
                                                          

 

  

    

    

          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  ..االشتراكیة ، التخطیط ، الدیمقراطیة    

الیزال مفھوم االشتراكیة عند العامة مرتبطا بالطرح االقتصادي 
الماركسي رغم ان الماركسیة ـ على ید مفكریھا األوائل  ـ ال 
یوجد فیھا مفھوما واضحا لالشتراكیة باعتبار تركیزھم على 
الشیوعیة كمرحلة نھائیة وحتمیة تنتھي الیھا كل المجتمعات بعد 

مجـّرد مرحلة ھي ن االشتراكیة توحش الراسمالیة ، معتبرین أ
انتقالیة الى النظام الشیوعي تتمكن خاللھا الطبقة العاملة من 
السیطرة على وسائل االنتاج وبناء دولة البرولیتاریا التي 

   ..ستنتھي ـ بالضرورة ـ الى الزوال خالل مرحلة  الشیوعیة 

رغم تطور مفھوم االشتراكیة على ، أیضا ال یزال ذلك سائدا و
المستوى العالمي الذي شمل جمیع المدارس الفكریة بما فیھا 

  ..   الماركسیة نفسھا
كما ال یزال ایضا ارتباط النظام االشتراكي بالتخطیط االقتصادي 
وسیطرة الدولة على المنظومة االقتصادیة ـ  لدى عامة الناس  ـ  
مقترنا بالدیكتاتوریة واالستبداد وخنق المبادرة الحـرة 
والبیرقراطیة وغیرھا ، بسبب االخفاقات التي عاشتھا التجارب 

  .. ھا الى االقتصاد الحر االشتراكیة في اوروبا وعودت
 ھي العلمیة االشتراكیة مقولةوفي البدایة ال بد من التوضیح بان 

 .. على  حقیقة علمیة   اتأكید منھا أكثر تاریخیة مقولةباالساس 
 ذلك في الموصوف المادي الفكر صعود مرحلة عن رـتعّب فھي

 عنھ قال الذي المثالي التفكیر مواجھة في العلمي بالتفكیر الوقت
د على كما تعبر عن الّر..  راسھا على مقلوبة اسسھ بان ماركس

الطرح المثالي لالشتراكیة الطوباویة التي عرفتھا اوروبا  على 
  ..  الخید العدید من االشتراكیین االوائل 

في العصر  اقتصادي كطرح  االشتراكیة مفھوم  فان والواقع
عتبار  ما تأكد علمیا قد تجاوز تلك الخلفیة القدیمة ، با الحدیث 

بعد ان المبنیة علیھا ، المادیة من قصور في تلك االسس الفكریة 
ولیست داخل المجتمع االنساني قائد للتطور تبین دور االنسان ك

أما عن آلیات تحقیقھا فذالك یرجع الى .. المادة الصماء 
خصوصیات كل مجتمع ومشاكلھ واحتیاجاتھ وامكانیاتھ المادیة 

لتخطیط االقتصادي عن وھنا یكون ل .. الموجودة فیھوالبشریة 
زة  المتخصصة  ، وبالكیفیة واالسالیب ـطریق الخبراء واالجھ

القوانین ، دور ھام لضمان توزیع عادل  للثروات التي تضبطھا 
، وتوفیر فرص متكافئة أمام الجمیع  ، تساھم في تحقیق العدل 

جھزة أ ط تحت نظركما تكون تلك الخط.. والعدالة بین الناس 
المشاریع  لمتابعة  الرقابة الرسمیة في الدولة الدیمقراطیة ،

 ... الثروات واستثمار المال العام ستغالل وا
ولذلك فان خضوع النظام االقتصادي للتخطیط ال یؤدي 

  2صأو بمعنى آخر ، فان .. بالضرورة الى قیام الدكتاتوریة 



  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

                                                                                          
                              

        

 

 

                     

   

 

   

 

 

      

  

  

                                                                                                                                                 

 ) .أروسطو ( .. ب انتصار ھو االنتصار على الذات ـأصع *

                        .من یصّوتون ال یقّررون شیئا ، أما من یحصدون االصوات فیقّررون كل شئ  *
 ) .ستالین جوزیف (                                                                        

  .الى الماضي " أكل أبي التفاحة " حّول : المعلم 

   !!  ..أكل جدي التفاحة : التلمیذ 

من حیث طبیعتھ االشتراكیة ، ألن االنظمة الدیكتاتوریة بھ  الدیكتاتوریة لیست ولیدة النظام االشتراكي وال ھي مقترنة
وفي ظل  .. واالستبدادیة یمكن أن تنشأ في ظل الحكم الفردي المطلق ، والنظام االشتراكي ال یعني ذلك على أي وجھ

وفي ظل غیاب التداول السلمي .. النظام االشتراكي ال یمنع تكوینھا على اسس سلیمة غیاب المؤسسات الدیمقراطیة ، و 
لقضاء على االستغالل ان ھدف االشتراكیة باالساس ھو ا..  على السلطة ، والنظام االشتراكي ال یرى مانعا من تطبیقھ

االحتكار والتالعب بالمال العام وكل انواع الفساد المقترنة بالنشاط االقتصادي الحر الذي یھدف دائما الى الثروات وونھب 
في ظل النظان  في حین یؤدي التخطیط االقتصادي  ..المزید من الربح و على الربح تحقیق المصلحة الخاصة القائمة 

م توظیفھا لخدمة التقدم االجتماعي الذي ینخرط فیھ القطاع العام الى احكام السیطرة على جمبیع المقدرات ، فیت االشتراكي
في اطار ما تسمح بھ المصلحة العامة ، وذلك بجعل  ان نشاطھماالخطة االقتصادیة یمارس اوالقطاع الخاص حین تجعلھم

ق بھا االمن جزءا ھاما من النشاط االقصادي موّجھا الشباع الحاجات المادیة الضروریة في المجتمع ، التي یتحق
 ..واالستقرار والعدالة االجتماعیة وھي بال شك شروط اساسیا الزمة وضروریة لتحقیق الدیمقراطیة السلیمة 



                                                                                                                   

 
  

  
  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

 / إقلیمي / في المشرق العربي صراٌع سیاسي محّلي
البعض تغلیفھ ببراقع طائفیة ، مھما حاول  دولي

