
                                                                        

 

    

  

  

              

  

       

                  

                                                              

 
  

  
           

             
  
 

  
       

                                         
                                              

                                                                                      

  
  

    

          
ربي أن یرى ـفي الوطن العراب ـان أكثر ما یثیر االستغ

عدوان رض لتتعـّزة ـرة بحجم غـیـمدینة صغ المرء
ھمجي وتقدم آالف الضحایا كل سنتین أو ثالث سنوات 

صامتة صمت دول عربیة بحجم مصر تبقى في حین 
أقصى دولة محایدة ر دولة وـأصغوتتصرف ك القبور ، 

تطلب من طرفي النزاع أن یتوقفوا عن في العالم وھي 
  ..  تھا مبادرة السیسي ـكما وصف" االعمال العدائیة " 
  

والواقع فان مثل ھذا الوضع  كان یعـبـر بما ال شك فیھ 
ربیة السائدة ـالمنظومة الععن خلل كبیر في مستوى 

من ینایر و  25بل ثورة ـمصر ق ومنھافي كل األقطار 
تلك  بعد قیام  لكن استمرارهیونیو ،  30ھا ثورة بعد

على ان التغـییـر  الثورات المتتالیة یقدم دلیال قاطعا
الحاصل لم ینجم عنھ غیر تبدیل االشخاص دون أن 

واالستغـالل التي االستبداد الفساد و یمس منظومة 
لذلك بقیت مؤسسات الدولة  ...كانت سائدة قبل الثورة 

، تمارس نفس السیاسات بنفس المفاھیم و العقلیات 
الحلول ت على نفس الخیارات االقتصادیة وكما حافظ

الحریة ل ومقایضة الخبز والقائمة على التداین والتسّو
والسلم االجتماعي باألمن ، الى جانب التعامل مع 

وباسلوب اضعف االیمان في القضایا القومیة بجفاء 
الظاھر وھو االدانة و الشجب ، واالستسالم للعدو 

  .. ومحاولة استرضائھ في المحصلة النھائیة 
ل عن الى ما ال یقفي غزة د وصل عدد الشھداء فھا ق
ومصر الكنانة لم  جریحا 4000شھیدا وأكثر من  700

   !! ..تحرك ساكنا 
أمر السیسي محسوما ألنھ ال یختلف في  ولكن اذا كان

مھ لیس بحجم الثورة یھ ، والن حجـالنھایة عن سابق
یولیو  3وھو الذي انقلب علیھا حینما كانت ظافرة یوم 

فاقد : " وبالتالي ینطبق علیھ المثل القائل  2013
انشقت  ، فاین السیسیین الذین " الشیئ ال یعطیھ 

األرض وابتلعـتھم منذ بدایة الحرب على غـزة فلم 
  ؟ ..نسمع لھم قرار 

لبة سردین كما وصفھا نزار ـعھل تستحق مدینة بحجم 
ھو یتھكم على حلول التسویة التي افضت الى قباني و

وطن بھذا الحجم ، كل ھذا الصمت و العقاب من طرف 
 یونیو بحجة أن حماس ارھابیة 30ینایر و  25ثوار 

  وتتآمر على امن مصر ؟؟
  ...بالتأكید ھناك خلل آخر 



                                                                                                                                          

                          

  

  

  

  

  

  

  

      

  
 

  

  
  

                              

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
    

  
  

  
  

                                                                                                                       

بل ـتبریر المواقف األقل أھمیة فى اللحظة األكثر خطورة أنھ یصادر الحركة قمشكلة التفكیر السیاسى المصرى فى 
 ، كأن الخیار ھو إما الحرب وإما الصمت أن تبدأ بفرضیة أن أیة سیاسات تخرج عن السیاق المعتاد تفضى إلى حرب

  .. ربیة على دور مصرى جدیدـ، وھو خیار مدمر للمصالح المصریة ویفضى إلى تآكل الرھانات الع

 .عبداهللا السناوي                                                                                                 

  
.. ٌرـحاصر حصارك ال مف*

 ٌر ـاضرب عدوك ال مف
 سقطت ذراعك فالتقطھا 
 وسقطت قربك فالتقطني 

 واضرب عدوك بي 
 حُر وحٌر وحُر .. فأنت اآلن

 قتالك أو جرحاك فیك ذخیرٌة 
  فاضرب بھا عدوك

 فأنت اآلن، حُر وحٌر وحُر 
..  حاصر حصارك بالجنون

 نون ـوبالج
 بوا ـذھ آه ..  ذھب الذین تحبھم

 .. فإما أن تكون أو ال تكون 
 .. حُر وحٌر وحُر..  فأنت اآلن

 

  عن إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعیة  *

 ) .أردشیر بن بابك . ( طاعتھ           
                                                                                                                             

 ) .مثل عربي (  .الحق دولة والباطل جولة  *

   ما ھذا الطعام الذي تحملھ معك ؟: المحامي * 

  !! ..محامي " وكـّـل " یة ، وقالوا لي عندي قض: الحریف 



             

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

قلق لالطفال الذین یقتلون في غزة  یثیر العدد المتزاید
االسرة الدولیة التي تسعى لحمایة ھؤالء القاصرین 

  ..  العالقین في دوامة العنف

وحثت مجموعة من المؤسسات الحقوقیة الدولیة 
والفلسطینیة على التوصل الى وقف فوري الطالق النار 

                                                                         . القتلى من االطفالفي غزة مشیرة الى ارتفاع عدد 
وقال بیان مشترك صادر عن ھذه المنظمات التي تضم 

والحركة العالمیة )  وور تشایلد (منظمة طفل الحرب 
حتى االن قتل اطفال بالنیران "للدفاع عن االطفال 

