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 :الممخص
ادى ييود مصر دورًا كبيرًا في تاريخ مصر في كافة الجوانب ،        

وكان ليم نشاطًا كبيرًا في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، لّما 
المجال االقتصادي إذ كانت ليم سيطرة يتمتعون بو من مزايا ميمة ال سيما 

واسعة عمى االقتصاد المصري مستفادين من تمتعيم بنظام االمتيازات 
االجنبية ، وما يوفره ىذا النظام من اعفاء تام أو شبو تام من الضرائب ، 
فضاًل عن امتالكيم موارد مالية كبيرة لكونيم بارعون في ىذا المجال 

جانب عمميم في مين كان يعتقد المسممون بفضل عقميتيم التجارية إلى 
بأنيا ال تناسبيم اجتماعيًا مثل الحياكة والصياغة وغيرىا . وبالتالي ساعد 
وضعيم المالي الجيد من خالل تأسيسيم لمبنوك وشركات التأمين أن تكون 
ليم عالقات واسعة داخل مصر وصمت إلى الطبقة الحاكمة ، ال سيما في 

في عيد الممك فاروق مما اسيم ذلك في حصوليم  زمن الممك فؤاد وكذلك
مناصب سياسية ميمة وعديدة فضاًل عن سيطرتيم عمى اغمب المؤسسات 
االقتصادية واالجتماعية في مصر خالل تمك الحقبة . ومن ىذه المنطمقات 
جاء ىذا البحث لدراسة النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي لييود 
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Abstract: 

The Jews of Egypt played a great role in the history of 

Egypt in all aspects, and they had a great activity in the 

political, economic and social life, because of the 

important advantages they enjoyed, especially the 

economic field, as they had wide control over the 

Egyptian economy, benefiting from their enjoyment of 

the system of foreign privileges, and what this provides 

The system is completely or almost completely exempt 

from taxes, in addition to having large financial 

resources because they are skilled in this field thanks to 

their commercial mentality, in addition to their work in 

professions that Muslims believed were not socially 

suitable for them, such as weaving, crafting and others. 

Thus, their good financial situation, through their 

establishment of banks and insurance companies, helped 

them to have extensive relations inside Egypt that 

reached the ruling class , Especially during the time of 

King Fouad and also during the reign of King Farouk, 

which contributed to their obtaining many important 

political positions, as well as their control over most of 

the economic and social institutions in Egypt during that 

era. From these perspectives, this research came to study 

the political, economic and social activity of the Jews of 

Egypt (1922-1952). 
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 اواًل : النشاط السياسي
انقسم الييود في مصر إلى طائفتين حسب االنتماء الديني ، كبراىما ىي طائفة 
الييود الربانيين التي ينتمي الييا معظم الييود في العالم ، وىذه الطائفة تكّون االغمبية 

لوائيا معظم اغنياء الييود ، كما أّن معظم  العظمى من الييود المصريين ، وينطوي تحت
العالقات االقتصادية والصناعية والسياسية كانت تقوم بيا طائفة الربانيين . أّما الطائفة 
االخرى فيي طائفة الييود القرائين ، وىي طائفة اصغر حجمًا واقل نفوذًا من الربانيين ، وتعد 

يي موجودة منذ اكثر من الف عام ، ويتميز طائفة القرائين اقدم جالية ييودية في مصر ف
القراؤون بأنيم يتكممون العربية بميجة مصرية سميمة ويكتبونيا ويتحدثون بيا في اعماليم 

 (2)ومنازليم . 
كانت العالقات عمى مر التاريخ  متوترة بين الييود القرائين والربانيين ، بسبب 
االختالف العقائدي ألن القرائين يؤمنون فقط بالتوراة )العيد القديم( وال يؤمنون بالتممود مصدرًا 
من مصادر الديانة والتعاليم الييودية كما ىو عند الربانيين . وبالرغم من أّن طائفة الييود 

لقرائين في مصر كانت احواليا االقتصادية ممتازة ، وكانت اعدادىا كبيرة أال أّن الجالية ا
( آالف 9نحو ) 2291تقمصت واصبحت جزءًا صغيرًا مقارنًة بالربانيين إذ بمغ عددىم عام 

 (1)نسمة . 
أال أّن بعض المؤرخين يعتقدون أّن العدد الحقيقي رّبما يكون اكبر من ذلك وكان 

يعيش في القاىرة في عطفة الييود القرائين ، وكان معظميم من الفقراء الذين  معظميم
يشتغمون في صياغة الذىب والفضة وصناعة العطور والصرافة والتجارة وانتقل من تحسنت 
احوالو المالية بعد الحرب العالمية االولى ليعيش في العباسية والخرنفش ، وكانوا عمى عكس 

الدىم إلى المدارس المصرية ، وكان القراؤون يعيشون حياة المصريين بقية الييود يرسمون او 
 (3)يتكممون العربية ، وكان اغمبية القراؤون يحممون الجنسية المصرية فقط . 

تصريحًا نص عمى االعتراف  2211شباط  11اصدرت الحكومة البريطانية في    
فت بالتحفظات وىي : تأمين بمصر دولة مستقمة وانياء الحماية واحتفظت بنقاط اربع عر 

مواصالت االمبراطورية البريطانية والدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل اجنبي وحماية 
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المصالح االجنبية وحماية االقميات ، ومنيم الييود الذين عدتيم الحكومة البريطانية  اقمية 
 (9)مسؤولة عنيا . 

ؤاد عبدالخالق ثروت كمف السمطان ف 2211شباط  11وعمى اثر صدور تصريح 
ويمكن اعتبار ىذه الحكومة حكومة  2211بتشكيل حكومتو االولى في االول من آذار  (9)

اذار / مارس  29انتقالية ، بعد ذلك اصدر فؤاد مرسومًا بإعالن استقالل مصر في 
ون والمناداة بو ممكًا ليا ، ورغم مظاىر ىذا االستقالل فإنو لم يكن إاّل شكاًل بغير مضم2211

، عمى اعتبار أنَّ االحتالل موجود واالحكام العرفية مفروضة والتحفظات االربعة التي تتدخل 
بيا بريطانيا في شؤون مصر الداخمية قائمة ، وعممت بريطانيا عمى فصل السودان عمميًا عن 
مصر ليذا استقبل الشعب المصري اعالن االستقالل بالتظاىرات واالحتجاج . ألنو ادرك بأن 

 (7)ا االستقالل شكمي وال يمبي طموح الشعب المصري في التحرر واالستقالل .ىذ
بعد صدور تصريح آنف الذكر والذي حصمت مصر بمقتضاه عمى استقالل صوري  

عن بريطانيا ، تم اجراء انتخابات عامة ، وتكون اول مجمس نيابي ، وقد فاز في ىذه 
االنتخابات عن الطائفة الييودية يوسف اصالن قطاوي في دائرة )كوم أميو( بأغمبية مطمقة 

المجمس اولى جمساتو رشح نفسو لرئاسة عضوية المجنة  لعضوية مجمس النواب ، وعندما عقد
صوتًا لفؤاد سمطان الذي  299صوتًا من اصوات االعضاء مقابل  296المالية وحصل عمى 

جاء ترتيبو االول ، لكن قطاوي ترأس المجنة المالية فيما بعد دورة كاممة ، كما انضم إلى 
و الحكومة احد اعضاء الطائفة الييودية عضوية لجنة االشغال ، ىذا في الوقت الذي عينت في

 (6)في مصر يوسف دي بتثوتو عضوًا في مجمس الشيوخ .
اراد الممك فؤاد منذ البداية أن يممك ويحكم ولكن الضغط البريطاني ال سيما من جانب 
المندوب السامي ثناه عن تمك الرغبة وجعمو يوافق عمى وضع دستور لمبالد ، واخذ رئيس 

نيسان  3اتقو البدء في اعداد مشروع الدستور وقانون االنتخابات ، فألف في الحكومة عمى ع
لجنة من ثالثين عضوًا برئاسة حسين رشدي سميت بمجنة الثالثين وضّمت رجال  2211

قانون وعمماء ورجال دين وسياسيين معتدلين ، وحرص عبدالخالق ثروت عمى تمثيل كل 
الطائفة الييودية عضوًا في لجنة الثالثين  اطياف الشعب المصري فعين يوسف قطاوي عن

                                                 
 

 

 

 



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)1662 ) 
 

وبطريرك االقباط ممثاًل عن االقباط والشيخ محمد نجيب مفتي الديار المصرية لمعمماء 
المسممين وصالح لمموم ممثاًل لمعرب البدو ، رغم أّن كل ىؤالء ليس لدييم خبرة بالفقو 

 (1)الدستوري . 
واكد  عمى المساواة بين  2213نيسان / ابريل  22اعمن اول دستور لمصر في 

المصريين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفييا عمييم من الواجبات والتكاليف العامة ، 
ال تمييز بينيم بسبب االصل أو المغة أو الدين ، ورغم التعديالت التي ادخمت عمى دستور 

 (2).  2230تتغير في دستور إاّل أن المواد الدستورية المذكورة فيو بقيت ثابتة ولم  2213
وقد اعتاد الصحفيون الييود عمى كتابة المقاالت بيدف اقناع غيرىم من المصريين 
بوطنيتيم واخالصيم لمصر ، ومن ىؤالء الصحفي الييودي البرت مزراحي ، الذي كان يعمن 
دائمًا بأنو مصري حد النخاع ، فعندما احتفمت مصر بعيد الدستور ، اذ ذكر في احدى 
مقاالتو  "إنَّ الدستور كان ىدفًا لكثير من التغيير والتبديل والتعطيل اكثر من مرة وانو لم يسمم 
من االفتراءات والمؤامرات واستكثر االنكميز الدستور عمى مصر فاستخدموا بعض اعوانيم 

ولم تدخر الييئات  (20)ممن ينتمون إلى ىذه االمة ظممًا وعدوانًا من اجل القضاء عميو" ، 
الييودية وسعًا في تشجيع الصحف المصرية التي اظيرت عطفيا عمى الييود فكانت ترسل 

 (22)لبعضيا من وقت آلخر الشكر والثناء والمديح ، حتى تواصل السير في ىذا الطريق .
ويبدو لنا  أن العديد من الييود كانوا حريصون عمى اظيار وطنيتيم وانيم جزء من 

التوجيات الوطنية التي تدعوا إلى التخمص من الييمنة  الشعب المصري ، وال يخالفون
 البريطانية .

