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مقــــال

مذكرات �صحفي بجريدة لوموند
واحتك بـ «بول اليوار» وماك�س جاكوب.
يلفت «�آالن ج��ري����ش» ع�بر �سطور ك�ت��اب وال ��ده ال��روح��ي �إىل
�أزم��ة مهمة وخ�ط�يرة يف ذات ال��وق��ت ،تت�صل باليهود الذين
كانوا يعي�شون يف العامل العربي ،وكيف كانوا يعي�شون ،وملا
�آلت �أحوالهم �إىل الهجرة من حلب وعمان والقاهرة والدار
البي�ضاء وغريها من العوا�صم العربية �إىل دولة �إ�سرائيل.
يعطينا « �آالن جري�ش» املثل عرب يهود م�صر والذين كانوا
ي�شعرون �صدقاً ال زيفا ب�أنهم م�صريون ،ومل يكن لي�سحرهم
�شدو نداءات احلركة ال�صهيونية ،وقد عرب «جيل بريو» عن
ذلك بعبارة جميلة يف كتابه «رجل فريد» الذي كر�سه ل�سرية
«هرني كورييل» فقال «با�ستثناء الأقلية ال�صهيونية ،مل يكن
�أح��د ي�ست�شعر �ضرورة قيام دول��ة يهودية� ،أو تنتابه احلاجة
�إىل ال�ت�رمن ب��أن���ش��ودة «ال �ع��ام امل�ق�ب��ل يف ال �ق��د���س» ،ح�ين ك��ان
الذهاب �إىل هناك ال يتطلب �أك�ثر من رك��وب قطار ال�ساعة
التا�سعة وخم�س و�أربعني دقيقة.
ل �ك��ن ع �ن��دم��ا ج �ع��ل ال� �ن ��زاع الإ� �س ��رائ �ي �ل ��ي ال �ع ��رب ��ي ح�ي��ات�ه��م
م�ستحيلة� ،صاروا �ضحايا ملوجات كراهية اليهود يف العامل
العربي وهدفاً ملحاوالت احلكومة الإ�سرائيلية ال�ستعمالهم
كطابور خام�س ،ا�ضطروا للهجرة �إىل فرن�سا  -ولي�س �إىل
�إ��س��رائ�ي��ل  -بو�صف فرن�سا �أر� ��ض امل�ي�ع��اد احلقيقية ،وال�ي��وم
ك�ث�يراً م��ا ي�صور ان�ت�ق��اد ال�صهيونية على �أ ّن ��ه �شكل م�سترت
ملعاداة ال�سامية.
م��ع ذل ��ك ،ف�ف��ي الن�صف الأول م��ن ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،كانت
الغالبية العظمى لليهود عرب العامل ينظرون �إىل امل�شروع
ال�صهيونى بعدم اك�تراث� ،إن مل يكن بعداء ،وكان �إيلي يرى
نف�سه م�صريا قبل كل �شيء ومت�ضامناً مع �إخوانه يف املواطنة
املتحدين جميعاً بغ�ض النظر عن دياناتهم.
يقر «�إريك رولو» يف مذكراته بحاله وحال اليهود امل�صريني
يف ذل��ك ال��وق��ت فيخربنا بالقول «كنا نعي�ش ب�صورة جيدة
داخ ��ل املجتمع امل���ص��ري ،ح�ي��ث ك��ان ال�ي�ه��ود ي�شغلون مكانة
م��رم��وق��ة ،ف�ف��ي و� �س��ط ال �ق��اه��رة ،ك��ان��ت الأح �ي ��اء ال�ت�ج��اري��ة
تغرق يف �سبات عميق �أيام الأعياد اليهودية كعيد الغفران �أو
ر�أ���س ال�سنة اليهودية� ،إذ كانت العديد من املتاجر الكربى
واملحالت وامل�صارف و�شركات الأعمال ف�ض ً
ال عن البور�صة،
جميعها تغلق �أبوابها.
وكانت املقاهي واملطاعم ودور ال�سينما تعمل بكثافة �أقل.