  . "اشطین الفلسطینییناالسرائیلیة اكثر من الن

)  الیونیسیف (واكدت منظمة االمم المتحدة للطفولة 
السبت ان ثلث الضحایا المدنیین ھم من االطفال حتى 

وقالت المتحدثة باسم الیونیسیف كاثرین ویبیل  . االن
یولیو حتى  /تموز  8من  "لوكالة فرانس برس 

یولیو، تم  /تموز   19الساعة الرابعة من بعد ظھر 
طفال فلسطینیا على االقل كنتیجة  73تل ـالتبلیغ عن مق

للغارات الجویة وقصف القوات البریة والبحریة 
   . " االسرائیلیة

 20ولدا و 53، فانھ من ضمن القتلى  لـیـبـوبحسب وی
ر كان ـاالصغ "فتاة دون الثامنة عشرة مشیرة الى ان 

االطفال واكثر من نصف  . "رـیبلغ من العمر ثالثة اشھ
   . عاما 12الذین قتلوا تقل اعمارھم عن 

حد ھؤالء االطفال افنان شحیبر التي قتلت بعد ظھر أو
الخمیس مع ولدي عمھا جھاد ووسام في منطقة صبرا 

زة بعد غارة جویة اسرائیلیة على سطح ـفي مدینة غ
   . بونـمنزل بینما كانوا یلع

تھدئة ویقول الجیران ان االطفال ارادوا استغالل ال
النسبیة من العنف ذلك الیوم فذھبوا للعب على السطح 

                            . بعد ایام من جلوسھم في المنزل

 وفي مستشفى الشفاء وضع االطفال القتلى بجانب
 رةـظـنـاء الـقـاربھم لوداعھم والـینما تجمع اقـبعضھم ب

   . االخیرة علیھم

تل اربعة اطفال ـمق وقتل ھؤالء االطفال الثالثة بعد
زة في ـاخرین بینما كانوا یلعبون على شاطىء مدینة غ

غارة شاھدھا صحافیون مقیمون في فندق مطل على 
                                           . البحر

وقتل اربعة اطفال من عائلة بكر تراوح اعمارھم بین 
 سنة في غارتین ضربتا المنطقة التي كانوا 11و 9

                                       . یلعبون فیھا
ملیون فلسطیني في غزة والتي تعد  1,8یش ـویع

 . واحدة من اكثر االماكن اكتظاظا بالسكان في العالم
وتقول ویبیل ان عدد االطفال القتلى في العملیة 

"  مصدر قلق بالغ "العسكریة االسرائیلیة 
                                      . للیونیسیف

نف وال ـیجب حمایة االطفال من الع ": ت ـوتابع
یجب ان یكونوا ضحایا في صراع ال یتحملون 

                      .                  " مسؤولیتھ
یل عن االثار الطویلة االمد للنزاع في ـبـوتحدثت وی

العدید من ، مشیرة الى ان  زة على االطفالـغ
االطفال ھناك یختبرون حالیا حربھم الثالثة في اقل 

                                                   . من ست سنوات
ھناك اطفاال سیحملون اثارا "وبحسب المتحدثة فان 

   . " نفسیة دائمة لما یشاھدونھ االن

وبحسب ویبیل فانھ حتى قبل بدء التصعید االخیر، 
الف طفل في غزة كانوا بحاجة الى  60فان نحو 

دعم نفسي مشیرة الى انھ من المتوقع ان یتضاعف 
                                  . یدـالرقم بعد ھذا التصع

ذلك جلیا كل یوم في غزة حیث یشاھد االطفال ویبدو 
اھلھم واصدقاءھم یدفنون بعد مقتلھم في الغارات 

 ..مجیة ھال



   

 

  

    

   
    

  
  

    
  
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                         

  مواقّدت

  مواتقّد
  فوقكم جھنمكل سماء 

  وكل ارض تحتكم جھنم
  مواتقّد

  یموت منا الطفل والشیخ

  وال یستسلم
  وال تستسلم وتسقط االم على ابنائھا القتلى

                                                               مواتقّد

  مواتقّد
  بناقالت جندكم

  وراجمات حقدكم
  وھدموا ویتموا وشردوا وھددوا

  لن تكسروا اعماقنا

  لن تھزموا اشواقنا
  نحن القضاء المبرم

  تقدموا تقدموا
  طریقكم ورائكم

  وغدكم ورائكم

  وبحركم ورائكم
  وبركم ورائكم

  ولم یزل امامنا

  وبرنا وغدنا طریقنا
  وشرنا وخیرنا وبحرنا

  فما اللذي یدفعكم
  من جثة لجثة

  وكیف یستدرجكم

  من لوثة للوثة
 

  

 

  سفر الجنون المبھم
  موتقّد

  كف رـوراء كل حج

  حتف وخلف كل عشبة

  وبعد كل جثة

  فخ جمیل محكم
  وان نجت ساق

  ومعصم  یظل ساعد

  مواتقّد
  كل سماء فوقكم جھنم

  وكل ارض تحتكم جھنم
  وامتقّد

  مواتقّد

  حرامكم محلل
  محاللكم محّر

  القتل التي تقتلكمتقدموا بشھوة 
  بوا بدقة ال ترحمواوصّو

  دوا للرحموسّد

  ان نطفة من دمنا تضطرم
  تقدموا كیف اشتھیتم

  واقتلوا

  أقاتلكم مبّر
  ھمـّـنا متـیلـتـق

  ولم یزل رب الجنود قائما وساھرا
  ولم یزل قاضي القضاة المجرم

  مواتقّد

  مواتقّد
  

 



                                                                 

                                                         
 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

یصنع وفى األخیر فإن المشكل العربى بأبعاده المتعددة 
واقع اغتراب اإلنسان العربى وافتقاده لھویتھ 
الحضاریة ، وإحساسھ بالعدم والوجود خارج العالم 
الذى یضج بالحركة والحیویة انتصارا لحریة البشر 

