
                                                                                                          

      

                       .. اإلقلیميالبعد 

لتحدید المجاالت  من المستلزمات الضروریة 

                      : من القانون ، فجاء ھذا التعریف الطریف في الفصل الثاني 

الفضاءات األرضیة والبحریة والجویة التي تمارس علیھا الدولة سیادتھا أو والیتھا طبق 

ویشمل اإلقلیم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة اإلقلیم والسفن التي ترفع 

                                                                                                         

رة في الجو ، ئطاعلى حمایة ولو یحرصون 

 یتنصلون من المسؤولیة في التعامل بایجابیة مع

 لیبیا ل منذ خمس سنوات ، ومثلما حصل خارجي مثلما ھو حاصل  في سوریا 

                                                                                      

لممكن امن  ھفان، غیر ممكن وغیر مطلوب 

ولة بان تكون منسجمة مع محیطھا ، وموقعھا وعمقھا 

، وتساعد على تخفیف االرھاب على  من جھة

الى تنظیمات ارھابیة في الخارج تماما مثل 

ووضع قوانین رادعة تتعامل مع المشاركین في انشطة ارھابیة خارج القطر ، بمثل ما یعامل بھ الناشطون في 

                                                             

الى  ھتتحول الفوضى واالرھاب الحاصلة فی

ورجاحة العقل ھو التزام الصمت  الحكمةالنسبة الصحاب 

وحتى لو أدى االمر كذلك .. وتفتیتھا لالوطان 

لكي ، الى الحفاظ على عالقات متمیزة مع الدول الداعمة لالرھاب في اي موقع من المواقع التي یترعرع فیھا بالقرب منا 

                                                                           

ي ، ولكن ال بد ان نضع في من المھم جدا تغییر المنظومة القانونیة لمواجھة ھذا الخطر الداھم على المستوى القطر

 بأبعادھاالقومي ، ولھ حاضنة قومیة على المستوى 

كفصل من فصول  اإلرھابییناستھداف تونس من طرف 

صھیوینة من خالل البیادق الذي تحركھ حكومات الدول االستعماریة والمؤسسات ال

أبواق رجعیة وعصابات مالیة و وأنظمة إرھابیة

  اإلقلیمیةودعاة ، وسماسرة ، ومھربین ، وطابورا خامسا في كل قطر ، وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدول 

 اإلرھابمن خالل خریطة أیضا واضحة لھذا الملف 

.. مصر ولیبیا وتونس والجزائر غربا  إلى

التي القوى والحكومات واألنظمة العربیة  التي تحتضنھ وتمولھ وتغذیھ لكي یكون عنوانا للفوضى ، 

                                           ..مشروع قومي یمكن أن یستھدف وجودھا ومصالحھا 

  !! .. فاقد الشئ ال یعطیھ: وبینھما طبیعة االشیاء 

                                                         

                                                                                                          
   .. عبد الناصر ھو الحل

  

 

                                                     

البعد بین البعد القومي و اإلرھاب                      

من المستلزمات الضروریة وھذا  ،، تعریف الوطن  اإلرھابھا قانون 

، فجاء ھذا التعریف الطریف في الفصل الثاني  اإلرھابالمواقع التي سیتم فیھا مقاومة 

الفضاءات األرضیة والبحریة والجویة التي تمارس علیھا الدولة سیادتھا أو والیتھا طبق 

ویشمل اإلقلیم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة اإلقلیم والسفن التي ترفع  ... المعاھدات الدولیة المصادق علیھا

                                                                                                         

یحرصون  ، الذیند االقلیمیین الخلفیة االقلیمیة للدولة عن

یتنصلون من المسؤولیة في التعامل بایجابیة مع ھم حینما تكون تابعة لسلطتھم االقلیمیة ، لكن

خارجي مثلما ھو حاصل  في سوریا عدوان  وطان بأكملھا من 

                                                                                      ..  اوبعـدھ 2011

غیر ممكن وغیر مطلوب نشاط الدولة خارج حدودھا االقلیمیة أن یتعدى وحتى وان كان التنصیص على 

ولة بان تكون منسجمة مع محیطھا ، وموقعھا وعمقھا لدروح قومیة تسمح لسیاسة ا لھا 

من جھةة اجراءات عملیة تسمح بحمایة القطر عدمن خالل 

الى تنظیمات ارھابیة في الخارج تماما مثل تجریم االنظمام ،  على غرار من جھة ثانیة 

ووضع قوانین رادعة تتعامل مع المشاركین في انشطة ارھابیة خارج القطر ، بمثل ما یعامل بھ الناشطون في 

                                                                                                                             

تتحول الفوضى واالرھاب الحاصلة فی،  آخرقطر عربي  األمر اذا تعلق بأيف.. غیر ان الحاصل ھو عكس ذلك تماما 

النسبة الصحاب ب ویكون المطلوب .. باصاحب االقلیم وأھلھ 

لالوطان  الممنھج تخریب الن ع السكوتألمر الى حتى ولو أدى ا

الى الحفاظ على عالقات متمیزة مع الدول الداعمة لالرھاب في اي موقع من المواقع التي یترعرع فیھا بالقرب منا 

                                                                           .. باالجوار  لیفعل بنا ما فعلھ

من المھم جدا تغییر المنظومة القانونیة لمواجھة ھذا الخطر الداھم على المستوى القطر

على المستوى  إستراتیجیةمشروع معقد لھ أھداف 

استھداف تونس من طرف  یأتيوفي ھذا السیاق ..  الدینیة والحضاریة واالجتماعیة 

الذي تحركھ حكومات الدول االستعماریة والمؤسسات ال لإلرھاب

إرھابیةمن جماعات بمختلف أنواعھا ، أكثر  أودین 

ودعاة ، وسماسرة ، ومھربین ، وطابورا خامسا في كل قطر ، وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدول 

لھذا الملف القومیة  األبعاد الخاصة باالرھاب ، فان

إلىالممتدة على طول الوطن العربي وعرضھ ، من سوریا والعراق والیمن شرقا ، 

القوى والحكومات واألنظمة العربیة  التي تحتضنھ وتمولھ وتغذیھ لكي یكون عنوانا للفوضى ، 

مشروع قومي یمكن أن یستھدف وجودھا ومصالحھا  أي

وبینھما طبیعة االشیاء  .. قلیمیة اال ةالدولھذه طبیعة المعركة القومیة ، وتلك طبیعة 

  

                                                      

                                                                                                                      
عبد الناصر ھو الحل          

                   

            

    

  
                                                    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

ھا قانون التي طرح اإلشكالیاتمن بین 

المواقع التي سیتم فیھا مقاومة و

الفضاءات األرضیة والبحریة والجویة التي تمارس علیھا الدولة سیادتھا أو والیتھا طبق   :الوطني  اإلقلیم  "یمثل 

المعاھدات الدولیة المصادق علیھا

                                                                                                          ."  علمھا أینما وجدت

الخلفیة االقلیمیة للدولة عن یتضح من خالل ھذا التعریفو

حینما تكون تابعة لسلطتھم االقلیمیة ، لكنأو سفینة في عرض البحر 

وطان بأكملھا من أھ ل تتعرض ما 

2011خالل العدوان األطلسي سنة 

وحتى وان كان التنصیص على  

 القوانینبعض أن تكون  عملیا 

من خالل ، الحضاري والقومي 

من جھة ثانیة الدول المستھدفة مثل سوریا 

ووضع قوانین رادعة تتعامل مع المشاركین في انشطة ارھابیة خارج القطر ، بمثل ما یعامل بھ الناشطون في ،  الداخل

                                                                ..الداخل 

غیر ان الحاصل ھو عكس ذلك تماما 

باصاحب االقلیم وأھلھ شأن داخلي خاص 

حتى ولو أدى ا والتظاھر بالحیاد ،

الى الحفاظ على عالقات متمیزة مع الدول الداعمة لالرھاب في اي موقع من المواقع التي یترعرع فیھا بالقرب منا 

لیفعل بنا ما فعلھا في وقت الحق ، نیداھم

من المھم جدا تغییر المنظومة القانونیة لمواجھة ھذا الخطر الداھم على المستوى القطر

مشروع معقد لھ أھداف ھو الیوم  اإلرھاب أن الحسبان

الدینیة والحضاریة واالجتماعیة 

لإلرھاب واإلقلیميالمشروع الدولي 

دین التي صنعتھا على مدى عق

ودعاة ، وسماسرة ، ومھربین ، وطابورا خامسا في كل قطر ، وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدول ..  إعالمیة

الخاصة باالرھاب ، فان ورغم تشابك العالقات !!..

