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الملف الصحفي

فهرس

بعد معرض «أوزيريس وأسرار مصر الغارقة» ،ها هي مصر من جديد يف معهد العامل العربي ولكن
ليس من أجل آثارها القديمة هذه املرة بل من أجل احلداثة اليت تجسدها قناة السويس ،أو باألحرى
احلداثة ذات األربعة آالف عام اليت حققتها هذه املعجزة العاملية ،نظرا ألن القناة األوىل كانت قد
حُ فرت يف القرن الثامن عشر قبل امليالد.
يف اخلامس من أغسطس  2015وبينما كنت أحضر افتتاح قناة السويس اجلديدة إىل جانب رئيس
اجلمهورية الفرنسية ورئيس جمهورية مصر ،تبادرت إىل ذهين الفكرة التالية :نادرة هي تلك البلدان
اليت اليت استطاعت مثل مصر أن ُتدهش العامل عىل مر الزمان بضخامة إنجازاتها العمالقة ،حىت
أصبحت صفة فرعوني ُتطلق عىل لك ما هو ضخم وهائل يفوق املقاييس العادية .قلت لنفيس ساعتها
أنه سيكون من الرائع أن نجد موضوعا يمثل هذه االستمرارية ألقدم دولة يف العامل .وتجسدت الفكرة
عيين :القناة ذاتها .بدأها سنوسرت الثالث ثمانية عشر قرنا قبل امليالد ،لكي يربط بين البحر
أمام ّ
املتوسط والبحر األحمر مرورا بالنيل ،فوصل بين الشرق والغرب.
حظيت هذه الفكرة بدعم كامل من جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس اليت تدير
التراث الثقايف للشركة العاملية القديمة .كما قوبلت بحماس من قبل فرق العمل يف معهد العامل
العربي اليت استعانت بخبراء فرنسيين ومصريين يف أوجه املشروع املختلفة.

نحو البحار الجنوبية © جي جي

ال يسعى معرضنا لتقديم الرواية
الفرنسية لتاريخ القناة بل للتوصل
لرواية مشتركة فرنسية ومصرية،
تماما كما يمكن لشعبين صديقين
أن يفعاله أيّ ا كانت خالفات املايض.
لقد تقاسمنا حلظات هامة كاالفتتاح
الذي أقامه اخلديوي إسماعيل
بحضور اإلمبراطورة أوجيين يف إنجاز
يرمز إىل نهضة مصر .كانت بيننا
أيضا مواجهات مثل العدوان الثالثي
الذي قامت به فرنسا وبريطانيا
وإسرائيل يف  1956بعد قرار الرئيس
عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

لقد ّولت تلك األزمنة الغابرة ،ونحن نوجه اليوم أنظارنا نحو املستقبل الذي سيكون فيه للقناة
واملنطقة االقتصادية اليت تتطور حولهاٌ ،
دور بالغ األهمية.
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مصر الحديثة ،أو لما يصير الحلم حقيقة ()1849 – 1797
ٌ
مشروع
مشروع قناة السويس
مصري ألنه يندرج يف سياق
النهضة املصرية .فبعد تواصلها
مع احلداثة األوروبية عن طريق
احلملة الفرنسية استعادت مصر
قواها انطالقا من سنة  1806تحت
حكم محمد عيل باشا ومن خلفوه.
إذ عزمت العائلة احلاكمة اجلديدة
املستقلة شيئا فشيئا عن الباب
العايل عىل حديث مصر من خالل
استقدام اخلبراء الفرنسيين،
ّحفارة ذات أنبوب تصريف ،ه .آرنو © األرشيف الوطني لعالم العمل (روبيه) ،وديعة من ومن بينهم الديبلومايس واملغامر
جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس
العبقري فرديناند ديليسبس الذي
تحمس ملشروع القناة البحرية الذي سبق ودرسه مهندسو بونابرت انطالقا من املخططات
ّ
ّ
نيجريل ( )1858 – 1799ثم السان سيمونيون ،والذي مل َ
يحظ
اليت وضعها املهندس اإليطايل لويجي
برضا محمد عيل باشا .ولكن محمد سعيد باشا حفيد محمد عيل ومع وصوله ملقاليد والية مصر
وكان حاكما راغبا باحلداثة ،سرعان ما انطلق مع فرديناند ديليسبس يف مغامرة ستتواصل حىت سنة
 1869بفضل جهود اخلديوي إسماعيل باشا ابن شقيق محمد سعيد وخلفه عىل والية مصر يف سنة
 1863وكانت مصر قد ركبت يف قطار ّ
يتطرق املعرض ملوضوع شق القناة من خالل األرشيف
التقدمّ .
الثري الذي بحوزة جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس ،من املنحوتات
والصور الفوتوغرافية واملخططات واملطبوعات واللوحات والرسوم...
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القناة ّ
محط لألطماع ()1882 – 1854
زمن التفاؤل واالبتهاج حينما كان بإمكان إسماعيل باشا أن يقول إن مصر «مل تعد بأفريقيا بل
بأوروبا» ،سرعان ما تبعه زمن أسود :إفالس مصر ثم السيطرة األجنبية ثم االحتالل العسكري
اإلنجليزي منذ عام  .1882وأصبحت القناة اليت كانت إنجازا أسطوريا بنظر األوروبيين ،رمزا
فشيدت املدن ُ
لالحتالل لدى املصريين ،ولو أن احلياة قد استمرت ُ
وزرعت األرايض .وتنعكس هذه
الذكريات املتضاربة يف املعرض من خالل الصور واألفالم واللوحات املختلفة .شيئا فشيئا أصبحت
عما يف القاهرة أو
املنطقة املحيطة بقناة السويس عاملا قائما بذاته بتشكيلته السكانية املختلفة ّ
اإلسكندرية .سيكون بمقدور الزائر من خالل بانوراما متحركة جميلة جدا أن يبحر يف القناة كما يف
العشرينيات من القرن املايض وأن يحمل بسحر الرحالت الطويلة نحو اجلزر الهندية والشرق األقىص.

ّ
تطلع مصر لالستقالل ()1945 – 1914
غداة احلرب العاملية األوىل ويف سنة  1919انتفض املصريون يف وجه االحتالل البريطاني وحصلوا
يف سنة  1920عىل استقالل جزئي ودستور برملاني .ويف سنة  1936وبموجب معاهدة لندن حصلت
اململكة املصرية عىل استقالل معترف به دوليا ،وبقيت حماية قناة السويس يف يد البريطانيين بعد
ذلك لعشرين عام.

القناة للمصريين ()1956
«إننا نرحب بكم أيها اإلخوة؛ فقد قلتم
في دستوركم :إنكم جزء من األمة
العربية ،وقلنا في دستورنا :إننا جزء من
األمة العربية ،وسنسير معا  -أيها اإلخوة -
متحدين ..يد واحدة ..قلب واحد ..رجل واحد؛
لنرسي مبادئ العزة الحقيقية ،ولنرسي
مبادئ الكرامة الحقيقية ،ولنقيم بين
ربوع الوطن العربي وبين ربوع األمة
العربية استقالال سياسيا حقيقيا ،واستقالال
اقتصاديا حقيقيا».
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر
(اإلسكندرية 26 ،يوليو )1956
عبد الناصر يؤمم قناة السويس في سنة  .1956الحقوق محفوظة

افتتاح قناة السويس .المنصة الملكية © متحف ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس/ليباس للتصوير باريس
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 :1956غداة احلرب العاملية الثانية وفيما وراء الهدوء الظاهري ،كانت شعوب العامل العربي تطمح
باحلصول عىل استقاللها وكان هنالك حالة غليان شعيب .بعد فخامة االحتفاالت االفتتاحية يجد
الزائر نفسه هنا بسنة  1956يف قلب املشهد الشعيب العارم الذي ّ
شكه خطاب عبد الناصر حين
أعلن  23يوليو عيدا للثورة أمام اجلمهور املبتهج بخبر تأميم قناة السويسَ .خ ّصص املعرض قاعة
كبيرة لهذه اللحظة التاريخية الهامة وكيفية تنفيذ قرار التأميم والذكريات اليت تركتها تلك الفترة
لدى َمن عاصروها وأخيرا العملية العسكرية اليت قادها الفرنسيون والبريطانيون واإلسرائيليون
وفشلها الذريع.
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النظام العالمي الجديد ()1975 – 1956
ً
أحبطت أمريكا وروسيا احلملة الفرنسية البريطانية اإلسرائيلية اليت ّ
نهاية
شك فشلها الذريع
لإلمبريالية االستعمارية األوروبية ،يف حين كانت روسيا وأمريكا تتقاسم النفوذ يف وسط أوروبا
وأمريكا الالتينية .القناة اليت أصبحت مصرية كانت مل تزل تعمل ،وقد حُ ّلت جميع الدعاوى
السياسية واملالية املتعلقة بها .ولكن سرعان ما عادت القناة لتصبح مسرحا للحرب :حرب الستة
أيام أوال يف سنة  1967وإغالق القناة ،تلتها ستة أعوام من املعارك املتفرقة ،ومن ثم حرب  1973وعبور
مقد ً
يبين املعرض كيف أن هذا اإلنجاز كان ّ
مة إلعادة فتح القناة وتوقيع اتفاق السالم مع
القناة .هنا ّ
إسرائيل.
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األسماء التي
صنعت تاريخ القناة

قناة المستقبل ()2018 – 1975
أجريت بين عامي  1975و 2015العديد من عمليات توسيع القناة وتعميقها وتحديثها فأصبحت أحد
أهم مصادر القطع األجنيب ملصر اليت أطلقت يف سنة  2015مشروعا فرعونيا جديدا لشق قناة موازية
لقناة السويس وإنشاء منطقة صناعية وعمرانية واسعة ستجتذب املاليين من الناس .يكتشف
الزائر هنا مصر املستقبل قبل أن يذهب مرة أخرى يف رحلة عبر القناة ولكن بمنظر مختلف بفضل
الفيمل الذي يختتم املعرض وصوره امللتقطة عىل مدى رحلة عبور هذه القناة املائية األسطورية اليت
يبلغ طولها  193كيلومتر.

