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          .. ذكرى لھا تاریخ             
 1918/  1/  15قد تكون ذكرى میالد عبد الناصر في  

لكنھا حینما تكون متصلة ..  بالنظر الى الحدث مناسبة عادیة
ریخ العربي الحدیث وساھم في ر مجرى التاقائد غّیبحیاة 
الركود واالستعمار والھیمنة  الوعي القومي في زمن یقضة

.. ، فان األمر یختلف كثیرا یطرة القوى الرجعیة التجزئة وسو
التي بدأت منذ  1952ألن ھذا الرجل ھو مفّجر ثورة یولیو 

ین من المحتلالعمالء من األنظمة وقیامھا في مواجھة 
حیث نجدھا  ..على االرض العربیة  اایطالیا وفرنسا ویبریطان
بمشاركة قواتھا  نیا في معارك التحریرمیدا مساھمةاما 

من حكم االمامة تخلیصھ المسلحة كما حدث في الیمن ل
 ح في مساندة بالمال والسال مساھمة ، أوواالستعمار المتخلف 

الثورات العربیة كما فعلت مع الثورة الجزائریة والثورة 
من  منتصف الخمسینات أیضاتمكنت  وھي التي.. الفلسطینیة 

ادي لالرادة الوطنیة المعاسقاط الحلف االستعمار الرجعي 
        .. متمثال في حلف بغداد القومیة في التحرر والوحدة و

كانت تخوض معارك االمة بأكملھا  ورة یولیووالواقع فان ث
تسبب أحیانا في وقوع مما .. بامكانیات دولتھا االقلیمیة 

مصر اال حیث لم یكن أمام .. بسبب تلك الظروف  الفشل
معارك الدفاع عن أمتھا الى جانب  وضاما ان تخ: طریقین 
، واما ان تفعل ما فعلتھ بقیة التنمیة في الداخل البناء ومعارك 
لذلك رفض .. لالجنبي ة في خضوعھا واستسالمھا االنظم

ة سایرم لم یقبل، والقومیة  ھمبادئعن  قائدھا أن یتخلى
، األنظمة العمیلة  ترّوج لھاظلت التي  "بالحكمة " االوضاع 

ونھب الھیمنة ،  وقبول المر الواقعل االستسالموھي تعني 
  .. عن قضایا أمتھا وعـزلھا بتلك الحكمة الخّداعة ثرواتھا 

ولما كان جمال عبد الناصر قائدا ثوریا ، وزعیما وطنیا 
، وصّمم على " الحكماء " وقومیا ، فانھ رفض مقوالت 

ر ا التحّروأولھ.. تحقیق ما تصبو الدول الكبرى الى تحقیقھ 
لتحقیق العدالة ، رات المنھوبة یة ، واسترجاع المقّدـمن التبع

فوقفت ثورة یولیو وقفة حقیقیة في .. االجتماعیة والتنمیة 
حققت وجھ المخططات والمؤامرات ، وأطلقت ید البناء التي 

، في حین  تطاعت تحقیھ باالمكانیات االقلیمیة المحدودةسا ما
.. كان ما تتطلع الیھ یستوجب حشد كل االمكانیات القومیة 

ي شخصیة عبد الناصر ، الذي ففعال یم ـظـھو الجانب العو
 تمّر فال یمكن أن ولذلك.. ما في الذاكـرة الشعـبـیـة یھ دوـقـبـُی

   ..ة مع التاریخ ـفـذكرى میالده دون وق

  العـدد
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  ) .انشتاین (  .غباء االنسان و  الكون: شیئان ال حدود لھما  *

    ) .عمر المختار (  .رى ـرة اخـرصة كي ترفع رأسك مـك الفـیـما لن تأتفرّب بدا ،ال تنحني أ *

 ) .أبو القاسم الشابي (  .ر ـر بین الحفـیعش أبد الدھ***  ب صعود الجبال ـّیـومن یتھ* 
  

 

 

  
 

 

 

 



     