. ومذھبیة أو صبغھ بألوان أیدیولوجیة دینیة مختلفة
وھو صراع ممزوج مع خطایا حكومات ومعارضات، 
ومع تراث تاریخي من مفاھیم وممارسات انقسامیة 
خاطئة توّظفھا القوى المحّلیة والخارجیة المتصارعة، 
 وھو أیضًا صراع القوى الخارجیة الطامعة بالوصایة

،  طبعًا .. والھیمنة على مواقع وثروات األرض العربیة
فإنَّ تدھور األوضاع السیاسیة واألمنیة في منطقة 

، ھو محّصلة لسیاسة أمیركیة في  المشرق العربي
العقد الماضي مارست االحتالل في العراق وھّدمت 
مؤسساتھ الوطنیة، وتجاھلت أو دعمت االحتالل 

من تداعیات ھذه السیاسة والعدوان اإلسرائیلي، فكان 
، "داعش"الفاشلة والظالمة ما نراه الیوم من ظاھرة 

في الحرب " الجھاد"نتاج توظیف " القاعدة"كما كانت 
 .             ضّد الشیوعیة بأفغانستان

لكن لیس العامل األمیركي السلبي ھو الوحید المشترك 
ففي ھذه األزمات جذور عمیقة . بین أزمات المنطقة

یات داخلیة تتحّمل مسؤولیتھا حكومات محلیة لسلب
وأطراف عربیة وإقلیمیة عدیدة، بل إّن ھذه الجذور 

، الحافز  السلبیة الداخلیة كانت ھي، أكثر من مّرة
 .              للتدّخل األجنبي

المشكلة أیضًا، ھي في حمل رایات فكریة وسیاسیة لھا 
اجھة مع ، حیث النجاح في المو سمات طائفیة ومذھبیة

المحتل واألجنبي یرافقھ تعّثر في مواجھة األھداف 
السیاسیة لتلك القوى الخارجیة، التي عملت وتعمل 
على تمزیق الشعب الواحد وتفریقھ لتسّھل السیادة 
 .علیھ، حتى لو تطّلب األمر إشعاًال لحروٍب أھلیة

إّن أساس الخلل الراھن في األمَّة العربیة كّلھا ھو في 
رین والسیاسیین وعلماء الدین بالحفاظ على فشل المفّك

الظاھرة الصحیة بالتعّدد الطائفي والمذھبي واإلثني في 
مجتمعاتھم، حیث أصبحت األفكار والممارسات تصّب 
بمعظمھا في أطر فئویة موّجھة كالسھام ضّد اآلخر في 

 .              ربوع الوطن الواحد
لعربیة خالل القرن إّن التعّددیة كانت قائمة في البالد ا

مانعًا  الماضي، لكّنھا لم تكن حاجزًا بین الشعوب وال
 دون خوٍض مشتَرك لمعارك التحّرر واالستقالل الوطني

، نتعایش مع إعالم عربي ومع طروحات  ، بینما الیوم
 فكریة وسیاسیة ال تخجل من توزیع العرب على طوائف

ة ـیـنـالوطوّیة ـت الھـث أصبحـیـ، بح لیاتـب وأقـومذاھ
    

  

غایًة منشودة بعدما جرى التخّلي المخزي عن الھوّیة 
 .               العربیة المشتركة

بعدما استباحت القوى ھو انحطاٌط وانقساٌم حاصٌل اآلن 
،  ، وبعض األطراف العربیة )الدولیة واإلقلیمیة(األجنبیة 

استخدام السالح الطائفي والمذھبي واإلثني في حروبھا 
وصراعاتھا المتعّددة األمكنة واألزمنة خالل العقود األربعة 

وقد ساھم في ترسیخ ھذا الواقع االنقسامي . الماضیة
، ھیمنة الحركات  العربي األھلي، على المستوى الشعبي

، وضعف الحركات  السیاسیة ذات الشعارات الدینیة
 .السیاسیة ذات الطابع الوطني أو العربي التوحیدي

إّن الشعب الذي ال تجمعھ قضیة وطنیة واحدة أو رؤیة 
مستقبلیة مشتركة لألّمة، یعیش أسیر صراعات الداخل التي 

ع تتخّبط اآلن األفكار وفي ظّل ھذا الواق.  تعّزز تدّخل الخارج
فالمنطقة العربیة تتآكل من .  والتجارب واألوطان العربیة

والعرب اآلن بال قضیة .  الداخل بینما ھي تؤكل من الخارج
وقد یسیر بعض بلدان ھذه األمَّة .  ، وبال قیادة جامعة واحدة

نحو األسوأ واألعظم من الصراعات واالنقسامات، وقد تتھّدد 
، وقد تستفید القوى األجنبیة الدولیة  یاناتوحدة أوطان وك

، وتداعیات أوضاعھم  واإلقلیمیة من تصّدع العرب شعبیًا
، وانعدام تضامن حكوماتھم، لكنَّ ذلك سیؤّكد  سیاسیًا وأمنیًا

من جدید مخاطر النھج الذي تسیر علیھ بلدان ھذه األمَّة 
"  حكمائھ"وعلى مستوى معظم حكوماتھا وشعوبھا 

 .                 ا السیاسیةوحركاتھ
فالكثیر من الحكومات العربیة تعطي األولویة اآلن 

.  الستمراریة الحاكم في الحكم، ال الستمراریة الوطن نفسھ
والكثیر من المعارضات العربیة تعطي األولویة اآلن للتغییر 
في الحكم بأيِّ ثمن، ال التغییر السلمي في المجتمعات التي 

ن توارث األجیال فیھا لمفاھیم خاطئة عن تعاني أصًال م
الّنفس وعن اآلخر، وفي ظلِّ غیاٍب واضح لطروحات وطنیة 
عروبیة دیمقراطیة تجذب الشباب العربي وتحّول طاقاتھم 

  إلى قّوٍة تجمع وال تفّرق، تصون وحدة األوطان وال تمّزقھا
ألیس مؤسفًا استبدال الحلم بالتوّحد العربي الذي راود منذ . .