هل ت�ضع مذكرات �إري��ك رولو �أيادينا على اللحظة الفارقة
ال�ت��ي ح ��دث ف�ي�ه��ا ال �ط�لاق ب�ين ال�ي�ه��ود وم��واط�ن�ي�ه��م يف كل
العامل العربي؟
يقر �صاحب الكتاب ب�أنّ املناخ ال�سيا�سي امل�صري بد�أ يتدهور،
م�ن��ذ ن��وف�م�بر  ،1947ح�ين �أ� �ص ��درت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة ق��رار
تق�سيم فل�سطني �إىل دول�ت�ين� ،إح��داه�م��ا ي�ه��ودي��ة ،والأخ ��رى
عربية فل�سطينية ،وقد �أث��ار القرار �شعلة من الغ�ضب و�أذن
ببداية حملة كراهية لليهود ،فهاجمت ال�صحافة اليهود،
وه��ي التي كانت تبدي �إىل ذل��ك احل�ين ق��دراً من االع�ت��دال،
و�أخذت تتهمهم ب�أنهم «�صهاينة» «و�شيوعيون» يف �آن....
لقد كان �إن�شاء دولة �إ�سرائيل مبثابة �إيذان بالطالق ما بني
اليهود ومواطنيهم يف كل العامل العربي ،وقد ر�أى امل�س�ؤولون

ال�صهاينة يف ذل��ك م��ا يع�ضد �أط��روح�ت�ه��م القائلة بافتقار
الأقليات غري امل�سلمة مل�ستقبل منظور يف البلدان الإ�سالمية،
لتتخذ الهجرة �إىل �إ�سرائيل انطالقة جديدة ...رغم ذلك -
يعرتف �إريك رولو  -قررت عائلتى �أال تغادر البالد� ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن كثري من العائالت �سواها� ،إذ مل تكن قد فقدت كل
الأمل يف �أن تعود حياتهم �إىل �سابق عهدها.
�أف�ضى �إن�شاء دولة �إ�سرائيل يف مايو � 1948إىل حتديد م�صري
يهود م�صر وال�شرق الأو�سط يف غ�ضون ب�ضعة �أعوام ...ففي
�أ�سلوب روائي يعرتف «�إريك رولو»« ...حتت تهديد التعر�ض
للإدانة بتهمة مزدوجة تدمغني بال�صهيونية وال�شيوعية،
وحتت وط�أة العوز والبطالة ،قررت الرحيل عن م�صر.
ومل ت�ع��ار���ض ال�سلطات الأم�ن�ي��ة رح�ي�ل��ي ،لكنها �أب ��ت �إال �أن
مت�ن�ح�ن��ي ت ��أ� �ش�يرة «خ� ��روج ب�ل�ا ع � ��ودة» ،ويف دي���س�م�بر 1951
�أبحرت مغادراً وقد جا�ش ب�صدري �شعور مزدوج ،اختلط فيه
احلزن على مفارقة الوطن ،بفرحة الذهاب �إىل فرن�سا ،وطن
�أبى الأثري ،حيث كان ثمة حياة �أخرى بانتظاري ،حياة حافلة
باملفاج�آت من �أوجه عدة.
وب �ع��د ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر يف  23ي��ول�ي��و  ،1952ا� �س �ت��وىل «��ض�ب��اط
اجلمهورية بعد ذلك بعام واحد.....
هل كانت هجرة بغري عودة �إىل م�صر �أي مرة و�إىل الأبد؟
مل ي�ك��ن ذل��ك ك��ذل��ك ،ف�ف��ي �أث �ن��اء �إ� �ش��راف��ه ع�ل��ى ب��اب ال�شرق
الأو� �س ��ط يف �صحيفة «ل��وم��ون��د» ،ح ��دث ل��ه م ��اال ي�ت��وق��ع �أن
يحدث ما دعاه للت�سا�ؤل ...هل احلظ يقرع بابي من جديد؟
ك��ان �أن تلقى «�إري��ك رول��و» دع��وة من عبد النا�صر �شخ�صياً
للذهاب �إىل م�صر يف مطلع �صيف .1963
يحكي رولو بالتف�صيل كيف ن�ش�أت ق�صة عودته �إىل م�سقط
ر�أ�سه وكيف جرت ،وذلك يف الف�صل الأول من هذا الكتاب....
ك��ان لقاء عبد النا�صر ب�صحفي غربي يعني �إ�سباغ ن��وع من
ال�شرعية من قبل الرجل الذي ميثل القومية العربية ،على
ذل��ك ال�صحفي ،وعليه وح�ين ف�ج��أة ر�أى «رول ��و» ك��ل �أب ��واب

ال�شرق الأو��س��ط تفتح �أم��ام��ه ،ويف العقود الالحقة �سيلتقي
بقادة املنطقة كافة ،من امللك ح�سني� ،إىل يا�سر عرفات ،ومن
�صدام ح�سني �إىل معمر ال�ق��ذايف ،م��روراً ب�آية اهلل اخلميني،
وحافظ الأ�سد.