                                                                                                                                
، روات المنھوبة ـرداد الثـواست اللـفساد ، واالستغعلى ال ، والقضاء ریم ـیش الكـالع قـیـتحق اتوریة ھيـتـھل الدیك

 ناصر فيعبد الـ ھلـما فع ھل ھي فعال كل ؟  غیرھا والأمریكا  ستجديیال ، فبین االمم  ھرفع رأسجعل المواطن یو
 ؟                                                                                 قھ ؟ـیـعن تحق رهـیـز غـعجالستینات والخمسینات و

                                                                                                                .. وقائع والتواریخ واالرقام لنرى اذن وجھ الدیكـتـاتوریة بال
..                                                                                                               االحتالل االنجلیزىانھاء واقامة الجمھوریة ولمتخلف كى االمل القضاء على النظامتم ، فى عصر ھذا الدیكتاتورف

خالل مشروع االصالح  1961فّدانا على الفالحین حتى سنة ألف  900وفي عصر ھذا الدیكتاتور ، تم توزیع 
..                                                             1952الزراعي الذي انطلق منذ االشھر االولى للثورة سنة 

 ..  بغداد  في عصر ھذا الدیكتاتور ، تم بناء منظمة عدم االنحیاز، ومحاصرة الرجعیة في المنطقة واسقاط حلف
..                           والرغیفوالسكن والدواء في التعلیم والعالج  تساوت الفرص، في عصر ھذا الدیكتاتور

ال ، والتخفیض في ساعات العمل ، وضمان وصول العمال ّمـفي للعـّسـرد التعـفي عصر ھذا الدیكتاتور، تم منع الط
 ..في الدستور  بنصوص واضحةوالفالحین الى مجلس الشعب 

المشاریع السد العالي ومجمع الحدید والصلب ومصنع األلمونیوم وغیرھا من  ، تم بناء في عصر ھذا الدیكتاتور
..                                                                       مكنت مصر من االنتقال من المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي التي  ضخمةال

التي تم بفضل مداخیلھا تمویل تلك المشاریع الكبرى واستعادة قناة السویس  ، وقع تأمیمفي عصر ھذا الدیكتاتور
 ..لة السیادة الوطنیة الكام

وصار ما یجري في مراكش األولى في التاریخ العربي الحدیث ربیة ـقامت الوحدة الع ،فى عصر ھذا الدیكتاتور
 .. یشعر بھ أھل البحرین

 . عطرھا ونتنفس عبیرھا حتي األن ىیة وفنیة وأدبیة مازالنا نعیش علقامت حركة ثقاف،  في عصر ھذا الدیكتاتور
 .. الجمیع ىشتي بقاع األرض وفرض اإلحترام علالعرب من إیصال كلمتھم ل تمكن ،في عصر ھذا الدیكتاتور
 .. معدل التنمیة الیاباني واأللماني في وقت من األوقاتضاھي معدل تنمیة یحققت مصر  ،في عصر ھذا الدیكتاتور
ما  ىجمیعھا علحازت  حتى العربیة واإلفریقیة  حركات التحررثورة یولیو بدعم قامت ،  في عصر ھذا الدیكتاتور

 .. ترید
یقف دوما عند أخطاء التجربة بالنقد والمحاسبة ، وقد كان اقدامھ على رأینا الزعیم الذي  ،في عصر ھذا الدیكتاتور

 ..أكبر تعبیر عن تحمل المسؤولیة عند حصول االخطاء  1967ي من السلطة سنة التنّح
مرة سیارة  ل الّویركب أن المصرى  لمواطناواستطاع  ، تم انشاء مصانع سیارات النصر ،فى عصر ھذا الدیكتاتور

 ..مصریة الصنع 
والرائد اریخ المصریة القاھر والظافر اطالق برنامج الصو تاریخ مصرفي الول مرة تم  فى عصر ھذا الدیكتاتور

