إن كان مثة احتالل إسرائيلي لسيناء ،وهذا زعم كاذب أبله يغين إيراده عن
رده ،فإن أهم ما يعيق االحتالل وخيدم القوة املدافعة هو الكثافة البشرية!

الطرق :حرب أكتوبر ماذا حدث فيها وماذا حدث بعدها ،ط( 3بريوت :شركة املطبوعات1983 ،م) ،ص.36 ،35

39

40

عبد الرمحن الرافعي ،عصر إمساعيل.71/1 ،
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