يوم �أن مت اختياره �سفرياً لفرن�سا يف اخل��ارج بناء على طلب
من الرئي�س الفرن�سي «فران�سوا ميرتان» ،عرف نف�سه ب�أنه
ينتمي �إىل ال�ل��وم��ون��د �أي �إىل ال �ع��امل ،ورمب ��ا ك ��ان ع�ل��ى حق
يف ذل ��ك ،ف�ق��د ج ��اب ال �ع��امل ،ك���ص�ح��ايف وم ��ن �أم � ��ارات حد�سه
ال�صحفي �أنه كان دائماً على موعد مع التاريخ.
فكان يف القاهرة يف يونيو � ،1967أثناء الهجمة الإ�سرائيلية،
ويف ع �م��ان يف � ،1970أث �ن ��اء م��ذاب��ح الفل�سطينيني ع�ل��ى يد
اجلي�ش الأردين ،ويف القاهرة حمدداً يوم تويف الرئي�س عبد
النا�صر على نحو مفاجئ ،ويف نيقو�سيا يف � 1974أثناء حماولة
االنقالب الع�سكري �ضد الرئي�س مكاريو�س الثالث...
بالن�سبة لإ�سرائيل كان «�إيريك رولو» �أكرث من جمرد عدو،
ك��ان خائناً وق��د و�صفه مناحم بيجن ذات م��رة ب��أ ّن��ه «عميل
م���ص��ري ،وم���س�ك��ون ب�ـ»ك��راه�ي��ة ال� ��ذات» ذل ��ك �أ ّن ��ه مل ي�سعهم
�أن ي�ف�ه�م��وا �أن ال��رج��ل ي�ح�م��ل ع�ل��ى ال�ع�ك����س ،روح� �اً ي�ه��ودي��ة
تليدة هم الذين ي�سعون �إىل �إزهاقها ،تلك ال��روح الراف�ضة
للقومية ال�ضيقة ،املت�ضامنة م��ع امل�ضطهدين ك��اف��ة ،وك��ان
�أح��د �أ�صدقائه� ،شحاته ه ��ارون ،املحامي اليهودي امل�صري،
الذي رف�ض مغادرة م�صر حتى وفاته ،قد طلب �أن تكتب هذه
املرثية يف نعيه بجريدة الأهرام ...
�أ�سود �أنا حني ي�ضطهد ال�سود
يهودي �أنا حني ي�ضطهد اليهود
فل�سطيني �أنا حني ي�ضطهد الفل�سطينيون
يظهر رولو يف هذا الكتاب كما كان طوال حياته� ،أنه وقبل كل
�شيء ك��ان �صحفياً همه الأول �أن يفهم الق�ضايا التي يكتب
عنها فهما كام ً
ال ومو�ضوعياً ،و�أن ينقل للقارئ �صورة �أمينة
وا�ضحة ملا ر�آه و�سمعه� ،إال �أن ال�صحفي امللتزم ال يتوانى عن
�إع�ط��اء ر�أي��ه حني يتطلب الأم��ر ذل��ك  ...ول��د �إري��ك م�صرياً
يهودياً ثم �أ�صبح فرن�سياً ،ومل يجد ذلك �إ�شكا ًال من �أي نوع
 ...ك�أنه كان �إ�شارة مبكرة لعامل الهويات املتعددة املتعاي�شة ال
املتقاتلة �أو املتحاربة  ...كان �سفرياً للعامل الوا�سع الذي جابه
م��ن �أق�صاه �إىل �أدن ��اه � ...سفري ل��دى كوكب الأر� ��ض ،مكلف
مب�ساعدتنا ع�ل��ى ف��ك �شيفرة ا��ض�ط��راب��ات��ه وم ��ن ث��م فهمها
ب�صورة �أف�ضل.