 .وطموحاتھم العادلة

تجاوزا للمشكل العربى  :أبعاد حل المشكل العربى 
الحریة  :تطرح الناصریة حلھا الجذرى ثالثى األبعاد

، وجوانب الحل تملك نفس  واالشتراكیة والوحدة
عالقات الترابط العضوى والجدلى التى تملكھا أبعاد 

والحریة تعنى حریة الوطن بتحریر كامل .  المشكل
التراب العربى وحریة المواطن لتحریر إرادتھ وحریة 

.. الوطن مقدمة البد منھا لتحقیق حریة المواطن 
الستمرار وتأكید وحریة المواطن ضمانة أساسیة 

وتعمیق حریة الوطن ، وحریة الوطن فى جوھرھا 
تعنى حربا  .. تعنى تخلیصھ من كافة صور االستعمار

دائمة ضد االستعمار التقلیدى والجدید وتصفیة شاملة 
للكیان الصھیونى وحریة الوطن من االستعمار 
والصھیونیة تستلزم تصفیة الرجعیة العربیة التى 

یر االستعمار مكانھ ولم یعد قادرا ترتبط بھما فقد غ
على مواجھة الشعوب مباشرة وكان مخبؤه الطبیعى 

، وحریة الوطن  بحكم الظروف داخل قصور الرجعیة
العربى تستلزم النضال مع أوطان العالم الثالث من 

، وانتھاج  أجل إقامة نظام اقتصادى عالمى جدید
جدید  سیاسیة عدم االنحیاز الكفیلة بإقامة تكتل دولى

یدعم ویصون مسیرة الدول المتخلفة نحو التقدم 
 یة للقوى الكبرىـویحمیھا من التورط فى شراك التبع

وحریة المواطن تتحقق بضرب كافة صور  ..
االستعمار االقتصادى والتسلط السیاسى ثم تمكینھ من 
التصدى لكافة أسالیب نزع أو تقیید حریتھ وتحقیق 

یة ـة تسلط األقلیة الرجعسلطة األغلبیة الشعبیة بإزال
المستغلة وإقامة السلطة الدیمقراطیة لتحالف قوى 
الشعب العامل من خالل تنظیمھ السیاسى وعبر 
امتالكھ لكل مجالس التشریع وتأكید سلطة المجالس 
الشعبیة المنتخبة فوق أجھزة الدولة وممارسة النقد 
الذاتى، وضمان حریة وسائل االعالم وحریة االجتماع 

مناقشة والبحث وحریة الكلمة وتأكید سیادة وال
                       ..  القانون

الحریة السیاسیة والحریة االجتماعیة ھما جناحا 
 الحریة الحقیقة وإذا كانت الحریة السیاسیة

تتحقق بوسیلة الدیمقراطیة فان الحریة االجتماعیة 
راكیة وھذا الترابط العضوى تتحقق بوسیلة االشت

لى بین الدیمقراطیة واالشتراكیة ھو مدخل والجد
الناصریة المتمیز إلى البعد الثانى من أبعاد حل المشكل 

                                                . العربى ونعنى بھ االشتراكیة
والحل االشتراكى فى فكر عبد الناصر لیس انتقاء بین 

فرضھا الواقع ، وإنما ھو حتمیة  اختیارات متعددة
وفرضتھا اآلمال العریضة للجماھیر وفرضتھا الطبیعة 

،  یرة للعالم فى النصف الثانى من القرن العشرینـالمتغ
حتمیة فرضھا اإلصرار اإلنسانى على االختیار القائم 

نى تصفیة عالقات ـواالشتراكیة تع  .على الوعى
االستغالل الطبقى وتصفیة واقع التخلف االقتصادى 

،  تماعى باستھداف صنع مجتمع الكفایة والعدلواالج
،  وتعنى التنمیة من خالل التخطیط المركزى الشامل

وتعنى تذویب الفوارق الطبقیة باستمرار، وتعنى توزیع 
الثروة الوطنیة على جماھیر الشعب العامل كل بحسب 

، وتعنى سیطرة الشعب العامل على كل أدوات  عملھ
خالل قطاع عام ینمو باطراد  اإلنتاج تخطیًطا ورقابة من

ویقود التنمیة المخططة الشاملة واالشتراكیة ال یمكن ان 
یة االقتصادیة ـتتحقق بدون الخروج من دائرة التبع

وصیانة االستقالل االقتصادى كجوھر الستقالل الوطن 
وتحقیق االشتراكیة فى المجتمع .  وحریتھ السیاسیة

؛ وذلك ألن  ىالعربى ال یمكن ان یتم على أساس قطر
التنمیة الشاملة ال تتوافر لھا مواردھا البشریة والطبیعیة 

، ومن ثم امكانیات الواقع العربى  فى أى قطر على حدة
الموحد ھى وحدھا الكفیلة بتحقیق تنمیة شاملة مستقلة 

وتجئ الوحدة تجسیًدا مادًیا لحقیقة األمة .  متوازنة
الحدود والكیانات العربیة مكتملة التكوین، وتصفیة لواقع 

السیاسیة وضرًبا لإلقلیمیة وخلًقا لإلطار السیاسى 
وللمضامین االقتصادیة واالجتماعیة للثورة العربیة لبناء 
دولة الوحدة الدیموقراطیة االشتراكیة عبر نضال التنظیم 

 . القومى الناصرى وقیادتھ لدولة الثورة النواة

ة كغایة والحل الناصرى الحریة واالشتراكیة والوحد
لحركة الثورة العربیة ھو حل تتجسد باكتمالھ حلقة 
جدیدة فى تاریخ الحضارة العربیة المتجددة تعید زمام 