كان من  ابرز السمات التي ميزت الوضع السياسي لمييود في مصر خالل تمك المدة   
الصالت الوثيقة التي كانوا قادرين عمى خمقيا مع جميع الحكام الذين توالوا عمى مصر ، 

متيازاتيم ولم يفقدوا أي منيا في ظل كل العيود لذلك تمكن الييود من االحتفاظ بجميع ا
السياسية ففي الوقت الذي كانوا مرتبطين بحكام مصر ومموكيا حرصوا عمى اقامة عالقات 
وثيقة مع الحركة الوطنية في مصر وصمت إلى حد المشاركة االيجابية في بعض انشطتيا . 

د مصر ، وذلك بسبب توجياتيا اذ جذب حزب الوفد بزعامة سعد زغمول واالحزاب االخرى ييو 
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السياسية التي تدعوا إلى الحريات والتحرر واالستقالل ، إذ انضم لموفد منذ وقت مبكر من 
الييود كل من فيكمس بنرامين وفيتاسو نسيو ودافيد حزان ، وكان حزان عضوًا سابقًا في 

بسبب تعصبو  الحزب الوطني ، وقد صدر حكم ضده باالعدام غيابيًا من قبل البريطانيين
فضاًل عن عالقة المحامي الييودي ليون كاسترو الشخصية مع سعد زغمول   (21)الوطني .

الجريدة الوفدية )الحرية( ، وكان  2211الذي قام بتوجيو الدعاية الوفدية في اوربا واسس عام 
يوسف اصالن قطاوي إلى جانب سعد زغمول لكنو انضم إلى حزب االحرار الدستوريين عام 

،  أّما يوسف ايمي دي بيكيتو وىو رجل اعمال من االسكندرية فقد نظم تظاىرة  2211
وبمغ اسيام  (23).  2213استقبال لسعد زغمول عندما عاد من المنفى في جزيرة سيشل عام 

الييود في الحياة السياسية المصرية القمة بتعيين اول وزير ييودي في تاريخ مصر الحديث 
 . 2219ي شغل منصب وزير المالية في حكومة سعد زغمول عام أال وىو يوسف قطاوي الذ

(29)   
بعد أن استقال يوسف اصالن قطاوي من عضوية حزب الوفد انضم إلى حزب 
االحرار الدستوريين برئاسة عدلي يكن باشا ، والذي كان يمثل مصالح عدد كبير من مالكي 

كوم امير وفي الوقت نفسو  عضوًا عن 2211االراضي ، ودخل يوسف قطاوي البرلمان عام 
.  2213تم تعيينو في المجنة الدستورية التي كانت تعد لمدستور الجديد في نيسان / ابريل 

(29) 

عندما قدم سعد زغمول استقالة  2219الحكومة الجديدة في عام  (27)الف احمد زيور
حكومتو ، وكان االمر متفق عميو من قبل القصر والمندوب السامي ومن جيتيم رأى االحرار 
الدستوريون أن اختيار احمد زيور جاء بايماء من سعد زغمول وبناًء عمى مشورتو لمممك فؤاد ، 

سبب في ذلك اشتراك وزيرين وفديين احمد محمد خشبو الن زيور في نظر الناس وفدي ، وال
وزيرًا لممعارف وعثمان محرم وزيرًا لألشغال العمومية في الحكومة الجديدة ، ويبدو أن الوفد 
ساند الحكومة الجديدة لعدة اسباب منيا لكي تكون لو عيون ترصد حركة الحكومة وبالتالي 
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زيران الوفديان لتصرفات الحكومة تفاديًا لمضرر المشاركة في رسم سياستيا وايضًا ليتصدى الو 
 (26)أو تخفيفو عمى االقل في حالة استجابة حكومة احمد زيور لكل المطالب البريطانية . 

أّما عمى المستوى الداخمي في مصر فقد شددت بريطانيا سيطرتيا عمى مصر ، من 
شروط خدمة الموظفين  خالل قبول الحكومة المصرية المطالب البريطانية كافة التي منيا

االجانب واحالتيم عمى التقاعد وايضًا ما يتعمق بمنصبي المستشارين المالي والقضائي 
وسمطتيما واخيرًا باإلدارة االوربية في وزارة الداخمية ، فقد اعيد النظر في تقاعدات االجانب 

قانون ومنيا منح فقبل احمد زيور التعديالت عمى ىذا ال 2213وفقًا لمقانون الصادر في عام 
الموظفين االجانب مميزات مادية ، أّما بشأن المستشارين المالي والقضائي فقد سممت 
الحكومة بسمطتييما وتعيدت باحترام نظام القسم االوربي لألمن العام في وزارة الداخمية . 

(21) 
كان نصيب  الطائفة الييودية في مصر تسنم حقيبة وزارية في حكومة احمد زيور ، 

ذ تم تعيين يوسف قطاوي وزيرًا لممالية ، وقد تولى يوسف ىذا المنصب ما يقرب من اربعة إ
آذار / مارس  29اشير ثم اجري تعديل وزاري انتقل بو إلى منصب وزير المواصالت في 

وتولى ىذا المنصب لمدة تزيد عن شير ونصف ثم انسحب حزبو )االتحاد( من  2219
. وكان من ابرز قراراتو اثناء شغمو  2219آيار / مايس  9الحكومة فتقدم باستقالتو في 

لممنصب ىو نزع ممكية احدى عشر قيراط بمركز طنطا لتوسيع محطة طنطا لمسكك الحديد 
.(22) 

وتشير بعض المصادر أن تردي العالقة ما بين سعد زغمول والممك فؤاد فضاًل عن 
حمد زيور ، ال سيما بعد قيام قطاوي الحكومة المصرية دفعتو إلى تقديم استقالتو من وزارة ا

بإرسال برقية تينئة بعيد الفطر إلى صديقو سعد زغمول ، االمر الذي اغضب الممك فآثر 
قطاوي االستقالة واالحتفاظ بعالقات جيدة مع الممك وسعد زغمول ، وكان يوسف قطاوي اول 

مميم لدقة وتسييل وزير مالية يصدر العممة البرونزية من ذات الفئة مميم والفئة نصف 
المعامالت التجارية والحسابية في البنوك والمحالت العامة والشركات والمتاجر وغيرىا ، كما 
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، ثم عضوًا في مجمس الشيوخ حتى وفاتو .  2216تولى منصب وزير المواصالت عام 
(10) 

ك نائبًا وفديًا عريضًة لممم 226وىكذا بدأت المواجية بين الوفد والحكومة ، إذ رفع 
فؤاد يطمبون دعوة البرلمان بسرعة إلى االنعقاد ، من اجل معالجة الحالة التي ادخمت فييا 
البالد قسرًا وايضًا النظر في التصرفات غير الدستورية التي قامت بيا الحكومة ، وتكررت 

 (12)ىذه المطالب عدة مرات اال أن الممك لم يعر ىذه المطالب اىمية . 
لإلطاحة بالحياة الدستورية برّمتيا مؤيدة من الممك فؤاد  بدأت الحكومة تعد العدة

 2219األول  كانون 2وزيرًا لمداخمية في  (13)فعينت اسماعيل صدقي (11)والبريطانيين ،
بيدف ادخال شخصية قوية إلى الحكومة ال سيما بعد استقالة الوزيرين الوفديين ، كما عرف 

 (19)عن صدقي كراىيتو لموفد والحركات الشعبية . 
بعد تعيين صدقي وقبل انتياء الشير المحدد لتأجيل انعقاد البرلمان بيوم واحد 

مرسومًا بحل مجمس النواب والدعوة إلجراء  2219األول  كانون 19اصدرت الحكومة في 
 (19).  2219شباط  19انتخابات جديدة لمجمس النواب وذلك في 

متتالية ، ثم انتقل  استمر يوسف قطاوي عضوًا في مجمس النواب ثالث دورات
إذ تم تعيينو بالمجمس بمرسوم  2216لعضوية مجمس الشيوخ بدًء من كانون الثاني / يناير 

ممكي من الممك فؤاد ليحل محل العضو المعين احمد فؤاد عزت الستقالتو . وقد جاء ىذا 
 (17)التعيين كتكريم من جانب الحكومة المصرية ألبناء الطائفة الييودية .

حزب الوفد ورئيسو سعد زغمول فقد ظل يحتفظ بشعبيتو في ىذه المدة بدليل أّما عن 
، لكن بريطانيا منعت سعد زغمول  2217فوزه في االنتخابات التي جرت في آيار / مايس 

من تشكيل الوزارة بحجة مسؤوليتو عن حادث مقتل حاكم السودان فأكتفى سعد زغمول بمنصب 
 (16). 2216آب / اغسطس  13فاتو في رئيس مجمس النواب وبقي فيو حتى و 
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شاركت الطوائف الييودية في تشييع جثمان سعد زغمول وارسل رئيس طائفة وقد 
الربانيين يوسف اصالن قطاوي تمغراف إلى زوجة سعد زغمول صفيو زغمول . وىذا يدل عمى 

 . (11)أن ييود مصر كانت ليم عالقات وثيقة مع قادة الحركة الوطنية في مصر
اة سعد زغمول فراغًا في الحياة السياسية في مصر ، إذ لم يستطع احد من تركت وف

خمفائو أن يمأله ، وبعد أن تولى مصطفى النحاس رئاسة حزب الوفد تدنى نفوذ الحزب ال 
سيما بعد أن نجح القصر في استمالة عدد من قادتو اليو ممن كانوا يعارضون السباب مختمفة 

عانى الحزب من انقسام كبير في صفوفو كما  2231م زعامة النحاس لمحزب ، وفي عا
شيدت مصر صراعًا حزبيًا بمغ حدتو أن ظيرت مطالب تدعوا إلى تأسيس جبية وطنية في 

 . (12)2239مصر والتي تأسست فيما بعد عام 
ايمول / سبتمبر بعد استقالة حكومة  16تولى رئاسة الحكومة عبدالفتاح يحيى في 

تعرضت إلى ضغوط داخمية وخارجية ادت إلى استقالتيا في فترة صدقي ، اال أن حكومتو 
 (30). 2239كانون الثاني  7قصيرة في 

ومن ناحية اخرى استمرت المقاومة الوفدية لمحكومة عمى اعتبار انيا امتداد لعيد 
قام مصطفى النحاس زعيم الوفد بجولة في كل من  2239صدقي ودستوره . ففي صيف عام 

يمية والزقاقيق وقد نتج عن تمك الزيارة اضطرابات وتظاىرات ضد الحكومة . بورسعيد واالسماع
مما ولد ذلك قمق لدى الجانب البريطاني بعد أن ساد جو من اليدوء في اوساط الشعب 

 (32)المصري . 

