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تشكيل

ّ
«ترددات معاصرة»...
ّ
نماذج من تيار الحداثة في الفن التشكيلي المصري
الفي الشمري

«ترددات معاصرة» عنوان
المعرض التشكيلي الذي تحتضنه
غاليري «دار الفنون» في الكويت
ً
ّ
(يستمر لغاية العاشر من
راهنا
ديسمبر (كانون األول) المقبل)
ً
َّ
ويضم أعماال لسبعة فنانين
مصريين تميزت ّ
بتنوع التكنيك
وتشابك الرؤى.
«الجريدة» التقت وليد عبد الخالق،
صاحب فكرة المعرض ،وحاورته
عن هذه التجربة التشكيلية.

ان �ط �ل �ق��ت ف� �ك ��رة ت �ن �ظ �ي��م معرض
«ت ��رددات معاصرة» ف��ي الكويت من
خ �ل��ال ا ل �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن مؤسستين
ثقافيتين هما :غاليري «دار الفنون»
في الكويت وغاليري «المسار» في
مصر ،اللتان أرادت��ا تسليط الضوء
ع�ل��ى ت �ج��ارب ال�ف�ن��ان�ي��ن المصريين
المعاصرين وعلى نتاجهم التشكيلي
ال��ذي يمزج بين األصالة والتجديد
ض� �م ��ن رؤى ف� �ن� �ي ��ة ت � �ج� ��ذب إليها
ّ
متذوقي الفن التشكيلي.
يشارك في المعرض :هاني راشد
(خ�م�س��ة أع� �م ��ال) ،س��ام��ح اسماعيل
(ستة أعمال) ،كريم القريطي وجيهان
س �ل �ي �م��ان (أرب � �ع� ��ة أع� � �م � ��ال) ،عصام
معروف ،حمدي عطية ،أيمن السمري
(ثالثة أعمال).
ّ
ت � �ش� ��ك� ��ل األ ع� � � �م � � ��ال المعروضة
بانوراما للنتاج اإلبداعي المعاصر،
ً
ن�ظ��را إل��ى تباينها م��ن حيث الشكل
ّ
والمضمون وإن كانت تتفق وحداثة
ِّ
وتبين مدى تأثير طبيعة
التشكيل،
الخامة في ابتكار إبداعات تشكيلية
ت�ض�ي��ف إل ��ى ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي وتثري
مفاهيمه وتسهم ف��ي تطويره على
مستوى الشكل والتقنية.

تقدير ثنائي
في هذا السياق ،يوضح وليد عبد
الخالق ،مؤسس غاليري «المسار»
َّ
في مصر ،أن المعرض ينظم للمرة
ِّ
األول ��ى ف��ي ال�ك��وي��ت بعدما ن��ظ��م في
م �ص��ر وش ��ارك ��ت ف �ي��ه م�ج�م��وع��ة من
الرسامين التشكيليين المصريين.
ي �ض �ي��ف ع �ب��د ال� �خ ��ال ��ق« :يحظى
ال�ف�ن��ان��ون ال�م�ص��ري��ون ّ المشاركون
بتقدير ال�ن��اق��د وال�م�ت�ل��ق��ي ع�ل��ى ّ
حد
سواء وينتمون إلى الجيلين الخامس
وال� �س ��ادس م��ن ال �ف��ن ال �م �ع��اص��ر في
مصر .تتراوح أعمارهم بين  30و45

وليد عبد الخالق

من أجواء املعرض

ً
ع ��ام ��ا وت �ت �م �ت��ع أع �م��ال �ه��م بالنضج
وبانتشارها في دول غربية عدة».
يتابع عبد الخالق« :يعرض أيمن
ً
السمري لوحاته راهنا في نيويورك،
جيهان سليمان في بون ،هاني راشد
في باريس ،عصام معروف وسامح
اسماعيل ف��ي دول أوروب �ي��ة أخرى،
حمدي عطية في شيكاغو».
يؤكد عبد الخالق أن «دار الفنون»
تولي أهمية للفن المعاصر وهو من
ً
أول��وي��ات غاليري «المسار» أيضا،
هذا القاسم المشترك دفعهما إلى
تنظيم المعرض ،ال سيما أن ّ «دار
الفنون» تبحث عن فنانين يمثلون
مرحلة فنية ّ
معينة.
ي�ش�ي��ر ع�ب��د ال �خ��ال��ق إل ��ى أن من
أسباب تنظيم هذا المعرض الشهرة
ال ��دول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ظ��ى ب �ه��ا هذه
المجموعة والرغبة في عرض أكثر

من أسلوب فني يندرج تحت عنوان
واح��د في معرض جماعي للفنون
المعاصرة« ،عندما طرحت الفكرة
على غاليري «دار الفنون» وجدت
ً
ترحيبا ألن األخيرة تضطلع بمهمة
ّ
إبراز الحداثة في الفنون وتركز على
التكنيك المتقن الذي ّ
يقدمه الرسام
التشكيلي الموهوب».