..                                                                                                                            )HA 300 ( و )  HA 200( المعروفة بـ  300 ثم   200المصریة حلوان  الطائراتوصنع أول  1962ام ع
وھو ما یفوق عدد المساجد التي وقع بناؤھا منذ فجر مصر في ف مسجد أل 11 وقع بناء ، في عصر ھذا الدیكتاتور

..                                                                                             م ثورة یولیو االسالم حتى قیا
في عصر ھذا الدكتاتور تم تحویل القرآن الكریم الى اسطوانات ، راجت في جمیع انحاء العالم بصوت الشیخ عبد 

                                                                                                                  ..الباسط عبد الصمد  
..                                                                  مصر أي حادثة طائفیة في في عصر ھذا الدیكتاتور لم تسجل 

مرفوع الرأس یشعـر بالعزة والكرامة والمساواة مع أي انسان في العربي صار المواطن  ،فى عصر ھذا الدیكتاتور
    ..                                                                                                                           العالم 

 .. في عصر ھذا الدیكتاتور 
 ... إنھ حقآ دیكتاتور .. رؤوسال ىعلھذا الدیكتاتورا الظلم الذي أوقعھ أكتب عن ھذلم أعد أستطیع أن  .. ى كف
                           ..ثورة یولیو ، ووقفوا لھا بالمرصاد أھداف من منظور البعض الذین رفضو  ایكون فعال دیكتاتورأن مكن یو

                                                                        !!  ..الدیكتاتوریة تلك ب ، فمرحبا والبناء  اذا كانت الدیكتاتوریة تحقق كل ھذه االنجازاتلكن 
                                                        



  

   
 
من  سواء أعظم وأكبر مشروع ھندسي في القرن العشرین یمثل السد العالي جمع المراقبون والخبراء على أنُی

  .. على مشاریع عالمیة عمالقة   ذلكب متفوقا  ، المعماریة والھندسیةأو من الناحیة ، الجدوى والفعالیة ناحیة 
، وتوفیر مخزون دائم لمیاه الري ، فضال عن االستغالل لحمایة مصر من الفیضانات العالیة  ھذا المشروع أقیم وقد 

 . .في مجاالت انتاج الكھرباء والطاقة 

بل وزارة األشغال ـمن ق 1952قرار مجلس قیادة ثورة  ىبناء عل 1952أكتوبر  18في ة المشروع دراسبدأت  *
تذة الجامعات وسالح المھندسین بالجیش ومجموعة منتقاة من أسا) وزارة الري والموارد المائیة حالیا( العمومیة 
  .توفیر احتیاجات مصر المائیة ىأن المشروع قادر عل ىر الرأي علـحیث استق

البنك الدولي جدوي المشروع فنیا  ّرـأق وع ، وبعد دراسات مستفیضة طلبت مصر من البنك الدولي تمویل المشر *
  .دبعرض لتقدیم معونة بما یساوي ربع تكالیف إنشاء الّس تقدم البنك  1955في دیسمبر و..  واقتصادیا

                .واالمالءات  ضغوط االستعماریةلل رفض مصر بسبب 1956 / 7 / 19سحب البنك الدولي عرضھ في  *
، قرار البنك الدولي  ن قرار تأمیم قناة السویس متحّدیاأعلن عبد الناصر ع 1956/  7/  26في وبعد أسبوع أي  *

                                                                                                           ..اة ـنـد العالي من مداخیل القمعلنا أنھ سیبني الّس
خاللھا اسنتكمال كل متطلبات  رة طویلة تّمـبعد فت 1960ینایر  9بدأ العمل في تنفیذ المرحلة األولي من السد في  *

قناة  بحفـر قد بدأت تلك االشغالو.. یین الخبراء والمھندسین ـالى تعاألموال العمل من التخطیط الھندسي الى رصد 
..                                         نھا بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكھرباء ـیـالتحویل واألنفاق وتبط

النیل والبدء في  ىمجرناة التحویل واألنفاق وإقفال تم تحویل میاه النھر إلي ق 1964 مايشھر في منتصف  *
  .رةـتخزین المیاه بالبحی