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يف كوالي�س ال�شرق الأو�سط ...م
�إميل �أمني
هذا كتاب مهم� ...صاحبه «�إريك رولو» ال�صحايف والدبلوما�سي وامل�ؤرخ الفرن�سي الذي رحل عن عاملنا منذ ب�ضعة �أ�شهر فقط وبالتحديد يف
فرباير �شباط من العام اجلاري .2015
مل يكن «رولو» �إال ق�صة لأحد �أبرز الرجال العارفني ب�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ،وقد اكت�سب �شهرة عاملية بف�ضل كتاباته يف جريدة «لوموند»
اطالعا على خبايا ال�شرق الأو�سط
الفرن�سية ويف جمالت خمتلفة يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية ،كما كان الرجل من �أكرث املراقبني
ً
وربطها ببع�ضها البع�ض من جهة ،وبينها ودول العامل املختلفة من جهة �أخرى.
َيعِنُ لنا الت�سا�ؤل بداية ما �سبب �أهمية هذا الكتاب؟
امل�ؤكد �أ ّنه �سيكون مرجعاً ثميناً للجيل العربي النا�شئ الذي
مل يعاي�ش ج ��زءاً ك�ب�يراً م��ن الأح ��داث التي �صنعت تاريخنا
احل ��دي ��ث ،وم �ن �ه��ا و� �ص ��ول ج �م ��ال ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر �إىل م�ك��ان
ال �� �ص��دارة يف م�صر ويف منطقة ال���ش��رق الأو� �س ��ط وال�ساحة
ال�سيا�سية بكاملها وح��روب ال�ع��رب م��ع �إ�سرائيل �سنة 1948
و 1956و 1967و ،1973وكذلك و�صول يا�سر عرفات �إىل ر�أ�س
منظمة التحرير الفل�سطينية وامل�ح��اوالت العديدة الرامية
�إىل حتقيق ال�سلم مع �إ�سرائيل والتي باءت كلها بالف�شل.
ولأه �م �ي��ة ��س�ط��ور ه ��ذا ال �ك �ت��اب ف�ق��د ك�ت��ب م�ق��دم�ت��ه ال�سيد
«الأخ�ضر الإبراهيمي» ال�سيا�سي والدبلوما�سي اجلزائري
امل �ع��روف ،وال ��ذي ع�ين وزي ��راً خل��ارج�ي��ة ب�ل�اده يف ال�ف�ترة ما
ب�ين ع��ام��ي  ،1993 - 1991كما ك��ان مبعوثاً ل ل��أمم املتحدة
يف �أفغان�ستان وال�ع��راق ومبعوثاً م�شرتكاً للجامعة العربية
والأمم املتحدة �إىل �سوريا عام .2012
يلفت ال�سيد الأخ�ضر الإبراهيمي انتباه ال�ق��ارئ �إىل �أم��رٍ
م�ه��م ،وه��و �أن «�إري ��ك رول ��و» اخت�ص مب��ذك��رات��ه ه��ذه م�صر
و�إ�سرائيل والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل يكاد يكون ح�صرياً.
ف�لا �شيء يف الكتاب ُي��ذك��ر ع��ن تركيا وتون�س م��ع �أ ّن��ه عمل
��س�ف�يراً لفرن�سا يف ك��ل م��ن ال�ب�ل��دي��ن ،وال ��ش��يء ي��ذك��ر عن
ال�ع��راق �أو �إي ��ران رغ��م �أ ّن ��ه ت��اب��ع الأح ��داث يف ك��ل م��ن بغداد
وط �ه��ران ع��ن ك�ث��ب ،وك��ان��ت ل��ه ع�لاق��ات وات �� �ص��االت وثيقة
ب��رج��ال ال�سيا�سة وال�ث�ق��اف��ة يف ك��ل ب�ل��د م��ن ب �ل��دان ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
الكاتب مييط اللثام عن موا�ضيع عديدة ذات �أهمية كبرية
وم�ؤثرة يف �ش�ؤون العامل العربي حتى ال�ساعة ،فعلى �سبيل
امل�ث��ال لقد روج��ت و�سائل الإع�ل�ام الإ�سرائيلية والأمريكية
لأك��اذي��ب ع��دي��دة ح��ول م��ا ج��رى يف املنطقة ،ف�أقنعت العامل
مث ً
ال �أن �إ�سرائيل كانت مهددة بالإبادة قبل حرب �سنة ،1967
و�أنّ م�صر وعلى ر�أ�سها «الديكتاتور نا�صر» هي التي بادرت
ب��االع �ت��داء ع�ل��ى �إ��س��رائ�ي��ل ال���ص�غ�يرة ال�ضعيفة امل���س��امل��ة و�أن
«داوود» انت�صر على جالوت ب�أعجوبة...