ّ
تنوع وثراء

عن التغيير الذي طرأ على أسماء
المشاركين بعد المعرض الذي أقيم
في مصر يقول عبد الخالق« :ال أجد
أي أم ��ر س�ل�ب��ي ف��ي ت �ب��دي��ل أسماء
المشاركين في المعرض ألن الفن
المعاصر في مصر يعود إلى أكثر
من مئة ع��ام ،ل��ذا نحن نتحدث عن
إرث ثقافي وفني كبير ،والتغيير

لوحة للفنان أيمن السمري

ال � ��ذي ط� ��رأ ع �ل��ى األس � �م� ��اء ُيعتبر
ً
ّ
التنوع في األفكار
إيجابيا إلب��راز
وإظهار الغنى في التكنيك».
ينوي عبد الخالق تنظيم معرض
«ترددات معاصرة» في نسخة ثالثة،
وق� ��د ي �ك��ون ف ��ي غ��ال �ي��ري مختلفة
خ � ��ارج م �ص��ر أو ال� �ك ��وي ��ت ،بهدف
تقديم
قيمة الفن الحقيقية.

أنشطة مختلفة
ع��ن أنشطة غاليري «المسار»،
ّ
يقول عبد الخالق« :ننظم في فترة
الصيف معرض «رؤى معاصرة»
ً
ي � �ش� ��ارك ف� �ي ��ه  25ف� �ن ��ا ن ��ا ويمتد
ث�ل�اث��ة أش� �ه ��ر ،ن�س�ع��ى م ��ن خالله
إلى تسليط الضوء على األعمال
ا ل �ح��د ي �ث��ة ف ��ي م� �ج ��ال التشكيل،

ّ
السياح
مستفيدين م��ن ح�ض��ور
إلى مصر خالل يوليو وأغسطس
وسبتمبر».
يعتبر عبد الخالق أن التشكيل
ً
ً
ا ل � �ع� ��ر ب� ��ي أ ص � �ب� ��ح ف � �ن� ��ا عالميا
ألن� ��ه ي��رت �ك��ز ع �ل��ى إرث حضاري
م �ت �ن� ّ�وع ي�م�ن�ح��ه ق ��وة الشخصية
وال�خ�ص��وص�ي��ة ض�م��ن تكوينات
لونية مدروسة وتشكيالت تمزج
بين األصالة والمعاصرة.
ً
يختم عبد الخالق حديثه قائال:
«يتمتع المتلقي ا ل�ك��و ي�ت��ي بقدر
كبير من الثقافة والوعي حول كل
ما يدور على الساحة التشكيلية
المصرية أو العالمية ،وم��ن أبرز
إي �ج��اب �ي��ات زي��ارت��ي ال ��ى الكويت
تكوين ص��ورة حقيقية عن حركة
ّ
والتعرف عن قرب
التشكيل فيها
على ذوق الكويتيين».