عقود شعوب األمَّة العربیة، بالخوف من كابوس التقسیم 
ألیس مؤسفًا أیضًا، أن ! الجاثم على الصدور العربیة حالیًا؟

یكّرر العرب خطیئة االعتماد على األجنبي لحّل مشاكلھم 
لتكریس رص الداخلیة، وأن تسود اآلن منطقتھم أفضل الف

یكون  وقَّع أالـ، حیث ُیت بیة واإلسرائیلیةـیمنة األجنـالھ
بمقدور أحٍد أن ُیعارض دعوة إسرائیل لالعتراف بھا كدولٍة 
یھودیة، في منطقٍة تشھد والدة دویالٍت على أساٍس دیني 

  !؟  وإثني



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحیث تھدف إسرائیل ألن تكون ھي الدولة األقوى بل 
  .!     المھیمنة على كّل منطقة الدویالت الدینیة المنتظَرة

العربیة ھي المسؤولة أوًال صحیٌح أّن بعض الحكومات 
وأخیرًا عّما وصلنا إلیھ اآلن من حال، لكنَّ ذلك ال یشفع 
لقوى المعارضة العربیة أن ال تقوم ھي أیضًا 

،  بمسؤولیاتھا في الحفاظ على وحدة األوطان والشعوب
.  بل إّن ھذه القوى ھي الطرف األساس المعنيُّ بذلك

ان، ولعدم الجمع بین فاألولوّیة اآلن ھي لبقاء وحدة األوط
مع ممارسات )  إّما استمرار الحاكم أو الفوضى (شعار 

 .!  معارضة تؤدي إلى إّما الوصول للحكم أو التقسیم
إّن بناء المجتمعات الدیمقراطیة الحدیثة أساسھ بناء 

ال االنفصال " اآلخر "والتعایش مع  "المواطنة"مفھوم 
ف أو مذاھب أو عمَّن ھم أبناء الوطن نفسھ لكن من طوائ

وھذا البناء الدیمقراطي السلیم یتطّلب .  إثنیات أخرى
أیضًا بناء حركات تغییٍر شعبیة، واضحة المعالم والبرامج 

، حّتى ال تتوه األمَّة من جدید كما حدث في  والقیادات
بعض تجارب القرن العشرین، وحّتى ال تتكّرر فیھا مأساة 

 .          رب اآلنبعض حركات التغییر التي یشھدھا الع
، وحدھا التجربة التونسیة استطاعت إلى حدٍّ ما  حّتى اآلن

بطریقٍة سلمیة دون تداعیات خطیرة  "تسقط النظام "أن 
.  على أمن الوطن ووحدتھ وعلى وحدة الشعب فیھ

فتجارب االنتفاضات العربیة األخرى سادھا ویسودھا 
المصیر الكثیر من انحراف المسارات السلیمة أو غموض 

لكن رغم .  ، أو التدخل اإلقلیمي والدولي الصارخ الوطني
، فإّن تأثیراتھا تبقى في " التجربة التونسیة "أھّمیة 

حدود مكانھا وفي انعكاساتھا اإلعالمیة عربیًا، بینما ما 
یحدث اآلن في الحالتین السوریة والمصریة ھو الذي 

األردن وال  فال. سیقّرر مصیر البلدین واألّمة كّلھا معًا
 / لبنان، من بین الدول األربع التي تحیط بفلسطین

، یقّرران مصیر  ) إضافًة إلى مصر وسوریا (إسرائیل 
صراٍع عمره قرٌن من الزمن، وھو الصراع األساس الذي 
منھ وعلیھ حصلت كل المتغّیرات السیاسیة المحلیة 
واإلقلیمیة في المائة سنة الماضیة، منذ الحرب العالمیة 

                                                                 ...1914 األولى عام 
ل مصر وسوریا سیقّرر عملیًا مصیر المنطقة فقط مستقب

،  حتمًا ، وما یحدث في أيٍّ منھما سیؤّثر العربیة كّلھا
 الصھیوني / ، على مصیر الصراع العربي سلبًا أم إیجابًا

لكن لنتذّكر أّن في أواسط الخمسینات تبادل بن .  
مع وزیر )  رئیس وزراء إسرائیل السابق (غوریون 
، عّدة رسائل تحّدثت عن  سى شاریتآنذاك مو خارجیتھا

  دود ـلة على الحـشاء دویـماده إلنـتـاسب اعـالمن وبـاألسل

  

ومدخًال لھا الشمالیة مع لبنان تكون تابعة إلسرائیل 
وكان الحل في . العربي كّلھللھیمنة على لبنان والشرق 

البحث عن ضابط مسیحي في :  خالصة أفكار ھذه الرسائل
الجیش اللبناني یعلن عالقتھ بإسرائیل، ثّم یدخل الجیش 
اإلسرائیلي ویحتل المناطق الضروریة وتقوم دولة 

وھذا المشروع اإلسرائیلي .  مسیحیة متحالفة مع إسرائیل
الرائد في الجیش حینما أعلن  1978رأى النور عام 

في الشریط " دولة لبنان الحر "اللبناني سعد حداد إنشاء 
  .                 الحدودي بین لبنان وإسرائیل

–اتجاھات  "، نشرت مجلة 1982فبرایر  / وفي شباط
، دراسة للكاتب  التي تصدر في القدس"  كیفونیم

مدیر معھد الدراسات (الصھیوني أودید بینون 
إستراتیجیة إلسرائیل في  "تحت عنوان ) ةاإلستراتیجی
إّن العالم العربي لیس إال  : " ، وجاء فیھا" الثمانینات

 قصرًا من األوراق بنتھ القوى الخارجیة في العشرینات
وأّن ھذا ھو الوقت المناسب لدولة إسرائیل لتستفید  (...)

من الضعف والتمّزق العربي لتحقیق أھدافھا باحتالل 
من األراضي المجاورة لھا، وتقسیم البعض أجزاء واسعة 

ثّم ". اآلخر إلى دویالت على أساس عرقي وطائفي
تستعرض دراسة أودید بینون صورة الواقع العربي 

، واالحتماالت الممكن أن تقوم بھا إسرائیل داخل  الراھن
كل بلٍد عربي من أجل تمزیقھ وتحویلھ إلى شراذم طائفیة 

  .                 وعرقیة
وھذا المشروع اإلستراتیجي إلسرائیل في ثمانینات القرن 

، والذي یّتصل مع خّطتھا السابقة في عقد  العشرین
الخمسینات، جرى بدء تنفیذه أیضًا من خالل لبنان 

، ثّم إشعال 1982واالجتیاح اإلسرائیلي لھ صیف عام 
الصراعات الطائفیة خالل فترة االحتالل وفي أكثر من 