ربینات وفي المرحلة الثانیة تم االستمرار في بناء جسم السد حتي نھایتھ وإتمام بناء محطة الكھرباء وتركیب الت  *
  .الت وخطوط نقل الكھرباءیلھا مع إقامة محطات المحّوـوتشغ

 . 1967انطلقت الشرارة األولي من محطة كھرباء السد العالي في أكتوبر  *
 . 1968السد العالي منذ عام بدأ تخزین میاه   *
  . اكتمل صرح المشروع 1970 جویلیة  -في منتصف یولیو  *
                                                                          . تم االحتفال بافتتاح السد العالي 1971 جانفي  -ینایر 15 في  *
مترا بین ضفتي النیل ویمتد الباقي علي ھیئة جناحین  520مترا منھا  3830ند القمة ـع السد العالي طول یبلغ *

                                                                                                                   . مترا 40ند القمة ـمترا فوق منسوب قاع نھر النیل وعرضھ ع 111علي جانبي النھر، ویبلغ ارتفاع السد 
 . ملیار كیلووات ساعة سنویا 10طاقة كھربائیة تصل إلي  وتنتج  الضفة الشرقیة للنیل ىتقع محطة الكھرباء عل *
كیلومترا  12كیلومترا ومتوسط عرضھا  500یة ھائلة طولھا ـبحیرة صناعن المیاه المحجوزة أمام السد تكّو *

ملیار متر مكعب  169وتبلغ سعة البحیرة ..   حیث تغطي النوبة المصریة بأكملھا وجزءا من النوبة السودانیة
اه الى ودة المیـكم یسمح بع 2یض یقع على بعد ـفـم ، وقد وقع تصمیم َم 183یمكن أن یرتفع الى حدود بمنسوب 

ب في الیوم ، وھو ـملیون متر مكع 200ر یسمح بمروومجرى النیل اذا بلغ المنسوب أقصى مما ھو مخصص لھ ، 
..                                                                                         حمایة المناطق المحیطة من الفیضان في  یساھم 

ت مصر من أخطار الفیضانافي حمایة السد العالي  ساھم وقدملیون جنیھ ،  500بلغت تكلفة المشروع حوالي  *
الجفاف والمجاعات في الفترة من  تجاوز كوارثمصر من  مّكن كما.. في العدید من المرات العالیة التي حدثت 

متر مكعب من المخزون ببحیرة السد العالي لتعویض  ملیار 70رب من ایث تم سحب مایقح 1987إلي  1979
 .. العجز السنوي في اإلیراد الطبیعي لنھر النیل

، التي أدت الى تنویع المزروعات والزیادة في انتاجھا على  الزراعیة مساحاتزیادة الفي ساھم السد العالي  *
ستخدم في ـُت ھائلة تولید طاقة كھربائیةساعد على ، ودائم تحویل الري الحوضي إلي ري ، كما مّكن من األرزغرار 

  .. والقري وإنارة المدنالمصانع تشغـیل 
 زیادة الثروة السمكیة عن طریق لمالحة النھریة طوال العام ، الى جانبتحسین ا مّكـن السد العالي ایضا من *
  ... الواسعة  رةـبحیال

                                            



   
 
 