من أعمال هاني راشد

سينما الشاغل
الفلسفي!
فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

ً
السينما تحتل مساحة من متابعتي الثقافية ،بالتأكيد ،ولكن
ً
حكايتي معها أ ك�ث��ر تعقيدا م��ن ا ل�ك�ت��اب ،والعمل الموسيقي،
َ
ُ
تعتمد أركان الفن السينمائي ،بل قدرة
واللوحة ،جاذبيتها ال
ُ
َ
ُ
هذه األركان على أن توصل لي ما يوصله الكتاب ،والموسيقى،
ُ
ً
واللوحة من مادة جدية ،تشغل العقل والقلب معا ،وهذا يعني
ً
أن أكثر األفالم نجاحا ،ال في شباك التذاكر وحده ،بل في تقنية
العدسة واإلضاء ة ،ومهارة اإلخراج ،وكسب الجوائز ،ال تشكل
ً
ً
حافزا كافيا لصرف ساعتين أو أكثر في الصالة المعتمة.
و ل�ك��ن و ف��رة السينما وا ف ��رة ،و م�ف��ا ج��آ ت�ه��ا ال تنقطع ،وألني
أحرص على صحبة الكتاب ،وأنا أذهب إلى اللوحة ،أو العمل
الموسيقي ،صرت أحرص عليه وأنا أذهب إلى الفيلم المنتخب،
فالقراء ة تمنحني المفاتيح ا ل�لاز م��ة إلدراك ما خفي عني من
أس ��رار ه��ذه األع �م��ال اإلب��داع �ي��ة ،وك��م ل��دى ال�م�ب��دع ال �ج��دي من
أسرار!
ُ
ف��ي أوا خ��ر الثمانينيات تطلعت الفلسفة إ ل��ى ف��ن السينما،
وش �غ �ل��ت ن �ف �س �ه��ا ب� ��ه ،ل �ي �ن �ش��أ ف � � ٌ
�رع م �ن �ه��ا داخ � ��ل االهتمامات
األكاديمية :فلسفة السينما ،واليوم تتزاحم المجالت ،الكتب،
وفروع االختصاص ،ومواقع اإلنترنت ،في هذا النشاط الفتي،
الذي ّ
ثبت فن السينما كمصدر من مصادر المعرفة العقلية.
هذه الموجة المعرفية وفرت الكتاب الذي أطمع فيه ،في قراء ة
السينما عن قرب ،كما اعتدت أن أقرأ اللوحة ،والعمل الموسيقي
فاألفالم التي رأيتها ،والتي أطمع في رؤيتها ،عادة
عن قرب،
ً
ما تطرح أسئلة ،شأن القصيدة ،دون أن تنتظر إجابة عاجلة،
أسئلة بشأن مسرات اإلنسان ومحنه ،مبدئه ومنتهاه ،رغائبه
الملحة بين ا ل�ض��رورة واإل م �ك��ان .وإذ تخرج منها ،تخرج من
ب �ح��ران م�ش��اع��ر وأف �ك��ار ب��ال�غ��ة ال�غ�م��وض ،لكنها ب��ال�غ��ة الغنى
ٌ ُ
ً
أفالم تشعرني وكأني انتهيت توا من تجربة ّحيةٍ ،
واالرتواء،
ال مجال فيها للوهم ،أو الخديعة ،بالمعنى الذي كانت تغذينا
فيها أفالم أيام المراهقة ،والشباب المبكر.
أشعر بهذا مع رينوارِ ،فسكونتي ،أنطونيوني ،ساتياجيت
َر ْي  ،بونويل ،ستانلي كوبرك ،واج��دا ،ه�ي��رزوك ،تراكوفسكي،
السويدي إنغمار بيرغمان (،)2007-1918
سوكوروف ...على أن ّ
وفرت َ
أكثر أفالمه بين يدي ،والذي أفتقده
يظل في طليعة هؤالء.
أعثر عليه في قنوات اإلنترنت.
بيرغمان واضح الجاذبية لتأمالت الفلسفة ،أفالمه ُّ
تلح على
طرح المأزق اإلنساني ،فهذا النص ،الذي يرد على لسان واحدة
من أبطاله ،في فيلم "بيرسونا" ،البد أن يالحق المشاهد الجدي:
ّ
"كل استثارة نحملها داخلنا ،كل أحالمنا ،كل العنف الغامض،
ّ
وخوفنا من الفناء ،كل البصيرة المخيفة في شرطنا األرضي،
ُ
كلها تسهم في إزالةِ أملنا في الخالص في العالم اآلخر .عواء
ً
إيماننا ،وشكناً ،في وجه العتمة والصمت ،ليعتبر واحدا من
أكثر األد ل��ة فظاعة  ،على م��دى الهجران ا ل��ذي نحن فيه ،وعلى
معرفتنا المذعورة والمكتومة بذلك".
ُ
شواهد ،ومعالجات كهذه ،تحفز أكثر من دافع لنشأة "فلسفة
السينما" .ومنذ التسعينيات صدرت مجالت ومواقع في هذا
الحقل ،و ك��ان ُلبيرغمان حصة األ س��د فيها ،دون ش��ك .آخرها
ص��در ع��ن دار أ ك� �س� �ف ��ورد،Cinema, Philosophy, Bergman:
ُ
ً
للبرفيسور ِل ِفنغستون .ولقد منحتني ق��راء ت��ه سبيال إلعادة
ق ��راء ة أف�لام��ه ،ال�ت��ي أعتبرها أس��اس�ي��ة" :ب�ي��رس��ون��ا"" ،الفراولة
البرية"" ،الختم السابع" .على أنها ّ
طمعتني بإعادة النظر في
أف�لام ال تقل غنى م�ث��ل" :ال�س��اح��ر"" ،س��ون��ات��ا ال�خ��ري��ف"" ،ضوء
الشتاء"" ،ربيع العذراء".
ً
لون الموت الرمادي هو األكثر شيوعا في أفالمه .حضور
حقيقة الموت عادة ما ترتبط بمعنى الحياة ذاتها ،وإذا ما كان
اإليمان الديني في العصر الراهن ممكن التطبيق ،وإذا ما كان
الحب الرومانتيكي حقيقة واقعة!
لم يكن من عادة بيرغمان التعليق على أفالمه ،لكن الكتاب
ً
يلتقط أ ث��را من فيلسوف فنلندي ُيدعى كايال ،تتمركز فكرته
على أن "الرغبة" الداخلية لدى اإلنسان ال يمكن السيطرة عليها،
ُ
ّ
وهي التي تشكل حياة الشخص ضد كل خبرته ومعرفته ،إلى
جانب أن هناك أكثر من ملمح للتساؤالت "ا ل��و ج��ود ي��ة" بشأن
الموت ،وخلو الحياة من المعنى ،وجحيم اآلخرين ،ومواجهة
العبث والالمعقول ...الخ