  .            منطقة لبنانیة
نحن العرب المعنیون اُألول، ماضیًا وحاضرًا ومستقبًال، 

،  بكل ما تخّطط لھ وتفعلھ المنظمة الصھیونیة العالمیة
 .حّتى لو سیطر علینا السأم والملل من تكرار ھذا الكالم

وما سبق عرضھ عن المخّططات الصھیونیة، ال یعني أننا 
أّننا جمیعًا أدوات  ننّفذ ما یرید الصھاینة أو -كعرب –

بل الواقع ھو أّننا ضحّیة غیاب ! وعمالء إلسرائیل
التخطیط العربي الشامل مقابل وجود المخططات 

" رّدة فعل"فنكون دائمًا . الصھیونیة واألجنبیة الشاملة
اإلسرائیلي أو األجنبي، الذي یتوّقع سلفًا " الفعل"على 

 .ي إطار أھدافھماھّیة ردود أفعالنا قبل أن تقع لتوظیفھا ف
ھل یجوز أن تكون شعوب : لكن یبقى السؤال الھام

 ؟ األوطان العربیة مطّیًة لتنفیذ ھذه المشاریع الصھیونیة



   

   

            

   
  

    

    

   
    

  
  

    
    

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

 یا سادة یا سواح المعمورة
 في الشرق لنا حكام قردة

  أجلس قدام كنیسة روما أعرض كل بضاعتنا
 ھذا الجوع العربي المالك للنفط

 عربیاولكن وطنا 
 مملكة للجوع ولألوبئة الجلدیة والقيء

 وللثورة أیضًا
  !! ما أعظم ما صنع النفط العربي بنا

 نتجشأ حتى التخمة جوعا
 والملك النفطي یخاف على النقد من الفئران
  وھذا الغرب بكل تكاملھ وتفاضلھ الذریین

 على النفط جمیعا یجمعنا
 وعلى النفط جمیعا یذبحنا

 یحیا النفط
 الغازیحیا 

 یحیا ملك الغازات
 یحیا رأس الخیمة

 تحیا لحیة قابوس بن سعید
 أدعو الشعب لیحمل كل سفودین عظیمین

  ومن كل األطوال مسامیر علیھا
  اآلن اآلن ولیس غدا

 ونغلق أبواب الوطن العربي على الحكام القردة
 سلطات القردة
 أحزاب القردة
  أجھزة القردة

  لقردةبل أشرف منكم فضالت ا... كال
  اقتتلوا بسیوف السنة والشیعة والعلویین

 وحتى المنقرضین
  نطاح كباش

  فئران تركب بعضا
  جرذان تعزف دسبور األقدار لھا

 ثم اجتمعوا تحت عباءتھ
 وأتموا الصفقة والبوس
  وصرح نفط بن الكعبة

 ماذا صرح نفط بن الكعبة
 ترتفع األسعار... نفط بن الكعبة مجتمع 

 تنتظر األسعار... یقضي حاجتھ  نفط بن الكعبة
  فما أعجب ما اجتمع القردة



  

  
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : مصادر فكر عبد الناصر اإلسالمى

یتجھ البحث عن مصادر فكر عبد الناصر إلى مناقشة 
جذور العالقة التى ربطت عبد الناصر بإشكالیة البحث، 

 عالقاتھ باإلخوان المسلمین)سواء على المستوى العملى 
أو على ) ، ومصر الفتاة، والمؤسسة العسكریة ، والوفد

المستوى الفكرى كقراءاتھ وثقافتھ العامة، وعلیھ سوف 
اسة بشأن ھذه القضیة إلى تناول عالقات عبد تتجھ الدر

الناصر العملیة والفكریة فى المرحلة السابقة على قیام 
الثورة والتى تتحدد فى عالقة عبد الناصر باإلخوان 

 . المسلمین، وبمصر الفتاة وبالوفد

وبالنسبة لعالقتھ باإلخوان المسلمین، والتى بدأت عملیا 
محمود لبیب، /  قاعدبلقاء مع الضابط المت 1944عام 

وأثرت ھذه العالقة علیھ ولكن بشكل غیر مباشر، حیث 
أخذ منھا االنضباط ودقة النظام، والھیراركیة السیاسیة، 
وھى األمور التى كانت أكثر جاذبیة للضباط بوجھ عام، 
ولعبد الناصر على وجھ الخصوص، ولكن لم یصل ھذا 

د الناصر فكرة فلم یأخذ عنھم عب  .. التأثیر ألبعد من ھذا
، بل كان حریصا على عدم  الربط بین الدین والسیاسة

، ولكنھ فى ذات الوقت  ربط حركتھ بأى أیدیولوجیة معینة
لم یعاد أیا من النظریات القائمة مما ساعده على إقامة 

،  اتصال بكل التنظیمات فكان منفتحا على الشیوعیین
 .. وعلى اإلخوان المسلمین على السواء

، فیرى البعض أن نظرة  بالنسبة لعالقتھ بمصر الفتاةأما  
، وموقفھ وسیاساتھ تجاه  عبد الناصر إلى السلطة

، كذلك  ، والعالم البریطانیین أو الغرب والشرق العربى
إدراكھ للمسألة الوطنیة المصریة، كل ھذه األمور تبدو 
قریبة الشبھ جدا من تصور مصر الفتاة إلى الحد الذى 

 .عتبارھا مجرد صدفة أو مبالغة فى التقدیریصعب معھ ا
وال أحد ینكر ھذه الحقیقة الھامة حول تأثر عبد الناصر 

،  ، لتصبح أحد روافده الفكریة الھامة بفكر مصر الفتاة
وقد تعود إلیھا نظرتھ إلى قضایا اإلصالح وسیاسات 
التمصیر، ولكن تأثیر مصر الفتاة الدینى على عبد الناصر 

بالقدر الكافى وال یمكن اكتشافھ إال فى  لم یكن واضحا
سیاق معاداتھا للنموذج الغربى، على وجھ العموم، والذى 
ظل یمثل ھاجسا سیاسیا مستمرا عند زعامة مصر الفتاة 
وتحدیدا أحمد حسین وفتحى رضوان، وھو السیاق 
الوحید الذى یوضح موقع الدین والدولة عند ھذه 

                  .بھاالزعامة، وحجم تأثر عبد الناصر 
ولعل فى إثارة العالقة المفقودة بین عبد الناصر وحزب 
الوفد، ما یثیر االنتباه، فھذه العالقة لم تكن قائمة بنفس 
الدرجة التى قامت بین عبد الناصر وجماعات الرفض 