إذ حاولت  2239تشرين الثاني  29وزارتو الثالثة في  (31)الف محمد توفيق نسيم 
صري بسبب الموقف الدولي ، وقد عبر مصطفى النحاس عن بريطانيا استرضاء الشعب الم

اممو واحساسو بأن السياسة البريطانية متجية نحو االتفاق مع مصر . من جانب آخر وفي 
زار وفد من جمعية الشبان الييود المصريين مصطفى النحاس الذي  2239بداية عام 

ريين كتمة واحدة في سبيل استقبميم بحفاوة بالغة ووجو ليم كممة جاء فييا "جميع المص
وقد أيدت  (33)مطالبيم ، نحن مسرورين من ىذا المنظر الرائع الذي ال يعرف الطائفية " .
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وقالت ان الييود مصريون ال يريدون حماية  2239جريدة الشمس الييودية حزب الوفد عام 
 (39)بريطانيا ، وطالبت بجالئيم ووحدة وادي النيل .

ومة ائتالفية تتولى المفاوضات المبدئية مع بريطانيا في اراد الممك فؤاد تكوين حك
القاىرة والنيائية في لندن ، إاّل أن مصطفى النحاس رفض الفكرة مع أن الجبية الوطنية قبمت 
بيا ، ألنو كان يريد حكومة وفدية خالصة توقع المعاىدة عمى أن تكون مقاليد الحكم خالل 

في النياية استقر الرأي عمى تأليف وزارة غير حزبية  لكن (39)فترة المفاوضات في يد الوفد .
وتشكيل ىيئة لممفاوضات  2237برئاسة عمي ماىر تتولى اجراء االنتخابات العامة في آيار 

 .(37) 2237كانون الثاني  30والمحادثات مع بريطانيا ، فألفت ىذه الحكومة في 
النحاس وقد  تم تشكيل ىيئة لممفاوضات برئاسة مصطفى 2237شباط  21وفي 

آذار / مارس بقصر الزعفران في القاىرة ، وبينما كانت المفاوضات  1بدأت المفاوضات في 
 .(36) 2237نيسان  11تجري توفي الممك فؤاد في 

وقرر تكوين مجمس الوصاية المتفق عميو سابقًا  2237آيار  1اجتمع البرلمان في 
وعيد إلى مصطفى النحاس بتأليف وقدم عمي ماىر استقالتو إلى مجمس الوصاية فقبميا 

 . (31)الحكومة الجديدة فألفيا وفدية خالصة
وبذلك اصبحت رئاسة الحكومة وىيئة المفاوضات بيد مصطفى النحاس وبالفعل تم 

آب / اغسطس  21االتفاق عمى عقد المعاىدة البريطانية المصرية وتم توقيعيا في وفي 
االجنبية لم يعد يالئم روح العصر وال حالة  اعترفت بريطانيا بأن نظام االمتيازات 2237

مصر واتفق الطرفان عمى الغاء ىذا النظام وما يتبع ذلك من الغاء القيود التي تقيد السيادة 
 .(32)( 23المصرية في مسألة سريان التشريع المصري عمى االجانب )المادة 

( ازداد 2237-2226كانت عالقة الييود بالقصر الممكي خالل عيد الممك فؤاد )
التقارب المتبادل بين القصر والييود وازدادت الثقة المتبادلة بين الطرفين  في مصر ، إذ كان 
يشجعيم ويعطف عمييم ، وكان الييود يحرصون عمى تينئة الممك فؤاد في مختمف المناسبات 

د القى االديب يوسف نسيم حدا 2239، ففي مناسبة عيد ميالد الممك فؤاد التي صادفت عام 
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قصيدة بيذه المناسبة . فضاًل عن أن زوجة يوسف قطاوي كانت وصيفة الممكة نازلي زوجة 
، فضاًل عن زيارة وفد  من الييود المصريين بيت االمة في منتصف كانون  (90)الممك فؤاد

تحدث الفريد يموز في المجمس قائاًل "ان ليس في مصر اقمية أو  2239الثاني / ديسمبر 
واء في الوطنية ، مكررين ما سبق أن صممنا عميو ىو الغاء التحفظ الخاص اكثرية بل كمنا س

شباط / فبراير فضاًل عن الغاء جميع التحفظات الن الييود  11بحماية االقميات من تصريح 
ما برحوا متمتعين بنعمة المساواة واالخاء ، فال حاجة ليم إلى حماية انجمترا وغيرىا وكفاكم 

ألنو يمنح الجميع بسخاء حرية العقيدة وحصانة الحقوق المدنية ويعتبر دستور البالد ضمانًا 
 . (92)كل فرد جزءًا ال يتجزأ عن االمة المصرية"

ويبدو لنا أن الييود ارادوا من خالل ذلك أن ينئوا بأنفسيم عن السياسة البريطانية تجاه 
ريطانيا وانيم مصر ، عبروا عن انفسيم انيم مواطنين مصريين وال حاجة ليم بحماية ب

 معارضين لسياستيا في مصر .
( توثقت العالقات بين القصر والييود الذين 2291-2237وفي عيد الممك فاروق )

التفوا حولو وحاولوا استغاللو لمصالحيم الخاصة واستمرت مجامالتيم مع الممك فاروق الذي 
تصدرت صورتو أو  2299خمف والده عمى عرش مصر ، وبمناسبة عيد ميالد فاروق عام 

عدد لمجمة )الكميم( الييودية وكتب تحتيا "الكميم ترفع إلى جاللة الممك المعظم فاروق االول 
آيات الوالء بمناسبة عيد ميالده السعيد" . كما ارسل رئيس جمعية الشبان الييودية روفائيل 

 . (91)سقال برقية تينئة لمممك ايضًا بيذه المناسبة
ئيمي في القاىرة بعقد زواج الممك فاروق ، فأقاموا الزينة واقواس وقد احتفل الحي االسرا

النصر عمى مداخل الحي ، واضيئت االنوار والثريات في كل مكان ابتياجًا بزواج الممك 
 . (93)فاروق

من جانب آخر كان الممك فاروق يقابل حاخامات الييود في مناسبات خاصة مثل 
قابل موسى فنتورا حاخام اكبر االسكندرية بتاريخ  تولييم منصب حاخام اكبر في مصر ، فقد

 . (99)بمناسبة تعيينو حاخام اكبر 9/2/2231
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وقد اعتاد الصحفيون الييود عمى كتابة المقاالت بيدف اقناع غيرىم من المصريين 
بوطنيتيم واخالصيم لمصر ، ومن ىؤالء الصحفي الييودي البرت مزراحي الذي كان يعمن 

د )النخاع( فعندما احتفمت مصر بعيد الدستور كتب قائاًل "إنَّ الدستور دائمًا بأنو مصري ح
كان ىدفًا لكثير من التغيير والتبديل والتعطيل اكثر من مرة وانو لم يسمم من االفتراءات 
والمؤامرات واستكثر االنكميز الدستور عمى مصر فاستخدموا بعض اعوانيم ممن ينتمون إلى 

 . (99)من اجل القضاء عميو" ىذه االمة ظممًا وعدواناً 
وحرص مزراحي " عمى أن ال يسير ضد اجماع االمة في قضاياىا الميمة طالما انيا 

معاىدة الصداقة  2237ال تطال المصالح الييودية العميا " ومن ىذه القضايا الغاء معاىدة 
 .(97) 2237آب / اغسطس  17والتحالف التي وقعت بين مصر وبريطانيا في 

آالف نسمة من جممة  6حوالي  2236ئفة الييود القرائين في مصر عام بمغ عدد طا
الف قرائي ، وبذلك تعد طائفة القرائين بمصر اكبر  21عدد قرائي العالم وقتيا المقدر بنحو 

 . (96)طائفة قرائية في العالم
كان لمييود وجود داخل البرلمان المصري في مجمسيو النواب والشيوخ ، وقد مارس 

نواب رقابتيم البرلمانية ودورىم التشريعي في مجاالت عديدة منيا الخدمات الجماىيرية ىؤالء ال
وحماية البيئة المصرية ، والحفاظ عمى التراث الوطني ومتابعة محصول القطن واىميتو في 
االقتصاد القومي وكذلك دورىم في الشؤون المالية بالبالد ، وقد كانت ىذه المجاالت محل 

 . (91)تجواباتيم ومناقشاتيمتساؤالتيم واس
ومن ىنا يتضح لنا اىمية القاء الضوء عمى تمثيميم الطائفي أو القومي والى أي مدى 

 كانوا يمثمون جزًء من الحركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في اطار القومية المصرية .
وقد استمرت  2211كان لمييود مشاركة في مجمس النواب والشيوخ منذ عام 

شاركاتيم خالل الدورات الالحقة ، والى جانب يوسف قطاوي كان ىناك عضوان آخران من م
عائمة قطاوي وىما اصالن قطاوي وكان عضوًا في مجمس الشيوخ ورينيو قطاوي وكان عضوًا 

. ومن النواب الييود بالبرلمان النائب الوفدي يوسف بتشوتو  2291في مجمس النواب عام 
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وقد تجددت عضويتو  2211عضوًا في مجمس الشيوخ بدأ من عام  عضو حزب الوفد ، وكان
 . (92)2231لدورتين انتخابيتين ، وتوفي عام 

ومن اىم المقترحات التي طرحيا يوسف بتشوتو خالل تواجده في مجمس الشيوخ ، 
بتقديم الوقت  2211كانون الثاني / يناير  2انو تقدم باقتراح إلى رئيس مجمس الشيوخ في 

ل فصل الصيف وتقديم العمل ساعة مبكرًا ، مؤكدًا عمى أنَّ مصر سوف تجني ساعة خال
فوائد كبيرة من ذلك ، وأن ىناك دوال في اوربا اخذت بيذا النظام واستطاعت أن تحقق مكاسب 
ممموسة . وىذا يدلل عمى اىمية استثمار الوقت من اجل المساىمة في تطور مصر 

 . (90)وازدىارىا
ضو مجمس الشيوخ يوسف بتشوتو في حزيران / يونيو من جانب آخر طالب ع

وزارتي الداخمية والمالية بمراقبة اسعار االغذية وتحديد اسعارىا ، كما ادرك النواب  2230
الييود مدى ما تمثمو الصحة العامة من اىمية لممواطن المصري ، ألن العمل عمى الحد من 

بع المؤدية إلى ذلك من اجل الحفاظ عمى انتشار االوبئة واالمراض ، عن طريق تجفيف المنا
الصحة العامة لممجتمع ، وبالتالي تؤدي إلى زيادة قدرتو عمى االنتاج والتقدم والبناء 

 . (92)والحضارة
ومن اجل تشجيع االستثمار واالرتقاء باالقتصاد المصري تقدم اصالن قطاوي باقتراح 

مستعممة والموجودة بصناديق التوفير ، باستثمار المبالغ غير ال 2232نيسان / ابريل  21في 
فقد كان يرى أن افضل واسرع الوسائل لتمصير المشروعات العامة وفي مقدمتيا الشركات 

 . (91)المساىمة ، ىو أن تكون اغمبية االسيم الخاصة بيذه الشركات في ايادي مصرية
ي كانت كما اولى الييود عناية خاصة بزراعة المحاصيل الغذائية في االراضي الت

تممكيا شركاتيم الزراعية ، ويأتي في مقدمة ىذه المحاصيل القطن ، ألنو يمثل العمود الفقري 
لالقتصاد المصري وكان يتصدر قائمة الصادرات المصرية ، وليذا فقد كان القطن من 
المحاصيل التي جذبت النواب الييود لالىتمام بو عمى مستوى االقتصاد القومي ، وىو ما 

 . (93)صمحة المستثمرين الييود في الشركات الزراعيةيصب في م
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ومن ابرز اىتمامات النواب الييود بالبرلمان )السياحة( وتنشيطيا في مصر حتى 
تبقى مصر منطقة جذب لمسياح من مختمف العالم ، فيزيد دخميا القومي ودعا إلى االىتمام 

الذي يستدعي الحفاظ عمى ىذه اآلثار باآلثار العريقة القدم ، ال سيما اآلثار الفرعونية االمر 
من عوامل التعرية والتآكل بفعل مرور الزمن واالىمال في ترميميا وحمايتيا ، ومن ىذا 
المنطمق وجو النائب رينيو قطاوي بمجمس النواب سؤااًل إلى وزير المعارف الحكومية 

 (99)اية آثار مصرلالستعالم عما إذا كان الوزير يرى أن الوقت قد حان إلصدار قانون لحم
. 