تحت المجهر

ّ
القاهرة تحتفل بالقدس عاصمة عربية للثقافة

فتحي عثمان :ثمة وثائق تثبت أن «حائط البراق» وقف إسالمي
القاهرة -حسن حافظ

«القدس عبر العصور» ،عنوان
المؤتمر الدولي الذي ُعقد في دار
ً
الكتب والوثائق المصرية احتفاال
بالقدس عاصمة الثقافة العربية
لعام  .2009يأتي هذا المؤتمر
ضمن سلسلة من االحتفاالت
ّ
تنظمها مصر بالمناسبة ،من بينها
جمع تراث المدينة الخالد وتوثيقه
وذلك في مواجهة الحملة
الصهيونية الشرسة لتهويد كل
ركن عربي فيها.

تساءل الباحثون المشاركون في
ال�م��ؤت�م��ر ع��ن مصير م��دي�ن��ة القدس
أم ��ام ال�ت�لاع��ب الصهيوني بتراثها
وم�ح��اول��ة م�ح��وه بخطط ممنهجة،
واس �ت �ب��دال األث ��ر ال�ع��رب��ي اإلسالمي
أو المسيحي على ّ
ّ
بمكون
حد سواء
م �ع �م��اري ي� �ه ��ودي ل �ص �ب��غ المدينة
بالصبغة اليهودية .وقد أكد هؤالء
أن الوثائق المادية وحجج األوقاف
ه��ي ال�س�ب�ي��ل ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى القدس
من هذه المحاوالت ،بعد تجميعها
وت��وث�ي�ق�ه��ا ون �ش��ره��ا ع�ل��ى مستوى
عالمي ،في ظل تقاعس دولي وعربي،
ّ
وصمت منظمة اليونيسكو ،المعنية
بحفظ التراث العالمي ،أمام آلة الهدم
الصهيونية.
ّ
في اإلطار نفسه ،توقف الباحثون
األكاديميين اليهود
عند ازدياد عدد
ّ
والباحثين الذين ينقبون في وثائق
ّ
األرشيف العثماني المتعلق بالقدس
وفلسطين ،وتضاؤل عدد الباحثين
العرب والمسلمين المهتمين بهذا
الشأن.

حائط البراق
كشف الباحث فتحي عثمان عن
وج ��ود «وق �ف �ي��ة» ل��م ي�س�ب��ق نشرها،
م � ��وج � ��ودة ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة «أدن � � �ب � ��رة»
االسكتلندية ،تؤكد أن «حائط البراق»
ً
ادعاء لدى اليهود بحائط
(المعروف
ال�م�ب�ك��ى) منطقة وق��ف إس�لام��ي ،ما
ّ
لملكيتهم
ينسف أي مزاعم صهيونية