الممتدة على طول الوطن العربي وعرضھ ، من سوریا والعراق والیمن شرقا ، 

القوى والحكومات واألنظمة العربیة  التي تحتضنھ وتمولھ وتغذیھ لكي یكون عنوانا للفوضى ،  إلى باإلضافةوھذا 

أي إضعاف إلىفي النھایة تؤدي 

ھذه طبیعة المعركة القومیة ، وتلك طبیعة 



   

  .. مواطن 

  .. أني مواطن .. كل ما أعرفھ 

  وبالدي من أغنى بالد العالمین 

  ..ا جائع وأن

  .. وأطفالي حفاة 

  وبیتي مؤّجر 

  تــُــھــدر  وبرامیل النفط 

  ،كل حین 

  .. في حیاض اآلخرین 

  ، وأنا ابن األرض

 ..مْدین  

  

  ) .أحمد مطر ( 

                    

  

 .طرفة 

   ..الزمن لص ظریف یسرق شبابنا 

عمر بن (  . أحب الناس الي ، من رفع الي عیوبي

  كیف تتمنین زوج المستقبل ؟؟

أرید فیھ ثالثة خصال ، أن یكون غنیا ، وثریا ، 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

طرفة         
 

 

 

 
  
  

الزمن لص ظریف یسرق شبابنا   *

أحب الناس الي ، من رفع الي عیوبي *

  ) .الخطاب 

كیف تتمنین زوج المستقبل ؟؟ :األولى 

أرید فیھ ثالثة خصال ، أن یكون غنیا ، وثریا ،  :الثانیة 

 ! ..وصاحب ثروة طائلة 



، وال أن ظروف ومعادالت الخمسینیات والستینیات ھي ذاتھا 

،  ، مات وھو في الثانیة والخمسین1970

تكتمل ، مات مبكرا، وقبل أن  ، مات في وسط معارك وتحدیات صعبة فریدة

، وھو ما یفسر ضراوة وصخب الھجوم علیھ 

وعلى عصره، تماما كما یفسر رسوخ صورتھ وإلھامھ في وجدان نخب ثوریة وقواعد جماھیریة واسعة، وإلى حد 

جتماعیة في المنطقة العربیة، ومرادفا ألحالم 

، أو كأنھ لم یمت بعد، فلم یكن  ، یبدو الصراع حول اسم عبد الناصر حارا فوارا، وكأن الرجل مات لتوه باألمس

نتذكر أیامھ، بل امتزج اسمھ بصلب معارك 

، وتحولت إلى فتات منثور،  أمة عربیة واسعة مطحونة، حلمت بمجدھا مع الرجل، وذھبت ریحھا بعد عصره

وحروب طوائف وقبائل وممالك، ومیدان رمایة ومھالك دمویة، تفكك المفكك، وتنزل بحالة الوجود العربي إلى ما 

ع على جثة األمة رایات رجعیة صفیقة، إدعت أنھا تتجاوز عبد الناصر، فإذا بھا 

تتجاوز الوجود العربي نفسھ، وتحول خرائط األمة إلى حدائق حیوانات، وتحول شریعة اإلسالم إلى شرائع غاب، 

، وتتراجع بسرعة الصوت بعد سنوات من وفاة عبد الناصر، 

كانت قوة اندفاع النھوض الناصري تقاوم بفیزیاء القصور الذاتي، وتكمل نصف الدورة إلى غایتھا بالنصر المخطوف 

وبخیانة السیاسة  ، للذین عبروا» رواـھب

، وبإعادتھا إلى  ، وبإخراج مصر عن ملتھا القیادیة في أمتھا العربیة

، وباستبدال االحتالل األمریكي السیاسي الزاحف باالستعمار البریطاني 

،  البریطاني إلى مقر السفارة األمریكیة المتضخمة المحصنة بجاردن سیتي

، وبالخصخصة التي تحولت إلى  وبوضع اقتصاد مصر تحت وصایة المعونة األمریكیة وصندوق النقد والبنك الدولیین

ائز االنتاجیة الكبرى في ، وبتفكیك الرك ، وبعھود نھب عام لم تشھد مصر لھ مثیال في تاریخھا األلفي

، وبإحالل النفوذ الطاغي لرأسمالیة المحاسیب محل الحضور المضئ لقوى الشعب 

، وبتحویل  ، وبنزع سالح سیناء الذي انتھى إلى نزع سیادة قرار السیاسة واالقتصاد في القاھرة

،  ، تحولت فیھ عائلة الحكم إلى مركز للكون المصري المتداعي

للعائلة وحوارییھا من الملیاردیرات »  عزبة

المصري إلى غبار ، وحولت المجتمع  ، فیما لم تترك للمجتمع بسواده األعظم سوى حق الھجرة والھروب

، وكانت  ، وینكسر عمودھا الفقري، وتتحول إلى كائن رخو یشبھ األمیبا البدائیة

، فیما كان المجتمع یجري تحطیمھ بالمقابل، 

، وتسیطر علیھ أطیاف الیمین الدیني الرجعي المتخـــلف، تستــثمر وتتغذى على بؤس 

، ثم خاطب بؤس  ویأس ما كان مجتمعا ناھضا مع عبد الناصر، فقد خاطب الیمین الدیني یأس المجتمع كجمعیة دینیة

، وتائھ على  اریخ والجغرافیا، ومع ضعف الطلب على السیاسة في مجتمع مھاجر من الت

، تفشت سطوة الیمین الدیني، وتشارك مع سلطة النھب في عناوین السیطرة المزدوجة، 

  وـالدیني ھن ـ، كان الیمی ن الدیني تحكم في المجتمع

 عبد الناصر ھو الحل

  عبد الحلیم قندیل

         
، وال أن ظروف ومعادالت الخمسینیات والستینیات ھي ذاتھا  ، الیتصور أحد أن عبد الناصر سیعود من موتھ

1970سبتمبر  28وقد رحل جمال عبد الناصر إلى جوار ربھ كما ھو معروف في 

، مات في وسط معارك وتحدیات صعبة فریدة مات وھو في أوج عطائھ ونضجھ وتألقھ

، وھو ما یفسر ضراوة وصخب الھجوم علیھ  ، وبدت وفاتھ المفاجئة كقوس مفتوح على عقود وعھود تلت

وعلى عصره، تماما كما یفسر رسوخ صورتھ وإلھامھ في وجدان نخب ثوریة وقواعد جماھیریة واسعة، وإلى حد 

جتماعیة في المنطقة العربیة، ومرادفا ألحالم یبدو معھ الصراع حول اسم عبد الناصر مرادفا لجوھر الصراعات اال

     . نھوض وئدت بعد سنوات على رحیلھ

، یبدو الصراع حول اسم عبد الناصر حارا فوارا، وكأن الرجل مات لتوه باألمس

نتذكر أیامھ، بل امتزج اسمھ بصلب معارك عبد الناصر من العابرین في الكالم العابر، ولم یكن مجرد زعیم أو قائد 

أمة عربیة واسعة مطحونة، حلمت بمجدھا مع الرجل، وذھبت ریحھا بعد عصره

وحروب طوائف وقبائل وممالك، ومیدان رمایة ومھالك دمویة، تفكك المفكك، وتنزل بحالة الوجود العربي إلى ما 

ع على جثة األمة رایات رجعیة صفیقة، إدعت أنھا تتجاوز عبد الناصر، فإذا بھا ، وتتصار

تتجاوز الوجود العربي نفسھ، وتحول خرائط األمة إلى حدائق حیوانات، وتحول شریعة اإلسالم إلى شرائع غاب، 

    .وتقیم حفالت لقطع الرؤوس وإھالك الحرث والنسل بالجملة

، وتتراجع بسرعة الصوت بعد سنوات من وفاة عبد الناصر،  مصر تذوى وتضعف، كانت 

كانت قوة اندفاع النھوض الناصري تقاوم بفیزیاء القصور الذاتي، وتكمل نصف الدورة إلى غایتھا بالنصر المخطوف 

ھب«، بعدھا بدأ االنكسار واالنھیار، بخیانة الذین 

، وبإخراج مصر عن ملتھا القیادیة في أمتھا العربیة » السداح مداح «

، وباستبدال االحتالل األمریكي السیاسي الزاحف باالستعمار البریطاني  من جدید»  االحتاللي

البریطاني إلى مقر السفارة األمریكیة المتضخمة المحصنة بجاردن سیتي»  لساميالمندوب ا

وبوضع اقتصاد مصر تحت وصایة المعونة األمریكیة وصندوق النقد والبنك الدولیین

، وبعھود نھب عام لم تشھد مصر لھ مثیال في تاریخھا األلفي

، وبإحالل النفوذ الطاغي لرأسمالیة المحاسیب محل الحضور المضئ لقوى الشعب  الصناعات العسكریة والمدنیة

، وبنزع سالح سیناء الذي انتھى إلى نزع سیادة قرار السیاسة واالقتصاد في القاھرة

، تحولت فیھ عائلة الحكم إلى مركز للكون المصري المتداعي ظام ملكي مقنعالنظام الجمھوري من داخلھ إلى ن

عزبة «، وجعلت مصر حكرا و شفطت الثروة والسلطة إلى حلوقھا وجیوبھا

، فیما لم تترك للمجتمع بسواده األعظم سوى حق الھجرة والھروب

، وینكسر عمودھا الفقري، وتتحول إلى كائن رخو یشبھ األمیبا البدائیة كانت الدولة تتحطم من داخلھا

، فیما كان المجتمع یجري تحطیمھ بالمقابل،  عائلة السلطان وبیتھ على رأس كرسي السلطة الخائنة الناھــــبة

، وتسیطر علیھ أطیاف الیمین الدیني الرجعي المتخـــلف، تستــثمر وتتغذى على بؤس  ــــیھ

ویأس ما كان مجتمعا ناھضا مع عبد الناصر، فقد خاطب الیمین الدیني یأس المجتمع كجمعیة دینیة

، ومع ضعف الطلب على السیاسة في مجتمع مھاجر من الت

، تفشت سطوة الیمین الدیني، وتشارك مع سلطة النھب في عناوین السیطرة المزدوجة،  

ن الدیني تحكم في المجتمعـل الیمیـ، وكانت عوائ م في قصر السلطة

، الیتصور أحد أن عبد الناصر سیعود من موتھ بالطبع

   … الیوم

وقد رحل جمال عبد الناصر إلى جوار ربھ كما ھو معروف في 

مات وھو في أوج عطائھ ونضجھ وتألقھ

، وبدت وفاتھ المفاجئة كقوس مفتوح على عقود وعھود تلت تجربتھ

وعلى عصره، تماما كما یفسر رسوخ صورتھ وإلھامھ في وجدان نخب ثوریة وقواعد جماھیریة واسعة، وإلى حد 