 
 تقدموا

 كل سماء فوقكم جھنم
 وكل ارض تحتكم جھنم

 تقدوا
 تقدموا

 حرامكم محلل
 حاللكم محرم

 لكمـتـتقدموا بشھوة القتل التي تق
 بوا بدقة ال ترحمواوصّو

 حمدوا للّروسّد
 ان نطفة من دمنا تضطرم

 تمـیـموا كیف اشتھتقّد
 لواـتـواق

 أكم مبّرـلـقات
 ھمـّـلنا متـیـتـق

 الجنود قائما وساھرا ولم یزل رب
 ولم یزل قاضي القضاة المجرم

 تقدموا
 تقدموا

 ال تفتحوا مدرسة
 ناـوا سجـقـلـالتغ

 ذرواـتـوالتع
 ال تحذروا

 مواـالتفھ
 مـلكاّو

 آخركم
 كمـمؤمن

 كافركم
 ودائكم مستحكم

 فاسترسلوا واستبسلوا
 واـوا وارتفعـواندفع

 واصطدموا وارتطموا
 لكم ذي ظّلالخر الشوق آل
 لكم ذي ظّلخر الحبل الآو

 فكل شوق ولھ نھایة
 ل ولھ نھایةـبـوكل ح

 وشمسنا بدایة البدایة
 واـال تسمع

 ال تفھموا
 تقدموا
 كم جھنمـكل سماء فوق
 كم جھنمـوكل ارض تحت
 تقدموا

 ...  تقدموا    

 
 تقدموا
 تقدموا

 كل سماء فوقكم جھنم
 وكل ارض تحتكم جھنم

 تقدموا
 یموت منا الطفل والشیخ

 وال یستسلم
 وتسقط االم على ابنائھا القتلى

 وال تستسلم
 تقدموا
 تقدموا

 بناقالت جندكم
 وراجمات حقدكم

 وھددوا
 وشردوا
 ویتموا
 وھدموا

 لن تكسروا اعماقنا
 لن تھزموا اشواقنا
 نحن القضاء المبرم

 تقدموا
 تقدموا

 طریقكم ورائكم
 وغدكم ورائكم
 وبحركم ورائكم
 وبركم ورائكم
ناولم یزل امام  

 طریقنا
 وغدنا
 وبرنا
 وبحرنا
 وخیرنا
 وشرنا

لذي یدفعكمفما ا  
 من جثة لجثة

 وكیف یستدرجكم
 من لوثة للوثة

 سفر الجنون المبھم
 تقدمو

 وراء كل حجر كف
فـحت وخلف كل عشبة  

  فخ جمیل محكم وبعد كل جثة
 وان نجت ساق

ومعصم  یظل ساعد  



                             
  
  

  

نزال في  متخلفة ، حالت التجزئة وحال االستعمار دون أن نستفید من كل امكانیاتنا االقتصادیة ، والونحن أمة 
الحقل االقتصادي لنحققق لالنسان العربي التحرر من الجوع ، أي لنحقق لھ اولى حاجة الى جھود ثوریة في 

رت من االستعمار ، وانطلقت ربیة قد تحّرـلعفمع أن كثیرا من االقطار ا..  مجرد أن یكون االنسان انسانا : الحریات 
تبذل الجھد في سبیل تخطي التخلف ، وحققت على الطریق ما یثیر الغبطة ، اال أن ھذه الغبطة التي قد تؤدي الى 

استـرّدت أجزاء من أمتنا . مدى ما كنا نستطیع أن نحققھ من تقدم في ظل الوحدة  قناعة كاذبة ، ینقصھا أن تعـرف 
 ال تزال تعوق انطالقنا وتحبسر ، غیر أن قیود التجزئة تھا الخالقة بعد أن حطمت قیود االستعمار بالتحّربعض مقدر

التجزئة التي فرضھا االستعمار أن أصبحنا أمة غیر مستویة وقد كان من آثار  .بعضا آخر من مقدرتنا على الخلق 
حالة البداوة األولى ، وفینا من یعیش في مثل عھود ففي أمتنا أجزاء تعیش في . األجزاء في النمو االقتصادي 

ومع ھذا فان . االقطاع ، وفینا أقطار زراعیة ، وفینا اقطار تجاوزت الراسمالیة الناشئة الى التحول االشتراكي 
ال یزالون دون مستوى حریة  -في أغلب أقطارھا  -التقدم النسبي في بعض االجزاء ال یخفي أن المالیین من امتنا 

منا جدل االنسان أن حریة الوجود شرط لكل وقد عّل. الصحة والتحرر من الجوع لوجود االولى ، أي حریة الحیاة وا
: أن یجعلوا من التقدم النسبي ، أو الترف في بالدنا مشكلة نقول ن الذین یحاولون ـیـللمترفـف. دھا الحریات وتحّد