 ، اةـن ومصر الفتـاألخرى كاإلخوان المسلمین والشیوعیی

وھو األمر الذى قد یفسر ما أشار إلیھ أحمد حمروش بأنھ 
لم یكن موجودا بین قیادة التنظیم قبطى واحد، مما یعنى 

بعلمانیة الوفد وموقفھ تجاه مسألة عدم تأثر عبد الناصر 
، ومن جانب  ، وعالقة الدین بالسیاسة الوحدة الوطنیة

آخر فإن تزاید الفساد السیاسى واالجتماعى الذى ارتبط 
ببعض قیادات الوفد أعطى صورة غیر طیبة لھ عند عبد 

، ولكن ھذا الموقف من قبل عبد الناصر  الناصر وزمالئھ
ندما تولى السلطة رسمیا عام ، لم یمنعھ ع تجاه الوفد

، وإن  من أن یبدأ طریقھ مع العلمانیة االجتماعیة 1954
   . كان بأداء مختلف عن أداء الوفد

وتأتى تجربة عبد الناصر الشخصیة فى التعلیم االبتدائى 
والثانوى واشتراكھ فى المظاھرات الصاخبة التى قادتھا 

حربیة ثم دخولھ فى الكلیة ال 1936مصر الفتاة عام 
وتأثره بالنموذج العسكرى فى التنظیم والتفكیر، تأتى ھذه 
التجارب لتمثل رافدا رابعا وأخیرا فى روافد الفكر الدینى 
لعبد الناصر، والتى تؤكد جمیعھا على نقطة ھامة وھى أن 
عبد الناصر كان ال یمیل إلى العلمانیة بمعناھا الغربى فى 

 .عالقة الدین بالدولة

 :فى فكر عبد الناصر) الدین(موقع 

استمر الصراع على السلطة،  1952بعد نجاح الثورة عام 
، ومنذ ھذا التاریخ وحتى 1954ومن حولھا حتى عام 

، كان عبد الناصر الرجل األول فى النظام 1970عام 
وعلیھ أثیر والیزال الجدل، حول موقع الدین وقضایاه 

م تحدیدا المختلفة من اإلدراك الناصرى وأیضا موقع اإلسال
منھ، وفى ھذا السیاق سبق أن استخدم كاتب ھذه الدراسة 
عدة مناھج لدراسة ھذا الموقع للدین فى مدركات عبد 

) 1983(الناصر، وذلك أثناء رسالتیھ للماجستیر 
وفى كتب أخرى لنا وتناولنا ھذا  (1988)والدكتوراه 

 :الموقع للدین لدى عبد الناصر على مستویین

تحلیل العینة الوثائقیة ونقصد :  األولالمستوى /   – 1
ھنا الجزء الدینى فى خطب ووثائق عبد الناصر ونتائجھ 

 .الكمیة

التحلیل الكیفى للعینة وذلك مع  : المستوى الثانى/   – 2
 .ربط المستویین بطبیعة المرحلة وسیاقھا التاریخى

وفیھ  : مستوى العینة الوثائقیة ونتائجھا الرقمیة/   – 1
استخدمنا لتحلیل مدركات عبد الناصر تجاه قضیة الدین، 
عینة من خطبھ، باإلضافة إلى ثالث وثائق أساسیة ھى 

مارس، ویرجع  30فلسفة الثورة، المیثاق الوطنى، بیان 
  ق ـائـات والوثـابـنة من الخطـیـالع ار ھذهـیـالسبب فى اخت



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

التى ورد بھا ذكر للدین سواء  أن ھذه الخطابات ھى
، اعتبرھا الباحث  ، وبالنسبة للوثائق كفكرة أو ككلمة

المحصلة الرسمیة التى یمكن من خاللھا رصد 
،  الموقف الرسمى للنظام تجاه العدید من القضایا

الفكریة الھامة فى الفكر وكانت بمثابة نقاط التحول 
، والتى احتل الدین  الرسمى لعبد الناصر وللنظام

نا ثالث خطوات للتعامل مع ـ، واتبع أھمیة خاصة فیھا
  : ھذه العینة

وھى التى تتصل بعینة الخطب  :الخطوة األولى –أ 
واألحادیث السیاسیة حیث یالحظ أن اإلجمالى العام 

رة الناصر خالل الفتللخطب واألحادیث السیاسیة لعبد 
،  834 كان 1970حتى عام  1952من عام 

واالجمالى العام لعدد الخطب واألحادیث التى تحدث 
خطابا  55فیھا عن الدین خالل ھذه الفترة ھو 

وبالتالى تصیر النسبة المئویة للخطب واألحادیث التى 
منسوبا إلجمالى عدد % 6.6ورد بھا الدین ھى 

 .الخطب

ات التى زاد فیھا الحدیث عن الدین یالحظ على الفتر
فى خطب وأحادیث عبد الناصر بعد المقارنة 

ھى  ) 1970ـ   67(، أن الفترة  باالجمالى العام لھا
رات التى استخدم فیھا عبد الناصر ما یمكن ـأعلى الفت

  اـقـسـدو متـو ما یبـ، وھ ىـدینـاب الـطـھ بالخـتـیـتسم

 . والسیاق التاریخى والسیاسى العام الذى میزھا والذى
أودت  1967فادحة فى عام اتصف بھزیمة عسكریة 

بمكاسب كثیرة أوجدھا عبد الناصر فى المجتمع المصرى، 
» اهللا «وأنھا من   »قدر «مما دفعھ إلى أن یرجعھا كونھا 

 –وأدت ھذه الظروف » اإلیمان«تعالى ومواجھتھا تطلب 
إلى حالة التقارب الملحوظ مع الدول العربیة  – أیضا

 . ا ھاما فى التعامل معھاالمحافظة والتى یلعب اإلسالم دور
وفیھا یخضع الباحث العدد السابق  : الخطوة الثانیة –ب 

من الخطب واألحادیث التى تحدث فیھا عبد الناصر عن 
الدین باإلضافة إلى الوثائق الرسمیة الثالث ألداة تحلیل 

، والتى تم التوصل بشأنھا  المضمون على مستوى الفكرة
 : لنحو التالىإلى العدید من النتائج على ا

تزاید الدین كفكرة مستخدمة فى وثیقة المیثاق الوطنى 
مقارنا بالوثائق األخرى، وإذا عدنا إلى طبیعة المرحلة 
والسیاق الفكرى والسیاسى العام الذى ولد فیھ المیثاق 
وأصبح معبرا عنھ نجده تمیز بعدة میزات ھامة تضمن 