یبدو معھ الصراع حول اسم عبد الناصر مرادفا لجوھر الصراعات اال

نھوض وئدت بعد سنوات على رحیلھ

، یبدو الصراع حول اسم عبد الناصر حارا فوارا، وكأن الرجل مات لتوه باألمس نعم

عبد الناصر من العابرین في الكالم العابر، ولم یكن مجرد زعیم أو قائد 

أمة عربیة واسعة مطحونة، حلمت بمجدھا مع الرجل، وذھبت ریحھا بعد عصره

وحروب طوائف وقبائل وممالك، ومیدان رمایة ومھالك دمویة، تفكك المفكك، وتنزل بحالة الوجود العربي إلى ما 

، وتتصار تحت الحد اإلنساني

تتجاوز الوجود العربي نفسھ، وتحول خرائط األمة إلى حدائق حیوانات، وتحول شریعة اإلسالم إلى شرائع غاب، 

وتقیم حفالت لقطع الرؤوس وإھالك الحرث والنسل بالجملة

، كانت  وفي قلب األمة المعذبة

كانت قوة اندفاع النھوض الناصري تقاوم بفیزیاء القصور الذاتي، وتكمل نصف الدورة إلى غایتھا بالنصر المخطوف 

، بعدھا بدأ االنكسار واالنھیار، بخیانة الذین  1973في حرب أكتوبر 

«، وبانفتاح  لنصر السالح

االحتاللي «القید االستعماري 

المندوب ا «، وبنقل دار  القدیم

وبوضع اقتصاد مصر تحت وصایة المعونة األمریكیة وصندوق النقد والبنك الدولیین

، وبعھود نھب عام لم تشھد مصر لھ مثیال في تاریخھا األلفي » مصمصة «

الصناعات العسكریة والمدنیة

، وبنزع سالح سیناء الذي انتھى إلى نزع سیادة قرار السیاسة واالقتصاد في القاھرة العاملة المنتجة

النظام الجمھوري من داخلھ إلى ن

شفطت الثروة والسلطة إلى حلوقھا وجیوبھا

، فیما لم تترك للمجتمع بسواده األعظم سوى حق الھجرة والھروب الجدد

  .. بشري بائس یائس

كانت الدولة تتحطم من داخلھا 

عائلة السلطان وبیتھ على رأس كرسي السلطة الخائنة الناھــــبة

ــــیھویموت حس السیاسة ف

ویأس ما كان مجتمعا ناھضا مع عبد الناصر، فقد خاطب الیمین الدیني یأس المجتمع كجمعیة دینیة

، ومع ضعف الطلب على السیاسة في مجتمع مھاجر من الت المجتمع كجمعیة خیریة

 أرصفة التسول واالستجداء

م في قصر السلطةــكانت عائلة النھب تحك



المالزم لسلطة النھب والتفكیك العام، وجمعتھما معا رغبة االنتقام وتصفیة الحساب مع عبد الناصر 

  .1973، والتنافس على قیادة عصر االنحطاط التاریخي الطویل بعد حرب أكتوبر 

ریكیة تخطط لحملة التكفیر وفي نفق االنحطاط الطویل المریر، كانت آالف التفاصیل تتوالى وتجتمع، المخابرات األم

،  بعصر عبد الناصر ومشروعھ، وسلطة السادات ـ فمبارك ـ تنفذ، وفوائض البترو ـ دوالر الرجعیة تدفع وتدعم

، وتبذل غایة جھدھا وملیاراتھا في تغذیة 

، وآمالھا في النھوض والتوحید والتقدم، وتحل 

،  ، وتفكك العروة الوثقى بین العروبة واإلسالم

طنیة لكل بلد عربي في مقتل، ، وتضرب الوحدة الو

وتحل الھویة الطائفیة محل الھویة القومیة، وتحول الوجود العربي إلى أعراق وطوائف متنازعة متحاربة إلى یوم 

، وكشف أثرھا الفعلي المدمر كأداة تفكــــیك ال كسبیل 

، وصرف أبصارھم عن واجب الوقت في االستقالل الوطني 

والتصنیع الشامل والعدالة االجتماعیة والتوحید القومي، واالنحطاط بالمجتمعات إلى عصور الرعایا والسبایا وملك 

كان المطلوب تفكیك القاعدة ، وقد  ، وعن وعي بكونھا قاعدة التكوین العربي الحدیث

المركزیة، وفتح الطریق النھیارات توالت في أقطار األمة كلھا، وكانت كلمة السر ھي دفن مشروع عبد الناصر 

  . ، وتحویل الشعب المصري إلى أمة من عبید

قاع، كانت صورة عبد الناصر تحارب من جدید، وكان الشعب المصري 

ینھض بعد أن احتفلوا بموتھ، وكانت صورة عبد الناصر ھي الوحیدة التي ترفع في میادین وشوارع الثورة المصریة 

كلنا كده  «الجدیدة، وكانت أغاني عصره ھي العنوان والوجدان في میدان التحریر، كانت الحشود تجتمع على إیقاع 

، ولم یرفع في  » یبان في الصــــورة عمره ما ح

، ولم یكن ینقصھم  ، فالمصـــریون بطبیعتھــــم أكثر شعوب العالم تدینا

ریزي ـ، وھو ما یفسر اختیار الناس الغ

،  ، فھي ـ أي الصورة ـ اختصار رمزي بلیغ مكثف ألشواق مصر المكـــنونة

حولت آالف صــور ، فت المنافس لحكم جماعة النھـــب

، تحــولت آالف الصور إلى مالیین في میادین 

، فقد كان  كان االختـــیار الغـــریزي لصور عـــبد الناصر معبرا عن حقیـــقة ومغـــزى ثــورات مصر الجـــدیدة

، كان الشعب المصري یقرر طالقھ البائن 

انوا حكاما في السلطة انقلبوا على مشروع عبد الناصر، 

، كان قرار الشعب المصري  ، وجمعھا دین االنتقام من عبد الناصر وعصره

،  1952یولیو  23یونیو ھي التجـــدید بموازین اللحظة لثورة 

وأن ثورة الناس األحرار ھي التطور العصري لثورة الضباط األحرار، فقد جرى االنقالب بسھولة على ثورة عبد 

، وكان الناس ھذه المرة جاھزین  ، لكنھا لم تكـــن بالناس

، وصور جنازة عبد الناصر التي ال مثیل لھا 

، وتجدیده وتطویره  ، وتثبت رغبة األمة الكامنة في استعادة الحلم وابتعاثھ من جدید

لخمسینیات والستینیات وصوال لحرب أكتوبر 

المالزم لسلطة النھب والتفكیك العام، وجمعتھما معا رغبة االنتقام وتصفیة الحساب مع عبد الناصر 

، والتنافس على قیادة عصر االنحطاط التاریخي الطویل بعد حرب أكتوبر 

وفي نفق االنحطاط الطویل المریر، كانت آالف التفاصیل تتوالى وتجتمع، المخابرات األم

بعصر عبد الناصر ومشروعھ، وسلطة السادات ـ فمبارك ـ تنفذ، وفوائض البترو ـ دوالر الرجعیة تدفع وتدعم

، وتبذل غایة جھدھا وملیاراتھا في تغذیة  وتنشئ مئات المؤسسات والمنابر واألقنعة السیاسیة والدینیة واإلعالمیة

، وآمالھا في النھوض والتوحید والتقدم، وتحل  النظر عن حقیقة وجود األمة العربیة، ولفت 

، وتفكك العروة الوثقى بین العروبة واإلسالم ، تضل بھا الناس عن سواء السبیل» 

، وتضرب الوحدة الو وبین أولویة التوحید العربي وكفالة تضامن أمم العالم اإلسالمي

وتحل الھویة الطائفیة محل الھویة القومیة، وتحول الوجود العربي إلى أعراق وطوائف متنازعة متحاربة إلى یوم 

، وكشف أثرھا الفعلي المدمر كأداة تفكــــیك ال كسبیل  ، وھــــو ما كشــــف زیف مفھوم الخالفة المدعاة

، وصرف أبصارھم عن واجب الوقت في االستقالل الوطني  »الالت والعــــزى «حروب 

والتصنیع الشامل والعدالة االجتماعیة والتوحید القومي، واالنحطاط بالمجتمعات إلى عصور الرعایا والسبایا وملك 

، وعن وعي بكونھا قاعدة التكوین العربي الحدیث الیمین، وتدمیر مصر بالذات

المركزیة، وفتح الطریق النھیارات توالت في أقطار األمة كلھا، وكانت كلمة السر ھي دفن مشروع عبد الناصر 

، وتحویل الشعب المصري إلى أمة من عبید واجتثاث سیرتھ، وعدم السماح بإحیاء ركائز حلمھ من جدید

قاع، كانت صورة عبد الناصر تحارب من جدید، وكان الشعب المصري  وفي لحظة االرتطام بالقاع الذي لیس بعده

ینھض بعد أن احتفلوا بموتھ، وكانت صورة عبد الناصر ھي الوحیدة التي ترفع في میادین وشوارع الثورة المصریة 

الجدیدة، وكانت أغاني عصره ھي العنوان والوجدان في میدان التحریر، كانت الحشود تجتمع على إیقاع 