حركة السفن في القناة الجديدة

وافق فريدريك ميتران عىل لعب دور املراسل الصحفي والتعليق عىل احتفاالت افتتاح القناة اليت
جرت منذ  150عام ..كما سيرافق صوُته الزائر عىل طول مسار املعرض إن اختار أن يستخدم جهاز
الدليل الصوتي والتطبيقات املصممة لهذه املناسبة.
8

Portrait of Ferdinand de Lesseps, 19th century © Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez /
Lebas Photographie Paris
ورتريه فرديناند ديليسبس ،القرن التاسع عشر
© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس  /ليباس للتصوير باريس

Deux obélisques dominent les navires amarrés à l’entrée du Canal de Suez, à Port-Saïd.
9
Photographie
de Francis Frith, entre 1856 et 1860, Bibliothèque du Congrès, Washington D.C., États-Unis.
© Library of Congress
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األسماء التي صنعت تاريخ قناة السويس
بقلم كلود موالر وجيل جوتييه

رأس منسوب لسنوسرت الثالث © متحف اللوفر

تمثال نصفي لدارا (داريوس) األول

نابليون بونابرت وجاسبار مونج كونت بيلوز (في تاريخ
العلوم واالختراعات واالكتشافات منذ القرون األولى إلى
يومنا هذا ،آ .بيتار © .)1880 ،لي/ليماج
10

ّ
شك افتتاح القناة اجلديدة للمالحة يف اخلامس من أغسطس
 2015استمر ً
ارية مللحمة قناة السويس اليت تتواىل فصولها منذ
أربعة آالف عام .يف القرن التاسع عشر ق.م .فرضت الفرعون
سنوسرت الثالث سيطرة مصر عىل املنطقة الواقعة بين بيبلوس
شماال والنوبة جنوبا ،وهي املنطقة اليت تربط الشرق األدنى
بأفريقيا وتمر عبرها طرق التجارة القادمة من شىت أنحاء العامل.
يف ذلك العصر ،تم شق أول قناة تربط البحر املتوسط والبحر
األحمر .مل يكن هذا الربط مباشرا يف الواقع ،إذ كانت املالحة
تسير يف النيل يف جزء من املسافة .وحين كانت الرمال تتراكم يف
القناة ،كان حكام مصر يعيدون تشغيلها بصفة دورية .وتشهد
اآلثار عىل حرص لك ملك ،مصريا كان أو فارسيا أو يونانيا أو
عربيا عىل احلفاظ عىل مصدر الرخاء ورمز السلطة هذا ،حىت تم
غلق القناة ألسباب استراتيجية يف القرن الثامن امليالدي.
يف العصراحلديث ظهرت احلاجة للقناة من جديد ،وهو ما تيقنت
له يف القرن السادس عشر لك من البندقية والدولة العثمانية
وذلك يف إطار املنافسة مع البرتغال وتجارتها اليت تمر عبر
الطريق البحري الذي يلتف عىل القارة األفريقية من اجلنوب.
لكن محاوالت البندقية والدولة العثمانية يف هذا الصدد مل تسفر
عن يشء .أثناء احلملة الفرنسية ،قام أيضا العلماء الذين جاءوا
مع بونابرت بإجراء دراسة أولية لبحث إمكانية شق القناة ،لكن
أوضاع مصر يف تلك الفترة مل تكن تسمح بإتمام املشروع .لقد
عاشت مصر عىل مدى ثالثة ألفيات يف مجد الفراعنة ومن ثم
عاشت نهضة ثقافية يف اإلسكندرية اليت تألقت يف عهد البطاملة،
ثم اعتنقت أقدم دولة يف العامل الدين املسيحي ثم انفتحت
عىل اإلسالم الذي سطعت حضارته فيها إبّان حكم الفاطميين
واأليوبيين واملماليك .لكنها أضحت منذ عام  1517والية عثمانية
بعيدة عن مركز اتخاذ القرار .ثم جاءت احلملة الفرنسية يف عام
 1798لتحدث هزة أيقظت البالد من غفوتها ،فأصبحت الظروف
مواتية وسمحت للمغامر العبقري محمد عيل ،القادم من شمال
اليونان احلالية ،بأن يتقلد احلكم ويعيد للبالد أمجادها .استقدم
محمد عيل اخلبراء من فرنسا لتحديث مصر يف جميع املجاالت:
اجليش والبحرية والطب والتعليم والزراعة واآلثار.
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ومع ذلك ،مل يتحمس محمد عيل باشا ملشروع القناة
املالحية الذي صاغه املهندس السان سيموني
بروسبيرأنفانتان ألنه كان يخىش أن يثيرهذا املمر
املائي الدويل الشهوات ويصير ّ
محطا لألطماع .لكن
ابنه محمد سعيد باشا الذي خلفه يف احلكم والذي
كان صديقا لديليسبس األرستقراطي النبيل الذي
كان يشغل منصب قنصل فرنسا يف مصر ،قرر
أن يخوض املعركة مع ديليسبس ليواجها سويّ ة
الدولة العثمانية اليت كانت مصر تتبعها اسميا،
محمد علي باشا ( )1849-1760ولقاؤه بباتريك كامبل القنصل العام البريطاني
وكذلك إنجلت ا
ر اليت كانت تخىش أن تفقد السيطرة والمهندسين الفرنسيين نحو سنة  1840في اإلسكندرية (طباعة حجرية نحو سنة )1845
© www.bridgemanimage.com
عىل طريق الهند ،فضال عن بعض الشخصيات
املتوجسة من املشروع .كان عليهما أيضا مواجهة الرأي العام الدويل الذي أدان نظام السخرة
من النخب املصرية
ّ
املفروض عىل الفالحين املصريين .أما فرنسا ،فكانت من جهتها تنتظربدء العمل قبل االنخراط تماما يف املشروع.
السان سيمونية حركة اجتماعية واقتصادية وسياسية أسسها لكود هنري دي روفروا دي سان سيمون (– 1760
ّ
مستهل الثورة الصناعية ينبغي أن ينتقل من النموذج الديين اإلقطاعي إىل النموذج الوضعي
 ،)1825رأت أن املجتمع يف
الصناعي؛ وأن جميع البشرأخوة ينبغي أن يتعاضدوا ويتعاونوا .واصل املسيرة يف اجليل التايل برتيليمي بروسبير
فحول أنفانتان احلركة السان سيمونية إىل ديانة
أنفانتان الذي كان قد التقى بسان سيمون قبل بضعة أشهرعىل وفاتهّ .
وأعلن نفسه مرشدها األعىل.
يف يوم  22مارس ّ 1844
شد أنفانتان رحاله إىل مصرحيث أقام لثالثة أعوام .وبفضل
أفكاره اإلصالحية حظي برضا محمد عيل باشا .كان أنفانتان واألخوة املرافقين
له أو املقيمين أصال يف مصرعىل قناعة بأن مصرهي األرض اليت ستجتمع فيها
الروحانيات الشرقية والعلوم الغربية للتزاوج معا من أجل خالص اإلنسانية.
وانطالقا من قناعتهم بأن خطوط االتصال سوف تسمح بتحقيق التفاهم بين
البشر ،أعاد السان سيمونيون إحياء مشروع شق برزخ السويس .لكن وايل
مصرمل ينظربعين الرضا لهذا املشروع ذي األهمية اجليو-استراتيجية البالغة
والذي بالتايل كان سيثيرالشهوات واألطماع اليت ربما تقوض من مشروعه يف
تحقيق استقالل مصر .فقرر أن يستفيد من كفاءات السان سيمونيين ومن
بينهم العديد من خريجي البوليتكنيك ومنهم أنفانتان نفسه ،لبناء سد عىل
دلتا النيل مل َير النور يف نهاية املطاف .فانهار احلمل السان سيموني يف مصر.
لكن ديليسبس أعاد إحياء مشروع القناة مرة أخرى ولكن من منظور عميل
برتيليمي بروسبير أنفانتان ،رئيس السان سيمونيين براغماتي .عىل ٍّلك ،وبغض النظرعن بعض التطرف الروحاني الهاميشّ ،
شكت
احلركة السان سيمونية مصدرا من مصادرالفكرالسيايس واالقتصادي واالجتماعي يف القرن التاسع عشر ،إن كان يف
أوروبا أو يف البلدان األخرى مثل مصراليت اختارت النخب فيها طريق احلداثة.
لكن هذا التاريخ ليس سياسيا فحسب ،فهو أيضا تاريخ الثورة الصناعية والفنية ،فمليكن ليكتب لقناة السويس
أن ترى النورلوال اآللة البخارية اليت تدفع السفن وتحرك اجلرافات .دون أن ننىس أن نجاح املشروع كان مرهونا أيضا
بثقة وقناعة رجال املال والصناعة فيه .وحىت نتصورهذا التقدم التقين املذهل ،نشيرلألرقام التالية :تصل حمولة
ناقلة البترول اليوم إىل  500ألف طن أي َ
ألفي مرة حمولة املركب املصري القديم و 5ماليين مرة حمولة احلمارالذي
يستطيع نقل  100كيلو!
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خضع شق القناة لنوع من اإلخراج الفين الذي أتاحه ظهور وسائل اإلعالم
األوىل ،فلقد تضافرلك من فن التصويروفن الرسم الصحفي من أجل نقل
هذا احلدث التاريخي املهم .ويف عام  1865كانت احتفاالت االفتتاح غاية
يف الروعة والفخامة ،وهو ما سوف يحاول املعرض احلايل نقله من خالل
اصطحاب الزائرين يف رحلة عىل متن سفينة اإلمبراطورة أوجيين وسفن
امللوك من ضيوف اخلديوي إسماعيل .وقد عرض النحات بارتولدي احتفاال
بمصر اليت أصبحت يف قلب العاملَ ،
إقامة تمثال ضخم عند مدخل القناة
يمثل فالحة مصرية حاملة شعلة تنير الطريق أمام البشرية ،لكن شاء
القدرأن يؤول هذا التمثال إىل نيويورك ،ويصبح تمثال احلرية املعروف.