 . الفعل إلى ید اإلنسان العربى صانع الحیاة

تؤمن الناصریة ان  :قوى التغییر والقوى المضادة 
اإلنسان  "اإلنسان وحده ھو القادر على تغییر الواقع و

وقد حددت الناصریة  ". یقرر مصیر أمتھالعربى سوف 
ییر فى الواقع العربى ـالقوى االجتماعیة القادرة على التغ

، ومعیار الناصریة فى )قوى الشعب العامل(بمقولتھا 
  الجذري ھو انحیازھا لصف الحل فرز قوى الشعب العامل



  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وتسعى لبناء المجتمع  وتتحقق مصالحھا فى ظلھ
الجدید، وتلتزم بقیمھ وفى مقدمتھا قیمة العربى 

، وھى  باعتباره معیاًرا وحیًدا للقیمة اإلنسانیة" العمل"
القوى التى تطحنھا اآلن المشكلة العربیة بأبعادھا 

، وبمعیار حدة قھرھا  ، وبمعیار اغلبیتھما المتعددة
، وبمعیار وضوح استفادتھا من التغییر فإن  التاریخى

الحین الفقراء یشكالن أساس وقیادة طبقتى العمال والف
، ویمتد تحالف الشعب العامل  قوى الشعب العامل

لیشمل كل القوى والشرائح االجتماعیة التى یشكل 
،  العمل اإلنسانى العضلى والذھنى مصدر دخلھا الوحید

ومن صفوف كل فئات المجتمع یأتى المثقفون الثوریون 
الجنود بوصفھم طلیعة التحالف الشعبى ، ویدخل 

، ولكن تبقى  التحالف بمعیار المصلحة وبمعیار العمل
ضرورة تمكینھم من الممارسة الدیموقراطیة فى ظل 
انتمائھم لمؤسسة ذات طبیعة خاصة ھى المؤسسة 

   . العسكریة

وبتحالف القوى الشعبیة العاملة مرحلًیا مع قوى أخرى 
ة ، المنتج الصغیرة(لعل أبرزھا قوة الرأسمالیة الوطنیة 

وقبول التحالف مع الرأسمالیة  ، )، المعادیة لالستعمار
،  الوطنیة مشروط بقبولھا لقیادة العمال والفالحین

ومشروط بالتزامھا بالخطة القومیة الشاملة للتنمیة 
وتواجھ القوى الشعبیة على الطرف اآلخر .  االشتراكیة

فى الصراع كل القوى االجتماعیة المضادة للتغییر، 
المستفیدة من استمرار واقع المشكلة  وھى القوى

العربیة والمضارة من تحقیق حلھا الجذرى وھذه القوى 
    .ھى اإلقطاع والرأسمالیة وقوى التحكم اإلقلیمیة

حل ان تغییر الواقع العربى باتجاه ال :أداة التغییر 
، كما ال  حقق تلقائًیاتالجذرى لمشكلتھ الجوھریة ال ی

ارج إرادة اإلنسان وقدرتھ على تؤدى إلیھ أیة حتمیة خ
، والقوى صاحبة المصلحة فى التغییر  الحركة والفعل

لن تتمكن من إتمام التغییر ما لم تمتلك األداة الكفیلة 
ان األداة الكفیلة بإنجاز التغییر ھى التنظیم . بذلك

السیاسى لقوى الشعب العربى العامل الذى یجمع ھذه 
مى ودیموقراطى، القوى ویحشد طاقاتھا بأسلوب عل

وینظم حركتھا ویدفعھا من اجل تحقیق أھدافھا فى 
 .الحریة واالشتراكیة والوحدة

والتنظیم السیاسى ھو علم التعبئة السیاسیة لإلمكانیات 
ویجب ان یتوافر فى التنظیم السیاسى أربعة . اإلنسانیة

النظریة الثوریة التى توحد أعضاءه :  مقومات ھى
،  یقود التنظیم من قمتھ إلى قاعدتھ فكرًیا، والكادر الذى

، والبرنامج  والالئحة التى تضبط وتلزم حركة األعضاء
والناصریة تمیز .  الذى یحدد خطوات عمل التنظیم

وتربط فى نفس الوقت فى مفھومھا للتنظیم السیاسى 
، والتنظیم الطلیعى  )العام( بین التنظیم الشعبى

یكون مفتوح )  العام (والتنظیم الشعبى .  )الخاص(
 ، العضویة لكل من ینتمى بالمصلحة إلى قوى التغییر

، ویكون على عاتقھ حشد وتعبئة وتنظیم جموع ھذه 
فیكون بمثابة ) الخاص(أما التنظیم الطلیعى . الجماھیر

وینتمى إلیھ أصحاب العمود الفقرى للتنظیم الشعبى، 
ویكون فى قلب . المصلحة والوعى بقضایا الجماھیر

ھذا التنظیم المثقفون الثوریون، وتكون عالقتھ 
) الخاص(أن التنظیم الطلیعى ) العام(بالتنظیم الشعبى 

یضبط حركتھ ویقوده فى اتجاه الھدف الثورى، ویفرز 
عناصر طلیعیة متجددة من بین صفوفھ وارتباط 

طلیعى بجماھیر التحالف شرط أساسى التنظیم ال
والتنظیم الناصرى كتنظیم ثورى ملتزم . لطلیعیتھ

بمبادئ المركزیة الدیموقراطیة والقیادة الجماعیة 
 . والنقد والنقد الذاتى ووحدة اإلرادة والعمل

الثورة باألساس ھى  : أسلوب التغییر والثورة الشاملة
یستھدف تصفیة والنضال الثورى .  علم تغییر المجتمع