عمره ما ح ، اللي ح یھرب م المیدان «، وعلى إیقاع 

، فالمصـــریون بطبیعتھــــم أكثر شعوب العالم تدینا میادین الثورة أي شعار دیني وال شبھ دیني

، وھو ما یفسر اختیار الناس الغ معانـــى العـــدل والنـــھوضت أرواحھم وأشواقھم إلى 

، فھي ـ أي الصورة ـ اختصار رمزي بلیغ مكثف ألشواق مصر المكـــنونة التلـــقائى لصورة عبد الناصر بالذات

المنافس لحكم جماعة النھـــب»  القرین «وھو ما بدا ظاھرا متحدیا مع حكم الیمین الدیني 

، تحــولت آالف الصور إلى مالیین في میادین  2011ینایر  25عبد الناصـــر التي رفعـــت في میادین ثورة 

  ..  2013یونیو  30الموجـــة الثـــوریة األعظـــم في 

كان االختـــیار الغـــریزي لصور عـــبد الناصر معبرا عن حقیـــقة ومغـــزى ثــورات مصر الجـــدیدة

، كان الشعب المصري یقرر طالقھ البائن  1952یولیو  23الشعب المصري یرید وصل ما انقطع مع الثورة األم في 

انوا حكاما في السلطة انقلبوا على مشروع عبد الناصر، ، وسواء ك مع جماعات المنتقمین من عبد الناصر وعصره

، وجمعھا دین االنتقام من عبد الناصر وعصره أو جماعات یمین دیني خلفتھم في الحكم

یونیو ھي التجـــدید بموازین اللحظة لثورة  30ینایر و 25، وأن ثورة 

وأن ثورة الناس األحرار ھي التطور العصري لثورة الضباط األحرار، فقد جرى االنقالب بسھولة على ثورة عبد 

، لكنھا لم تكـــن بالناس الناصر لسبب ظاھر جدا، ھو أنھا كانت ثورة للناس

  ..  » مالیین الشـعب تدق الكعب

، وصور جنازة عبد الناصر التي ال مثیل لھا 1967یونیو 10و 9لمشاھد الملیونیـــة تستعـــید صــــور ھبة 

، وتثبت رغبة األمة الكامنة في استعادة الحلم وابتعاثھ من جدید 

لخمسینیات والستینیات وصوال لحرب أكتوبر ، وفي ظروف متغیرة عما كانت علیھ في ا

  

المالزم لسلطة النھب والتفكیك العام، وجمعتھما معا رغبة االنتقام وتصفیة الحساب مع عبد الناصر »  القرین «

، والتنافس على قیادة عصر االنحطاط التاریخي الطویل بعد حرب أكتوبر  وعصره ومجتمعھ

وفي نفق االنحطاط الطویل المریر، كانت آالف التفاصیل تتوالى وتجتمع، المخابرات األم

بعصر عبد الناصر ومشروعھ، وسلطة السادات ـ فمبارك ـ تنفذ، وفوائض البترو ـ دوالر الرجعیة تدفع وتدعم

وتنشئ مئات المؤسسات والمنابر واألقنعة السیاسیة والدینیة واإلعالمیة

، ولفت  طفح الیمین الدیني

 الخالفة «أوھاما من نوع 

وبین أولویة التوحید العربي وكفالة تضامن أمم العالم اإلسالمي

وتحل الھویة الطائفیة محل الھویة القومیة، وتحول الوجود العربي إلى أعراق وطوائف متنازعة متحاربة إلى یوم 

، وھــــو ما كشــــف زیف مفھوم الخالفة المدعاة یبعثون

حروب توحید، وإشغال الناس ب

والتصنیع الشامل والعدالة االجتماعیة والتوحید القومي، واالنحطاط بالمجتمعات إلى عصور الرعایا والسبایا وملك 

الیمین، وتدمیر مصر بالذات

المركزیة، وفتح الطریق النھیارات توالت في أقطار األمة كلھا، وكانت كلمة السر ھي دفن مشروع عبد الناصر 

واجتثاث سیرتھ، وعدم السماح بإحیاء ركائز حلمھ من جدید

وفي لحظة االرتطام بالقاع الذي لیس بعده

ینھض بعد أن احتفلوا بموتھ، وكانت صورة عبد الناصر ھي الوحیدة التي ترفع في میادین وشوارع الثورة المصریة 

الجدیدة، وكانت أغاني عصره ھي العنوان والوجدان في میدان التحریر، كانت الحشود تجتمع على إیقاع 

، وعلى إیقاع  » عایزین صورة

میادین الثورة أي شعار دیني وال شبھ دیني

ت أرواحھم وأشواقھم إلى ، بل انشّد دین

التلـــقائى لصورة عبد الناصر بالذات

وھو ما بدا ظاھرا متحدیا مع حكم الیمین الدیني 

عبد الناصـــر التي رفعـــت في میادین ثورة 

الموجـــة الثـــوریة األعظـــم في 

كان االختـــیار الغـــریزي لصور عـــبد الناصر معبرا عن حقیـــقة ومغـــزى ثــورات مصر الجـــدیدة 

الشعب المصري یرید وصل ما انقطع مع الثورة األم في 

مع جماعات المنتقمین من عبد الناصر وعصره

أو جماعات یمین دیني خلفتھم في الحكم

، وأن ثورة  أن ثوراتھ واحدة متصلة

وأن ثورة الناس األحرار ھي التطور العصري لثورة الضباط األحرار، فقد جرى االنقالب بسھولة على ثورة عبد 

الناصر لسبب ظاھر جدا، ھو أنھا كانت ثورة للناس

مالیین الشـعب تدق الكعب «لترجــــمة ایقاع 

لمشاھد الملیونیـــة تستعـــید صــــور ھبة كانت ا 

 في مطلق التاریخ اإلنساني

، وفي ظروف متغیرة عما كانت علیھ في ا بمقاییس عصر مختلف

1973.  

  



كانت شعارات الناس التلقائیة ظاھرة في ثوراتھم الجدیدة، وكانت مطالب العیش والحریة والعدالة والكرامة 

واالستقالل ھي جوھر القصة الثوریة، فھذه المطالب التلقائیة ھي جوھـــــر مشروع عبد الناصر، فجوھر ما تبقى من 

االستقالل الوطنى ـ التوحید العربي ـ الدیمقراطیة للشعب ـ 

، ھذه  ) الكفایة والعدل ـ أولویة العلم والتكنولوجیا والتصنیع ـ التجدید الحضاري ـ عولمة الضد أو باندونج الجدیدة

،  ، والتي ال یقوم بدونھا نھوض لمصر وال ألمتھا العربیة

، وترك  ، فقد مات الرجل دون مشروعھ وحلمھ

 . ، وعلى رجاء الیقظة اآلتیة من مصر مجددا

قالوا  ، في سمعت  

تونس یعتبروني 

 !! ..صھیوني 

كانت شعارات الناس التلقائیة ظاھرة في ثوراتھم الجدیدة، وكانت مطالب العیش والحریة والعدالة والكرامة 

واالستقالل ھي جوھر القصة الثوریة، فھذه المطالب التلقائیة ھي جوھـــــر مشروع عبد الناصر، فجوھر ما تبقى من 

االستقالل الوطنى ـ التوحید العربي ـ الدیمقراطیة للشعب ـ  (الناصر ھو مشروعھ للنھوض، وبركائزه السبع 

الكفایة والعدل ـ أولویة العلم والتكنولوجیا والتصنیع ـ التجدید الحضاري ـ عولمة الضد أو باندونج الجدیدة

، والتي ال یقوم بدونھا نھوض لمصر وال ألمتھا العربیة ھي المبادئ والقیم السبع لمشروع عبد الناصر مجددا

، فقد مات الرجل دون مشروعھ وحلمھ وھذا ھو المعنى الذي نقصده حین نقول أن عبد الناصر ھو الحل

، وعلى رجاء الیقظة اآلتیة من مصر مجددا الحلم ألمتھ التي ضاعت بعده في الزحام، وتعیش في الركام

                                       

  

كانت شعارات الناس التلقائیة ظاھرة في ثوراتھم الجدیدة، وكانت مطالب العیش والحریة والعدالة والكرامة 

واالستقالل ھي جوھر القصة الثوریة، فھذه المطالب التلقائیة ھي جوھـــــر مشروع عبد الناصر، فجوھر ما تبقى من 

الناصر ھو مشروعھ للنھوض، وبركائزه السبع عبد 

الكفایة والعدل ـ أولویة العلم والتكنولوجیا والتصنیع ـ التجدید الحضاري ـ عولمة الضد أو باندونج الجدیدة

ھي المبادئ والقیم السبع لمشروع عبد الناصر مجددا

وھذا ھو المعنى الذي نقصده حین نقول أن عبد الناصر ھو الحل

الحلم ألمتھ التي ضاعت بعده في الزحام، وتعیش في الركام

 

 

                                     
  

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أعمل روحك ما 

..أحسن سمعتش   



    

   

  .ال یحق التصویت للنساء : ـ في الفاتیكان 

  . 1931سنة : ـ في البرتغال 

  . 1957سنة : ـ في مالیزیا 

  . 1963ـ في ایران سنة 

  . 1917سنة 

  . 1919سنة : ـ في ھوالندا 

  . 1931سنة : ـ في البرازیل 

  . 1946سنة : في الكامرون 

  . 1952سنة : ـ في ساحل العاج 

  . 1952سنة : ـ في نیجیریا 

  . 1957سنة : 

  . 1952سنة 

  . 1956سنة : 

  . 1949سنة : 

  .  1980سنة : 

  1974سنة  :ـ في األردن 

  . 2005سنة  :في الكویت 

  . 2002سنة : في البحرین 

  . 1997سنة 

  . 2003سنة : ـ في سلطنة عمان 

  . 2011سنة :  في السعودیة

الوالیات المتحدة في بعض 

، وقد  ُمنح ھذا الحق للنساء االقطاعیات ، ثم تم الغاؤه  

وظھر حق التصویت رسمیا بالنسبة للمراة  في نیوزلندا سنة 

بیة وقد وصل الى بعض الدول العر

  

 ..العالم دول حق التصویت للمرأة في 

ـ في الفاتیكان 

ـ في البرتغال 

ـ في مالیزیا 

ـ في ایران سنة 

سنة : ـ في كندا 

ـ في ھوالندا 

ـ في البرازیل 

في الكامرون  ـ

ـ في ساحل العاج 

ـ في نیجیریا 

: ـ في تونس 

سنة : في لبنان 

: ـ في مصر 

ـ في سوریا 

: في العراق 

ـ في األردن 

في الكویت ـ 

في البحرین ـ 

سنة : ـ في قطر 

ـ في سلطنة عمان 

في السعودیةـ 

1893 .  