بورتريه االمبراطورة أوجيني ،القرن التاسع عشر
© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس
وقناة السويس  /ليباس للتصوير باريس

طلب اخلديوي إسماعيل من املوسيقارجوزيف فيردي أن يؤلف أوبرا عايدة
انطالقا من نص ألوجست إدوار مارييت مؤسس عمل املصريات إىل جانب
شامبوليون ،والذي ندين له باكتشاف أبو الهول بالقرب من سقارة والعديد
من الروائع القديمة .وهو مدفون يف القاهرة.
وعايدة أميرة حبشية أسرها اجليش املصري وجلبها خلدمة ملك مصر
الذي أراد مكافأة راداميس قائد اجليش فأعطاه ابنته .ولكن راداميس وقع
َ
العاشقين .وقد كان من املفترض أن
يف حب عايدة ،األمر الذي أودى بحياة
ُتعرض أوبرا عايدة يف دار األوبرا بالقاهرة يف  1نوفمبر  1869قبل بضع أيام
عىل افتتاح قناة السويس .ولكن وبسبب حصار باريس مل يستطع مارييت
مغادرتها مع الديكورات واألزياء ُفأرجئ العرض ومل َّ
يقدم سوى يف  24ديسمبر
 .1871وقد القت األوبرا نجاحا باهرا.
يغلب عىل هذا املعرض الطابع السينمائي ،الذي صار سمة من سمات
العصوراحلديثة ،إذ يستعين بتقنيات تحريك الكاميرا ،ولقطات الزووم عىل
الشخصيات الهامة واحلشود ،والفالش باك الستعادة تاريخ القناة.

صورة فوتوغرافية للخديوي إسماعيل1868 ،

أوجست إدوارد مارييت ،كاتب أوبرا عايدة،
بعدسة نادار ،نحو عام 1861
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قربت املسافات جزءا ال يتجزأ من املخيلة اجلماعية
صارت القناة اليت ّ
اإلنسانية ،ووجهة سفر للكثيرين من الذين يحلمون بزيارتها ،ومصدر
إلهام لألدباء والسينمائيين .عىل ضفتيها نمت مدن جديدة يف الصحراء
والتقى الناس من مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان ،وعىل الرغم من مظاهر
التفاوت االجتماعي وعدم املساواة يف احلقوق بين اجلميع ،ساد نوع خاص من
الكوزمبوليتانية يف مدنها اليت تستدعيها الذاكرة اليوم بيشء من احلنين.
وصلت مغامرة األربعة آالف عام إىل نقطة فارقة يف القرن التاسع عشر ،يف زمن
تفوقت فيه أوروبا عىل العامل نتيجة للثورة الصناعية واالزدهار التجاري،
وباءت محاوالت بعض البلدان اآلسيوية واألفريقية اللحاق بها بالفشل،
ما عدا يف اليابان .ومع انتصار اإلمبريالية أخفق مشروع النهضة املصرية
سياسيا ،رغم أن البدايات كانت مبشرة يف عام  1869عندما كانت احلكومة
املصرية تمتلك  ٪44من أسهم القناة .إال أن الديون املتراكمة عىل اخلديوي
قد أجبرته عىل بيع حصة مصرإلنجلترا اليت سرعان ما تخلت عن تحفظها
األويل عىل القناة وانخرطت تماما يف املشروع حىت احتلت البالد عسكريا
يف عام  .1882أصبحت القناة منذ تلك اللحظة من أهم الرهانات اليت
دفعت املصريين للكفاح من أجل االستقالل كما باتت بؤرة للمواجهات
االستراتيجية الدولية الكبرى.
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أوبرا عايدة لجوزيف فيردي

يف  14فبراير  ،1945وقبل بضعة أسابيع عىل وفاته (يف  12إبريل)
التقى الرئيس األمريكي فرانلكين روزفلت العائد من يالطا بامللك
عبد العزيز آل سعود مؤسس اململكة العربية السعودية ،وذلك يف
فيردي يقود أوركسترا باريس في أحد عروض
اإلسماعيلية عىل متن السفينة كوينيس .وحضراللقاء امبراطورأثيوبيا
أوبرا عايدة
هيال سياليس وفاروق ملك مصر .مل ُيفلح روزفلت باحلصول عىل دعم
امللك عبد العزيز لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطين ،ولكن
وبدون عملاإلنجليز ،عقد الطرفان حلفا ُدعي بحلف كوينيس ينص عىل
ضمان حماية العرش السعودي مقابل إعطاء األولوية ألمريكا يف احلصول
عىل النفط .وفق هذا احللف يصير الدور السعودي الريادي جزءا من
املصالح األمريكية احليوية ،وتغطي اململكة السعودية القسم األكبر
من احتياجات الواليات املتحدة للبترول ،وتحتكر شركة أرامكو حق
استغالل النفط ملدة  60عاما .وقد تم تجديد هذا احللف ملدة  60عاما
أخرى يف سنة  2005يف عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
والتتمة كانت ّ
متوقعة :ففي  26يوليو  1956أي بعد سبعة وثمانين عاما
قرر جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس .تهللت لك
عىل افتتاحها ّ
طبقات الشعب املصري ،وبدأت يف الوقت نفسه سلسلة من احلروب
لقاء الملك السعودي بالرئيس األمريكي روزفلت
باإلسماعيلية في سنة 1945
اليت يقدم املعرض شهادة حية عنها من خالل الصور والتسجيالت
الصوتية واألفالم السينمائية .انتهت هذه الفترة املضطربة بل واملأساوية أحيانا يف عام  ،1975حيث صارت القناة
مصدرا رئيسيا للقطع األجنيب يف مصروتوالت مشروعات تعميقها وتوسيعها وتحديث معداتها .ومع ازدياد أعداد
السكان وتواصل احلركة العمرانية اقتربت القناة اليت كانت قد ُش ّقت قديما يف وسط الصحراء من أبواب العاصمة
اليت مل يعد يفصلها عنها سوى  130كيلومترا تشغلها اليوم مدن جديدة.

جمال عبد الناصر

يف اخلامس من أغسطس  ،2015افتتح الرئيس املصري عبد الفتاح السييس
القناة اجلديدة اليت تسمح بازدواج املالحة يف االتجاهين يف جزء من مسارها ،مما
يختصروقت املروربمقدارإحدى عشرة ساعة .مرة أخرى تبرزالقناة كرهان
أسايس من رهانات مصر .فهي تتيح ظروفا استثنائية لنمو منطقة اقتصادية
دولية بالغة األهمية من حولها ،ألنها تقع عىل أهم الطرق التجارية يف العامل
وتربط بين األسواق اآلسيوية واألوروبية .وهكذا تصل بنا قصة قناة السويس
املمتدة عىل طول  200كيلومتر فقط والفاتحة ذراعيها عىل العامل لنهاية
املكرسة ملصراملستقبل وهذه األرض املمتدة بين االسكندرية غربا
املعرض ّ
وسيناء شرقا وبين املتوسط شماال والقاهرة جنوبا اليت بكثافتها السكانية
ونشاطاتها املتعددة تعد باالزدهاروالتقدم ،نحن نأمل ،ال بل ونراهن عىل ذلك.
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مغامرة قناة السويس هي بنظرنا أيضا مغامرة فريق
اخلبراء الفرنسيين واملصريين الذين مل يبخلوا علينا
صممنا عىل الوصول إىل رؤية تاريخية
باملشورة .معا ّ
مشتركة لهذه املغامرة اليت جمعت بنسب مختلفة بين
بلدينا.

افتتاح القناة الجديدة في  5أغسطس 2015

سوف ينتقل جزء من هذا املعرض إىل مارسيليا يف
اخلريف القادم ،وبعد ذلك إىل القاهرة وفقا لقرار حكوميت
مصر وفرنسا ،بمناسبة االحتفال بمرور مائة وخمسين
عاما عىل افتتاح القناة والذي سوف يكون أيضا فرصة
لالحتفاء بعمق الروابط بين مصر وفرنسا.

جيل جوتييه
املشرف العلمي

كلود موالر
املشرف العام
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مسار المعرض