عالقات المجتمع القدیم من جذورھا وتصفیة السلطة 
التى تحمیھا، وإقامة سلطة تحالف الشعب العامل 
بقیادة العمال والفالحین عبر نضال الطلیعة وامتالكھا 

وقد .  ألدوات فعالة قادرة على مواجھة القمع الرجعى
صاغت الناصریة من خالل إبداعھا النظرى 

الثورة (قیة نموذجھا الثورى الخاص مارستھا التطبیمو
، وھو نموذج یأخذ فى اعتباره السمات )  الشاملة

، والتى تبدت للناصریة من  الخاصة لواقع العالم الثالث
وینطلق التحلیل الناصرى من .  خالل واقعھا العربى

رؤیتھ لالستقالل االقتصادى كجوھر لعملیة االستقالل 
قتصادى یمر بالضرورة الوطنى، وان بناء االستقالل اال

عبر التنمیة الشاملة، ورأت الناصریة من خالل 
الممارسة عجز الطریق الرأسمالى للتنمیة عن إنجاز 

- مھمة االستقالل الوطنى؛ فالرأسمالیة فى واقعنا 
تابعة وضعیفة ومتخلفة،  - وواقع العالم الثالث عموًما

ولیس من طریق للتنمیة مفتوح أمامھا غیر االرتباط 
حتكارات العالمیة التى تجر الوطن إلى حظیرة باال

التبعیة، وتنسف حتى النذر الیسیر من االستقالل 
الوطنى الذى تحقق مع ذبول ظاھرة االستعمار 

ومن ثم رأت الناصریة فى طریق التنمیة . التقلیدى
االشتراكیة خیاًرا حتمًیا وضرورة ال غنى عنھا لبناء 

 .تقالل الوطنىاالستقالل االقتصادى وصیانة االس

والتحلیل الناصرى یرى الثورة بالطبیعة عمًال شعبًیا 
وتقدمًیا، ویرى الدیموقراطیة ترجمة لشعبیة الثورة 

وفق ھذا التحلیل . واالشتراكیة ترجمة لتقدمیتھا
صاغت الناصریة نموذجھا الثورى القائم على التداخل 
الحتمى للمھام الوطنیة والدیموقراطیة واالشتراكیة 

ورة، وفى الواقع العربى فإن التوحید القومى لالمة للث
المجزأة یطرح نفسھ كمھمة لصیقة لھذه المھام تؤثر 

ن نموذج اھام األخرى وتتأثر بھا، ومن ثم ففى الم
  لـداخـتـربى یقوم على الـع العـالثورة الشاملة فى الواق



  

    

  

  

    

 

  

  

  

 

  

 

 

  
  

  

  

    

  

 

 

   

 

   
 

 

 

الحتمى للمھام الوطنیة والدیموقراطیة واالشتراكیة 
والنموذج الناصرى للثورة المرتبط .  والوحدویة

بالضرورة بتصور الناصریة عن قوى التغییر وأدواتھ 
علمیة للنماذج الماركسیة  یضرب فى الصمیم كل قیمة

نماذج الثورة  المؤسسة على مفاھیم المادیة التاریخیة
 والثورة  .  یة والثورة االشتراكیةـنیة الدیموقراطـالوط

،  الشاملة كمرحلة استراتیجیة واحدة ال تتحقق دفعة واحدة
، ووفًقا  وإنما یتم إنجازھا عبر مراحل نضالیة متعددة

لبرامج سیاسیة متطورة ال تفترق فى طبیعة المھام 
، ولكنھا تفترق فى عمق ھذه المھام وصوًال  المطروحة

 ) .. الحریة واالشتراكیة والوحدة (للھدف االستراتیجى 

  
والالفت للنظر ان االخوان المسلمین قبلوا على 

رفض جمال عبدالناصر لجمیع  او تظاھروا بقبول مضض
المطالب التي عرضوھا علیھ في اللقاءات السابقة، لكنھم 
أصروا على مطلب واحد یتعلق بضرورة الشروع باصدار 
مرسوم یقضي بفرض الحجاب على النساء، وقد حدث 

العام حسن الھضیبي واخبره  ذلك عندما اتصل بھ المرشد
بان مكتب االرشاد كلف كال من حامد ابو النصر والشیخ 

. فرغلي بمقابلتھ ألمر ال یعتقد االخوان بانھ قابل للتأجیل
وعندما قابل عبدالناصر موفدي االخوان عرضا علیھ 
رسوما قالوا انھا تقریبیة لثالثة نماذج من الحجاب یمكن 

دریجیة وفور مشاھدة تطبیقھا على مراحل بصورة ت
عبدالناصر لھذه الرسوم التقریبیة ضحك ساخرا وقال لھم 

.. "!! انا مش عارف سبب اھتمامكم باستھداف الستات"
ثم توجھ الى حامد ابو النصر الذي اصبح مرشدا لالخوان 

 : " المسلمین في وقت الحق من الثمانینیات متسائًال
زمھمش ـتلام طیب لیھ بناتك سافرات یاستاذ حامد و لیھ

 ادة ـیـلس قـن من مجـزیـي عایـلـد من الحجاب ده الـبواح
 

  ؟؟!! " الثورة فرضھ على الستات بمراسیم
صیاغة "  االخوان المسلمون "بعد فشل ھذا اللقاء حاول 

أفكار جدیدة حول شكل النظام السیاسي الذي یجب ان 
 "تحدده الثورة حیث كتب سید قطب مقاًال في جریدة 

وجاء ھذا المقال ..  م1952أغسطس  8بتاریخ " األخبار
في صیغة رسالة مطالب موجھة إلى اللواء محمد نجیب 
رئیس مجلس قیادة الثورة طالبھ فیھا بدستور ال یحمي 
البالد من فساد الملك وحاشیتھ ولكن من فساد األحزاب 