غري �أن «�إري��ك رول��ون» ويف �صفحات الكتاب يذكرنا بحقيقة
الأح � ��داث ك�م��ا ح��دث��ت وه ��ي �أن�« :إ� �س��رائ �ي��ل ه��ي ال�ت��ي كانت
ال��دول��ة املعتدية ،ولي�س م�صر ال�ت��ي ك��ان��ت على العك�س من



ذلك تبذل جهوداً جهيدة ملعاجلة الأزم��ة بالطرق ال�سلمية،
وي��ذك��رن��ا الكاتب ب��ال��دالئ��ل القاطعة �أن الرئي�س الأمريكي
جون�سون قد دعم اخليار الع�سكري الإ�سرائيلي وك��ذب على
الرئي�س عبد النا�صر.
ي��ده����ش ال���ش��اب ال�ع��رب��ي ح��ال معرفته �أن «�إري ��ك رول ��و» مل
ي�ك��ن ه ��ذا ا��س�م��ه يف ي ��وم م ��ول ��ده ع ��ام  ،1926ب ��ل ك ��ان «�إي �ل��ي
رافول» ابن لأ�سرة يهودية ن�ش�أ وترعرع يف العا�صمة امل�صرية
ال �ق��اه��رة ،در� ��س احل �ق��وق يف ج��ام�ع��ة ف � ��ؤاد الأول (ال �ق��اه��رة
الآن) وعمل �صحفياً بجريدة الإيجب�شيان ج��ازي��ت ،قبل �أن
ي�ضطر لالنتقال ق�سراً للحياة يف فرن�سا عام  1951التهامه
بال�شيوعية.
ويف ك��ل الأح� ��وال ف� ��إنّ امل�ف��ارق��ة احلقيقية ه�ن��ا تتمثل يف �أن
امل��واط�ن��ة عند «رول ��و» غلبت ال�ن��زع��ة الدينية العاطفية� ،إذ
ج��اءت مذكراته متيل لت�سليط �أ�شعة ال�ضوء على احلقيقة،
ح�ي��ث م���ص��ر وال �ع ��امل ال�ع��رب��ي والفل�سطينيون ه��م �ضحايا
ال �ع ��دوان واالح �ت�ل�ال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ومل حت��ل ي�ه��ودي�ت��ه دون
احلقيقة �أو تقف �أمامها �سداً.
ي��ذك��رن��ا «�إري ��ك رول ��و» �أي���ض�اً كيف �أنّ ال��دع��اي��ة الإ�سرائيلية
امل��دع��وم��ة �أم��ري�ك�ي�اً روج ��ت مل�ق��ول��ة �أخ ��رى وه��ي �أن �إ��س��رائ�ي��ل
خائفة من الغول العربي ،الذي كان يتهي�أ للق�ضاء عليها يف
ح�ين �أن القيادة الع�سكرية الإ�سرائيلية كانت واث�ق��ة متاماً
من قدرتها على حتقيق الن�صر يف �أية مواجهة مع اجليو�ش
العربية ،و�أن اخل�سائر الإ�سرائيلية لن تكون كبرية.
وق ��د ت�ب�ين م ��ن ال��وث��ائ��ق ال��ر��س�م�ي��ة ال �ت��ي ن���ش��رت الح �ق �اً �أن
الإدارة الأمريكية كانت من الر�أي ذاته و�أنها طم�أنت حليفها
الإ�سرائيلي ب�أن انت�صاره �سيكون �سهل املنال.
�صفحات ال�ك�ت��اب تلفت انتباهنا �إىل ال ��زور وال�ب�ه�ت��ان ال��ذي
طارد الكثري من الزعماء العرب �أحيا ًء و�أموا ًتا ،ومنهم عبد
النا�صر �شخ�صياً ،والذي �صوره الغرب على �أ ّنه طاغية حمب
للدماء ،يف حني ينقل لنا «رولو» �صورة �إيجابية عن الزعيم
امل���ص��ري ال ��ذي وج��ه دع ��وة �إىل «ن��اح��وم ج��ول��دم��ان» م�ؤ�س�س
ورئي�س امل�ؤمتر اليهودي العاملي.