كلود موالر أحد اآلباء املؤسسين ملركز جورج بومبيدو والقائم عىل بنائه (– 1970
 .)1978تابع مسيرته املهنية يف الثمانينات من القرن املايض إىل جانب جاك النغ وزير
الثقافة بصفة مندوب للفنون التشكيلية .وقد كان من وراء عدد من املشتريات الفنية
العامة الكبرى مثل أعمدة بورن ،ومن وراء إنشاء صناديق تمويل الفن املعاصر يف
املحافظات الفرنسية ،وكذلك من وراء الدعم السيايس للتصوير الضوئي والتصميم
املصورة .بين عامي  1986و 1996أنشأ أول وكالة للهندسة الثقافية وأنجز
والقصص
ّ
مئات املشاريع الثقافية يف فرنسا والعامل .ويف سنة  2000أطلق مع جاك النغ وكاترين
ً
خطة خمسية من أجل النهوض بتعليم الفنون يف املدارس .وهو معروف
تاسكا
بصوره الفوتوغرافية وقد خصصت له الدار األوروبية للتصوير الضوئي مؤخرا معرضا
فوتوغرافيا (نوفمبر  .)2017وقد قام عىل اإلشراف العلمي لعدد من املعارض يف معهد
العامل العربي ،مثل معرض «كان يا ما كان قطار الشرق السريع» ومعرض «حدائق
الشرق» واليوم معرض «ملحمة قناة السويس» .يعمل موالرأيضا عىل عدد من املشاريع
السينوغرافية يف املباني التاريخية ،مثل نصب جان دارك التاريخي يف روان وورشة
ليوناردو دافنيش يف قصر لكو لوسيه ودير شيز ديو.
بعد خمسة عشر عاما من التعليم يف اجلزائر واملغرب وفرنسا ،وبعد دراسته للعربية يف
املعهد القومي للغات والثقافات الشرقية ،انضم جيل جوتييه لوزارة اخلارجية الفرنسية
يف سنة  .1982وبعد شغله ملناصب دبلوماسية يف اخلارج ،كالعراق واجلزائر والبحرين
ولبنان ومصر (مستشار ثقايف بالقاهرة  1995 – 1991ثم قنصل عام باإلسكندرية 1999
–  )2003ومناصب أخرى يف مقر الوزارة بباريس (نائب مدير مسؤول عن التعاون مع
بلدان املغرب العربي ثم رئيس شعبة الشؤون الفرنكوفونية)ُ ،ع ّين سفيرا يف اليمن.
عمل جيل جوتييه عىل تعريف اجلمهور الفرنيس باألديب املصري عالء األسواني من
خالل ترجمته ألعماله للفرنسية .وهو يعمل اليوم مستشارا جلاك النغ يف معهد العامل
العربي بعد أن أشرف عىل اللجنة العلمية ملعرض «كان يا ما كان قطارالشرق السريع».
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صور باألقمار االصطناعية لقناة السويس .ويبلغ طول القناة بين بورسعيد والسويس  162كيلومترا ،كما أن عرضها القابل للمالحة بعمق  11مترا يبلغ 190
َ
لمدخلي القناة من جهة الجنوب ومن جهة الشمال ،يصير طول المنشأة اإلجمالي 195
مترا (مقابل  44مترا في البداية) .هذا وبإضافة طول قنوات الوصول
كيلومترا © .ناسا ،جونسون
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مسار المعرض

      
•
       

يشير هذا الرمز للتركيز على بعض النقاط التاريخية من منظار جديد

 .1من عهد الفراعنة إلى جمهورية البندقية
( 1850ق.م 1505 – .م)

قطعة من ّ
مسلة مصرية ُنقش عليها رسم دارا األول
معطيا األمر بشق القناة © ّ
تجمع المتاحف الفرنسية
– القصر الكبير متحف اللوفر  /فرانك رو

تعود فكرة ربط البحر األحمر بالبحر املتوسط
إىل زمن الفراعنة ،فقد أمر الفرعون سنوسرت
الثالث ( 1762 - 1878ق.م ).بربط البحر
األحمر بالنيل بقناة عند الزقازيق يف الدلتا
شمال القاهرة حاليا .وقد بلغ طول املراكب
الشراعية آنذاك بين  10و 20مترا .وتشهد
إحدى املِ س ّ
الت عىل أن دارا ملك الفرس
(داريوس) حاكم مصر بين  521و 486ق.م.
قد أنجز ّ
شق القناة وسهرعىل صيانتها الالزمة
ألن الرمال كانت تتراكم فيها بسرعة.

ثم ُأعيد ترميم القناة يف عهد بطليموس الثاني نحو سنة  250ق.م .وعىل مدى األلف عام
اليت تلت خضعت قناة السويس عىل التوايل للتعديل واخلراب وإعادة التعمير وال سيما
يف عهد عمرو بن العاص يف سنة  640الذي جعل منها قناة أمير املؤمنين ،إىل أن أمر
اخلليفة أبو جعفر املنصور بردمها تماما منعا ألي امتدادات من مصر إىل مكة واملدينة.
يف بداية القرن السادس عشر واجهت البندقية منافسة البرتغاليين يف الشرق .وبالفعل
كان البرتغايل فاسكو دا غاما قد اكتشف سنة  1498طريقا جديدا يلتف حول أفريقيا من
عند رأس الرجاء الصالح .وهكذا تحاىش البرتغاليون دفع الرسوم والضرائب حلاكم مصر
عىل التجارة ونقل التوابل .فأرادت جمهورية البندقية ّ
شق قناة تصل البحر املتوسط
بالبحراألحمروأرسلت مبعوثا بهذا الشأن لدى السلطان ،ولكن دون أن ينجح بمهمته.
ويف سنة  1586تم التخيل عن مشروع السلطان العثماني بسبب غياب التمويل الالزم.

حفر على نحاس منقول عن رسم آلندريه دوتيرتر .مقتطع من وصف مصر ،المجلد  ،1مجموعة خاصة (تفصيل)
© إي كي جيه-للصور
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جوليو كارليني ،مبعوثو البندقية ّ
يقدمون للسلطان مشروعهم للقناة © 1869 ،إنجي
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قناة سيزوستريس (قناة الفراعنة)
ربطت قناة سيزوستريس بين البحراألحمرونهرالنيل عىل مستوى موقع القاهرة احلايل
بحيث استُ فيد من املالحة عىل النيل .ونعثر يف متحف السويس القومي عىل نسخة عن
ر بارتفاع خمسة
مركب شراعي قديم ربما مرعبرهذه القناة ويصل طوله لسبعة عشرمت ا
مكعب يسمح بشحن  300طن من السلع.
أمتاروعرض خمسة أمتار ،أي بحجم  400متر ّ
يف ذلك احلين كان النقل البحري قد ّ
حل محل النقل عىل ظهوراحلمير (مل يصل اجلمل
ملصر ّ
إال يف بداية العصراملسيحي) .وقد ّ
شك ذلك ثورة يف عامل التجارة ،فحمولة احلمارتبلغ
 100كيلو بينما ينقل القارب ال يقل عن  300طن أي  300ألف كيلو .أي أن حمولة قارب نقل
شراعي واحد تساوي حمولة  3آالف حمار.

•      
      

 .2من بونابرت إلى محمد علي باشا ثم محمد سعيد باشا:
بناء مصر الحديثة ()1857 - 1797
يف سنة  1798وصل بونابرت إىل مصر وانكب املهندسون املرافقون له يف حملته عىل دراسة
تصورلهذا املشروع .واستمرت فكرة
إمكانية حفرقناة دون مرورها يف النيل ووضعوا أول ّ
القناة حىت بعد عام  1820بفعل دعم أتباع سان سيمونُ .
وعرض عدد من املشاريع عىل مصر
يف بداية سنوات  ،1830وال سيما مشروع املهندس واالقتصادي الفرنيس بروسبير آنفانتان.
أراد عزيز مصر محمد عيل باشا اعتماد األفكار الغربية لكن دون أن يدفعه ذلك لالهتمام
بهذا املشروع .غيرأن أتباع سان سيمون تابعوا عملهم وأنشأوا يف سنة  1846جمعية لدراسة
قناة السويس أظهرت تعادل مستوى مياه البحرين املتوسط واألحمر خالفا لتقديرات
أهوسة (جمع َهويس أي حاجز املاء).
سنة  1798وبالتايل إمكانية شق قناة دون ِ

محمد سعيد باشا وفرديناند ديليسبس
كان فيرديناند ديليسبس دبلوماسيا قبل أن يؤسس
شركة السويس العاملية وينجح بشق القناة .فعندما
كان قنصال شا ّبا لفرنسا يف االسكندرية ربطته صداقة
مع محمد سعيد باشا ،وكان معلما له عىل ما قيل.
محمد عيل باشا الوايل كان لديه تحفظات تجاه فكرة
شق القناة خشية أن يؤدي هذا املشروع لتعقيدات
يف العالقات بين مصر والقوى األوروبية .ولكن محمد
سعيد باشا الذي خلف والده عىل سدة حكم مصر
مل يكن لديه نفس التردد ،فضال عن ثقته بصديقه
فرديناند.
وبالفعل يدين شق القناة بالكثير للصداقة بين
الرجلين واليت ازدادت ثقة بفضل صديق آخر
لديليسبس وهو األمير عبد القادر اجلزائري الذي
َأطلق االمبراطور نابوليون الثالث سراحه يف سنة 1851
فارتحل إىل دمشق وعاش فيها ودافع عن املسيحيين
فيها إبّ ان مذابح عام .1860

آخر ضربة معول أعطاها الخديوي إسماعيل باشا يوم اجتمع ماء البحرَ ين
في  15أغسطس ( 1869ألوان زيتية على قماش ،القرن التاسع عشر،
فنان مجهول) © جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة
السويس  /ليباس للتصوير باريس