 !! والصحافة
إن  : " الرسالة قائًال/  ومضى سید قطب في ھذا المقال 

لم تحققوا أنتم التطھیر الشامل الذي ال یبیح الحریة 
اتوریة ـالسیاسیة إال للشرفاء فالشعب الذي احتمل دیكت

یة باغیة شریرة قادر على أن یحتمل دیكتاتوریة ـطاغ
، على فرض ان قیامكم بحركة للتطھیر  مؤمنة نزیھة

 ... !! " تبر دیكتاتوریة بأي وجھ من الوجوهـیع
 



           
 

  

  

 

  

  

 

                               
  

  

  

  

 

                                                                                                                                                              
                   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، تعني الذوبان حّد  ، كما قرأت آالف الصفحات وكابدت حمل الحلم على مدار ثالثة عقود أن تكون قومیا عربیا
                                                                . زاةـالتصّوف خطابا وممارسة في فعل المقاومة لكنس الغ

، وانتصارا  ، جّراء خصومة أیدیولوجیة أن تصل ببعضھم الشماتة في المقاومة وھي تسّطر مجد أّمة
 !!!!!تاج فھًما أعمق لما یحدث، یكون ثّمة خلل یح لالنقالبیین وارثي ومحتّلي شعوبھم

  ".. أنتو كرباج الخلیفة..  أنتو جیفة " 
في معارك حق تقریر  - ریبا ثقافیا ـاحتالال وتجزئة واستغالال وتغ  -ضطھدة كل عربي یخذل حّق أمتھ المو 

      .. قوال وفعال، ھذا ھو معنى االلتزام القومي في فھمي  المصیر، یعّد خائنا أّیا كانت مرجعیاتھ والتزاماتھ
، تماما كما خان سلطویون آخرون باسم شرع اهللا  فمن استبّدوا وعمیت أبصارھم حقدا ھم سلطویون مجرمون

 .األمین البوعزیزي                                                      ... وباسم االشتراكیة وباسم الدیمقراطیة
  

                   : العنف الدموي باسم اإلسالم/  1 -
نف الدموي باسم اإلسالم أصبح ـإّن اتساع دائرة الع

، وعلى  رة على صورة اإلسالم نفسھـرًة خطـظاھ
وھذا .  یشون فیھاـالمسلمین وكاّفة المجتمعات التي یع

أمٌر یضع علماء الدین أوًال أمام مسؤولیة ال یمكن 
، فھم إّما فاشلون عاجزون عن ترشید  منھا الھروب

، أو أّنھم مشّجعون  السبیل الدیني في ھذه المجتمعات
 . ، المصیبة كبرى وفي الحالتین.  لمثل ھذه األسالیب

كذلك ھي مشكلة غیاب المرجعیات الفكریة الدینیة التي 
، وتحوُّل األسماء الدینیة إلى  ُیجِمع الناس علیھا

  . ھا البعض زورًا وبھتانًاتجارة رابحة یمارس
، وھذا  لقد أصبح العنف باسم الدین ظاھرة بال ضوابط

ر حكوماتھا ـییـنراه في مجتمعاٍت تسعى اآلن لتغ
وأنظمتھا بینما تسیر أمور ھذه المجتمعات وأوطانھا 

ر القائم على العنف ـییـفالتغ.  من سيٍء إلى أسوأ
ًا إلى تفّكك المسّلح والقتل العشوائي للناس یؤّدي حتم

، وإلى مبّررات  ، وإلى صراعاٍت أھلیة دمویة المجتمع
                     . لتدّخٍل إقلیمي ودولي أوسع

نف المسّلح تحت ـجماعات كثیرة تمارس أسلوب الع
، وھي تنشط اآلن في عّدة  شعاراٍت دینیة إسالمیة

دول بالمنطقة بینما ھي تخدم في أسالیبھا وفي 
المشروع اإلسرائیلي الھادف لتقسیم أفكارھا 

وب ـربیة وھدم وحدة األوطان والشعـالمجتمعات الع
 .                    معًا

وإسرائیلیة عن "  غربیة "وھناك بال شك مسؤولیة 
 ، لكْن ھذا " إسالمیة "بروز ظاھرة اإلرھاب بأسماء 

ھو عنصٌر واحد من جملة عناصر أسھمت في تكوین 
ولعّل العنصر األھّم واألساس .  الظاھرة وانتشار ھذه

، حیث تتوارث أجیال في  الَعَقدي /ھو العامل الفكري
المنطقة العربیة وفي العالم اإلسالمي مجموعًة من 
المفاھیم التي یتعارض بعضھا مع أصول الدعوة 

 ، وحیث ازدھرت اآلن ظاھرة فتاوى  اإلسالمیة
ضمنھا ، من  في قضایا عدیدة  " جاھلي الدین"

نف ضّد األبریاء أو التحریض ـمسألة استخدام الع
                   . تال الداخليـتـعلى القتل واالق

وتظھر ھذه األزمة الفكریة أیضًا في مسّببات ظاھرة 
، من خالل ضعف  التطّرف المسّلح باسم الدین

ھوّیات "االنتماءات الوطنیة وما ساد بدًال عنھا من 
بیة ـیة ومذھـّنھا طائفـالشكل لك ، جامعة في" دینیة
                                  . المضمون والواقعفي 

بما فیھ من " التّیار اإلسالمي "رة ـولعّل بروز ظاھ
، في مطلع الثمانینات  ، وصالٍح وطالح غثٍّ وسمین

، ما كان لیحدث بھذا الشكل لو لم  من القرن الماضي
االنحدار "العربیة حالٌة من یكن ھناك في المنطقة 

، كحصیلة  ومن ضعٍف للھوّیة العربیة" القومي
لطروحات وممارسات خاطئة جرت باسم القومیة 