ومما تقدم يتضح لنا أن النواب الييود سواء في البرلمان أو مجمس الشيوخ كان ليم 
دور بارز في مناقشة القضايا الميمة التي تصب في مصمحة وتطوير المجتمع المصري 
عمومًا . ولم يطرحوا قضايا تخص طائفتيم فقط ، ليؤكدوا انيم يمثمون جميع اطياف الشعب 

 وليس الطائفة الييودية .المصري 
أّما فيما يخص موقف الييود من القضية الفمسطينية ، فعمينا أن نوضح في البداية 
موقف الحكومات المصرية منيا والذي كان يتمثل في ابعاد مصر عن أية تأثيرات تتركيا 
القضية الفمسطينية عمييا ، ويمكن تسجيل اول موقف رسمي مصري من ىذه القضية في عام 

عند قيام اسماعيل صدقي وزير الداخمية باعتقال الفمسطينيين الذين ىتفوا ضد بمفور  2219
عند مروره بمصر في طريقو إلى القدس الفتتاح الجامعة العبرية ، كما قامت حكومة زيور 

( بإرسال احمد لطفي السيد رئيس الجامعة المصرية 2217آيار  – 2219األول  باشا )تشرين
مندوبًا عن الجامعة لحضور افتتاح الجامعة العبرية . والحقيقة أن موقف مصر من القومية قد 

إذ سادت المبالغة المقصودة في  2291اثر عمى توجياتيا نحو القضية الفمسطينية حتى عام 
 (99)لى االرتباط بالغرب واالنفصال التام عن االمة العربيةاالعتزاز بالتراث الفرعوني وصواًل إ

. 
ومن جانب آخر وفي اطار ىذا الموقف فقد شاركت الحكومة المصرية في عام 

في معرض تل ابيب لمصناعات الوطنية والشعبية ، عمى الرغم من النداءات التي  2231
قام وفد صييوني  2232وجيت من اوساط مصرية وفمسطينية بعدم المشاركة ، وفي عام 

برئاسة حاييم وايزمن بزيارة مصر واستقبل من قبل وزير المالية المصري الييودي االصل 
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اصالن قطاوي ، إذ اقيمت حفمة عمى شرفو حضرىا عمي ماىر وزير المعارف العمومية 
 . (97)المصرية

، إذ  ازداد االىتمام بالقضية الفمسطينية 2299بعد تأسيس الجامعة العربية في آذار 
تضمن ميثاق الجامعة بندًا وضح خطر الصييونية عمى القضية الفمسطينية . وعمى اثر 

اجتمع رؤساء الحكومات العربية في القاىرة  2296تشرين الثاني  12صدور قرار التقسيم في 
واصدروا بيانًا تضمن "إنَّ االستعمار واطماع الصييونية تالقت  2296األول  كانون 1في 

طن قومي لمييود في فمسطين" وىذا يدل عمى حدوث تغيير من الموقف الرسمي عمى انشاء و 
 . (96)المصري من القضية الفمسطينية

لقد تميز موقف مصر الرسمي من القضية الفمسطينية منذ مطمع األربعينات حتى 
برفض مصر ألي شكل من اشكال التقسيم وعدم وقوف مصر مكتوفة  2291نشوب حرب 

امريكية الخاص بتحويل -لصييوني ، ورفض اقتراح المجنة االنكموااليدي ضد الخطر ا
 . (91)فمسطين إلى دولة اتحادية

وىذا يعد تطور نسبي في موقف مصر ازاء مواقفيا السابقة من القضية الفمسطينية ، 
ونبع ىذا التطور من أن الممك فاروق قد وجد في المسألة استرداد لبعض سمعتو وبناء زعامة 

اجية العائمة الياشمية في العراق واالردن . وكان ىناك رد فعل برلماني لقرار عربية في مو 
إذ تقدم عشرة اعضاء من  2296التقسيم الخاص بفمسطين والصادر من االمم المتحدة عام 

مجمس الشيوخ باقتراح مشروع قرار استنكار التقسيم  وكان من بينيم اصالن قطاوي ، وعرض 
أي بعد اسبوع واحد من صدور قرار  2296ني / ديسمبر كانون الثا 1االقتراح في 

 . (92)التقسيم
كان لمنواب الييود موقف متعاطف أو متضامن مع القومية المصرية وتوجياتيا نحو 
القضية الفمسطينية ، وقد جاء ىذا الموقف كرد فعل لمموقف الرسمي المصري تجاه وضع 

ك ال يمثل رأي جميع ابناء الطائفة الييودية الطائفة الييودية المصرية ، عمى الرغم من ان ذل
 . (70)الذين انخرط بعضيم في النشاط الصييوني
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تحدث مندوب مصر 2296وخالل مناقشة قضية فمسطين في االمم المتحدة عام 
محمد حسنين ىيكل قائاًل : "انو عندما يسيل الدم الفمسطيني في اسرائيل سوف يؤدي 

في البالد العربية ، ميما حاولت الحكومات العربية  بالضرورة إلى اسالة الدم الييودي
 . (72)بإخالص منع ذلك"

اىتز وضع الييود المصريين وعالقتيم بالوطن االم ألول مرة ، لكن الممك فاروق  
اعمن أن الييود جزء من نسيج مصر ، وحاول زعماء الييود التفاىم مع السمطات المصرية 

ييودية بالتضامن مع الشعب الفمسطيني ، وارسل رينيو وتأييدىا ، وطالب زعماء الجالية ال
واصالن قطاوي خطابًا إلى جريدة االىرام ، بعد أن استقال من ىيئة الجالية الييودية قائاًل فيو 
"انيما ييوديا الديانة ومصر ىي وطنيما وجنسيتيما مصرية" ، واصدرت الجالية الييودية في 

 . (71)بورسعيد بيانًا نددت فيو بإسرائيل
ولم يكن الييود القراؤون ميتمين بالصييونية ، وباءت محاوالت المنظمات الصييونية 
في تجنيدىم باإلخفاق ، ورغم ذلك فقد ىاجر بضع مئات من الشبان القرائين إلى اسرائيل ضد 
رغبة الحاخام ونصيحتو . وبالرغم من أن المؤرخ الييودي مراد فرج كان متعاطفًا ومؤيدًا 

 . (73)قومي في فمسطين ، اال انو لم يرتبط بأي منظمة صييونية إلنشاء وطن
نسمة ،  796732نحو  2296بمغ مجموع الييود في مصر طبقًا إلحصاء عام 

 . (79)خمسة آالف منيم يحممون الجنسية المصرية
كانت االوضاع ىادئة ولم  2291اإلسرائيمية عام  -عند اندالع الحرب العربية 

يونيو  10، إاّل بعد الغارات اإلسرائيمية عمى القاىرة واالسكندرية في  تحدث أي متاعب لمييود
وبعدىا تم قتل نحو عشرين شخصًا في حارة الييود القرائين من جراء انفجار قنبمة ،  2291

وفي ايمول / سبتمبر من العام نفسو  انفجرت قنبمة اخرى في حارة الييود ، ثم نسفت وكالة 
كانت كل ىذه الحوادث فردية غير منظمة من الشعب وغير مدعومة االنباء الييودية ، وقد 

من الحكومة ، وتؤكد بعض المصادر أن معظم االعتداءات عمى الييود قام بيا االخوان 
 . (79)المسممين
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بخسائر قميمة في  2291خرجت الجالية الييودية من حرب فمسطين االولى عام 
االمان في المستقبل ، لكن لم يصل إلى الدرجة  االفراد والممتمكات ، لكن بدأ الشعور بعدم

التي تحفز الييود عمى اليجرة خارج مصر ، وقرر معظم الييود أن الحوادث التي حدثت 
وبإنياء الحرب سوف تزول االسباب ، لكن االحساس بعدم االمان استمر  2291سببيا حرب 

ييود يرغبون أن يفقدوا مراكزىم ال سيما في الطبقة المتوسطة وطبقة االغنياء ، وان لم يكن ال
االقتصادية المتميزة في مصر باليجرة ، لكن الشرائح السفمى من الطبقة الوسطى والطبقة 
الفقيرة اىتزت اوصاليا بسبب النزعة إلى تمصير االقتصاد المصري ، وقد ىاجر من مصر 

ي احد اعداد من ىاتين الطائفتين ، وكان السبب االقتصاد 2292-2292خالل المدة 
العوامل والسبب اآلخر ىو الخوف من المستقبل ، ولم  يكن امام ىذه المجموعة من الذين ال 

 . (77)يحممون جوازات سفر اوربية إاّل اليجرة إلى اسرائيل
اساء الصياينة معاممة عرب فمسطين ولجأت إلى محاوالت  2291بعد حرب عام 

وليذا اقترحت بعض الدول العربية أن ابعادىم إلى خارج بالدىم وحرمانيم من حقوقيم ، 
تعامل الييود المقيمين بيا بنفس المعاممة ، ومن بينيما مصر ، فقد كان بيا بعض الشبان 
من الييود الشيوعيين ذو االصول االجنبية ، قد قدموا إلى مصر واستغموا حسن معاممتيا 