194 .  

  1920 سنة :في الوالیات المتحدة 

1931 .  

1946 .  

1906 .  

1918 .  

1913 .  

  . 1915سنة 

1919 .  

1915 .  

  . 1947سنة 

1949 .  

1947 .  

1917 .  

  . 1918سنة 

  . 1971 سنة 

1902 .  

1945 .  

1946 .  

  . 1945سنة 

الوالیات المتحدة في بعض ـ كانت أول مشاركة رسمیة  للنساء في التصویت في 

، وقد  ُمنح ھذا الحق للنساء االقطاعیات ، ثم تم الغاؤه  

وظھر حق التصویت رسمیا بالنسبة للمراة  في نیوزلندا سنة 

وقد وصل الى بعض الدول العر ..ثم في استرالیا والدول االسكندنافیة 

  

حق التصویت للمرأة في                   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1893سنة : ـ في نیوزلندا 

1944سنة : في فرنسا ـ 

في الوالیات المتحدة ـ و

1931سنة  :یا ـ في اسبان

1946سنة : ـ في ایطالیا 

1906سنة : ـ في فنلندا 

1918سنة : ـ في المجر 

1913سنة : ـ في النرویج 

سنة : ـ في الدنمارك 

1919سنة : ـ في السوید 

1915ـ في الدنمارك سنة 

سنة : ـ في المكسیك 

1949سنة : في الصین ـ 

1947سنة : ـ في الھند 

1917سنة : في روسیا ـ 

سنة  :في بریطانیا ـ  

سنة : في سویسرا ـ 

1902سنة : ـ في استرالیا 

1945ستة : ـ في الیابان 

1946سنة : ـ في كوریا 

سنة : ـ في اندونیسیا 

ـ كانت أول مشاركة رسمیة  للنساء في التصویت في 

، وقد  ُمنح ھذا الحق للنساء االقطاعیات ، ثم تم الغاؤه   1776الوالیات فقط سنة 

وظھر حق التصویت رسمیا بالنسبة للمراة  في نیوزلندا سنة ..  1807سنة 

ثم في استرالیا والدول االسكندنافیة  .. 1893

 !..تقریبا   رونـق ثالثة   بعد



10. (   

، فإن أحدًا ال یمكنھ أن ینكر دوره البارز  
وھكذا وصفھ أحمد أمین في كلمة ألقاھا أمام قبره، 

، ومزلزل  ، وباعث الشعوب محیي النفوس، ومحرر العقول، ومحرك القلوب
، والدول ذات البنود تخاف من حركتھ،  ، وتخشى من لسانھ وسطوتھ

، أقوى أقویاء  ، ففي حضرة السلطان عبد الحمید
، أخرج مسبحتھ من جیبھ وبدأ یعبث بحّباتھا بین 

، إال أن األفغاني  ، وفي ھدوء انحنى رئیس الدیوان على األفغاني ھامسًا بأن یعید األفغاني مسبحتھ إلى جیبھ
، أفال یلعب جمال الدین بثالثین حبة من  إن حضرة السلطان یلعب بحیاة ثالثین ملیونًا من بني آدم

،  إن قبلتم نصح المخلص : " ، بل قال مباشرة
حكم البالد عن طریق الشورى، فتأمرون بإجراء انتخاب جمعیة لنواب األمة تسّن 

   .] 475صـ –األعمال الكاملة [، "

وأنا  -یا حضرة السید  - أیصح أن أكون 
، أن تاجك وعظمة  اعلم یا حضرة الشاه 

، وال شك یا عظمة السلطان أنك  أعظم وأثبت مّما ھي اآلن
، ولكن ھل رأیت ملكًا عاش دون أمة  أن تعیش دون أن یكون على رأسھا ملك

  ... ] 212صـ –جمال الدین األفغاني باعث نھضة الشرق 

 ، تشق قلب األرض لتستنبت منھا ما یسّد الرمق ویقیم أود
لو أن كل  : " ، وأیضًا القول" !؟ ، لماذا ال تشق قلب الذین یأكلون ثمرة أتعابك

، ثم یـأتي إلى  " ، لتكوَّن منھا بحر ھائل أغرق كل الطغاة
، فإن وقعت  إن الدین یجل عن معارضة العلم

، وال بّد من ثورة  لقد فسد اإلسالم بالجھل بتعالیمھ الصحیحة عبر األجیال
الماضیة ومساوءھا إنما حصلت نتیجة سوء فھم جوھر 

،  دین عقالني یدعو إلى تحریر العقول من الخرافات
 أن یأخذوا من -إذا أرادوا الخروج من كھوف التخلف واالنحطاط 

إن التعالیم األصلیة لإلسالم تعطي للمسلمین حق الثورة ضد 

الصراع بین  –الدكتور محمد كامل ضاھر 

، فاّتخذ لنفسھ  ه، فھاجموا مجالسھ واعتدوا علیھا
في نفر  -، ومع ذلك لحق بھ طالب األزھر، وفیما ھو یخرج من بیتھ 

بالعصّي وآذوھم إیذاء شدیدًا، ووصل األمر باألفغاني إلى أن بدأ في تشكیل جمعیة سریة، 
 Engish Occupation of] "كان من أھدافھا اغتیال الخدیو إسماعیل باشا، وھو أمر أكده الشیخ محمد عبده

،  ن جمال الدین األفغاني كان رئیس جمعیة سریة من الشبان ذوي الطیش
 -، وفیما یتجھ األفغاني إلى السویس لیبحر من ھناك 

، فقال  مادیةتقدم إلیھ القنصل البریطاني عارضًا مساعدة 

10(صیحات التجدید الدیني                                          

  .رفعت السعید .د                              

 ورغم ھذه المتناقضات التي امتألت بھا كتابات ومواقف جمال الدین األفغاني
وھكذا وصفھ أحمد أمین في كلمة ألقاھا أمام قبره،  - سواء في مجال السیاسة التحرریة أو في مجال التجدید الدیني 

محیي النفوس، ومحرر العقول، ومحرك القلوب"في احتفال أقیم إلحیاء ذكراه، فقال إنھ 
، وتخشى من لسانھ وسطوتھ العروش، ومن كانت السالطین تغار من عظمتھ

   .." والممالك الواسعة الحریة تضیق نفسًا بحریتھ

، ففي حضرة السلطان عبد الحمید لشعوب بأكملھا وكم من مواقف اتخذھا األفغاني كانت مثار إلھام
، أخرج مسبحتھ من جیبھ وبدأ یعبث بحّباتھا بین  ، أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین زمانھ وخاقان البرین والبحرین

، وفي ھدوء انحنى رئیس الدیوان على األفغاني ھامسًا بأن یعید األفغاني مسبحتھ إلى جیبھ
إن حضرة السلطان یلعب بحیاة ثالثین ملیونًا من بني آدم

، بل قال مباشرة ، وعندما جلس إلى الخدیو توفیق لم یناور باأللفاظ
حكم البالد عن طریق الشورى، فتأمرون بإجراء انتخاب جمعیة لنواب األمة تسّن وأسرعتم في اشتراك األمة في 
" ، یكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم القوانین لتنّفذ باسمكم وبإرادتكم

 : " ، فسألھ ناصر الدین خسرو، شاه إیران وكان األفغاني یصرخ بالمساواة
 : " ، فرد جمال الدین األفغاني" ؟ ، كأحد أفراد الفالحین

أعظم وأثبت مّما ھي اآلن - بالحكم الدستوري  -، ستكون 
أن تعیش دون أن یكون على رأسھا ملكرأیت وقرأت عن أمة استطاعت 

جمال الدین األفغاني باعث نھضة الشرق  –عبد الرحمن الرافعي 

، تشق قلب األرض لتستنبت منھا ما یسّد الرمق ویقیم أود أنت أیھا الفالح المسكین : "
، لماذا ال تشق قلب الذین یأكلون ثمرة أتعابك !؟ ، فلماذا ال تشق قلب ظالمك

، لتكوَّن منھا بحر ھائل أغرق كل الطغاة ، وبصقوھا معًا واحد من ھذه الشعوب بصق بصقة واحدة
إن الدین یجل عن معارضة العلم " -شجاعتھ نادرة في زمانھ في  -، فیعلن 