املسجد األقصى هل ينجو من محاوالت التخريب

هذه المنطقة .أضاف عثمان« :لم يهتم
أحد من الباحثين أو الجهات المعنية
ّ
المهمة في قضية
بنشر هذه الوثيقة
عروبة القدس».
اتفق الدكتور رفعت هالل ،رئيس
الوثائق القومية المصرية ،مع عثمان
حول أهمية الوثائق في دفع الخطر
ً
الصهيوني عن المدينة ،مشيرا إلى
أن رصيد دار الوثائق المصرية من
وثائق بيت المقدس يعود إلى أوائل
العصر العثماني ،وهي مهمة إلثبات
ت�ف� ّ�وق كثافة ال�ع��رب السكانية على
م��دى ت��اري��خ ال �ق��دس ون�ف��ي المزاعم
ألراض
الصهيونية ح��ول ملكيتهم
ٍ
ً
فيها منذ زمن قديم جدا.
أوض ��ح ه�ل�ال أن ال �ه��دف م��ن عقد
ه ��ذا ال �م��ؤت �م��ر ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى طابع
م ��دي� �ن ��ة ال � �ق� ��دس ال� �ع ��رب ��ي وإط� �ل��اق
ً
صرخة استغاثة للعالم كله ،تحديدا

ال �ي��ون �ي �س �ك��و ،ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى تراث
ال �م��دي �ن��ة ال� �ع ��رب ��ي م ��ن خ �ل��ال جمع
ال ��وث ��ائ ��ق ال �م �ه �م��ة ع �ن �ه��ا ونشرها
لتنكشف أسرار الحركة الصهيونية
وكيفية تغلغلها في جسم المدينة
الطاهرة.
أش ��ار «ه�ل�ال» إل��ى إق��ام��ة معرض
على ه��ا م��ش المؤتمر يضم حوالى
 40ص ��ورة ل�ل��وث��ائ��ق ال �م �خ �ت��ارة من
رص �ي��د دار ال ��وث ��ائ ��ق ال �خ��اص��ة في
القدس تلقي الضوء على المدينة في
العصور كافة.

تهويد القدس
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �ن��اول��ت الدكتورة
زبيدة عطا ،أستاذة التاريخ الوسيط
ف � ��ي ج� ��ام � �ع� ��ة ح � � �ل � � ��وان ،م� � �ح � ��اوالت
ّ
المؤرخين اإلسرائيليين إلنتاج كتب

َّ
ودراسات توزع على مراكز البحوث
ال�ع�ل�م�ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م ل�ص�ي��اغ��ة عقل
الغرب الجماعي واعترافه بيهودية
ال �ق��دس ع �ب��ر ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى الهوية
اليهودية وطرحها كأساس لتاريخ
العربي
المدينة ،وتصوير الوجود ّ
ف�ي�ه��ا ع �ل��ى أن ��ه ع��اب��ر وال ي �م��ث��ل لب
تاريخ المدينة اليهودي.
ن �ع��ت ع �ط��ا ال �غ �ي��اب ال �ع��رب��ي في
ال�م�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة م��ا ت ��رك الساحة
واسعة أمام األطروحات الصهيونية،
ً
وأعطت مثاال على هذا الغياب نشاط
اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن ف��ي ت�ل��وي��ن الوثائق
لخدمة رؤيتهم وأفكارهم المغلوطة،
م��ؤك��دة أن ث�م��ة أك�ث��ر م��ن خمسمائة
كتاب ودراس��ة ف��ي ه��ذا االت�ج��اه يتم
البحثية
التعامل معها في المراكز ّ
الغربية باعتبارها مراجع موثقة في
ظل غياب الطرح العربي.

أوض �ح��ت ع �ط��ا أن اس ��م المدينة
ال�ق��دي��م ه��و أور س��ال��م (أورشاليم)،
أطلق عليها قبل دخول العبرانيين،
وهو مركب من كلمتين :أور بمعنى
إل� ��ه ،وس ��ال ��م وه ��و اس ��م إل ��ه السالم
الكنعاني (سكان المدينة األصليون).
ّ
لكن المؤلفات اليهودية قلبت تلك
ال�ح�ق��ائ��ق وم�ح�ت�ه��ا ،لتعيد صياغة
حقيقة من الوهم مفادها أن المدينة
ل ��م ت �ك��ن م� ��وج� ��ودة إال م ��ع الشعب
اليهودي.