ن ، واصبحوا معاول ىدم في لألجانب ، ولم يراعوا حقيا عمييم واخذوا يعممون عمى اثارة الفت
المجتمع ، وبعض ىؤالء الييود لم يكتسبوا الجنسية المصرية ، وليذا كان من المتعذر ابعادىم 
إلى الخارج رغم ثبوت خطورتيم عمى االمن العام ، وكان عددىم ال يتجاوز خمسين شخصًا 

 . (76)ورأى البعض انو يجب معاممتيم مثمما يعامل الصياينة عرب فمسطين
عمى الرغم من ذلك فإن الحكومة المصرية لم تطمب من الييود المصريين مغادرة و 

، ولم يتعرض الييود إلى اية مضايقات من  2291مصر حتى بعد انتياء حرب عام 
مصر إلى اسرائيل مباشرة إاّل  2292و  2291السمطات المصرية ، ولم يغادر في عامي 

خصية وممتمكاتيم . وبقي اآلخرين يمارسون حوالي الف ييودي . خوفًا عمى مصالحيم الش
حياتيم بصورة طبيعية ، عمى الرغم من أن الحكومة المصرية اوقفت منح الجنسية المصرية 

 . (71)لمييود
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ومن الجدير بالذكر أن الحركة الشيوعية في مصر كانت عمى تماس واتصال تام مع 
ين التبرير النظري لممطالب الحركة الشيوعية الفمسطينية ، إذ اعطى الشيوعيون المصري

الصييونية في فمسطين ، مثل كل المنظمات الشيوعية العربية التي وافقت عمى تقسيم فمسطين 
، وذلك مسايرًة لموقف االتحاد السوفيتي ، بالرغم من اتيام البعض ليم بأن الموافقة كانت 

 . (72)بسبب وجود ييود في قيادات المنظمة
في جريدة االىرام اعالنًا   2292صر في نيسان / ابريل نشرت المفوضية العراقية بم

موجيًا إلى الييود العراقيين يطمب منيم أن يعودوا إلى العراق خالل شيرين من تاريخ نشر 
االعالن وأال تعرضوا إلى اسقاط الجنسية  العراقية عنيم ، وتطبق بحقيم احكام قانون مراقبة 

، ونظرت  (60)( 2292لسنة  1نسية العراقية )رقم وادارة احوال الييود المسقطة عنيم الج
الحكومة المصرية إلى ىذا االمر عمى انو محاولة من جانب حكومة العراق إلعادة جميع 
رعاياىم الييود إلى العراق ، وقد يرفض غالبيتيم ذلك فتسقط عنيم الجنسية العراقية ويبقون 

ن الحكومة العراقية الموافقة عمى في مصر عبئًا عمى البالد وبدون جنسية ، لذلك طمبت م
عدم اسقاط الجنسية العراقية عن الييود الموجودين في مصر مؤقتًا ، حتى يتسنى عمل 

 . (62)حصر ليؤالء الرعايا الييود العراقيين من جانب الحكومة المصرية
تطورات سياسية ال سيما بعد قيام حركة الضباط  2291شيدت مصر في عام 

في االطاحة بالنظام الممكي ، إذ ازداد الوضع سوءًا  2291تموز / يوليو  االحرار ونجاح ثورة
ثم تبعو ىجرة واسعة لمييود بسبب اجراءات التمصير ثم التأميم التي اتخذىا نظام الحكم 

 . (61)الجديد ، فأضطر كثيرون منيم إلى تصفية امالكيم واليجرة خارج البالد
 ثانيًا : النشاط االقتصادي

ية  الييودية في مصر تتميز بتفاوت طبقي كبير ، اذ يوجد الييودي كانت  االقم
المعدم والييودي الفاحش الثراء ، ولم يكن ىناك طبقة عاممة أو فالحون بين الييود بشكل عام 
، إذ غمبت عمى الييود فئة التجار والموظفون الصغار ، وكانت ىناك طبقة من البرجوازية 

، وكان ليم رأسمال كبير في الشركات المعروفة  (63)ممةالغنية واخرى صغيرة ايضًا متع
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كشركة )كوم ادمبو( لصناعة السكر ، فضاًل عن مد وتشغيل السكك الحديدية والنقل الداخمي 
شارك الييود  2222كعربات سوارس والكيرباء والعقارات والتجارة بجميع انواعيا ، وبعد عام 

رية . وعمى سبيل المثال فقد سيطر الييود بنسب مختمفة في معظم الشركات الوطنية المص
عمى مجمس ادارة شركة النسيج والحياكة المصرية ، والتي تأسست في القاىرة عام 

2239(69) . 
لم تسجل أي  2231-2220وقد بينت االحصائيات الرسمية أن المدة من عام 

من غير  مشاركة مصرية محمية من غير الييود ، واالكثر من ذلك انو لم تتعد العضوية
 . (69)الييود في معظم الشركات الكبرى سوى واحد أو اثنين عمى االكثر

كما شكل الرأسماليون الييود في مصر شبكة لمرأسمالية العقارية ، التي سيطرت عمى 
اجيزة التمويل المصرفي العاممة في النشاط العقاري ، فعمى سبيل المثال كانت العضوية 

-2211% من اعضاء مجمس االدارة خالل عامي 2مصري الييودية في البنك الزراعي ال
% في نفس العام من 99ممثمة في )س. ىوارن( أّما البنك العقاري المصري فبمغت  2213

اعضاء ادارتو لمييود ، والذي تكون من ايمي ميريل )الرئيس( ول عاده وبروبرت رولو وايمي 
 . (67)سوارس

تعرضت لالحتكار عمى يد الييود من كان القطاع العقاري من اول القطاعات التي 
خالل كونسورينوم يمثمو البنك العقاري المصري وبنك الرىن المصري والبنك االىمي وبنك 
موصيري وبنك سوارس ، وىي كميا بنوك ييودية ، والتي نجحت في السيطرة عمى االراضي 

 2211ين عام الزراعية وفاء لديون كبار المالك ، وبمغت الديون عمى المزارعين المصري
 3369726362حوالي  2231-2212لمبنوك الييودية في بداية االزمة االقتصادية العالمية 

جنيو مصري مما شجع عمى اتساع ظاىرة انشاء الشركات العقارية والتي وصل عددىا عام 
، واستطاع بعض المرابين الييود االستحواذ عمى اراضي زراعية  (66)شركة 17إلى  2231

في ضواحي عديدة من مدن مصرية كاإلسكندرية والقاىرة وحموان ، واستخدموا وسائميم التي 
اشتيروا بيا في الحصول عمى مساعدة بعض القائمين بالشؤون العامة في اندماج االراضي 

وفتحت فييا الشوارع ومدت بالماء والكيرباء ، مما  ضمن النطاق الذي يعد تابعًا إلى المدن ،
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كان سببًا في رفع قيمة ىذه االمالك ، وليذا طالب احد اعضاء مجمس الشيوخ في عام 
وزير المالية بفرض ضريبة تتناسب مع االرباح الكبيرة التي يجنييا ىؤالء المالك دون  2231

، ومن الييود الذين حققوا مكاسب  (61)عناء كبير منيم ، كما تفعل بعض الدول االوربية
كبيرة بيذه الوسيمة جوزيف سموحو فقد ىاجر من العراق قبل الحرب العالمية االولى ، واشترى 
مساحة من االراضي عبارة عن مستنقعات كبيرة خارج مدينة االسكندرية بثمن زىيد ، وقام 

ص مساحة من بتجفيف المستنقعات وبنى فوقيا )حي سموحو( عمى ىيئة )فيالت( وخص
االراضي لبناء نادي رياضي فيو مضمار لسباق الخيل ، وخصص بو اماكن لممارسة رياضة 

 . (62)الكولف
سعى المصرف االنجمو فمسطيني من اجل شراء بعض االراضي في سيناء لحساب 
مجموعات ييودية في فمسطين ومصر ، وىو ما يؤكد حرص الرأسمالية الييودية عمى 

ي سيناء وبمغت جممة االراضي التي تم شراؤىا من قبل ىذا المصرف االمتالك العقاري ف
( 2299لسنة  222فدانًا ، ولم يتم نزع ىذه االراضي إاّل بموجب القانون ) 1310حوالي 

 . (10)الذي منع تممك االجانب لمعقارات بأقسام الحدود
دخمت  2236ركز المستثمرون الييود تركيزًا واضحًا عمى النفط والتنقيب ومنذ عام 

شركات النفط االحتكارية االمريكية حقل المنافسة فسجمت شرطة استاندرد اويل لمصر وشركة 
كاليفورنيا المصرية ، وكانت الرأسمالية  الييودية مشاركة في ىذه الفروع لمشركات االم ، وذلك 

ي تمك لمعمل في خميج السويس ويظير من ذلك اىتمام الرأسمالية الييودية بالخميج وسيناء ف
الحقبة وعالقتيما الجغرافية بالجزيرة العربية والعراق وسوريا ولبنان كخطوط لتجارة النفط الذي 

الشركة المصرية لمتعدين  2231، كما سجمت في عام (12)يعد اساس الطاقة العالمية 
والتنقيب الستثمار مناجم الذىب وشارك في التأسيس من الرأسمالية الييودية كل من كميمنت 

الشركة  2237وسيمون رولو ، كذلك سجل الرأسماليون الييود في ايار / مايو  عدس
المصرية العمال النحاس في منطقة حجر النواتية باالسكندرية وقد اسسيا ايمي موصيري 
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وابراىام ليندربرج وطورت ىذه الشركة عمميا لتسيم بشكل واسع في تغطية الطمب االستيالكي 
 (11)لمنزلية واعمال االلمنيوم . عمى االدوات الكيربائية وا

سيطر الييود سيطرة شبو كاممة عمى قطاع التمويل والتأمين فتممكوا وساىموا في كافة 
البنوك الموجودة بما فييا بنك مصر ، كما انشأوا شركات تمويمية خاصة مثل شركة اخوان 

الىمية ، والشركة سوارس ، والشركة المصرية لمتوظيف واالئتمان ، فضاًل عن شركة التأمين ا
المصرية لممشروعات المدنية ، كذلك احتكرت العائالت الييودية ال سيما موصيري وقطاوي 
عمميات تصدير القطن وانشأت عشرات الشركات في ىذا الصدد ، كما سيطر الييود عمى 
ة صناعات الطباعة والجمود وااللبان والحموى والمطاحن والكيرباء ، ولم تخل قائمة مجمس ادار 

اتحاد الصناعات المصرية من مشاركة ييودية مثل )جاك ليفي( أو )مورسي ليفي( في غرفة 
صناعة الحموى و )جورج ليفي( في الطباعة و )سي كميمان( في غرفة السينما و )جاك 