التعبئة محاولة الطرح المتكامل ألیدیولوجیة النظام و
، فقضایا  السیاسیة والتحول اإلجتماعى نحو التنمیة

الصراع الخارجى واتھام التجربة اإلشتراكیة باإللحاد 
جمیعھا كان الدین قاسما مشتركا فیھا وبالتالى كان بروزه 

من % 60= فى المیثاق الوطنى لیصبح عدد تكراراتھ 
میثاق ال:  إجمالى التكرارات لجمیع الوثائق الرسمیة الثالث

 .. مارس 20بیان   -  وفلسفة الثورةـ 

الصدیق : المثل یقول 
انت وقفت .. وقت الضیق 

واحنا .. في األزمة معانا 
 ..معاك الیوم الكلنا 

وقوفي مع النھضة ما 
 ..مشاش خسارة 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                                                                    

ك ان الحدیث النظري عن الدول واالطراف ال ش
والجھات الراعیة لالرھاب متشعب الى ابعد الحدود ،  

قد تفید في اال ان االمثلة في الواقع محّددة ومعـروفة 
                                ..   النظر من زاویة ثانیة 

واالمثلة كثیرة ـ ، صفوت حجازي ـ على سبیل المثال ف
ھو واحد من المتسلفین على ید النظام السعودي بعد أن 

، اختصاص  1984سافر للعمل بالسعودیة سنة 
حیث بدأ من ھناك في حضور  ..مساحات وخرائط 

الحلقات الدعویة التي ترعاھا المملكة في المساجد على 
صین في تسلیف االخوان القادمین من ید أیمتھا المتخّص

وذلك قصد تأھیلھم للدعوة .. دول عربیة  مصر وعدة
الى بلدانھم التي یدخلونھا وقتھا  ةالسلفیة أثر العود

كدعاة مسالمین ، ثم یطّورون أسالیبھم بحسب الظروف 
التي یعملون فیھا حتى تتحّول آخر األمر الى أعمال 

ھؤالء كثیرا  توقد ساعد !!".. جھاد " عنف و
األرضیة التي وضعھا النظام السعودي على جمیع 

حین فتح " الدعوي "األصعدة لدعم ما یسّمى بالنشاط 
، وبعث " اسالمیة " لھم عشرات القنوات التي تسمى 

لھم بآالف مؤلفة من الكتب التي صارت تتدفق علیھم  
لترویج أفكار الوھابیة بین الشباب ، كما ساعدھم على 

مكتبات الضخمة في قلب العواصم العربیة فتح  ال
والمطابع ، وزّودھم بالمال النشاء الجمعیات الخیریة 
المتخصصة في استقطاب ضعاف الحال وذوي 

.. االحتیاجات الخاصة وتالمیذ المعاھد والطلبة 
مستغلین في كل ذلك المشاعر الدینیة للناس البسطاء ، 

، الى جانب والظروف المعیشیة الصعبة التي یعیشونھا 
ظروف القمع واالستبداد واستھداف الدین من قبل 

                                      !!  ..األنظمة الحاكمة 
وھكذا فان المواطن العربي البسیط الذي یشعـر بوالء 
حقیقي لدینھ وعقیدتھ االسالمیة السمحة یجد نفسھ في 

ید  شباك ھؤالء دون أن یعلم ما یجري في الخفاء على
والواقع  فقد .. آل سعود وشبكاتھم المتربصة بالناس 

كان ھؤالء الدعاة أنفسھم أول الضحایا وأّول 
المخدوعین منذ البدایة حتى استفحل فیھم المرض 
وأصبحوا ھم المصّدرین األساسیین لمثل ھذا السرطان 
الفكري الذي اصبح یسري في جسد األمة ، وھاھي 

ه الجماعات التكفیـریة تعاني الویالت اآلن بسبب ھذ
  ..الخارجة من تحت عباءة ھؤالء الدعاة ،  المتوّحشة

في الواقع فان كل ھذه التفاصیل اصبحت غیر خافیة 
على العام والخاص ، ألن ما شھدتھ األمة خالل الثالث 

  سنوات األخیرة سواء في تونس ومصر أو في سوریا 

المخططات ،  لفضح كل تلك ولیبیا والعراق ، كان كافیا
وأفصحوا عن نوایاھم حین  انیابھم ، حیث كشر ھؤالء عن

فانتقلوا من اسلوب الدعوة السلمیة الى أحّسوا بالقوة ، 
وھذه نماذج من تصریحات .. اسلوب ادارة التوحش 

" الجماعة االسالمیة " الدكتور صفوت حجازي مرشح 
، ننقلھا من موقع  2012النتخابات الرئاسة في مصر سنة 

علماء  "وذكر حجازي خالل مؤتمر: "   رة االسالم ـمفك
أن القتال بجانب الشعب  "ة من القضیة السوریة األم

رًبا عدم ـ، مستغ"واجب شرعي"السوري ضد نظام بشار 
 وجود كتائب مقاتلة في سوریا تابعة لرابطة علماء السنة

أن رابطة علماء أھل السنة سیكون   مؤكدا ...التي یرأسھا 
،  لھا السبق في تشكیل كتائب للجھاد على أرض سوریا

ت لدعم سوریا بالسالح داعًیا جموع المسلمین لتشكیل ھیئا
نحن لسنا أقل من  : " وتابع حجازي . والرصاص والمال

"  حزب اهللا "الرافضة أو المنظمة اإلرھابیة المسماة بـ
ولم یكن  .. "والمرتزقة الذین یحتلون أرض سوریا اآلن

ھذا فحسب ، بل أن حجازي قد تصّدر اعتصامات رابعة في 
بدایة بالجیش  مصر محّرضا ضد كل المناھضین لألخوان

واألمن ، حتى وصل الى توّعد المسیحیین وتحذیرھم ناعتا 
ایاھم بشتى النعوت الى جانب كل رموز المعارضة مثل 

ویأتي ذلك في حقیقة األمر  ..حمدین صباحي وآخرین 
معبرا عن طبیعة الحركات الدینیة عامة التي اتضح 
اسلوبھا واضحا في التحریض الصریح على االقتتال بین 
ابناء العـرب والمسلمین وتألیب مشاعرھم ضد بعضھم 
البعض على غیر أسس علمیة وال شرعیة بل على اساس 
التعصب االیدیولوجي والسیاسي الذي یتخذ الدین ستارا 
وھو یرّوج للمواقف السیاسیة التي تتبناھا حركات تنسب 