  .."المعارضة وجب تأویل النص
لقد فسد اإلسالم بالجھل بتعالیمھ الصحیحة عبر األجیال : " ویصیح على صفحات العروة الوثقى
الماضیة ومساوءھا إنما حصلت نتیجة سوء فھم جوھر ، إن أخطاء القرون  إلصالحھ وإال واجھ المسلمون الھالك

دین عقالني یدعو إلى تحریر العقول من الخرافات -في جوھره  -، فاإلسالم  العقیدة كما احتواھا القرآن والسنة
إذا أرادوا الخروج من كھوف التخلف واالنحطاط  -، وعلى المسلمین  ویفتح الباب واسعًا أمام العلم

إن التعالیم األصلیة لإلسالم تعطي للمسلمین حق الثورة ضد  : " ، وأیضًا قولھ" أوروبا ما ینفعھم من العلوم الحدیثة

الدكتور محمد كامل ضاھر  [، " ن الشرائع تتغیر بتغّیر األمم إ: " ثم ھا ھو یتحّدى الجمیع قائًال
  ..]154 صـ– 

ه، فھاجموا مجالسھ واعتدوا علیھا وبطبیعة الحال ھاج علیھ شیوخ األزھر وحرضوا تالمیذھم ضد
، ومع ذلك لحق بھ طالب األزھر، وفیما ھو یخرج من بیتھ  بخان أبي طاقیة" دار الفوال
بالعصّي وآذوھم إیذاء شدیدًا، ووصل األمر باألفغاني إلى أن بدأ في تشكیل جمعیة سریة، اعتدوا علیھم 

كان من أھدافھا اغتیال الخدیو إسماعیل باشا، وھو أمر أكده الشیخ محمد عبده
Egypt – p.489 Blunt –  [.  

ن جمال الدین األفغاني كان رئیس جمعیة سریة من الشبان ذوي الطیشإ : " وأخیرًا یصدر بیان رسمي یقول
، وفیما یتجھ األفغاني إلى السویس لیبحر من ھناك "، وقد تقّرر طرده من مصر مجتمعة على فساد الدین والدنیا

تقدم إلیھ القنصل البریطاني عارضًا مساعدة  -، حامًال صّرة مالبسھ  ومعھ تابعھ عارف أبو تراب
 ..  " ، إن األسد ال یعدم فریسة كّال یا حضرة القنصل

                                            

                                    

ورغم ھذه المتناقضات التي امتألت بھا كتابات ومواقف جمال الدین األفغاني
سواء في مجال السیاسة التحرریة أو في مجال التجدید الدیني  -

في احتفال أقیم إلحیاء ذكراه، فقال إنھ 
العروش، ومن كانت السالطین تغار من عظمتھ

والممالك الواسعة الحریة تضیق نفسًا بحریتھ
  

وكم من مواقف اتخذھا األفغاني كانت مثار إلھام
زمانھ وخاقان البرین والبحرین

، وفي ھدوء انحنى رئیس الدیوان على األفغاني ھامسًا بأن یعید األفغاني مسبحتھ إلى جیبھ أصابعھ
إن حضرة السلطان یلعب بحیاة ثالثین ملیونًا من بني آدم " :رّد بصوت عاٍل

، وعندما جلس إلى الخدیو توفیق لم یناور باأللفاظ" !؟ الكھرمان
وأسرعتم في اشتراك األمة في 
القوانین لتنّفذ باسمكم وبإرادتكم

  
وكان األفغاني یصرخ بالمساواة

، كأحد أفراد الفالحین ملك ملوك الفرس
، ستكون  سلطانك وقوائم عرشك

رأیت وقرأت عن أمة استطاعت 
عبد الرحمن الرافعي [، " !؟ ورعّیة

  
: " ویمضي األفغاني محّرضًا

، فلماذا ال تشق قلب ظالمك العیال
واحد من ھذه الشعوب بصق بصقة واحدة

، فیعلن  میدان التجدید في الدین
المعارضة وجب تأویل النص

ویصیح على صفحات العروة الوثقى 
إلصالحھ وإال واجھ المسلمون الھالك

العقیدة كما احتواھا القرآن والسنة
ویفتح الباب واسعًا أمام العلم

أوروبا ما ینفعھم من العلوم الحدیثة
  ... " حكامھم الطغاة

ثم ھا ھو یتحّدى الجمیع قائًال 
 –لمانيالتیارین الدیني والع

وبطبیعة الحال ھاج علیھ شیوخ األزھر وحرضوا تالمیذھم ضد
دار الفوال "سكنًا سرّیًا في 

اعتدوا علیھم  -من تالمیذه 
كان من أھدافھا اغتیال الخدیو إسماعیل باشا، وھو أمر أكده الشیخ محمد عبده

– Secert History of
  

وأخیرًا یصدر بیان رسمي یقول
مجتمعة على فساد الدین والدنیا

ومعھ تابعھ عارف أبو تراب
كّال یا حضرة القنصل : " األفغاني مترّفعًا

  



  .) 3( الصھیونیة في العقل العربي

 

اما باالستیالء . ھزیمة العرب أو استسالمھم
على االرض العربیة عنوة وإخالئھا من البشر واقامة دولة اسرائیل علیھا، واما تخلي العرب عن األرض وتركھا لھم 
 وال نقصد من قولنا خالیة اال یوجد فیھا عربي على االطالق ولكن نقصد أال یقیم فیھا إال
ذلك ألنھ ال یخفى أن دولة اسرائیل ستكون في حاجة إلى بشر من الدرجة الثالثة 

  . یعفون ابناءھا من عبء العمل المرھق أو العمل القذر وكمذیعین على موجات البث باللغة العربیة وجواسیس أیضا
لمواقف في المرحلة الحالیة أصبح من الالزم التفرقة بین الھزیمة 
  
أما االستسالم فھو قبول التخلي عن ھدف تكتیكي أو 

یتم االنسحاب بدون قتال من اذ قد . وقد یبدو الفارق بینھما دقیقا على المستوى التكتیكي 
ھذا لیس استسالما ولكنھ مناورة، واحدة 
وقد تكون مناورة االنسحاب، والتخلي عن 
. كما فعل الروس مرتین امام نابلیون وھتلر

وھزمناھم عام  1967وعام  1956، وعام 
عن  تخلى كثیرون من الشعب العربي في فلسطین

االرض وغادروھا وكان ذلك یبدو استسالما، ولكن حین تحول الشعب العربي الفلسطیني خارج االرض المحتلة الى 
وحین . منظمات مقاتلة وبدأ القتال اقتحاما اصبح من الممكن القول بان الھجرة تمثل انسحابا تكتیكیا ولیس استسالما

حتى ال تطوقھ القوات االنجلیزیة والفرنسیة 
 

ولكن الفارق بین الھزیمة واالستسالم یبدو واضحا حین تقع الھزیمة على المستوى التكتیكي فیتم التراجع على 
وھو ھنا . لھزیمة على المستوى االستراتیجي فیتم قبول وتبني نظریة المعتدین 

فلیس من شأن الھزیمة في المعارك التكتیكیة، اعني الجزئیة أو 
ي غیر مبرر، أي تراجعا المرحلیة، ان تحسم المعركة على مستواھا االستراتیجي، وبالتالي یكون الترا جع االستراتیج

كما ان الھزیمة حتى على المستوى االستراتیجي ال تعني ان الصراع قد حسم وانما یحسم 
انھزم . واروع مثال على كل ھذا معارك العرب ضد الغزو الصلیبي

وحتى حین . لكنھم لم یسلموا أبدا بحق الصلیبیین في احتالل االرض العربیة
انھزموا استراتیجیا حین قامت الممالك الصلیبیة على االرض العربیة، لم یقبلوا ابدا، ولم یتبنوا النظریة الصلیبیة، 

. تحریر الوطني في العالم كلھ ومثالھ االخر حركات ال
بذرة نموھا التي لم یصبھا العفن أبدا، ھو رفض النظریة االستعماریة، نظریة تحضیر العالم اوربیا، نظریة تفوق 
ومن ھذه البذرة، وبعد قرون من العجز المادي عن المقاومة، واتت 

وخرجت من المعركة مستولیة على  1956
. واستولت على سیناء والضفة الغربیة والمرتفعات السوریة

تحول شباب الالجئین الى مقاتلین . ستئناف المعارك 
" وتقدم العرب الى القائد الذي انھزم یعوضونھ مالیا عن دخل القناة ، ویتعاھدون معھ على 

وعبأت اكثر من دولة . ومن مرحلة االعتراف بالخطأ بدأت خطى التصحیح 
 كل قواھا المادیة والبشریة العادة انشاء الجیوش التي سحقتھا الھزیمة، واستؤنف القتال تحت اسم حرب 

الصھیونیة في العقل العربيمفاھیم                  
  

 عصمت سیف الدولة. د

ھزیمة العرب أو استسالمھم: طبقا للمقاییس التي ذكرناھا تحقق الصھیونیة ھدفھا باحدى طریقین 
على االرض العربیة عنوة وإخالئھا من البشر واقامة دولة اسرائیل علیھا، واما تخلي العرب عن األرض وتركھا لھم 

وال نقصد من قولنا خالیة اال یوجد فیھا عربي على االطالق ولكن نقصد أال یقیم فیھا إال. خالیة لیقیموا علیھا دولتھم 
ذلك ألنھ ال یخفى أن دولة اسرائیل ستكون في حاجة إلى بشر من الدرجة الثالثة . العربي الذي تقبل اسرائیل إقامتھ 