 . (13)مزراحي( في غرفة المطاحن
رأسمالي اىتم الييود بقطاع التأمين الرتباط العمل بقطاع  التمويل التجاري تركيز ال

الييودي عمى قطاع التأمين ، ال سيما وان المحاكم المختمطة كانت تحابي الشركات التأمينية 
ولم تتدخل الحكومة المصرية في االشراف عمى ىذا القطاع إاّل في مدة متأخرة جدًا وفقًا 

( مما جعل من شركات التأمين وتحديدًا في المدة ما بين الحربين 2232لسنة  21لمقانون )
العالميتين وعاًء توظيفيًا جيدًا لمرأسمال الييودي ، ومن اىم ىذه الشركات شركة التأمين 
االىمية المصرية وشركة االسكندرية لمتأمين عمى الحياة ، إلى جانب بعض الشركات االخرى 

 . (19)التي شاركت بيا الرأسمالية الييودية
ارتيا ، كما دخل كثيرون منيم وفي ميدان السياحة اسيم الييود في انشاء الفنادق واد

في مجاالت تصدير التحف واليدايا واستيرادىا ، كما انشأوا الكازينوىات ودور السينما 
 . (19)واداروىا 

لقد كان لسيطرة الييود عمى جميع المقدرات االقتصادية في مصر انعكاساتيا السمبية 
لعمالة المصرية من عمى االوضاع العامة لمشعب المصري ، وفي ىذا االطار اىينت ا

المسممين واالقباط وتعرضوا لمشاكل كبيرة ، ويكفي أن نشير إلى ما ورد في احدى شكاوى 
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عمال شركة كوم أمبو والمسجمة ضمن شكاوى الثالثينات باتحاد الصناعات "إنَّ الشركة تقوم 
وفي بإذالل الشعب المصري وتسخيره ألغراضيا ، ومعظم الموظفين من الييود واالجانب ، 

جنيو في الشير ، فإن اجر  290و  200الوقت الذي تصل فيو اجرة اقل واحد منيم بين 
 . (17)العامل المصري ال يتجاوز عشرة قروش في اليوم"

وفي شكوى اخرى يشير الشاكي إلى أن شركة الدلتا لألراضي شركة صييونية وىي 
مونيا إلى تل ابيب ، وفي معادية لمصر ومصالحيا وان اصحابيا يجمدون اموال الشركة ويرس

مذكرة اخرى قدميا مواطن مصري يعمل في بنك زليخة إلى وزير التجارة ، إذ يؤكد وجود 
لسنة  231تالعب بالقوانين المصرية ، إذ أن عدد الموظفين ال يطابق ما نص عميو القرار 

رات ، فضاًل عن عشرات الشكاوى والمذك (16)% من المصريين في االدارة69بتعيين  2296
والوثائق المختمفة التي تزخر بيا اجيزة الدولة وىيئاتيا المختمفة ، وبشكل عام فإن الباحث 
انس مصطفى كامل يؤكد أن الييود في مصر لم يكونوا في غالبيتيم يشعرون باالنتماء 
الوطني ، ولم تكن الرأسمالية الييودية مصرية سواء في جذورىا أو فروعيا ولم تحاول أن 

يضيف انو إذا كان البعض يرى أن الرأسمالية الييودية اقامت كثيرًا من االنجازات تتمصر ، و 
 . (11)فإن ذلك يقترب من السذاجة

آذار / مارس  13وما يعزز ىذا الرأي أن بنك زلخة س.م.م الذي تأسس بالقاىرة في 
مجال  والذي تنسب تسميتو إلى اسرة زلخة الييودية العراقية ، إذ عمل ىذا البنك في 2299

القيام بعمميات المصارف وتحويل العممة والخصم والتسميف والوساطة سواء لحسابو أو لحساب 
الغير في مصر ، ويوجو جميع العمميات المالية أو التي ليا صمة بتجارة القطن ، والقيام 

، ونتيجة لزيادة التغمغل االجنبي السيما الييودي فقد  (12)بتجارة استيراد أو تصدير القطن
بأن معمومات رسمية قد  2291خطرت الحكومة العراقية المفوضية المصرية ببغداد عام ا

وصمت إلى عمم الحكومة العراقية تفيد بأن )بنك زلخة( يزاول نشاطو في مصر بحرية تامة 
وعمى اوسع نطاق ، وانو يقوم بأعمال التمويل والتيريب بين فروعو بالشرق االدنى ووكالئو 

من جية وبين اسرائيل من جية اخرى ، وان الحكومة العراقية والسورية قد في اوربا وامريكا 
اغمقت فروع البنك المذكور في بغداد ودمشق لثبوت اتصاالتو المباشرة وغير المباشرة بإسرائيل 
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. لذلك طمبت وزارة الخارجية العراقية من المفوضية في بغداد أن تبمغ الحكومة المصرية من 
ت الالزمة إلغالق فروع البنك المذكور في مصر وتصفية اعمالو اجل اتخاذ االجراءا
، اضطرت الحكومة المصرية إلى اصدار عدة تشريعات غايتيا  (20)المصرفية والتجارية

زيادة اشرافيا عمى الشركات والمشاريع االجنبية وزيادة عدد المصريين العاممين فييا ، فقد 
عمى أن يكون معظم  2296ثاني / نوفمبر كانون ال 9نص قانون الشركات الذي صدر في 

% 69مديري الشركات من المصريين وان ال يقل عدد العمال المصريين في أي شركة عن 
% من الرواتب االجمالية وان تكون نسبة المصريين في مجمس االدارة 79وان يحصموا عمى 

 . (22)% 90في كل شركة 
مة المصرية كان اليدف منيا الحد ويبدو لنا أن ىذه االجراءات التي اتخذتيا الحكو 

من ىيمنة الييود عمى جميع المرافق االقتصادية في مصر وبالتالي حصوليم عمى العوائد 
المالية الكبيرة ، بينما الشعب المصري ال يجني سوى القميل منيا . وىذا ما جعل الحكومة 

يدف إلى تأمين المصرية في موقف محرج دفعيا إلى العمل عمى اصدار التشريعات التي ت
الشركات والمشاريع االقتصادية وتمصيرىا وان تكون ادارتيا من قبل المصريين ، وىذا ما لم 

 يرض الييود وكان سببًا رئيسيًا في دفعيم إلى اليجرة خارج مصر .
 ثالثًا : النشاط االجتماعي لييود مصر

الشريحة العميا من انقسم الييود في مصر الى ثالث شرائح اجتماعية اساسية تتكون 
العائالت االرستقراطية الثرية ومن ابرز رموزىا قطاوي وسوارس وموصيري وىراري ووىبة 
وشيكوديل وغيرىم من اصحاب البنوك ومالك االراضي ، ويمي ىؤالء الشريحة االجتماعية 
الثانية التي تضم رجال االعمال في مجال التصدير واالستيراد وتجارة القطن والصيرفة 

لبورصة ، وقد تميزت حياة ىاتين الشريحتين ببعض السمات االجتماعية في عاداتيم وا
ومالبسيم واسموب حياتيم واستخداميم المغة الفرنسية مما حدد انتمائيم بشكل نيائي لمثقافة 
الفرنسية وساعد عمى انفصاليم تمامًا من المجتمع المصري ككل من ناحية وعن ابناء طائفتيم 

 . (21)صميين في مصر من ناحية اخرىمن الييود اال
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بدأ ىذا االتجاه السائد فيما بعد وكان لذلك نتائجو الخطيرة عمى الوضع القومي  
لمييود المصريين ، إذ أن اكثر من نصف ييود مصر كان يحمل جنسية اجنبية ، وتمثل 

شمل صغار الشريحة الثالثة من الييود في مصر قاع السمم االجتماعي بالنسبة لمطائفة وىي ت
الحرفيين والباعة المتجولين وفقراء الييود الذي يعتمدون عمى االعانات بشكل اساسي وتضم 
ىذه الشريحة الييود المصريين بالمولد والجنسية عمى عكس الشريحتين األخريين المتان 

ة تتكونان في الغالب من الييود االجانب أو المتمددين من اصول اجنبية ، وتعد الشريحة الثالث
من الييود المصريين اكثر التصاقًا بالواقع المصري ، فقد كانوا يقطنون االحياء الشعبية في 
القاىرة )العباسية ، الموسكي وحارة الييود( ويتحدثون بالمغة العربية ويقيمون عالقات صداقة 
 مع جيرانيم من المسممين والمسيحيين . ومن اناحية الدينية وجد الييود كل مساعدة لبناء
معابدىم واقامت محافميم فمنذ بداية القرن العشرين انتشرت المعابد والمحافل الييودية في 
القاىرة واالسكندرية وباقي المدن المصرية وساعد عمى اقامتيا االراضي التي كانت تمنحيا 

 . (23)ليم الحكومة المصرية مجانًا في اغمب االحيان
طرت عميو بعض العائالت الغنية وسي 2202تشكل المجمس االعمى لمقرائين عام 

نسبيًا ، حتى بدأ الشبان الييود يتمردون عميو واقاموا في العشرينيات اتحاد القرائين في مصر 
وكان ميتمًا بالخدمات االجتماعية والثقافية ، وحاولوا القيام ببعض االصالحات الدينية ، وقد 

الييودي( في العشرينيات ،  عبر ىذا االتجاه عن نفسو في بعض المجالت مثل )االتحاد
و)الشبان القرائين( في الثالثينيات واستمرت حتى الخمسينيات من القرن الماضي . من جانب 
آخر كانت مدارس القرائين تدرس بالعربية ، وكانوا يرتدون المالبس البمدية أو االفرنجية مع 

 . (29)الطربوش حسب طبقتيم مثل باقي المصريين تماماً 
لطائفة الييودية في مصر من ناحية الجنس بقدر من االستقرار واالتزان اتسمت بنية ا

، ومع ىذا فقد كان ىذا االتزان عرضة بطبيعة الحال لبعض التغيرات والتقمبات التي كانت 
نتيجة لبعض العوامل التي يمكننا أن نذكر من بينيا حركة اليجرة وحدوث بعض التغيرات في 

% من تعداد المجتمع الييودي ، ثم 92ان الرجال يشكمون ك 2216معدل الوفيات ففي عام 
% وفي المقابل فقد اتسمت 9261شكموا  2296% ، وفي عام 9262 2236شكموا في عام 

المدة الواقعة بين الحربين العالميتين وحتى نياية الحرب العالمية الثانية بزيادة طفيفة في عدد 
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فتاة  3912بـ  2236تيات الييوديات في عام النساء الييوديات في مصر ، فقد قدر عدد الف
الظاىرة نفسيا  2296وقد سادت في عام  1917، وبالمقابل فقد قدر عدد الشباب الييود بـ 