افتتاح قناة السويس1869 ،

عمل مئات اآلالف من العمال بشق القناة بالمعاول والمجارف فقط قبل أن تدخل اآللة لورشات اإلنشاءات © الحقوق محفوظة
18
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 .3محمد سعيد باشا وفرديناند ديليسبس:
شق القناة وردة فعل اإلنجليز في سنة )1882 - 1854( 1882
قرروايل مصرمحمد سعيد باشا إطالق املشروع ولكف به الفرنيس فرديناند ديليسبس.
يف عام ّ 1854
سرعان ما أدى شق قناة السويس الحتدام التوترات ،فالبريطانيون عارضوا هذا املشروع الذي كان
سيوطد من النفوذ الفرنيس يف هذه املنطقة الواقعة عىل الطريق نحو الهند.
مرات ،وال سيما يف أكتوبر  1859بدعم من الدولة
واستطاع االنجليز توقيف أعمال شق القناة لعدة ّ
العثمانية ثم عند وفاة محمد سعيد باشا يف سنة  .1863غيرأن اخلديوي اسماعيل أمربمواصلة العمل
وذلك بفضل دعم االمبراطورنابليون الثالث.
اضطلعت الشركة العاملية لقناة السويس البحرية لصاحبها فرديناند ديليسبس بأعمال شق القناة
بين عامي  1859و .1869يف نهاية األعمال كان ملصر حصة  ٪ 44من رأسمال الشركة ،وما ّ
تبقى يف يد 21
ألف مساهم فرنيس.
هذا وقد شارك  1,5مليون مصري يف أعمال شق القناة تويف منهم عشرات األلوف بالكوليرا بشلك رئييس.
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االمبراطورة أوجيني وافتتاح القناة
اعتبر من
كان هنالك قرابة بين أوجيين دي مونتيخو حرم نابوليون الثالث وعائلة ديليسبس الذي َ
طرفه أن افتتاح قناة السويس إنما كان نجاحا لفرنسا.
كان نابوليون الثالث يعاني من مرض احلىص ّ
وتعذر عليه السفر فوقعت املهمة عىل أوجيين يف رئاسة
ّ
التحكم بالطرق
التظاهرات االفتتاحية .مل ينظر االنجليز للقناة بعين الرضا ألنها هددت بإفقادهم
التجارية نحو اجلزر الهندية .وبالتايل مل تأت امللكة فكتوريا لالفتتاح.
اكتست زيارة االمبراطورة طابعا سياسيا قويا .إذ صعدت عىل متن سفينة بخارية اسمها النسر يف
إشارة واضحة لبونابرت وصورته احلاضرة جدا يف مصر .وقد استقبلها السلطان العثماني استقباال
فخماّ .
وتقدمت سفينتها موكبا من مائة قطعة بحرية اجتمعت أوال يف بور سعيد يف  15نوفمبر 1869
قبل أن تصل لإلسماعيلية يف  17نوفمبر ومن ثم للسويس يف  19نوفمبر .قبل ذلك كانت االمبراطورة
قد زارت األقصر برفقة مارييت عامل املصريات الشهير .وأقامت يف قصر من الطراز العربي مصنوع
من هيالك حديدية ُص َّبت بفرنسا و ُنقلت ملصر عبر البحر ،وال نزال نعثر عىل هذه الهيالك اليوم يف
فندق ماريوت يف القاهرة .وبعد بضع أشهر ُهزم االمبراطور الفرنيس يف واقعة سيدان أمام بروسيا.

افتتحت االمبراطورة أوجيين القناة رسميا يف  17نوفمبر  .1869وفور االفتتاح أصبحت قناة السويس
عقدة التنافس الفرنيس االنجليزي.
ويف سنة  1875اضطرت مصر املفلسة لبيع حصتها يف شركة القناة للمملكة املتحدة اليت بذلك
استعادت نفوذها عىل طريق الهند.
يف سنة  1882ولالنتهاء من املشاجرات بين القوى العظمى ّأكد اتفاق اسطنبول عىل حيادية القناة
وأعلنها «حرة مفتوحة يف زمن احلرب كما يف زمن السمل ،أمام جميع السفن التجارية واحلربية بغض
النظرعن العملالذي ترفعه».

تمثال الحرية المستوحى من قامة الفالحة المصرية
أراد اخلديوي اسماعيل أن يجعل من افتتاح قناة السويس يف
ً
تظاهرة عاملية كبرى فأمر بعملية تجديد كاملة
سنة 1869
للقاهرة عىل الطراز األوروبي وبناء دار األوبرا ...من طرفه
وتخيل تمثاال ضخما
تحمس ّ
ّ
النحات بارتولدي العاشق ملصر ّ
يوضع عند منفذ القناة عىل البحراألحمرعند السويس فرسم
قامة فالحة مصرية بزيها التقليدي رافعة الشعلة عاليا
بيدها.

ّ
مجسم غير لمشروع بارتولدي فنار السويس.
ُنقشت على القاعدة القياسات الممكنة
للتمثال أي حتى ارتفاع  43مترا © متحف
بارتولدي

مل ُتنجز دار األوبرا سوى يف سنة  1871واخلديوي الذي بالغ يف
اإلنفاق اضطر للتخيل عن أسهمه بشركة السويسٌ .وألغي
مشروع التمثال الذي كان له قدر آخر ألن بارتولدي سرعان
حوله لتمثال احلرية الذي أهدته فرنسا ملدينة نيويورك.
ما ّ
ثيودور فرير ،نزهة االمبراطورة أوجيني على ظهر الجمل في الصحراء1869 ،
© جمعية أصدقاء ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس  /ليباس للتصوير باريس
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 .4قناة السويس والحربان العالميتان :طموح مصر باالستقالل ()1945 - 1914
خالل احلرب العاملية األوىل ،قطع البريطانيون عالقاتهم مع الدولة العثمانية وأعلنوا فرض حمايتهم
عىل مصر ،لكن ثورة  1919أرغمتهم عىل أن يمنحوا مصر استقالال جزئيا ودستورا خاصا بها.
يف عام  1936وعند توقيع معاهدة لندن حصلت اململكة املصرية عىل استقالل شبه تام :إذ بقيت
احلماية البريطانية عىل قناة السويس لعشرين عاما تلت.
بين عامي  1940وُ 1945أغلقت املالحة يف القناة يف وجه السفن غير السفن البريطانية واحلليفة.

•      

 .5عبد الناصر ونهاية الوجود األجنبي ()1970 - 1952
يف يوم  8أكتوبر  1951ألغى رئيس الوزراء املصري مصطفى النحاس باشا املعاهدة املصرية البريطانية
ٌ
لسنة  .1936فرفضت اململكة املتحدة هذا األمر ّ
موجة
وعززت من حشودها يف امليدان .وتال ذلك
ُ
وحرب عصابات شنّ ها األخوان املسلمون والشيوعيون والشرطة املصرية ضد
من القالقل العنيفة
البريطانيين وقع ضحيتها املئات من الطرفين .وقد انتهى االنسحاب البريطاني يف يوليو .1956
يف  23يوليو  1952استولت مجموعة من الضباط األحرار عىل السلطة .وسرعان ما فرض جمال عبد
وحول أصولها لهيئة
الناصرنفسه كزعيم لهذه املجموعة .ويف  26يوليو ّ 1956أمم شركة قناة السويس ّ
قناة السويس .وقد كان لهذه العملية هدف مايل لتمويل بناء سد أسوان بعد رفض الواليات املتحدة
والبنك الدويل منح القروض الالزمة لهذا الغرض ملصرُ .
فج ّمدت األصول املصرية وألغيت املعونة
الغذائية اليت كانت ُت ّ
قدم ملصر يف إثر احتجاجات املساهمين الرئيسيين يف القناة ،أي الفرنسيين
والبريطانيين آنذاك .ويف تلك الغضون ندد عبد الناصر باالستعمار البريطاني يف الشرق األدنى وآزر
القوميين يف حرب اجلزائر.
يف  29أكتوبر  1956شنت اململكة
املتحدة وفرنسا وإسرائيل
عملية عسكرية ضد مصرتحت
اسم عملية الفارس اليت دامت
ألسبوع .وقد استنكرت منظمة
األمم املتحدة هذا العدوان
الثالثي الفرنيس االسرائييل
البريطاني الذي انتهى بفشل
دبلومايس وعسكري ذريع.
غير أن املفاوضات بين مصر
والشركة ،ونظرا إىل أن انتهاء
االمتياز كان مزمعا يف سنة
 ،1968قد أفضت للحصول
عىل تعويضات استُ فيد منها يف
تأسيس شركة السويس املالية.
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جمال عبد الناصر تستقبله الجماهير في القاهرة بعد قرار تأميم القناة 1 ،أغسطس  © 1956الحقوق محفوظة

عبد الناصر وتأميم القناة
يف سنة  1952انقلب اجليش عىل امللك فاروق بتأييد الغالبية العظمى من الشعب املصري .وسرعان ما ّ
تزعم
جمال عبد الناصر هذه احلركة .وكانت الوصاية االنجليزية عىل القناة قد اقتربت من نهايتها .كان العامل
العربي آنذاك يطمح لالستقالل ،وعندما دخلت اجلزائر يف احلرب يف سنة  1954قام عبد الناصر بمؤازرة
جبهة التحرير الوطنية يف نضالها ضد احلكومة الفرنسية .وبعد عامين قام بتأميم شركة قناة السويس،
فاعتبرت انجلترا بصفتها القوى البحرية العظمى وفرنسا بصفتها القوى االستعمارية العظمى يف شمال
َ
أفريقيا بأنهما خضعتا لعدوان مباشر فأتى الرد بتنظيم عملية إنزال عسكري يف بورسعيد بمشاركة
إسرائيل .يف مجلس األمن رفض االتحاد السوفيييت والواليات املتحدة هذا التدخل .وأمام االستنكار العام
واملأزق اليت وقعت فيه ،اضطرت فرنسا وانجلترا وإسرائيل لالنسحاب .األمر الذي ّ
شك فشال ذريعا
ئيس حكوميت انجلترا وفرنسا أنطوني إيدن وجي موليه .أما حرب اجلزائر فدامت حىت سنة .1962
لر َ
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 .6قناة السويس والحروب بين مصر وإسرائيل ()1975 - 1956
بعد أحد عشر عاما ويف يونيو  1967إبّان حرب الستة أيام احتلت اسرائيل سيناء والضفة الشرقية
لقناة السويس وأقامت عليها خط تحصينات دفاعية ُدعي بخط بارليف .وبقيت القناة مغلقة
لثمانية أعوام حىت يونيو .1975
ويف أكتوبر  1973فاجأت مصر وسوريا اسرائيل بمهاجمتها ،فيما ُدعي بحرب يوم الغفران .وعادت
القناة لتصير ساحة لالقتتال من جديد .عبر اجليش املصري القناة وحقق ولوجا يف العمق السينائي
قبل أن تلتقط القوات االسرائيلية أنفاسها بعد بضعة أيام وتستعيد مواقعها ال بل وتعبر القناة أيضا
بدورها .هذا وبقيت قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف املنطقة حىت سنة  .1974وخالل
للتكيف مع هذا الواقع فدعمت
فترة إغالق القناة اليت طالت كثيرا اضطرت شركات نقل البترول
ّ
صناعة ناقالت النفط العمالقة القادرة عىل االلتفاف حول أفريقيا دون أي قيود عىل حجمها.
وبعد  15شهرا من أعمال نزع األلغام يف القناة واألرايض املجاورةُ ،أعيد افتتاحها رسميا يف  5يونيو 1975
ّ
استقل القناة من بورسعيد إىل اإلسماعيلية .ويف اليوم
من قبل الرئيس محمد أنور السادات الذي
التايل عبرت أوىل السفن نحو البحر املتوسط.