فھل ھؤالء دعادة وحدة  ..منھا براء  نفسھا لالسالم وھو
أم دعاة فتنة وتفرقة بین المسلمین  ؟ وھل ھؤالء یدعون 
الى سبیل ربھم بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر اهللا 
نبیھ ، أم دعاة تناحر واقتتال بین أبناء الوطن الواحد 

                                            .. والدین الواحد ؟؟
موسى علیھ السالم حین أمـره بالذھاب الى قال تعالى لنبّیھ 

اذھبا إلى فرعون إنھ طغى : " فرعون صحبة اخیھ ھارون 
وقال تعالى   .. " فقوال لھ قوال لینا لعلھ یتذكر أو یخشى

 "..وقولوا للناس ُحسنا : " عباده بقول أحسن القول آمرا 
فاین دعاة الفتنة من ھذا النھج االسالمي السمح الذي ال 

في الدین ، او التطرف في القول والفعل ، ة یعرف المغاال
وھو النھج الذي أوصل االسالم الى مشارق االرض 

 ؟؟.. تـداء ـومغاربھا عن طریقة االسوة الحسنة واالق



           
  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

    
  

  

    

  

  

    

    

 

  

  

  

  

 

                                                                                                    

                                              : مدخل تمھیدي
حتى اآلن وعبر ثالث مقاالت تناولنا مسائل عدیدة تتصل 

التي أعلنھا أبو بكر البغدادي "  الخالفة اإلسالمیة "بدولة 
 2014حزیران / یونیو   29 بتاریخ "  الخلیفة إبراھیم "

الذي  وردود الفعل الدولیة علیھا والتحالف العسكري الدولي
،  وتصریحات كثیر من قادة الغرب . تشكل لمواجھتھا

كشفت تخوفا الحدود لھ من فكرة قیام دولة خالفة، أي 
، وذھب بعضھم إلى  اجتماع المسلمین في دولة واحدة

القول الواضح بأن اإلسالم ھو الخطر القادم، فیما ذھب 
،  الحصفاء منھم إلى القول بأن الحرب لیست ضد اإلسالم

ضد ھذا النوع الذي تمثلھ دولة الخالفة، وأن ھناك  وإنما
إسالم وسطي مسالم یعتبر جزءا من تكوین عالم الیوم ال 

               .                  ، وإنما كشریك یجوز النظر إلیھ كخصم
والحق أن األجواء المعادیة لإلسالم في مختلف المجتمعات 

ون جمیعا تحت الغربیة باتت واضحة جدا، وأصبح المسلم
 المجھر، وفي أجواء واضحة من التوتر، وفي دائرة االشتباه

وتعززھذه األجواء ـ كما سبق أن أشرنا ـ من التفاف مزید  .
، وتعزز " دولة الخالفة "من الشباب المسلم حول دعوة 

منطق قادة ھذه الدولة في إقامة جدار من العداء مع العالم 
             .ودولھ باعتبارھا دول الكفرالخارجي باعتباره عالم الكفر، 

وبسبب ھذه األجواء یرى الباحث حرجا في القیام بدراسة 
نقدیة لما تقدمھ ھذه الدولة من فكر وما تقوم بھ من 

، خشیة أن یفھم ذلك باعتباره مساھمة في  ممارسات
عملیة المواجھة الشاملة ـ أو التي تبدو كذلك ـ لدولة  

، وكذلك شطر كبیر  بھا التحالف الغربيالخالفة التي یقوم 
من الدول التي لم تتمكن من دخول التحالف الدولي ألسباب 

كنا من الذین یرون أن وقت األزمات ھو الوقت  . مختلفة
الصحیح والضروري للمصارحة، وھو وقت تسلیط الضوء 

  ، التي من  اتـرافـور واالنحـ، القص طایاـطاء والخـعلى األخ

، أو  نظري تأصیلي شأنھا أن تصیب كل دعوة وأھلھا
الى  عـر، وإنما الدافـث ومنتدیات الفكـحوار في قاعات البح

وعلى نراه من أخطار على المسلمین ومجتمعاتھم،  ذلك ما
،  ، وكذلك على دعوة اإلسالم الشباب المسلم في كل مكان

الذي إذا كان قد انتشر بدایًة بالفتح وما ھیأه ھذا الفتح من  
أجواء حریة وتفاعل، فإنھ انتشر بعد ذلك أكثر بالدعوة 

، وبالمثال الذي قدمھ العلماء والتجار في مختلف  الحسنة
ذلك تمحیص ومنھجنا في  . انحاء ومجتمعات العالم

العناوین الرئیسة التي ظھرت في ھذه الدولة، وصلة ھذه 
وقد یكون من المناسب أن  .العناوین باإلسالم وحظھا منھ

نفتتح عرضنا بتأكید أننا في كل ما نطرح ال نجزم یقینا بأننا 
نمثل اإلسالم، وال ندعي ذلك، وإنما نقدم ما نعتقد أنھ الفكر 

ھذه الدعوة في أصولھا  اإلسالمي الصحیح المتوافق مع
أي أننا منذ البدایة نأخذ بالمنھج الذي یفرق بین  .وفروعھا

، وإذا كان الدین واحد، دین اإلسالم  الدین والفكر الدیني
،  واحد، فإن الفكر الدیني والفقھ اإلسالمي لیس كذلك

والرجال، الزمان والمكان ویختلف ھذا الفكر الدیني باختالف 
في قضایا   ھ أكثر، ویكون واضحا أكثر،ولعل ھذا ما نصادف

السلطة والثروة في المجتمع اإلسالمي، بأكثر مما ھو 
واضح أو متوفر في قضایا العقائد والعبادات والشرائع، مع 

 .  ذلك فإن ھذا الخالف الیغیب عن قضایا العقیدة وأصولھا
لذلك نحن ال نقول إن ما تطرحھ دولة الخالفة االسالمیة  

وما یقوم بھ رجاالتھا، لیس من اإلسالم، وإنما نقیسھ على 
على رؤیتنا ما نعتقد أنھ یمثل اإلسالم الحق، أي نقیسھ 