، فشّوھت المضمون ودفعت ببعض  وباسم العروبة
، إضافًة إلى الفراغ الحاصل  الّناس إلى بدائل أخرى

ربیة الصالحة التي كانت ـیة العـنتیجة غیاب المرجع
بل ـر ومؤسساتھا الدینیة والسیاسیة قعلیھا مص

 .                        .. أربعة عقود
                                        

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ان نتذكر ثورة  ، إذا لم یكن من المستحیل من الصعب
یولیو بقیادة الرئیس الراحل جمال عبد الناصر،  23

التي تمر ذكراھا الثانیة والستون بعد ایام، دون ان 
، منذ ان  ، وفلسطین عمومًا خصوصًانتذكر معھا غزة 

بدأت ھذه الثورة مجرد فكرة لمعت في خاطر عبد 
الناصر، وھو المحاصر مع اخوانھ في الجیش المصري 
في الفلوجة في قطاع غزة، إلى ان تحولت حقیقة كبرى 
 .في حیاة مصر واالمة والعالم بأسرھا

ان استعادة تلك الصلة الممیزة بین ثورة یولیو وغزة 
دیدًا، تبدو مسألة بالغة الحیویة سواء في الوجدان تح

خصوصًا في . المصري أو الوجدان الفلسطیني عمومًا
ھذه اللحظات التي تخوض فیھا المقاومة في غزة 
وعموم فلسطین واحدة من اشجع واشرس المواجھات 

  .مع العدو الصھیوني منذ بدایة الصراع
ة فالمصریون یتذكرون ان كمین القوات المظلی

 شباط  /فبرایر 28في   الصھیونیة للجیش المصري
 39فیھ الصھاینة من قتل   ، والذي تمكن 1955

جریحًا من الجیش، كانت نقطة  33شھیدًا واصابة 
 تحول في تاریخھم المعاصر، كما في تاریخ األمة كلھا

، إذ أطلق سلسلة من الدینامیات والتداعیات أدت، كما 
لمد القومي العربي الذي ، إلى اطالق ا یعرف الجمیع

، والذي  1958توجتھ وحدة مصر وسوریا عام 
انتصر لثورات االستقالل والتحرر في الجزائر والعدید 
من اقطار األمة وامتد اشعاعھ لیصل إلى بلدان افریقیة 

 .                 واسیویة وامریكیة عدة
» ز ساخورـھات «اي » السھم االسود «في عملیة 
، وكان دایان رئیسًا لھیئة  شارون یومھاالتي قادھا 

 ، وبن غوریون رئیسًا للوزراء ووزیرًا للدفاع االركان
، كان الثالثي االرھابي یطمح إلى تحقیق عدة اھداف 
أدناھا تأدیب الجیش المصري ومعھ قطاع غزة بعد 
استقبال حاشد لجمال عبد الناصر حین زار الخطوط 

ة بمواجھة القوات االمامیة للقوات المسلحة المصری
، وأقصاھا إسقاط الثورة المصریة أو لي  اإلسرائیلیة

عنقھا لكي تصبح اداة طّیعة بید القوى االستعماریة 
الصھیونیة وتخضع لمجموعة المشاریع والمخططات 
واالحالف التي كانت مزدھرة آنذاك، بدءًا من مشروع 

إلى مشروع جونستون  1951الدفاع المشترك عام 
، وصوًال إلى 1954إلى حلف بغداد عام  1953عام 
 ور ــلـ، الذي تب)یة امریكاـوزیر خارج(داالس  روع ـمش

 .1957فیما بعد بمشروع ایزنھاور عام 
 یومھا ارتكب الصھاینة مجازر بحق اھل غزة وعموم

 ، ، كما بحق جنود الجیش المصري وضباطھ فلسطین
 / اغسطسكما ارتكبوا باالمس مجازر مماثلة في 

 .  2012آب / ثم في اغسطس 2011آب

ویومھا أیضًا ثارت ثورة عبد الناصر وتوجھ إلى 
، بعد أن  المعسكر االشتراكي طالبًا تزویده بالسالح

، فجن جنون حكامھا  أمتنعت دول الغرب عن تزویده بھ
من ھذا التجرؤ المصري على كسر احتكار السالح 

كانت تقع حسب واالتجاه شرقًا، خصوصًا ان مصر 
مؤتمر  (التقاسم الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة 

 . في اطار مناطق النفوذ الخاضعة للغرب)  یالطا
على قرار عبد الناصر التاریخي »  الغربیون «رد 

كما على دوره في مساندة الثورة الجزائریة (،  یومھا
حركة عدم االنحیاز التي اطلقھا مع عدد   وفي تأسیس

ة العالم من مدینة باندونغ االندونیسیة في العام من قاد
، وعلى محاولتھ التنمویة الداخلیة عبر  )1955(ذاتھ 

،  )، وارساء اسس النھضة الصناعیة بناء السد العالي
فأوعزت واشنطن للبنك الدولي بسحب تمویلھ لمشروع 

، فجاء الرد من مصر بتأمیم قناة السویس  السد العالي
، مما دفع باریس ولندن  1956وزتم/ یولیو 26في 

إلى التواطؤ مع تل ابیب على شن عدوان ثالثي على 
بھجوم عسكري صھیوني على سیناء   مصر بدأ أیضًا

من قطاع غزة ثم استكملھ غي مولیھ رئیس الحكومة 
، وانتوني ایدن رئیس الحكومة البریطانیة  الفرنسیة

بالھجوم على مدن القناة ال سّیما بورسعید 
، فكانت المواجھة البطولیة على ارض  سماعیلیةواال

، والمراوغة  مصر، وكان االنذار السوفیاتي الشھیر
، فانتصرت مصر وانطلقت قیادتھا  االمریكیة الخبیثة