األنشطة المرافقة للمعرض

الحربان بين العرب وإسرائيل
أدى الوضع الفلسطيين يف بداية الستينات لزيادة ّ
حدة التوترات بين إسرائيل والبلدان العربية .ويف إحدى
التصعيدات الكالمية أعلنت مصر يف  10يونيو  1967إغالق مضيق تيران يف وجه السفن االسرائيلية.
فهاجمت اسرائيل مصر وسوريا واألردن يف  5يونيو .ومنذ اليوم األول ُدمر الطيران املصري يف مطاراته.
واستولت اسرائيل عىل اجلوالن والضفة الغربية وقطاع غزة وكامل سيناءُ .وأغلقت قناة السويس .مل تدم
احلرب سوى لستة أيام ،لكن تلتها عىل طول القناة حرب استنزاف طويلة.
يف  6أكتوبر  1973أعطى الرئيس السادات الضوء األخضر للجيش املصري لعبور خط بارليف فنجح
يف مسعاه .وبعد بضعة أيام عبر االسرائيليون القناة مرة أخرى .أما يف سوريا فقد استطاعت إسرائيل
تفكيك جبهة اجلوالن ووصلت إىل دمشق .ودامت احلرب حىت  26أكتوبر وكان املناخ قد أصبح مواتيا
للتفاوض عىل أسس أكثر توازنا ألن مصر استطاعت بالفعل إظهار قدراتها احلربية .ويف  5مارس 1974
انسحبت إسرائيل من قناة السويس اليت ُأعيد فتحها للمالحة يف  5يونيو .1975
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أدى شق قناة السويس إلنشاء الكثير من المدن من مثل بورسعيد .هنا :منظر في اإلسماعيلية التي تأسست بين عامي  1856و.1860
واليوم يقطن في اإلسماعيلية نحو  750ألف نسمة © .مكتبة الكونغرس

 .7القناة الجديدة ()2015
دفعت أعمال القرصنة املتزايدة يف منطقة القرن األفريقي يف نهاية سنوات  2000للبحث عن طرق
جديدة للتجارة العاملية .لكن اإليرادات اليت تحققها القناة ملصر كانت ضرورية وحيوية وتمثل 20
باملائة من ميزانية الدولة بمبلغ  5مليار دوالر سنويا (أرقام سنة  .)2013ويف اخلامس من أغسطس
 ،2014افتتح الرئيس املصري عبد الفتاح السييس القناة اجلديدة املوازية لقناة السويس من جهة
الشرق لتسمح بازدواج املالحة يف االتجاهين يف جزء من مسارها .ويبلغ طول القناة اجلديدة 72
كيلومترا بلكفة نحو  3مليار يورو .وقد تضمنت األعمال أيضا تعميق وتوسيع القناة الرئيسية عىل
طول  35كيلومتر وحفر قناة جديدة بطول  37كم عىل مستوى مدينة اإلسماعيلية .وافتُ تحت القناة
اجلديدة يف السادس من أغسطس  .2015وقد حققت قناة السويس يف سنة  2015إيرادا ملصر بمبلغ
 5,3ملياردوالرومن املفترض أن تحقق مع القناة اجلديدة إيرادا سنويا بحوايل  13,2ملياردوالرانطالقا
من سنة  .2023فصارت قناة السويس العمود الفقري ملصر الغد.

مركب في القناة الجديدة 29 ،يوليو  ،2015مقابل ميناء اإلسماعيلية شرق القاهرة.
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بايكا ،عدد خاص

المنشورات
كتالوج المعرض

سيسعى العدد اخلاص من مجلة بايكا الفصلية املخصصة لعمر  12 – 8عاما ،لتوعية
اليافعين بالتنوع الثقايف وغىن الثقافات املختلفة من خالل رصد تاريخ القناة وتاريخ
مصر يف األمس واليوم .يف هذا العدد :ملفات ومقابالت وألعاب ووصفات للطبخ...

بالتعاون مع دار جاليمار وإنتاج مشترك مع متحف مرسيليا التاريخي
تاريخ الصدور  22مارس  160 – 2018صفحة –  22يورو

إصدار مشترك :معهد العامل العربي  /دار نشر ساملانتينا
 9,60يورو

عدد خاص من مجلة الفنون الجميلة (بوزار ماجازين)
تنكب مجلة الفنون اجلميلة يف عدد خاص استثنائي عىل ّ
تقفي أثر أربعة آالف
عام من التاريخ يف ستين صفحة ،من خالل مجموعة من الرسوم األولية واخلرائط
واملخططات والصور الفوتوغرافية وامللصقات اإلعالنية والبطاقات البريدية
ومانشيتات الصحف إلخ ..إىل جانب النصوص العلمية الدقيقة والروايات غير
املعروفة (من مثل قصة ميشيل سيرالذي كان ّ
ملكفا بإعادة فتح القناة من جهة
اجلنوب يف سنة  .)1957يتطرق هذا العدد اخلاص للروايات الفردية وكذلك للقصة
الكبرى اليت تكتبها ال تزال هذه الورشة الفرعونية العظيمة ،ومن أجل ذلك تم
اختيارعدد من األقالم اليت شاركت يف تحريركتالوج املعرض فضال عن الباحثين
واالختصاصيين بهذا املسألة تحت املسؤولية التحريرية لرافائيل توركات.
 60صفحة

قصص ّ
مصورة عن قناة السويس

دار نشر آلتر كوميكس ،لعمر  14 – 8عاما ،ملياريان كاودو ،سيناريو لكود موالر.
 48صفحة 12 ،يورو.

قنطرة ،العدد 106
قناة السويس ،املدينة الفاضلة احلديثة
ُخ ّصص هذا العدد من مجلة قنطرة ملغامرة قناة السويس ،وفيه :مجموعة من
الدراسات التاريخية عن برزخ السويس حىت بونابرت واحلملة الفرنسية ،وكذلك
عن احلركة السان سيمونية وفشلها مقار ًنة بنجاح ديليسبس بتحقيق احلمليف شق
القناة .هذه الورشة العظيمة اليت ّ
تطلبت براعة فنية عالية أعطت أيضا زخما كبيرا
عبأ جهود املصريين ووحّ د قلوبهم وأعىل من شأن اخلديوي إسماعيل الذي يتطرق
ّ
هذا العدد لسيرته ليقابلها بسيرة فرديناند ديليسبس .لقد حظي الرجالن بتقدير
أكابر القوم املتقاطرين من جميع أنحاء األرض حلضور احتفاالت افتتاح القناة يف
 17من نوفمبر  .1869وقد تواعد أيضا الكتّ اب واملصورون والرسامون من لك
مكان بااللتقاء يف نوفمبرمن ذلك العام لعبورالقناة وتسجيل انطباعاتهم املؤثرة.
 30صفحة
 7,50يورو – qantara@imarabe.org
النسخة الرقمية عىل آب ستوروجوجل بالي 3,99 :يورو
يورو (أربعة أعداد بالعام)
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اللقاءات والندوات

خميس المعهد
الساعة السابعة مساء – قاعة المجلس األعلى (الطابق السابع)

 17إبريل/نيسان

رواية القناة
مع فواز طرابلسي وخالد عثمان وروبير سوليه وباوال جاك
ُ
حبكات الكثيرمن الروايات املصرية احلديثة اليت مزجت بين الصراعات
ُن ِسجت حول قناة السويس
املختلفة والرغبة ّ
بتملك القناة وكأنها جزء من الهوية والعزة والكرامة .من نجيب محفوظ إىل جمال
الغيطاني مرورا بصنع الله إبراهيم وإدوار اخلراط ،جعل الروائيون املصريون من القناة رمزا ،ال بل
وبطال من أبطال أعمالهم .سيحاول هذا اللقاء فك رموزوديناميكيات هذه الرواية القومية األسطورية.