وق��د قبل ج��ول��دم��ان ال��دع��وة �إال �أن امل�س�ؤولني الإ�سرائيلني
منعوه منعاً باتاً من الذهاب �إىل القاهرة ،وبنف�س امل�صداقية
واملو�ضوعية ي��روي لنا م��ن �أ��ض��اب�ير ال�ت��اري��خ كيف ا�ستخدم

«ه�نري كب�سنجر» ده ��اءه يف احليلولة دون �أيّ ح��ل لل�صراع
العربي الإ�سرائيلي ،يف حني كان يتظاهر ب�أ ّنه يعمل من �أجل
حتقيق ال�سلم يف املنطقة.
كان «�إريك رولو» من �أوائل ال�صحفيني الغربيني الذين التقوا
ق��ادة منظمة التحرير اجل��دد ع��ام  1969وعلى ر�أ�سهم يا�سر
عرفات و�صالح خلف (�أبو �إياد) ،ويرى �أنّ عرفات و�إن كان قد
رحل قبل �أن يتمكن من �إن�شاء دولة فل�سطينية� ،إال �أنه بف�ضله
وب�ف���ض��ل رف��اق��ه ف��ر���ض اع �ت�راف ال �ع��امل ب��ا��س�ت�ث�ن��اء �إ��س��رائ�ي��ل
والواليات املتحدة بحقه يف �إن�شاء دولته امل�ستقلة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،ال�ت��ي احتلتها �إ��س��رائ�ي��ل �سنة  ،1967فلل�شعب
الفل�سطيني حقوق م�شروعة ال ولن يجوز الت�صرف بها.
ع �ل��ى ه��ام ����ش امل ��ذك ��رات ي��ذك��رن��ا «�آالن ج��ري ����ش» ال���ص�ح�ف��ي
ال�ف��رن���س��ي يف ج��ري��دة ل��وم��ون��د دي�ب�ل��وم��ات�ي��ك وامل ��ول ��ود �أي���ض�اً
مب�صر ،وه��و اب��ن املنا�ضل ال�شيوعي الأمم��ى «ه��ذي كورييل»
م�ؤ�س�س تنظيم «حدتو» ،ويعد جري�ش االبن الروحي اليريك
رول��و ...يذكرنا مبن هو رولو وما هي �إمرباطوريته ،وكيف
ل�صحفي ال ميلك �سوى الأقالم والأوراق �أن يغدو �إمرباطو ًرا
دون ممتلكات �أو م�ستعمرات.
ط��وال عدة عقود ،من خم�سينيات القرن املا�ضي وحتى نهاية
الثمانينيات غ�ط��ى «�إري ��ك رول ��و» �أح ��داث ال�ب�ل��دان العربية،
ن��اه�ي��ك ع��ن �أح� ��داث �إ� �س��رائ �ي��ل ،وال �ي ��ون ��ان ،وت��رك �ي��ا ،و�إي� ��ران،
و�أفريقيا يف فرتة �سعيها �إىل اال�ستقالل كما يف �أثيوبيا ،وحتى
باك�ستان البعيدة ،لي�صبح ال�صحفي الأ�شهر يف �أ�شهر �صحيفة
يومية فرن�سية ،حتى �أن زميله ورفيق درب��ه ال�صحفي «جان
جريا�س» قد علق على ذل��ك قائ ً
ال �إن « :إ�م�براط��وري��ة رول��و ال
تغرب عنها ال�شم�س �أب��داً» مثلما كان يقال عن الإمرباطورية
الربيطانية �أو عن �إمرباطورية كارلو�س اخلام�س مبتدع تلك
العبارة و�صائغها.
ً
كان «�إيلي» الذي �أ�ضحى ال حقا «�إريك» فرن�سي الل�سان �ش�أنه
يف ذل��ك ��ش��أن كثري م��ن امل�صريني ،امل�سيحيني منهم واليهود
وامل�سلمني ،و�ش�أن �أبناء الكثري من اجلماعات التي تعاي�شت على
�أر�ض م�صر ،من يونانيني �أو �إيطاليني ،فرن�سيني �أو �شوام.
ك ��ان الأدب امل �� �ص��ري ال �ف��ران �ك �ف��وين ،ي �ت ��أل��ق �آن� � ��ذاك ب��أب�ه��ى
الإبداعات ،من «�إدمون جابي�س»� ،إىل «البري ق�صريي» ،مروراً
ب�ـ»ج��ورج جنيه» ،كما خا�ض ه��ذا الأدب جتربة ال�سوريالية،