تستكمل دورھا في قیادة حركة التحرر العربیة 
، وفي االنتصار لسوریا في مواجھة  والعالمثالثّیة

حالف االستعماریة الحشود التركیة والمشاریع واال
  . وصوًال إلى الجمھوریة العربیة المتحدة

أیضًا محطة  1955ھنا كان العدوان على غزة عام 
   ، ھامة في حیاة مصر وتطور دورھا وبروز قیادتھا

حسبما اشار الدكتور علي »  الحادث المفتاح «بل كان 
البالغ   الدین ھالل واالستاذ جمیل مطر في كتابھما

صادر عن مركز دراسات الوحدة العربیة االھمیة وال
 ي ـة فـي دراسـربـي العـمـلیـام االقـظـالن « 1979عام 



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    .         » العالقات السیاسیة العربیة
تموز  23ومن المحطات االخرى التي تربط ثورة 

باالوضاع في غزة خصوصًا، وفلسطین عمومًا، ما 
 جرى في حرب االستنزاف التي شنتھا مصر على العدو

واحتالل الصھاینة لسیناء  1967الصھیوني بعد حرب 
وغزة التي كانت تحت الحكم االداري المصري منذ نكبة 

1948. 
في حرب االستنزاف تلك واجھ الجیش االسرائیلي 
عملیات نوعیة قامت بھا القوات المسلحة المصریة في 
البر والبحر والجو مھدت لحرب العبور في العاشر من 

    ..                      بروكتوأ  6 رمضان 
ھنا كان للمقاومة الفلسطینیة عمومًا، وللمقاومة في 

، سھم ھام في تلك الحرب مما دفع  غزة خصوصًا
  الرئیس الراحل جمال عبد الناصر

حركة فتح بعد اشھر على معركة الكرامة حتضان ال
حیث أبلى الفدائیون  ، 1968 الشھیرة ربیع 

وبمساندة فعالة من الجیش العربي الفلسطینیون 
بعد   نویات العربیةـاالردني، بالًء حسنًا رفع المع

رافقھ احتضان   1967االحباط الذي رافق حرب 
، وكان عمودھا الفقري  مصري للمقاومة في غزة

التابعة لجیش »  قوات التحریر الشعبیة «آنذاك 
زة ـقوات عین جالوت المتمرك –التحریر الفلسطیني 

اك في مصر وكانت العملیات ضد االحتالل كثیفة آنذ
بمشاركة كل التنظیمات الفلسطینیة ال سّیما الجبھة 
الشعبیة لتحریر فلسطین التي ارتبط دورھا باسم القائد 

االحتالل :  الشھید غیفارا غزة حتى قال اعالمیون
 .                 یسیطر على غزة نھارًا والمقاومة لیًال

 

كانت العالقة الوثیقة بین ثورة یولیو وقضیة فلسطین 
، ولیدة احساس طاغ  ، ومعاناة غزة خصوصًا عمومًا

وثیقًا في مصر ان أمن مصر القومي مرتبط ارتباطًا 
زوات إلى مصر، بما ـ، وان كل الغ ببوابتھا الشمالیة

، انما كانت تھب علیھا  زوات القدیمة والحدیثةـفیھا الغ
، وغزة  ، وفلسطین خصوصًا من بالد الشام عمومًا

وفي المقابل كان الفلسطینیون بأغلبیتھم  . اتحدید
، یتطلعون إلى مصر  ، وأھل غزة بشكل خاص الساحقة

، بل الضمانة األكثر  بوصفھا الشقیق االكبر لھملیس 
، وكان تعلقھم  ، كما الستقاللھم وحریتھم منعة المنھم

، وخصوصًا انھ القائل  بجمال عبد الناصر استثنائیًا
وأن ما » «المقاومة الفلسطینیة وجدت لتبقى وستبقى«

   .                  » یر القوةـاخذ بالقوة ال یسترد بغ
عادة ھذه الصفحات المھمة من تاریخ العالقة تبدو است

یولیو المصریة مسألة  23 بین قضیة فلسطین وثورة 
بالغة االھمیة ال ألنھا صفحات مجیدة من الماضي 

، بل أیضًا النھا اشارات مضیئة لدروب الحاضر  فحسب
  .                                                والمستقبل

زة ھي ـ، ومصر لغ أي ارض عربیةفغزة لمصر لیست ك
، والى الحریة  روبة واالسالمـبور إلى العـبوابة الع
  .. . والعصر

ان الفلسطینیین جمیعًا یدركون ان ال بدیل عن دور و
فاعل لمصر، والمصریون جمیعًا یدركون ان ما من قائد 

ز، وما من ـمن فلسطین إّال واعت  ربـفي تاریخھم اقت
أو ابتعد عنھا أو تھرب من االلتزام قائد تنكر لفلسطین 

 .         ر وانھارـثـز وتعـتـبقضیتھا إال وأھ
 

نا ـنا الستعادة حقوقـذلك ھو طریق،  أیھا اإلخوة " 
  ..  رب فى كل مكانـوحقوق الع

كم فى فلسطین ھى أمانة فى عنق الشعب ـحقوق 
، على ھذا األساس نسیر  ربى فى كل بلد عربىـالع

 ، ولن نخاف أبدًا ، ولن نتردد أبدًا ناـلنسترد حقوق
المساومة فى ؛ ألن  ناـ، ولن نساوم فى حقوق

بدنا ـ، ولن یستع بودیةـالحقوق ھى أول وسائل الع
یونیة أبدًا، بل ـبدنا الصھـاالستعمار ولن تستع

ل حتى نحرر بالد ـّـتـل ونكـّـتـسنقاوم ونقاوم ونك
 " ... رب كلھا من االستعمارـالع