رب ال یزالون في حاجة الى مجرد ما ـان المالیین من الع. م اننا لم نصل بعد الى ھذا المستوى الرفیع من التقد
مجرد الصحة الالزمة . مجرد الغذاء الكافي لیستطیعوا التفكیر في التطور الى مزید من الحریة . یحفظ الحیاة 

  .روا عن أنفسھم التي ھّدھا المرض والجوع ـّبـلیع

نسان وحریات لم نذق طعمھا بعد ، الن التخلف مرصوصة عن حقوق االكلمات والقوانین ان لنا في الدساتیر 
نى لحق الحیاة اذا كان ـومع ھذا فال مع. لنا حق الحیاة لم ینكره قانون . دھا من كل مضمون االقتصادي یجّر

ف ـلـتـُـففي حق الحیاة یستوي أن ت. موت ، ویجوع حتى یمرض فیموت ـل ، ویمرض حتى یتـقـربي ُیـاالنسان الع
ف بالتدریج الذي ال ـلـتـُـف بالتدریج المؤلم نتیجة المرض ، أو تـلـتـُـل ، أو تـتـالحي دفعة واحدة بالقخالیا الجسم 

ل ، أو ما سبب ـتـال یھم في حق الحیاة من الذي ق. ضھا عن احتراقھا بالمجھود من الغذاء ما یعّویؤلم یوم ال تجد 
ان . ة واحدة أو على دفعات ل ھذه الحاالت ، مھدر مّرالمرض ، أو لماذا یجوع االنسان ، فان حق الحیاة في ك
ربیة من أقطار یجوع فیھا االنسان ـوكم في بالدنا الع. مجتمعا یجوع فیھ االنسان لیس مجتمعا من بني االنسان 

لم رفة لم ینكره قانون ، ومع ھذا فان حق المعرفة والعلم یظل فارغا ما ـولنا حق العلم والمع ..ربي حتى یموت ـالع
ان العلم ضرورة . ر ـنھا الفقـه عرفة ووسائل تعلمھا ومعاھد العلم والثقافة التي ال یصّدـتتوافر لالنسان مادة المع

ولنا . ربیة ضحایا حیة للجھل المطبق ـوكم من االحیاء في بالدنا الع. حیة الي انسان ، یتمیز بھ عن الحیوان الحي 
ربي ال یجد العمل ، أو یفصل ـحق العمل یظل عقیما اذا كان االنسان الع ومع ھذا فان. حق العمل لم ینكره قانون 

مالیین من الفقراء . وكم في بالدنا العربیة من المعطلین . منھ دون أن یجد غیره ، أو ال یعمل اال اذا باع نفسھ 
، على ما یبقیھم محرومون من أن یحصلوا من أرضھم وبعملھم مالیین فوق مالیین ، . الجھلة الذین ال یعملون 

رب على أرض معبأة بامكانیات خیالیة كافیة لتحقیق الرخاء للجمیع ، ولكنھا امكانیات ـمالیین من الع. بشرا 
.. خانق في مكان االرض عاطلة في مكان والناس في زحام و... امكانیات معطلة . دة متعطلة أو ضائعة أو مبّد

ویستقدمون األجانب من كل مكان .. والخبراء ال یجدون الثروات في مكان وتبقى الثروات بدون خبرة في مكان ، 
وتلك نكبة العرب في ھذا الزمان ، حیث یفتقدون العمل في جزء فتبقى االمكانیات عاطلة ، ویتزاحم العمل في جزء ..