 .(29) 1130وفي المقابل قدر عدد الرجال الييود بـ  3999إذ قدر عدد النساء بـ 
ل عند اكثر لم يكن الييودي المصري في داخل منزلو حازمًا متشددًا كما ىو الحا

الشرقيين اآلخرين بشأن اخفاء نسائيم عن غيرىم ال سيما االجانب ، وكانت الحياة الزوجية 
يغمب عمييا المودة والسالم ، فكان الزوج يقوم بتقديم الحمى كيدايا إلى زوجتو ، ورغم ذلك 

ن كانت الزوجة تتعرض احيانًا لمضرب واالىانة من زوجيا . كما أن الحي الييودي لم يك
 . (27)مغمقًا بل سكنو مسممون أيضًا ، واالندماج بين الييود وباقي المصريين كان عاليًا جداً 

إنَّ ازدىار أي اقمية داخل أي بمد ، انما يقوم باألساس عمى موقفين : الموقف 
الرسمي والموقف الشعبي منيا ، فقد وجد الييود في مصر تسامحًا عمى مستوى الموقفين ، 

 .(26) 2291انطالق وازدىار الطائفة الييودية في مصر حتى عام  فكان نتيجة ذلك
عمل عدد من الييود في المين القانونية وكان عدد المحامين الييود امام المحاكم  
وكان  2230محاٍم تم تسجيميم عام  999% من اجمالي 29محاميًا ويمثمون  11المختمطة 

 . (21)إلى مصرغالبية االطباء الييود من المياجرين االشكيناز 
وكانت عالقة الييود بالقصر عالقة ودية كما ذكرنا انفًا ، إذ كان الييود يحرصون 
عمى تينئة الممك فؤاد في كل المناسبات ، حتى أن زوجة يوسف قطاوي كانت وصيفة الممكة 
نازلي زوجة الممك فؤاد ، كما ارتبط اصالن يوسف قطاوي بصداقة قوية بالممك فاروق الذي 

 . (22)يتردد عميو بفيمتو ببوالق )الدكروز(كان 
قدمت الجمعيات الخيرية الييودية في مصر خدمات انسانية لمطائفة الييودية جديرة 
بالثناء ، وبذل رؤساء ىذه الجمعيات واعضاؤىا من اوقاتيم وراحتيم وجيودىم وامواليم في 

واالطفال اليتامى  سبيل تخفيف اآلالم عن الفقراء في المالجئ التي ترعى كبار السن
والمستشفيات وغيرىا ، وطرقت الجمعيات الخيرية ابوابًا عديدة لجمع المال الالزم لمشروعاتيا 
من اىميا اصدار اوراق اليانصيب الدائم ، إذ بمغت ايرادات الطائفة الربانية من بيع اوراق 
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وتم  2299جنيو في عام  2976جنيو مصري مقابل  2671مبمغ  2299اليانصيب في عام 
، واصبحت العناية  (200)توزيع ىذا المبمغ عمى المدارس والجمعيات الخيرية والمستشفيات

بشؤون الطائفة الييودية في االربعينات افضل مما كانت عميو في السابق ، وتألفت جمعيات 
لألعمال الخيرية بعثت عمى التفاؤل داخل الطائفة وتطمع ابنائيا لمستقبل افضل لمؤسسات 

، ال سيما وانيم ادركوا أن االعتماد عمى مجمس الطائفة في كل شيء ال يجدي وال  الطائفة
 . (202)يقوي عمى انجاز االصالحات الضرورية التي تحتاج الييا الطائفة

كان القمار من االمراض االجتماعية التي كانت تيدد الطائفة الييودية في مصر ،  
االسر فيدم الحياة الزوجية ، فقد يقدم من يمارس فكثيرًا ما كان ينال القمار من سعادة وىناء 

القمار عمى االنتحار بعد أن يكون فقد كل ما يممك من شرف ومال واثاث مخمفًا وراءه الزوجة 
واالبناء يعانون قسوة الحياة ، وعمى الرغم من ذلك فإن القمار كان متفشيًا بين افراد الطائفة 

ك طالبت جريدة )الشمس( بمناسبة االحتفال بعيد صغيرىا وكبيرىا  رجاليا ونسائيا . لذل
، كما  (201))بوريم( بمنع لعب القمار في الحي االسرائيمي ، لكي يكون الحي نظيفًا نقياً 

لعبت المالىي دورًا كبيرًا في حياة الطائفة الييودية ، فمن المعروف أن المصريون معروفين 
الي والنفيس في سبيميا ، وقد عرف الييود بحب المالىي واالغراق في االقبال عمييا ودفع الغ

ىذا فاستغموه استغالاًل كبيرًا عاد عمييم بالمكاسب الطائمة ، واكبر مثل يقدم في ىذا المقام 
عن ىذا المميى :  2232)مميى الكيت كات( وىو مميى كبير ويذكر محرر مصر الفتاة عام 

بًا ، ويكفي لبيان الخسارة الخانقة "تذبح فيو الفضيمة وينكب كبار الناس عمى مخازيو انكبا
 . (203)بالمصريين من ىذا المميى واالرباح التي ال تصدق ، التي يحصل عمييا الييود"

أّما النشاط الثقافي الفني لييود مصر فكان لو حضور كبير ، إذ ان مؤسس اول 
جانب استديو لإلنتاج السينمائي في مصر )استديو مصر( ىو الييودي توغو مزراحي ، إلى 

وجود عدد من الفنانين والممثمين مثل ليمى مراد ومنير مراد ونجوى سالم ، كما يعد الموسيقار 
داود حسين نجمًا المعًا في التمحين إذ قام بتمحين عدد كبير من االغاني التي ما زالت من 

ية في جواىر الغناء المصري الشرقي االصيل ، والتي كثيرًا ما تتغنى بيا فرق الموسيقى العرب
دار االويرى وغيرىا وتعد ليمى مراد من اكثر الفنانين الييود المصريين شيرة وتأثيرًا في 
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المصريين ، إذ كانت مدة الثالثينات واالربعينات تغني مصر اغاني ليمى مراد والتي تزوجت 
 . (209)من الفنان انور وجدي واعمنت اسالميا

مكفولة تمامًا لمييود ، فأصدروا اكثر من وفي مجال الصحافة فأن حرية التعبير كانت 
صحيفة ومجمة خالل نصف قرن ، فقد اصدر االخوة ىراري ذوي االصول الييودية الحمبية 
المجمة الرفيعة )الكاتب المصري( والتي ترأس تحريرىا طو حسين ، ومن المجالت االخرى 

رن الماضي ، وكانت )الكميم( التي ظيرت في الثالثينات واستمرت حتى الخمسينات من الق
، وساىمت في  2236مجمة نصف اسبوعية ، كما اصدر القراؤون جريدتيم )الكميم( عام 

نشر ثقافة الييود القرائين ، وكانت ميتمة في االمور الوطنية المصرية وانصيار طائفتيم 
 ضمن النسيج المصري ، فقد انتقد امين ليشع في مقالو االفتتاحي حاخام القرائين ألنو لم

وطالب بان تشترك الطائفة في االعياد  2297يذىب لتينئة شيخ االزىر الجديد عام 
والمناسبات القومية المصرية . كما قام عدد من المثقفين الييود بتأسيس جمعية الشباب الييود 
المصريين وعبروا عن اراءىم في بعض الصحف الييودية مثل )الشمس( ونادوا لوطن واحد 

 216المدارس والجامعات المصرية مفتوحة امام الييود ، إذ تخرج  ، وكانت (209)لمجميع
وتخرج في المدارس الثانوية في  2296ييوديًا في جامعة الممك فؤاد )جامعة القاىرة( عام 

 . (207)ييودياً  3010العام نفسو 
ومما تقدم يتضح لنا أن الييود لعبوا دورًا ميمًا في الحياة االجتماعية في مصر ، إذ 

ا اعماليم في جميع المين دون تمييز ، كما كانت ليم نشاطات واسعة من خالل مارسو 
تأسيس الجمعيات الثقافية والخيرية واصدارىم الصحف والمجالت والتعبير عن آراءىم بحرية ، 

 كما برز عدد من الييود في مجال الفن واكتسبوا شيرة كبيرة فيو .
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 -:الخاتمة
رقنا فيو عن اوجو النشاط السياسي واالقتصادي بعد االنتياء من البحث الذي تط

 توصمنا إلى النتائج اآلتية : 2291-2211واالجتماعي لييود مصر خالل المدة 
انقسم الييود في مصر حسب االنتماء الديني إلى طائفتين ىما : الربانيين  -2

قرائيين اقدم جالية والقرائيين وتعد االخيرة اصغر حجمًا واقل نفوذًا من الربانيين ، وتعد طائفة ال
ييودية في مصر ، ويتميز القراؤون بأنيم يتكممون العربية بميجة مصرية سميمة ويكتبونيا 

 ويتحدثون بيا في اعماليم ومنازليم .

تمتع الييود في مصر باالمن واالمان والحرية في ممارسة كافة انشطتيم ،  -1
جانب سمطات االحتالل  وكان حكام مصر يقربوىم ويكرموىم ، كما تمتعوا برعاية من

البريطاني في مصر ، ووجدوا موقفًا متسامحًا من الشعب المصري فضاًل عن زعماء الحركة 
 الوطنية .

ادى ييود مصر دورًا كبيرًا في تاريخ مصر في كافة الجوانب وكان ليم  -3
يمة ال نشاطًا كبيرًا ومشاركًة في الحياة السياسية واالقتصادية ، لما يتمتعون بو من مزايا م

سيما في المجال االقتصادي إذ كانت ليم سيطرة واسعة عمى االقتصاد المصري مستفيدين 
 من تمتعيم بنظام االمتيازات االجنبية ، فضاًل عن امتالكيم رأس المال .

عمى المساواة بين المصريين في التمتع  2213اكد الدستور المصري لعام  -9
م من الواجبات والتكاليف العامة ال تمييز بينيم بسبب بالحقوق المدنية والسياسية ، وفييا عميي

 االصل أو المغة أو الدين .

عمى الرغم من وجود حارة الييود في القاىرة ، فمم يكن معنى ذلك أن الييود  -9
عاشوا في معزل أو )جيتو( كما عاشوا في اوربا من قبل ، ويبدو أن نشأة الحارة كانت عفوية 

ة ، أّما االغنياء فقد عاشوا في ارقى احياء القاىرة أو ومن نصيب الفقراء بصفة خاص
 االسكندرية دون تمييز أو حدود .