ّ
تحول

من جهتها ،تتبعت الدكتورة إيمان
عامر عمليات التهويد التي يقوم بها
الصهاينة منذ احتالل المدينة في
ً
عام  ،1967مشيرة إلى «أن التهويد
عملية وا ض�ح��ة المعالم ف��ي الذهن

اإلسرائيلي ،يقول ه��رت��زل ،مؤسس
ال�ح��رك��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة« :إذا حصلنا
ً
ي��وم��ا ع�ل��ى ال �ق��دس وك�ن��ت ع�ل��ى قيد
ّ ً
الحياة سأزيل كل شيء ليس مقدسا
لدى اليهود فيها».
ب � ��دأت خ� �ط ��وات ت �ه��وي��د المدينة
األول��ى في ع��ام  1948عندما سيطر
ال �ص �ه��اي �ن��ة ع �ل��ى ال� �ق ��دس الغربية
وأعلنوا أن القدس عاصمة لهم ،إال
أن ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ه��وي��د ت �س��ارع��ت مع
سقوط الجانب الشرقي من المدينة
وبقية فلسطين في هزيمة العرب في
حرب .1967
ع �ل��ى رغ ��م أن م�ل�ك�ي��ة ال �ي �ه��ود في
مدينة ال�ق��دس كانت ال تتعدى 2%
ق �ب��ل االح� �ت�ل�ال ال �ص �ه �ي��ون��ي ،إال أن
ع��ام��ر رص ��دت ال �ت �ح� ّ�ول ال ��ذي حدث
وأص � �ب� ��ح ع �ل ��ى أث� � ��ره م �ع �ظ��م أم �ل�اك
الصهاينة ،نتيجة
المدينة في أيدي
ّ
عمليات التهويد التي تمثلت بإزالة
حي المغاربة التاريخي ومصادرة
أراض ع��رب �ي��ة إلق ��ام ��ة ح ��ي يهودي
ٍ
ف ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ال ��واق� �ع ��ة ب �ي��ن الحي
الالتيني وحائط البراق ،إلى جانب
ه��دم ال�م�ن��ازل العربية واستبدالها
ب��أخ��رى إسرائيلية لخلخلة النظام
السكاني في المدينة ،تغيير أسماء
ال�ش��وارع واألح�ي��اء العربية بأخرى
عبرية لطمس معالم التاريخ العربي،
ُ
فاستبدل اسم «حي المغاربة» باسم
«هروفع هيودي» أي الحي اليهودي،
وح� ��ي ال �ش �ي��خ ج� � ��راح ،ش �م ��ال غرب
القدس ،باسم «رامات أشكول» .ناهيك

ع��ن أع �م��ال ال�ح�ف��ر وال�ت�ن�ق�ي��ب تحت
أس��اس��ات المسجد األق�ص��ى للبحث
عن الهيكل المزعوم ،ما سيؤدي إلى
ً
انهيار المسجد األقصى مستقبال.

موقف ّ
موحد

ب � ��دوره أش� ��ار د .م�ح�م��د عفيفي،
رئ� �ي ��س ق �س��م ال� �ت ��اري ��خ ف ��ي جامعة
ال�ق��اه��رة وأس �ت��اذ ال�ت��اري��خ الحديث،
إل��ى ال�م��وق��ف ال�ع��رب��ي ال �م� ّ
�وح��د بين
ال �م �س �ل �م �ي��ن واألق� � �ب � ��اط ف� ��ي قضية
القدس ،فالكنيسة القبطية تمنع أي
مسيحي مصري من زي��ارة المدينة
ّ
المقدسة طالما هي تحت السيطرة
الصهيونية ،وأص��در البابا شنودة
تعليماته بإطالق الحرم على كل من
يخالف هذا القرار ومنعه من دخول
ً
الكنيسة ،تأكيدا على حرص الكنيسة
ّ
ال �م �ص��ري��ة ع �ل��ى ه��وي �ت �ه��ا العربية
والوطنية.
ك ��ذل ��ك ،ب �ع��د ن�ك�س��ة  1967أصدر
ٌّ
ك��ل م��ن ال�ش�ي��خ ح�س��ن م��أم��ون شيخ
األزهر والبابا كيرلس السادس في 5
ً
ً
يوليو (حزيران)  1967بيانا مشتركا
ً
ً
جاء فيه« :نرفض رفضا باتا بكلمة
ّ
موحدة فكرة تدويل القدس ألن هذه
ال�م��دي�ن��ة ،ف��وق أن�ه��ا بلد المقدسات
اإلس�ل�ام �ي��ة وال�م�س�ي�ح�ي��ة ،ه��ي جزء
ّ
من جسم الدولة العربية ،»...ما يؤكد
ً
وح � ��دة ال� �ه ��دف ال� �ع ��رب ��ي ،مسيحيا
ً
ك � � ��ان أو إ س �ل��ا م� � �ي � ��ا  ،أ م� � � ��ام الخطر
الصهيوني.