ات ضائعة ، بعضھا وبجوار االمكانیات المعطلة امكانی. فال یجد االمكانیات ، فتضیع ھنا ثروة ویضیع ھناك جھد 
ر لتدعیم الرخاء االوروبي غصبا من بالد الفقراء ، وبعضھا یفلت بھ البعض من ظروفھم ، محققین ألنفسھم ـّـمسخ

.  دة كل ھذا وامكانیات أخرى مبّد. نیة ، ما یتجاوز األحالم في أرض األغنیاء ـالغ، وعائالتھم ، من أرض الفقراء 
، ألمة واحدة ، تدیرھا عشرات الحكومات ، ومئات الوزارات ، وعدید من  ، من ظروف واحدةامكانیات واحدة 

النظم ، وما ال حصر لھ من الخطط االقتصادیة المتنافرة ، المتناقضة ، المتنافسة ، یعطل بعضھا بعضا ، عمدا في 



 .....ر على أن یبنيم االقلیمیون بعد ھذا ، أن جزءا من األجزاء مھما ُبذل فیھ من جھد قادویتوّھ. بعض االوقات 
ربیة ، ولسنا نتھم أحدا ـان الحیاة لم تتوقف في أي جزء من األمة الع نعم  ..مستقبل الرخاء من امكانیات اقلیمیة 

ر باقي االجزاء تتحّرمن العاملین بخیانة مستقبل أمتھ ، ولسنا نقول ألحد قف فال تصنع الحیاة بقدر ما تستطیع حتى 
وانما نكشف أسباب التخلف في األجزاء وفي الكل معا ، ونقدم  ..ال فان الحیاة ال تقف  ..، وتتوحد االمة الواحدة 
حتى ما تجاوز منھا  ..حر في كل األجزاء ، بال استثناء  ن المكانیات بناء المستقبل الـْیـقاالستعمار والتجزئة معّو

ان التقدم النسبي الذي یحققھ جزء : لكنا نقول ال نقول ألحد قف ، و. البدائیة االولى الى مشارف التحول االستراكي 
ق حتى لالجزاء المتقدمة ، النھا محرومة من كل عّور الحقیقة القائمة وھي أن التجزئة عبء ُمـّیـغـمن أمتنا ، ال ُی

طع من قدرتھا قدرا ـتـامكانیات الظروف الواحدة في االمة الواحدة ، وألنھا وھي تبني المستقبل في الجزء ، تق
فھي متخلفة بالنسبة المكانیات الكل ، وان كانت متقدمة بالنسبة الى . لمواجھة المشكالت التي یطرحھا الكل 

أمة متخلفة الى  - على المستوى القومي وبالنسبة الى أغلب الجماھیر العربیة  - وھكذا نبقى . االجزاء األكثر تخلفا 
 ..الحد الذي یكاد یمس انسانیة االنسان العربي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



  

                                                                                                                                                         

 

ة ، عندما االبن البار لالسالم الدین بقدر ما كان االبن البار للحضارة االسالمی) م  869 - م  780( لقد كان الجاحظ 
حتى  -بالنسبة للعلماء  -انطلق من ھذا المیراث الدیني لیتحدث عن الشك المنھجي كالسبیل األوحد لتحصیل الیقین 

 !  ..لقد رأى ھذا الشك علما ال بد من السعي الى تعلمھ والبراعة فیھ 

واجب األول على االنسان ، أن ال) م  916 -م  849(وبعد الجاحظ ، یرى البعض ومنھم االمام أبو علي الجبائي 
على حین یرى البعض اآلخر .. نیھ ویستلزمھ من حریة ، ألن النظر ھو السبیل الى الیقین ـ، بما یع"  النظر " ھو 

ألنھ ھو " الشك " ، أن الواجب األول على االنسان ھو ) م  933 - م  861( ومنھم االمام أبو ھاشم الجبائي 
  ..الى الیقین والطریق " النظر " السبیل الى 

زلة ، فرسان العقالنیة االسالمیة ، فان ـتـن ھو النموذج لھذه القضیة في فكر المعواذا كان فكر الجاحظ و الجبائیْی
زالي في الشك المنھجي ، دلیل على أن ھذا ـنھج االمام الغو.. ـزال ة االعتھذا الفكر لم یكن خاصیة انفرد بھا ایّم