 10مايو/أيار

محاضرة لميشيل سير :عبور القناة في سنة 1956
تخرج ميشيل سير من املدرسة البحرية برتبة مالزم بحري فأرسله اجليش الفرنيس
يف سنة ّ 1956
جليبوتي ّ
ولكفه بمهمة مرافقة الرائد البحري الذي كان سيعيد إىل ميناء طولون الفرنيس إحدى السفن
الناجية العائدة من الهند الصينية .وكانت الصعوبة تكمن يف كيفية تمرير هذه السفينة احلربية
التابعة للجيش الفرنيس عبر قناة السويس ،هي اليت كانت قد شاركت قبل ثالثة أشهر فقط يف
العدوان عىل بورسعيد.
يروي ميشيل سير كيف نجحت السفينة احلربية يف ديسمبر  1956بعبور القناة اليت كانت املالحة
فيها محصورة بالسفن التجارية.
 7يونيو/حزيران
قناة السويس من المنظور الدبلوماسي
يف سنة  1956كان جمال عبد الناصر مبتهجا عندما أعلن عن تأميم قناة السويس يف اإلسكندرية
أمام حشود اجلماهيرّ .ندد الغربيون من طرفهم ،وعىل رأسهم الفرنسيون والبريطانيون ،بالرئيس
واتهمه البعض باجلنون ونادوا جميعا بالتدخل العسكري .والتتمة معروفة .هنا دخل الدبلوماسيون
إىل احللبة للتعامل مع املعطيات اجلديدة .ما هو الدور الذي لعبته الدبلوماسية للتعامل مع هذه
األزمة املتكررة؟ عن تفاصيل تلك الفترة التاريخية سيحدثنا ضيفا احللقة جيل جوتييه الذي
شغل مناصب دبلوماسية وال سيما يف مصر واملشرف العلمي عىل معرض «ملحمة قناة السويس»
وكارولين بيكيه عاملة التاريخ واملختصة بتاريخ الشرق األوسط.
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العروض
 aالخميس  31مايو/أيار ،في صالة (لي هال دي ال شنسون)
الجمعة والسبت  1و 2يونيو/حزيران  ،2018الساعة الثامنة مساء ،صالة العروض
أغاني اآلتين من الشرق
عمل جديد
بالتعاون مع (يل هال دي ال شانسون) وعىل هامش معرض «ملحمة قناة السويس» ،يستضيف معهد
العامل العربي عرضا غنائيا بالفرنسية وأحيانا بالعربية بتوزيع جديد ألغاني الفنانين الذين ُولدوا يف
أرض الفراعنة مثل لكود فرانسوا وداليدا وديميس روسوس وجورج موستايك وريشارأنطوني وجي بيار.
 aاألحد  3يونيو/حزيران  ،2018الساعة الخامسة والنصف عصرا ،صالة العروض
مصر في القلب
مع دنيا مسعود
ولدت دنيا مسعود وترعرعت يف اإلسكندرية ثم غادرتها للقاهرة بسن التاسعة عشرة
قبل أن تنتقل لفرنسا .وتكمن فرادة مقاربتها يف قدرتها عىل إعادة إحياء األداء املسرحي
القديم املهجور عىل غرار املغنيات املصريات من بداية القرن العشرين .تستعيد دنيا
احلركة املسرحية املنسية اليوم لتعيد استيعابها ضمن الذخيرة املوسيقية غير املعروفة
بعد بالكامل ّ
وتقدم ملخصا نادر اعن تراثها القديم من خالل إعادة تفسيره بأسلوب جديد.
ٌ
عرض يأخذ احلاضرين يف رحلة عبر الزمن يف أحياء املدن املصرية احلاملة عىل أصوات الغناء.
 aالسبت  9يونيو/حزيران  ،2018الساعة الثامنة مساء ،صالة العروض
إرث فيلوتو من اآلالت الموسيقية
ُيعتبر غيوم آندريه فيلوتو مؤسس عمل األنثروبولوجيا املوسيقية الوصفية ،وكان عضوا يف جلنة
العلوم والصناعات اليت رافقت اجليش الفرنيس يف حملته عىل مصر بقيادة نابليون بونابرت .إىل جانب
مئات الصفحات اليت تركها عن املوسيقى يف مجلدات وصف مصر ،اقتىن فيلوتو العديد من اآلالت
املوسيقية من تلك الفترة وجمعها يف مجموعة ّقيمة جدا.
سيقوم أحمد املغربي (موزار املصري) يف هذه احلفلة املوسيقية بإعادة تشكيل هذه املغامرة انطالقا
سجلها فيلوتو خالل حملة بونابرت عىل مصر ،وذلك بفضل أداء
من املالحظات املوسيقية اليت ّ
مجموعة من العازفين املصريين املعاصرين .بالتعاون مع أوركسترا باريس الفيلهارمونية
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 aاألحد  10يونيو/حزيران  ،2018الساعة الخامسة والنصف عصرا ،صالة العروض
الثنائي المرهف
مع َنيسم جالل وحازم شاهين
تخرج من املعهد العايل للموسيقى العربية يف سنة 1999
حازم شاهين من مواليد اإلسكندرية ّ 1978
شمه بالقاهرة يف سنة .2002
ومن بيت العود العربي ملؤسسه نصير ّ
إىل جانب مواصلته للتعليم يتابع حازم شاهين تسجيل األلبومات وتنظيم احلفالت املوسيقية منفردا
أو بالتعاون مع موسيقيين آخرين .هو يأتينا هذه املرة برفقة عازفة الفلوت السورية الفرنسية َنيسم
جالل بمناسبة صدور ألبوم ثنائي مشترك بعنوان «لقاء».

السينما
للحصول عیل البرنامج السينمائي
يمكنكم زيارة موقعنا www.imarabe.org :
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األنشطة التربوية
للحصول عىل املعلومات الكاملة عن أنشطة املعهد التربوية ،يمكنكم زيارة موقعناwww.imarabe.org :

 aزيارات مع دليل
لكافة فئات الجمهور :من الثالثاء للجمعة يف الساعة  14.30والساعة  ،16أيام السبت واألحد
والعطل الرسمية يف الساعات  11.30و 14.30و .16شراء البطاقات عىل االنترنت واحلجز إلزامي عىل
الرقم ،01 40 51 38 14 :لعشرين شخص
للمجموعات :من الثالثاء للجمعة بين الساعة  10والساعة  ،14أيام السبت واألحد والعطل الرسمية
بين الساعة  10والساعة  .12.30احلجز إلزامي عىل الرقم 01 40 51 38 45 :أو  ،39 54لعشرين شخص
زيارات بلغة اإلشارات الفرنسية :يف  28إبريل و 30يونيو  2018يف الساعة .14

 aورشات عمل إبداعية للعائلة
ملحمة قناة السويس
مصورة تتحدث عن مراحل شق قناة
زيارة للمعرض تليها ورشة عمل إبداعية لتنفيذ قصة ّ
السويس .يقوم املشاركون برسم صور هذه القصة باألسود وتلوينها عىل ذوقهم.
ابتداء من سن  6سنوات ،لعشرين شخص
أيام السبت من  5مايو حىت  7يونيو وأيام  10و 11و 12و 13يوليو 2018
التعرفة 1 :طفل  1 +ويل األمر  13يورو ،الطفل الثاني  6يورو.
شراء البطاقات عىل االنترنت أو عىل الرقم01 40 51 38 14 :
الرسم على الرمل
زيارة للمعرض تليها ورشة عمل لتشكيل مناظرطبيعية أو صورتجريدية باستخدام رمال بألوان مختلفة
ابتداء من سن  6سنوات ،لعشرين شخص
أيام السبت من  21يوليو حىت  4أغسطس
وأيام  17و 18و 19و 20و 24و 25و 26و 27و 31يوليو و 1و 2و 3أغسطس 2018
التعرفة 1 :طفل  1 +ويل األمر  13يورو ،الطفل الثاني  6يورو.
شراء البطاقات عىل االنترنت أو عىل الرقم01 40 51 38 14 :
ورشة عمل للكتابة األدبية للكبار
ٌ
محطات عىل قناة السويس .كيف للمرء أن يصف السويس بين ما هو وثائقي وما هو خيايل؟
يزورلك مشارك املعرض ويسجل مالحظاته وانطباعاته واكتشافاته ولك ما يلفت انتباهه لكي يستفيد
منها لتحريرنص بين احلقيقة واخليال .بإشراف فرانسوازخوري.
بالتعاون مع مختبرات التاريخ (البو دي ليستوار)
لعشرة أشخاص
أيام اخلميس يف الساعة  18.30والساعة  ،20دورة من ثالث جلسات .يف  29مارس و 5إبريل و 12إبريل
مجانا ،التسجيل إلزامي ،املكتبة يف الطابق اخلامس
أوان الحكاية
حكايات من مصر :يتيح هذا النشاط األسبوعي للصغاروالكبارإمكانية اكتشاف احلكايات املصرية
القديمة واملعاصرة.
ابتداء من سن  4سنوات ،خلمس وعشرين شخص كحد أقىص
يف الساعة الثالثة عصر ،أيام األربعاء والسبت من  14إبريل حىت  13يوليو ومن  8إىل  28سبتمبر 2018
الدخول مجاني ،احلجزإلزامي عىل الرقم01 40 51 39 80 :
بشرط خمسة أشخاص عىل األقل ،مكتبة الصغاريف الطابق اخلامس
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تجوال المعرض
بعد معهد العامل العربي ،سوف ينتقل املعرض ملتحف مرسيليا التاريخي بين  17أكتوبر 2018
و 31مارس  ،2019ثم ملصر حيث من املزمع أن تستضيفه وزارة اآلثار املصرية يف املتحف القومي
للحضارة بالقاهرة بمناسبة الذكرى املائة واخلمسين الفتتاح القناة .بعد ذلك سوف توضع العناصر
السينوغرافية املتبقية تحت تصرف هيئة قناة السويس لالستفادة منها بمشروع متحف قناة
السويس الذي سوف يرى النور يف اإلسماعيلية قريبا.

ملحمة قناة السويس .من عصر الفراعنة إلى القرن الحادي والعشرين

•      

الملف الصحفي

عرض غير مسبوق على واجهة مبنى المعهد
ّ
يقدم مكتب آتيم للتصميم السينوغرايف عرضا بالفيديو-مابينغ عىل واجهة مبىن معهد العامل العربي
بمناسبة معرض «ملحمة قناة السويس ،من عصر الفراعنة إىل القرن احلادي والعشرين»
يف الساعة السابعة من مساء لك يوم بين  26و 31مارس  2018سوف يتاح لزوار املعهد وللمارة ّ
اإلطالع
سيعرض عىل واجهة مبىن املعهد خللق جو يدغدغ فضول
عىل العمل الفين بالفيديو-مابينغ الذي ُ
الزائر لزيارة املعرض .وقد تم تصميم هذا العمل الطموح والشاعري ليتوجه للجمهور العريض
ويدور حول قصة القناة يف شرائط أفقية مستوحاة من الكتابات اجلدارية الفرعونية.
تندرج اللوحات يف مواضيع ثالث :بناة القناة من القدماء ،ثم آالت البناء املذهلة ،ثم االفتتاحات
واالحتفاالت ،وذلك بالتوازي مع املراحل الرئيسية الثالثة من تاريخ القناة :مصر القديمة ثم القرن
التاسع عشر ثم الزمن احلاضر.