یعفون ابناءھا من عبء العمل المرھق أو العمل القذر وكمذیعین على موجات البث باللغة العربیة وجواسیس أیضا
لمواقف في المرحلة الحالیة أصبح من الالزم التفرقة بین الھزیمة المھم انھ نتیجة الخلط المضطرب في المفاھیم وا

 
أما االستسالم فھو قبول التخلي عن ھدف تكتیكي أو . ان الھزیمة ھي التخلي عنوة عن ھدف تكتیكي أو استراتیجي

وقد یبدو الفارق بینھما دقیقا على المستوى التكتیكي 
ھذا لیس استسالما ولكنھ مناورة، واحدة . موقع تكتیكي نتیجة لتقدیر القیادة لموازین القوى ، وتجنب خسائر محققة

وقد تكون مناورة االنسحاب، والتخلي عن . من فنون الصراع التي یجیدھا الراسخون في علم الصراع وفنونھ
كما فعل الروس مرتین امام نابلیون وھتلر. تكتیك یخدم الھدف االستراتیجي  االرض، بل حرقھا وتدمیرھا، ابرع

، وعام 1 948وفي صراعنا مع الصھاینة أعني الصراع العسكري ، ھزمنا عام 
تخلى كثیرون من الشعب العربي في فلسطین 1 967و 1 948في عام . ، وكانت كلھا معارك تكتیكیة

االرض وغادروھا وكان ذلك یبدو استسالما، ولكن حین تحول الشعب العربي الفلسطیني خارج االرض المحتلة الى 
منظمات مقاتلة وبدأ القتال اقتحاما اصبح من الممكن القول بان الھجرة تمثل انسحابا تكتیكیا ولیس استسالما

حتى ال تطوقھ القوات االنجلیزیة والفرنسیة  1956اء عام أمر الرئیس عبد الناصر بسحب الجیش المصري من سین
  .وھكذا... الھابطة خلف منطقة القتال كان انسحابا تكتیكیا ولیس استسالما

ولكن الفارق بین الھزیمة واالستسالم یبدو واضحا حین تقع الھزیمة على المستوى التكتیكي فیتم التراجع على 
لھزیمة على المستوى االستراتیجي فیتم قبول وتبني نظریة المعتدین المستوى االستراتیجي، أو حین تقع ا

فلیس من شأن الھزیمة في المعارك التكتیكیة، اعني الجزئیة أو . استسالم النھ لیس النتیجة الالزمة للھزیمة
المرحلیة، ان تحسم المعركة على مستواھا االستراتیجي، وبالتالي یكون الترا جع االستراتیج

كما ان الھزیمة حتى على المستوى االستراتیجي ال تعني ان الصراع قد حسم وانما یحسم 
واروع مثال على كل ھذا معارك العرب ضد الغزو الصلیبي. فقط حین یتبنى المنھزمون نظریة المنتصرین 

لكنھم لم یسلموا أبدا بحق الصلیبیین في احتالل االرض العربیةالعرب في أكثر من موقعة تكتیكیة و
انھزموا استراتیجیا حین قامت الممالك الصلیبیة على االرض العربیة، لم یقبلوا ابدا، ولم یتبنوا النظریة الصلیبیة، 

ومثالھ االخر حركات ال. فلم یلبثوا، ولو بعد حین ، أن حرروا االرض وھزموا اعداءھم
بذرة نموھا التي لم یصبھا العفن أبدا، ھو رفض النظریة االستعماریة، نظریة تحضیر العالم اوربیا، نظریة تفوق 

ومن ھذه البذرة، وبعد قرون من العجز المادي عن المقاومة، واتت ... الرجل االبیض ورسالتھ الحضاریة الى البشر
  . ورات لم تلبث أن انتصرت

   . فما الذي یحدث االن في العالم العربي

1956وھزمتنا عام . واحتلت جزءا من فلسطین  1948
واستولت على سیناء والضفة الغربیة والمرتفعات السوریة 1967وھزمتنا عام . میاھنا االقلیمیة في خلیج العقبة

ستئناف المعارك وفي مقابل ھذا كنا ندرك ان تلك ھزائم تكتیكیة ونعد العدة ال
وتقدم العرب الى القائد الذي انھزم یعوضونھ مالیا عن دخل القناة ، ویتعاھدون معھ على 

ومن مرحلة االعتراف بالخطأ بدأت خطى التصحیح ". ال مفاوضة وال صلح وال اعتراف 
كل قواھا المادیة والبشریة العادة انشاء الجیوش التي سحقتھا الھزیمة، واستؤنف القتال تحت اسم حرب 

مفاھیم                   

  
   : الھزیمة واالستسالم

 
طبقا للمقاییس التي ذكرناھا تحقق الصھیونیة ھدفھا باحدى طریقین 

على االرض العربیة عنوة وإخالئھا من البشر واقامة دولة اسرائیل علیھا، واما تخلي العرب عن األرض وتركھا لھم 
خالیة لیقیموا علیھا دولتھم 

العربي الذي تقبل اسرائیل إقامتھ 
یعفون ابناءھا من عبء العمل المرھق أو العمل القذر وكمذیعین على موجات البث باللغة العربیة وجواسیس أیضا

المھم انھ نتیجة الخلط المضطرب في المفاھیم وا
 . واالستسالم

ان الھزیمة ھي التخلي عنوة عن ھدف تكتیكي أو استراتیجي
وقد یبدو الفارق بینھما دقیقا على المستوى التكتیكي . استراتیجي بدون صراع 

موقع تكتیكي نتیجة لتقدیر القیادة لموازین القوى ، وتجنب خسائر محققة
من فنون الصراع التي یجیدھا الراسخون في علم الصراع وفنونھ

االرض، بل حرقھا وتدمیرھا، ابرع
وفي صراعنا مع الصھاینة أعني الصراع العسكري ، ھزمنا عام 

، وكانت كلھا معارك تكتیكیة1973
االرض وغادروھا وكان ذلك یبدو استسالما، ولكن حین تحول الشعب العربي الفلسطیني خارج االرض المحتلة الى 

منظمات مقاتلة وبدأ القتال اقتحاما اصبح من الممكن القول بان الھجرة تمثل انسحابا تكتیكیا ولیس استسالما
أمر الرئیس عبد الناصر بسحب الجیش المصري من سین

الھابطة خلف منطقة القتال كان انسحابا تكتیكیا ولیس استسالما
ولكن الفارق بین الھزیمة واالستسالم یبدو واضحا حین تقع الھزیمة على المستوى التكتیكي فیتم التراجع على 

المستوى االستراتیجي، أو حین تقع ا
استسالم النھ لیس النتیجة الالزمة للھزیمة

المرحلیة، ان تحسم المعركة على مستواھا االستراتیجي، وبالتالي یكون الترا جع االستراتیج
كما ان الھزیمة حتى على المستوى االستراتیجي ال تعني ان الصراع قد حسم وانما یحسم . بدون صراع أي استسالما

فقط حین یتبنى المنھزمون نظریة المنتصرین 
العرب في أكثر من موقعة تكتیكیة و

انھزموا استراتیجیا حین قامت الممالك الصلیبیة على االرض العربیة، لم یقبلوا ابدا، ولم یتبنوا النظریة الصلیبیة، 
فلم یلبثوا، ولو بعد حین ، أن حرروا االرض وھزموا اعداءھم

بذرة نموھا التي لم یصبھا العفن أبدا، ھو رفض النظریة االستعماریة، نظریة تحضیر العالم اوربیا، نظریة تفوق 
الرجل االبیض ورسالتھ الحضاریة الى البشر

ورات لم تلبث أن انتصرتالظروف فنبتت البذرة ث
  .ألیس ھذا واضحا؟

فما الذي یحدث االن في العالم العربي
 

      :  االستسالم الوشیك
 

1948ھزمتنا الصھیونیة عام 
میاھنا االقلیمیة في خلیج العقبة

وفي مقابل ھذا كنا ندرك ان تلك ھزائم تكتیكیة ونعد العدة ال
وتقدم العرب الى القائد الذي انھزم یعوضونھ مالیا عن دخل القناة ، ویتعاھدون معھ على . واقتحموا حدود وطنھم 

ال مفاوضة وال صلح وال اعتراف 
كل قواھا المادیة والبشریة العادة انشاء الجیوش التي سحقتھا الھزیمة، واستؤنف القتال تحت اسم حرب عربیة 



ونسجت القیادة العربیة خیوط عالقاتھا الدولیة على أساس ان ما اخذ 
الشعب وجاءت لحظة االخنبار التاریخي حین واجھ جنودنا 

ولكنھا امدتنا بأقوى اسلحة النصر ... جنود الصھاینة في فرصة متكافئة ، وانھزم الصھاینة في معركة تكتیكیة أیضا
                                                          

 1973ان یدرك العرب ان نصر اكتوبر  
، ولكنھ مھد  ، لم یحسم الصراع بین العرب والصھیونیة على المستوى االستراتیجي

. اال یتركوا للعدو فرصة التقاط انفاسھ واسترداد قواه والتحول من الدفاع الى الھجوم 
ان یكمل  : رابعا... ان یحتفظ القادة بالثقة بالنصر التي قدمھا الیھم الجنود بعد ان اشتروھا بدمائھم الغالیة

ئیة المرحلیة خطة استراتیجیة، شاملة بعیدة 
ان . أصولھ المبدئیة 1973أن یكتشف العرب من خالل عناصر النصر الذي تحقق في اكتوبر 

یكتشفوا من خالل ما حقق عنصر التنسیق العربي من نصر مدى ما تتضمنھ الوحدة من انتصار، ومدى مسؤولیة 