ر والتفكیر انما ھو خاصیة اسالمیة ، رسخ في االسالم الدین ، ثم ترك بصماتھ في النھج المنحاز الى حریة الفك
  .." ـن یـالسلفیین النصوصی" الفكر الحضاري الذي ابدعھ أئمة االسالم ، من مختلف الفرق والتیارات ، باستثناء 

كفي أن نشیر ھنا الى بعض رصد في ھذا المقام ، فیـُحصى وتـُھذه الحقیقة أكثر من أن تعلى دلة األواذا كانت 
  ..الحقائق التي یمكن استخالصھا من القرآن الكریم 

وھي .. مسین وتفترضھ ، وتحث علیھ تزید على الخ" النظر " ان اآلیات القرآنیة التي تتحدث باللفظ الصریح عن 
فسیروا في .. [ نسان اهللا سبحانھ وتعالى على االتستخدم فعل االمر لتؤكد أن ھذا النظر ھو فریظة الھیة فرضھا 

     ]قل انظروا ماذا في السماوات واألرض ) . [  137/ آل عمران ] ( االرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین 
فانظروا الى آثار ) . [  20/ العنكبوت ] ( بدأ الخلق كیف قل سیروا في األرض فانظروا ) . [  101/ یونس ( 

  ) ... 50الروم ] (  رحمة اهللا كیف یحیي األرض بعد موتھا

نى التأمل والتفكیر ، تطلب ذلك من الناس وتستدعیھ وتحث علیھ ، ـبمع" التدّبر" واآلیات القرآنیة التي تحدثت عن 
ر في ھذه توجب التدّب" التدّبر " وأكثر من ذلك فان آیات  - كما ھو الحال مع الحقوق  - وال تقف عند مجرد اباحتھ 

الموحى بھ من السماء ، ولیس مطلوبا فقط في كتاب ر مطلوب في النص والنقل ـتدّبأي أن ال.. القرآن الكریم 
ألنھ ھو الحاكم ، وھو مناط التكلیف في  نسان أن یحاكم النقل الى العقل ،على االففریضة الھیة .. طبیعة والكون ال

د غیر اهللا لوجدوا فیھ اختالفا أفال یتدبرون القرآن ولو كان من عن[   ..!  أمور الدین وشؤون الدنیا على السواء
روا القول ، ـیدّب أفلم) . [  64/ محمد ] ( أفال یتدبرون القرآن أم على قلوبھم أقفالھا ) . [  82/ النساء ] ( كثیرا 

روا آیاتھ ولیتذكر أولوا كتاب أنزلناه الیك مبارك لیتدّب) . [  68/ المؤمنون ] ( أم جاءھم ما لم یأت آباؤھم األولین 
  ) .  29/ ص ] ( لباب األ

ین ـفي تسع وأربع" العقل " في تسع عشرة آیة من آیاتھ ، وعن " الحكمة " واذا كان القرآن الكریم قد تحدث عن 
" وعن ھذا العقل بلفظ .. في ست عشرة آیة  -باعتباره جوھر االنسان وحقیقتھ  -أي العقل " اللب " آیة ، وعن 

[ االنسان كفریضة واجبة افترضھا اهللا سبحانھ وتعالى ، على " التفّكــر" في آیتین ، فانھ قد تحدث عن " ھى ـُالن
روا في أنفسھم ما خلق اهللا السماوات أو لم یتفّك) . [  219/ البقرة ] ( رون ـیات لعلكم تتفّككذلك یبین اهللا لكم اآل

الذین ) . [  8/ الروم ] ( رون ـن كثیر من الناس بلقاء ربھم لكافواألرض و ما بینھما اال بالحق وأجل مسّمى ، وا
) . [  191/ آل عمران  ] ( رون في خلق السماوات واالرض ـیتذكرون اهللا قیاما وقعودا وعلى جنوبھم ویتفّك

   .. !  ر فریضة ولیس مجرد حق من الحقوقـفالتفّك) ...  186( / األعراف ] ( رون ـفاقصص القصص لعلھم یتفّك
                                                                                                                                  

                                                                             