،  ذلك بالفكر والفقھ اإلسالمي  لإلسالم، ونستعین على
  . وبالتاریخ والتطبیق اإلسالمي



                       

  
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

    

یل دور مصر العربي ـالموقف الذى یلزم منھ تفع : ثانیا
  :                       االسالمى

العربي  ( والعام )الوطني  ( موقف تكامل الدور الخاص
أما الموقف الذى یلزم   :  " الوحده والتعدد )"االسالمى 

منھ تفعیل دور مصر العربي االسالمى فھو الموقف الذي 
 . ) العربي ، االسالمى(یجعل العالقة بین دور مصر العام 

عالقة تحدید وتكامل ، ولیست ) الوطني( ودورھا الخاص 
، اى یجعل األول یحد كما یحد الكل  عالقة إلغاء وتناقض

ویستند ھذا الموقف . الجزء فیكملھ ویغنیھ ولكن ال یلغیھ
مضمونھا  ةوحدة والتعدد الذي یستند إلى فكرالى مذھب ال

العام ال یلغى  أن الوجود - على المستوى االجتماعي -
 كما أن.  یھـنـیكملھ و یغالوجود الخاص بل یحده ف

أن العالقة بین  - على المستوى الفردي  -مضمونھا 
عالقات االنتماء المتعددة إلى الوجود الخاص والعام ھي 

 .     عالقة تحدید وتكامل ولیست عالقة إلغاء وتناقض
 : مصر جزء فى موقع القلب من االمھ العربیھ االسالمیھ

 - ند الى حقیقة موضوعیھ غیر متوقفة ـھذا الموقف یست
احد ، ھي أن مصر  ةعلى وعى أو اراد -وجودا او عدما 

بعد الفتح العربي االسالمى أصبحت جزءا فى موقع القلب 
وطبقا لھذه الحقیقة . من االمھ العربیة االسالمیھ 

، والقائدة  بئةـالموضوعیة فان مصر ھى القاعدة الیة تع
ربیة ـة ألیة نھضة لالمھ العائدمسیرة ، و الّر ألیة

االسالمیھ ، وانھ حینما تكف مصر عن أداء دور الجزء 
حد  لص الىـفى موقع القلب من األمة العربیة المسلمة تتق

لص ـتقـتـالشلل مقدرة بقیة األجزاء عن أداء أدوارھا ، ف
على أن تؤدى الدور  الى حد الشلل مقدرة مصر ذاتھا

المحددات /  عصمت سیف الدولة دكتور  (.. الذي اختارتھ
 ) ..             ربيـالموضوعیة لدور مصر فى الوطن الع

رافیا والتاریخ ـوھذه الحقیقة الموضوعیة تؤكدھا الجغ
   :                                          والدین

 یاـرافـم مصر یتوسط جغـیـلـحیث ان اق  :رافیاـالجغ:  أوال
، ویربط بین جناحیھا االفریقى  االمھ العربیة المسلمة

  .               واالسیوى
كما ان التاریخ یخبرنا ان دور مصر  : التاریخ:  ثانیا 

  ، فتصبح سیتغیر نوعیا ابتداء من الفتح العربي االسالمى

،  العربیة اإلسالمیةجزء فى موقع القلب من الدولة 
أو فى بغداد  فطالما كانت القیادة المركزیة فى دمشق

قادرة على الدفاع عن حدود الدولة المشتركة كانت مصر 
أما حین  ..فى الدفاع عن ھذه الدولة تؤدى دور الشریك 

تضعف السلطة المركزیة ، فقد كانت مصر تعود الى 
آخر  دورھا الدفاعى ، موحده مع أكثر من قطر عربى

ومع سوریة على الدوام ، ولیست منفردة بذاتھا كما 
  .              كانت قبل الفتح العربى االسالمى

   :                                         الدین:  ثالثا
فقد ورد ذكر مصر فى القرآن الكریم في اكثر من عشرین 

     :  ؛ كما في قولھ تعالى ، منھا ما ھو صریح موضًعا
، ]  61: البقرة [اْھِبُطوا ِمْصًرا َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتْم ﴾  ﴿  

﴿ َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمَرَأِتِھ :  وقولھ تعالى
 یوسف[  َنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا ﴾ ـَأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأْن َیْنَفَع

:  في قولھ تعالى غیر مباشر كماھو، ومنھا ما  ]21: 
َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْلَأْرِض ِإنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم ﴾ ﴿
وأوصى الرسول صلى اهللا علیھ  …]  55:  یوسف[

، فقد روى مسلم في  المسلمین بمصر وأھلھا  وسلم
صلى اهللا علیھ  قال رسول اهللا :  صحیحھ عن أبي ذر قال

،  ھا القیراطإنكم ستفتحون أرضا یذكر فی(  وسلم
     )  ..   فاستوصوا بأھلھا خیرا، فإن لھم ذمة ورحما

كما ورد في أقوال العلماء ما یفید بطرق شتى أن مصر 
 :                   ھي قلب االمھ العربیة االسالمیھ

الشام ال یقوم اإلسالم إال بمصر و( یھ یقول اإلمام ابن تیم
وورد  .)   الشام، وال یموت اإلسالم اال بموت مصر و 

 ألبن الكندي"  فضل مصر المحروسة"  في كتاب
وذَكر ابن عساكر . .  ) وجعلھا اهللا تعالى متوسطة الدنیا(

 : " في مقدِّمة تاریخھ عن أبي بصرة الِغفاري أنھ قال
، وُسلطانھا سلطان األرض  مصر خزائن األرض كلھا

َعَلى  ﴿ َقاَل اْجَعْلِني:  ، أال ترى إلى قول یوسف كلھا
وقال سعید بن أبي  .] . 55: یوسف [َخَزاِئِن اْلَأْرِض ﴾ 

وقال عمرو بن  .)  ، وغوث العباد مصر أم البالد( ھالل
 ) ..  ، تعدل الخالفة والیة مصر جامعة ( العاص

) ألبن الكندىالمحروسة مصر فضائل مـنـقـول من كتاب (
  
 

القومیة العربیة تعنى الحیاد اإلیجابى وتعنى   إن. . نھایة حكم العمالء ، ونھایة مناطق النفوذ تعني إن القومیة العربیة
 .. إن القومیة العربیة تعنى أن سیاستنا تنبع من ضمیرنا لمصلحة أھلنا ولمصلحة الشعب العربى كلھ .. عدم االنحیاز 