انشئ الييود في مصر العديد من الجمعيات واالندية الرياضية التي ضمت  -7
كما كام الييود  2230بين جدرانيا الشبيبة الييودية مثل جمعية الشبان الييود المصريين عام 

، فضاًل عن الجمعيات الخيرية واصدروا  2236الشبان القرائين عام  القرائين بتأسيس جمعية
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العديد من الصحف والمجالت الييودية ، كما نبغ عدد من الفنانين الييود في مجاالت فنية 
 مختمفة .

تمتع ييود مصر بكامل حريتيم في ممارسة شعائرىم الدينية ، كما كانوا  -6
ون ادنى قيود ، نتيجة لمموقف الرسمي والشعبي يحتفمون بأعيادىم ومناسباتيم الدينية بد

 المتسامح تجاه الييود في مصر .

نجحت الحركة الصييونية في تحقيق اىدافيا في مصر مستغمًة تعاطف  -8
الحكومات المصرية مع الييود ، فضاًل عن وقوعيا تحت االحتالل البريطاني الداعم لمييود ، 

خطورة الحركة الصييونية وحقيقة اىدافيا مما لكن عمى الرغم من ذلك ادرك الشعب المصري 
دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف مؤيد لقضية فمسطين وتجمى ذلك في اشتراك الجيش 

والتي تبعيا ىجرة الييود عن مصر فيما بعد السيما بعد قيام  2291المصري في حرب عام 
 . 2291ثورة تموز / يوليو 

 االحاالت -

 .29-21، ص 1007مصر من االزدىار إلى الشتات ، دار اليالل، القاىرة ، الغار، ييود محمد ابو  -2

 . 27المصدر نفسو ، ص -1

( ، العربي لمنشر والتوزيع ، د.ت ، 2290-2166سيام نصار ، الييود المصريون صحفيم ومجالتيم ) -3
 . 21ص

، مكتبة  2، ط 2راشد البراوي ، المجموعة السياسية المركز الدولي لمصر والسودان وقناة السويس ، ج -9
 . 211، ص 2291النيضة المصرية ، القاىرة ، 

من اصل تركي اناضولي ، كان والده من كبار موظفي محمد عمي تعمم  2163سياسي مصري ولد عام  -9
، ثم  2209وعمل في القضاء بمحكمة االحداث عام  2123في مدرسة عابدين ، ثم تخرج من الحقوق عام 

، ثم  2212، وعين وزيرًا لمداخمية ايضًا في وزارة عدلي يكن عام  2229خمية عام عين وزيرًا لمحقانية ثم الدا
، توفي في  2211واستقال من العمل السياسي عام  2217ثم وزيرًا لمخارجية عام  2211رأس الوزارة عام 
. لمتفاصيل ينظر محمد احمد المميجي ، عبدالخالق ثروت ودوره في السياسة  2211ايمول / سبتمبر 

 . 2212، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  2211- 2163المصرية 

، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ،  2، ط 3عبدالرحمن الرافعي ، في اعقاب الثورة المصرية ، ج -7
 . 91، ص 2292

 . 12سيام نصار ، المصدر السابق ، ص -6

، مكتبة نيضة الشرق ،  2291-2213عمي الدين ىالل ، السياسة والحكم في مصر العيد البرلماني  -1
 . 200، ص 2273الجيزة ، 
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 . 209المصدر نفسو ، ص -2

، دار الكتب والوثائق القومية ، القاىرة ،  2297-2211رشاد رمضان عبدالسالم ، ييود مصر  -20
 . 211، ص 1029

، ٜ  . نقال عن سيام نصار ، المصدر السابق  9/6/2237،  23جريدة الشمس الييودية ، العدد  -22
( ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، 2291-2136م رمضان ، صراع الطبقات في مصر )عبدالعظي
 . 271، ص 2261بيروت ، 

في قرية ابيانة وبدء تعميمو في الكتاب ، ثم اكمل دراسة الحقوق ، شغل منصب نائب  2192ولد عام  -21
وفد ، وكان أول رئيس لوزارة ثم عين وزيرًا لممعارف وتزعم حزب ال 2121قاضي في محكمة االستئناف عام 

. ينظر  2216آب / اغسطس  13شعبية بعد االستقالل وتولى رئاسة مجس النواب المصري حتى وفاتو في 
: عباس محمود العقاد ، سعد زغمول زعيم الثورة ، مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة ، القاىرة ، د.ت ، 

 . 22-20ص

 . 212محمد ابو الغار ، المصدر السابق ، ص -23

 . 10سيام نصار ، المصدر السابق ، ص -29

 . 12المصدر نفسو ، ص -29

ينحدر من اسرة شركسية االصل ، تمقى تعميمو في المدرسة الفرنسية  2179ولد باالسكندرية عام  -27
باالسكندرية ، ثم تخرج من كمية الحقوق باتس بفرنسا ، تولى عدة مناصب في القضاء ثم عين مستشارًا 

، توفي عام  2217-2219حافظًا لالسكندرية ، اصبح رئيسًا لموزراء خالل المدة بمحكمة االستئناف ثم م
، مطابع االىرام ، القاىرة ،  2293-2161. ينظر : يونان لبيب رزق ، تاريخ الوزارات المصرية  2299
 . 112، ص 2269

 . 31، ص  2297عمي شمبي ومصطفى انحاس جبر ، االنقالبات الدستورية في مصر ، القاىرة ،  -26

 . 102-221عبدالرحمن الرافعي ، المصدر السابق ، ص -21

 . 79محمد ابو الغار ، المصدر السابق ، ص -22

 . 71المصدر نفسو ، ص -10

 . 72المصدر نفسو ، ص -12

 . 11سيام نصار ، ص -11

، ثم تولى  2219واصبح وزيرًا لمداخمية في عام  2169شباط / فبراير  26سياسي مصري ولد في  -13
توفي في  2233كانون الثاني / يناير  9وتولى رئاسة الوزارة مرة اخرى في  2230رئاسة وزراء مصر عام 

. لمتفاصيل ينظر : مازن ميدي عبدالرحمن ، اسماعي صدقي ودوره في السياسة  2290تموز / يوليو  2
 . 1009، رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية )ابن رشد ( جامعة بغداد ،  2290-2169المصرية 

 . 99، مكتبة مدبولي ، القاىرة ، د.ت ، ص 2291-2213عبدالقادر ، محنة الدستور  محمد زكي -19
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، دار المعارف ، القاىرة ،  2، ط 2293-2211احمد زكريا الشمق ، حزب االحرار الدستوريين  -19
 . 90-92، ص 2211

 . 12ص،  السابق المصدر،  نصار سيام -17
ابن االثير لمطباعة والنشر ، الموصل ،  مجموعة باحثين ، تاريخ الوطن العربي المعاصر ، دار -16

 . 370، ص 2217

 . 39رشاد رمضان عبدالسالم ، المصدر السابق ، ص -11

 . 370مجموعة باحثين ، المصدر السابق ، ص -12

 . 369يونان لبيب رزق ، المصدر السابق ، ص -30

،  2271، القاىرة  2237-2201عبدالعظيم محمد رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر  -32
 . 677ص

، ينتمي إلى اسرة تركية موطنيا االناضول اكمل تعميمو في  2169حزيران  30ولد في القاىرة في  -31
، ثم  2222مصر وتخرج من مدرسة الحقوق الخديوية  بالقاىرة ، عين في النيابة ثم تولى وزارة االوقاف عام 

.  2237-2239والثالثة  2213-2211والثانية  2212-2210تولى رئاسة الوزراء لعدة دورات االولى 
 . 122ينظر : يونان لبيب رزق ، المصدر السابق ، ص

،  2271، القاىرة ،  2297-2237البريطانية  –احمد عبدالرحيم مصطفى ، العالقات المصرية  -33
 . 211ص

 . 229محمد ابو الغار ، المصدر السابق ، ص -39

 . 213احمد عبدالرحيم مصطفى ، المصدر السابق ، ص -39

البريطانية بحث في العالقات المصرية البريطانية  –ربال ، تاريخ المفاوضات المصرية محمد سفيق غ -37
،  2291، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ،  2، ج 2237-2111من االحتالل إلى عقد معاىدة التحالف 

 . 79ص

 . 219احمد عبدالرحيم مصطفى ، المصدر السابق ، ص -36

 . 13، ص عبدالرحمن الرافعي ، المصدر السابق -31

32- Towfic Abou Heif , fes Relatiens enter Egyptiens et Juifs Alexendrie , 1939 , 

P28 . 

،  2217عمي شمبي ، الييود الماسون في مصر دراسة تاريخية ، دار الزىراء لمنشر ، القاىرة ،  -90
 . 79-79ص

 . 33سيام نصار ، المصدر السابق ، ص -92

 المصدر نفسو . -91

 . 32، المصدر السابق ،ص رشاد رمضان عبدالسالم -93

 . 211المصدر نفسو ، ص -99
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 . 77سيام نصار ، المصدر السابق ، ص -99

 . 12رشاد رمضان عبدالسالم ، المصدر السابق ،ص -97

، عين لمدراسات والبحوث االنسانية ، القاىرة ،  2زبيدة محمد عطا ، ييود مصر التاريخ السياسي ، ط  -96
 . 23، ص 1020

 . 32در السابق ،صرشاد رمضان عبدالسالم ، المص -91

، نقال عن رشاد رمضان عبدالسالم ،  23/7/2232،  36محاضر مجمس النواب المصري ، الجمسة  -92
 .  2312ص

 . 99رشاد رمضان عبدالسالم ، المصدر السابق ،ص  -90

 . 97المصدر نفسو ، ص -92

 . 69، ص 2211محمد الطويل ، ييود في برلمان مصر ، دار الشعب ، القاىرة ،  -91

 . 67ص المصدر نفسو ، -93

. نقال عن رشاد رمضان  2320، ص 12/3/2232،  92محاضر مجمس النواب المصري ، الجمسة  -99
 عبدالسالم المصدر السابق .

، ذوقان قرقوط ، تطور الفكرة القومية في مصر  202عبدالرحمن الرافعي ، المصدر السابق ، ص -99
 . 139، ص 2261، بيروت ،  2129-2237

، بيروت ، د.ت  2، ط 2محمد موسى النبياني ، النشاط الصييوني الماسوني في الوطن العربي ، ج  -97
 . 17، ص

 293-291، ص 2221، بيروت ،  1الواقع والطموح ، ط –مجموعة باحثين ، جامعة الدول العربية  -96
. 

 . 139عبدالرحمن الرافعي ، المصدر السابق ، ص -91

 . 233ص محمد ابو الغار ، المصدر السابق ، -92

 . 92-91رشاد رمضان عبدالسالم ، المصدر السابق ، ص -70

 . 112محمد ابو الغار ، المصدر السابق ، ص -72

 المصدر نفسو . -71
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