•      

مطعم مؤقت في باحة مبنى المعهد
بمناسبة املعرض ،سيتم افتتاح مطعم مؤقت عىل مساحة  300متر مربع يف باحة مبىن املعهد يقدم
للزوار تشكيلة من األطباق املتوسطية املميزة.
سيفتح املطعم أبوابه خالل مدة املعرض لوجبة الغداء وتناول الشاي والقهوة عصرا إىل جانب
تنظيمه للسهرات خالل شهر رمضان.
سيتم اإلعالن عن املعلومات التفصيلية عىل موقع املعهد عىل االنترنت.

مسيرة القوافل بين القاهرة والسويس ،جينديلي وال فالون دي روميلي © .المكتبة الوطنية الفرنسية
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إمكانية استئجار قاعات المعهد وتنظيم زيارات خاصة للمعرض
معهد العامل العربي :املكان ّ
املتألق األمثل لتنظيم حفالتكم ومناسباتكم
مشربيات واجهة املبىن بعد التجديد،
استفيدوا من االحتفال بالذكرى الثالثين لتأسيس املعهد ،ومن ّ
للتكيف مع ألوان شركتكم وهويتها البصرية ،ومن اإلطاللة
ومن منظومة إضاءة الواجهة القابلة
ّ
الرائعة عىل النوتردام ،ومن املعرض االستثنائي عن «ملحمة قناة السويس» ،لتنظيم حفالتكم
ومناسباتكم .يمكننا كذلك تنظيم زيارات خاصة مع محاضر ملعرض «ملحمة قناة السويس» ،لكم
ولضيوفكم ،من  23مارس إىل  5أغسطس  ،2018من الثامنة للعاشرة صباحا وانطالقا من السابعة
مساء.

قاعة األعمدة (القبو الثاني من مبنى المعهد)
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الملف الصحفي

جائزة اإلبداع المعاصر العربي
 2018التي تمنحها جمعية أصدقاء
معهد العالم العربي
الدورة الثالثة

ّ
المشربيات المجاورة للشرفة واإلطاللة على النوتردام (الطابق
قاعة
السابع من مبنى المعهد)

لألسعار حسب الطلب ُيرجى االتصال بضاوية عسول
espaces@imarabe.org – 01 40 51 39 78

المكتب السياحي المصري
يوجّ ه معهد العامل العربي الشكر للمكتب
السياحي املصري عىل الدعم الذي ّ
قدمه
ملعرض «ملحمة قناة السويس ،من عصر
الفراعنة إىل القرن احلادي والعشرين».

األعمال األخيرة إلعادة تنظيم قناة السويس بعد زيادة طولها.

مصر :سافروا عبر الزمن..
كما جاء عىل لسان املؤرخ اإلغريقي هيرودوت:
مصر ُ
هبة النيل .وعىل ضفاف النيل ُس ِّطرت
أنصع الصفحات يف تاريخ مصر والعامل القديم.
واليوم وبعد ستة أعوام من هجران السياح لها،
ها هي مصر تعيش انطالقة جديدة بفضل
ّميزاتها الكثيرة :وادي النيل مهد احلضارات،
والبحر األحمر ومنظومته اإليكولوجية
الفريدة من نوعها يف العامل ،والصحراء الغربية
ومناظرها املذهلة.
صورة لقناة السويس كما هي عليه اليوم.
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الملف الصحفي

تسليم جائزة اإلبداع المعاصر العربي عن رابطة
أصدقاء معهد العالم العربي  2018للفنان السوري
الفرنسي بادي دلول
تهدف جائزة اإلبداع املعاصر العربي اليت تمنحها رابطة أصدقاء معهد العامل العربي سنويا لدعم
ً
منحة بمبلغ  5آالف يورو
أحد الفنانين من العامل العربي من بين املواهب اجلديدة .وتتضمن اجلائزة
إلنتاج عمل فين خاص واملشاركة به بمعرض جماعي يف معهد العامل العربي ،وبعد ذلك يدخل العمل
ضمن مجموعة املعهد.
يف هذه الدورة الثالثة ،منحت ربطة أصدقاء معهد العامل العربي جائزة اإلبداع املعاصر العربي
للفنان السوري الفرنيس بادي دلول عىل تنصيبه الفين «قناة اآلخر».

قناة اآلخر ،تنصيب فني في معهد العالم العربي
يتألف هذا التنصيب الفين من رسوم وصور من األرشيف وخرائط جغرافية وطوبوغرافية ونصوص
بزي موحّ د وهم يتمايلون يف رقصة غريبة :شق قناة مالحية يف وسط
وأفالم فيديو .وهو ّ
يصور رجاال ّ
وسيعرض هذا العمل ضمن إطار معرض
صحراء العربية لتصل اخلليج العربي بالبحر املتوسطُ .
«ملحمة قناة السويس» من  28مارس إىل  5أغسطس  ،2018ثم سيدخل يف مجموعة املعهد.

بادي دلول
يدعونا عمل بادي دلول للتساؤل حول كيفية كتابة التاريخ والهدف من االحتفاظ باألرشيف
والسج ّ
الت ،من خالل استعماله للوثائق األرشيفية وتالعبه بها وإعطائها أبعادا جديدة مختلفة ،مما
يزرع الشك يف قلب الناظر .ال يعود التاريخ هنا حكرا عىل اآلخر ،بل يصير من شأن لك واحد منا ،ألن
للك واحد منا َ
دوره الكامل يف التاريخ.
شارك بادي دلول باملعرض اجلماعي «جميعنا دماؤنا مختلطة» ،ماك فال ،باريس.2017 ،

رابطة أصدقاء معهد العالم العربي
برئاسة ليىل شهيد تجمع رابطة أصدقاء معهد العامل العربي جميع الراغبين بمؤازرة املعهد يف أداء
مهمته يف التعريف بالعامل العربي .وبفضل وقوفهم إىل جانب املعهدُ ،يعتبر أعضاء رابطة األصدقاء
سفراء لهذه املؤسسة الفريدة.

أربعة لوحات من التنصيب الفني «قناة اآلخر» للفنان السوري الفرنسي بادي دلول
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معهد العالم العربي
جاك النغ ،الرئيس
معجب الزهراني ،املدير العام
دافيد بروكيرت ،األمين العام
كاترين لولس ،مستشارة الرئيس
المشرفون على المعرض
لكود موالر،
املشرف العام
جيل جوتييه،
املدير العلمي
اللجنة العلمية
كريستين آدريان ،هيلين برونر ،آنجيلوس
داالشانيس ،فيليب جوتارد ،سارجه موىس،
لكودين بياتون ،كارولين بيكيه ،آرنو راميير
دي فورتانييه ،فيليب ريجينيه ،كريستيان
زيجلر.

شعبة المعارض
زينة توتونجي
أورييل كيلمنت-رويز ،مديرة شعبة املعارض الصحافة العربية
ناال العودات ،قائمة عىل املقتنيات واملعارض 06 22 30 12 96
آنييس كارايون ،قائمة عىل املقتنيات واملعارض Imapresse.zeina@gmail.com
لورن سيالرييه ،مسؤولة اإلنتاج
نعيمة إسطنبول
الترجمة للعربية
اإلعالم الرقمي
موىس احلويش
01 40 51 39 32
nstamboul@imarabe.org
السينوغرافيا
سيلفان روبن
السينوغرافيا والتصميم
صحافة األطفال وفئات اجلمهور املستبعدة
مكتب لكيمانس فاريل
01 40 51 34 86
لكيمانس فاريل – فانسانت ترجمان
srobin@imarabe.org
مدير املشروع سيريل جروس
للحصول على بطاقات دخول الصحفيين
للمعرض
الدائرة اإلعالمي
أنيسة جرار ،مديرة دائرة اإلعالم
بيير البورت
والتسويق والنشاط الرقمي
الدائرة اإلعالمية

املجموعة البحثية يف جامعة القاهرة «أدب
الرحالت وما ُكتب عن قناة السويس»:
شيرين شحاتة ،إيناس الصيريف ،شاهندة
عزت ،نجالء فرغايل ،مي فاروق ،رانيا فتحي،
سلمى مبارك ،أماني مصطفى ،رندة صبري

مريم كتاني تيرو
اإلعالم والشراكات اإلعالمية
01 40 51 39 64
mkettani@imarabe.org

وأيضا عماد أبو غازي ،محمد عفيفي ،فطين
أحمد فريد ،وليد اخلشاب

الصحافة الفرنسية والعاملية
01 40 51 39 60
cloterie@imarabe.org

معلومات عملية
العنوان:
1, rue des Fossés Saint-Bernard
75005 Paris
املترو :خط  7محطة  Jussieuوخط 10
محطة Cardinal Lemoine
احلافلة :خطوط 89 ،87 ،86 ،67 ،63 ،24
دراجات  :Vélibاملحطات 502 ،5019 ،5020

ساعات الدوام:
من الثالثاء إىل اجلمعة من الساعة  10إىل الساعة 18
أيام السبت واألحد والعطل الرسمية من
الساعة  10إىل الساعة 19
ُتغلق كوات بيع التذاكر قبل  45دقيقة من
موعد اإلغالق
العطلة :أيام االثنين ويوم  1مايو/أيار

التعرفة الكاملة  12يورو التعرفة املخفضة
املرآب 10 Maubert Collège des Bernardins :يورو
39, bd Saint-Germain, 75005 Paris
أقل من عمر  26سنة 6 :يورو
قاعات املعرض يف الطابقين األول والثاني
زيارة مع دليل +4 :يورو

+ 33 (0)1 45 23 14 14
+33 (0)6 42 82 28 67
frederic@pierre-laporte.com

Billetterie

Place aux jeunes,
gratuité exceptionnelle
sur présentation de justificatifs
Exposition gratuite
pour les étudiants
du 28 mars au 5 août 2018
Exposition gratuite
pour les moins de 26 ans
du 28 mars au 28 avril 2018
Tarifs exceptionnels
jusqu’au 25 mars :
Adultes : 9 €, au lieu de 12 €
Sur le site de l’Ima :
www.imarabe.org et Magasins
FNAC : www.fnac.com
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