، لتحقیق النصر على المستوى االستراتیجي، لنصوغ 
  .الحیاة على االرض العربیة طبقا لنظریتنا القومیة، ونقنع الصھاینة بھا لیبحث كل منھم عن ارضھ التي جاء منھا

والبشریة والفكریة، حدث ما لم یحدث في تاریخ الشعوب كلھا بقدر ما اعرف من 
في ذات اللحظة التي انتصرنا فیھا في معركة تكتیكیة استسلمنا أو نحن على وشك االستسالم ، ال 

تقع جمیعھا على  كانت أمامنا خیارات عدة
كان في . كان في امكاننا أن نتوقف مرحلیا

مقدورنا حتى ان نتخلى عن المكاسب التي حققناھا، وھو أقصى ، وأقسى، ما یمكن ان یختاره المقاتلون على 
، او من الظروف العربیة، او من  ا مبررات، من الظروف الدولیة

الظروف المحلیة، سواء كانت ظروفا سیاسیة او اقتصادیة او حتى ذاتیة، وسواء كانت ظروفا صحیحة او غیر 
وكنا سنختلف في ھذه المبررات ، ولكن خالفاتنا ما كان لھا ان تتجاوز مستواھا التكتیكي، اي ان اقصى 

  ...كیف نواصل الصراع حتى نھزم الصھیونیة على جمیع مستویاتھا

 - الذي حدث اننا، بطریقة غریبة على التاریخ، غریبة على الشعوب، غریبة على تاریخ الشعب العربي بالذات، ا نتقلنا
سالم مبدئي، موفرین على عدونا عناء الصراع على المستوى 
  

وان من حق ھذه األمة أن تكون لھا . ذلك الننا سلمنا ببساطة بأن من حق الیھود ان یقرروا مصیرھم، أي انھم أمة
ھذا الجزء ھو  دولة قومیة وان تقوم تلك الدولة القومیة، الصھیونیة، على جزء من االرض العربیة، وان یكون

ألنھ . لم یحدث أبدا ان ارغمنا الصھاینة على تبني نظریتھم ھذه
لم یحدث ابدا ان ھزمونا على المستوى االستراتیجي، ولم یحدث أبدا ان حققوا من االنتصارات ما یحسم الصراع 

بل .. اننا لم نھزم: لھذا قلنا ونقول .. یكي، وقد كان اخر لقاء بیننا ھزیمة لھم

السنا مشغولین بوجود الشعب الفلسطیني ودولتھ، السنا فرحین بأن اعترف عدونا، أو بعض اعدائنا بان ھناك شعبا 
لیس حتى وطنا؟ ألسنا نتحاور ونتشاور ونجادل 
ونختلف حول صیغة وجود الدولة الفلسطینیة، ھل تقوم مستقلة أم في اتحاد فیدرالي أو كونفدرالي مع االردن أو 
ألسنا نركض في انحاء االرض جمیعا، فخورین بكرمنا وسماحتنا وسعة أفقنا نعرض السالم مع الصھاینة 
ألسنا نسعى الى حد المذلة، علنا وخفیة، دبلوماسیا 
وعلى مقاھي اوربا، ملتمسین من الصھاینة ان یقبلوا جوارنا مؤكدین صدق نوایانا في قبول جوارھم ، على االرض 

موحد االسلحة واالمدادات " عربي  -صھیوني
  ... أیھا الشباب، أال نسمي االن، وطننا العربي، منطقة الشرق االوسط

غدا .. غدا تسترد دولة الضفة والقطاع ما بقي من اسرائیل؟
ال یصدق من ھذا القول اال القول . ؟.یأتي جیل یلغي كل ما فعلناه والتاریخ طویل

نعم، غدا یأتي جیل عربي یلغي كل ما فعلوه، ولماذا غدا، انھ قائم قادر لن یولد غدا، بل سیضرب غدا وان 
ألسنا جیال فاشال؟ أفال یكفیھ .. اة ونحن قادرون على اختصاره؟

ونسجت القیادة العربیة خیوط عالقاتھا الدولیة على أساس ان ما اخذ . االستنزاف بعد اقل من ستة اشھر من الھزیمة
الشعب وجاءت لحظة االخنبار التاریخي حین واجھ جنودنا وحین جد القادة لم یخذلھم . 

جنود الصھاینة في فرصة متكافئة ، وانھزم الصھاینة في معركة تكتیكیة أیضا
                                                                                  .الثقة في اننا نستطیع أن ننتصر

 :اوال كان ذلك یعني .. بكل منطق قومي أو وطني أو علمي أو حتى نفسي
، لم یحسم الصراع بین العرب والصھیونیة على المستوى االستراتیجي كان نصرا في موقعة تكتیكیة
اال یتركوا للعدو فرصة التقاط انفاسھ واسترداد قواه والتحول من الدفاع الى الھجوم  : ثانیا

ان یحتفظ القادة بالثقة بالنصر التي قدمھا الیھم الجنود بعد ان اشتروھا بدمائھم الغالیة
ئیة المرحلیة خطة استراتیجیة، شاملة بعیدة العرب ما ینقصھم من عناصر القوة فیضیفوا الى خططھم التكتیكیة الجز

أن یكتشف العرب من خالل عناصر النصر الذي تحقق في اكتوبر 
یكتشفوا من خالل ما حقق عنصر التنسیق العربي من نصر مدى ما تتضمنھ الوحدة من انتصار، ومدى مسؤولیة 

... 
، لتحقیق النصر على المستوى االستراتیجي، لنصوغ  بكل منطق كان یجب ان نوالي انتصاراتنا العربیة التكتیكیة

الحیاة على االرض العربیة طبقا لنظریتنا القومیة، ونقنع الصھاینة بھا لیبحث كل منھم عن ارضھ التي جاء منھا

والبشریة والفكریة، حدث ما لم یحدث في تاریخ الشعوب كلھا بقدر ما اعرف من ، المادیة 
في ذات اللحظة التي انتصرنا فیھا في معركة تكتیكیة استسلمنا أو نحن على وشك االستسالم ، ال 

كانت أمامنا خیارات عدة.  ، بل أقول على المستوى المبدئي أقول على المستوى االستراتیجي
كان في امكاننا أن نتوقف مرحلیا. كان ممكنا ان نواصل المعارك.  مستوى المعركة التي انتصرنا فیھا

مقدورنا حتى ان نتخلى عن المكاسب التي حققناھا، وھو أقصى ، وأقسى، ما یمكن ان یختاره المقاتلون على 
ا مبررات، من الظروف الدولیةوكان یمكن أن یكون لكل ھذ

الظروف المحلیة، سواء كانت ظروفا سیاسیة او اقتصادیة او حتى ذاتیة، وسواء كانت ظروفا صحیحة او غیر 
وكنا سنختلف في ھذه المبررات ، ولكن خالفاتنا ما كان لھا ان تتجاوز مستواھا التكتیكي، اي ان اقصى 

كیف نواصل الصراع حتى نھزم الصھیونیة على جمیع مستویاتھا
...  

الذي حدث اننا، بطریقة غریبة على التاریخ، غریبة على الشعوب، غریبة على تاریخ الشعب العربي بالذات، ا نتقلنا
سالم مبدئي، موفرین على عدونا عناء الصراع على المستوى من نصر تكتیكي الى است

 
ذلك الننا سلمنا ببساطة بأن من حق الیھود ان یقرروا مصیرھم، أي انھم أمة

دولة قومیة وان تقوم تلك الدولة القومیة، الصھیونیة، على جزء من االرض العربیة، وان یكون
لم یحدث أبدا ان ارغمنا الصھاینة على تبني نظریتھم ھذه. بالذات ما اشارت الیھ ا لتوراة التي یقرأھا الصھاینة

لم یحدث ابدا ان ھزمونا على المستوى االستراتیجي، ولم یحدث أبدا ان حققوا من االنتصارات ما یحسم الصراع 
یكي، وقد كان اخر لقاء بیننا ھزیمة لھمبالنسبة الیھم على المستوى التكت

  ...نستسلم أو نوشك أن نستسلم
السنا مشغولین بوجود الشعب الفلسطیني ودولتھ، السنا فرحین بأن اعترف عدونا، أو بعض اعدائنا بان ھناك شعبا 

لیس حتى وطنا؟ ألسنا نتحاور ونتشاور ونجادل و Home Land فلسطینیا، وان من حقھ أن یكون لھ موطنا
ونختلف حول صیغة وجود الدولة الفلسطینیة، ھل تقوم مستقلة أم في اتحاد فیدرالي أو كونفدرالي مع االردن أو 
ألسنا نركض في انحاء االرض جمیعا، فخورین بكرمنا وسماحتنا وسعة أفقنا نعرض السالم مع الصھاینة 

ألسنا نسعى الى حد المذلة، علنا وخفیة، دبلوماسیا .. ا قبول الوجود الصھیوني على أرض فلسطین؟
وعلى مقاھي اوربا، ملتمسین من الصھاینة ان یقبلوا جوارنا مؤكدین صدق نوایانا في قبول جوارھم ، على االرض 

صھیوني" ألیس على االرض العربیة في جنوب لبنان، جیش مقاتل 
أیھا الشباب، أال نسمي االن، وطننا العربي، منطقة الشرق االوسط... والتخطیط وقد یكون موحد القیادة ؟

غدا تسترد دولة الضفة والقطاع ما بقي من اسرائیل؟" .. انھا خاتمة جولة وستأتي بعدھا جوالت 
یأتي جیل یلغي كل ما فعلناه والتاریخ طویل.. غدا.. 

نعم، غدا یأتي جیل عربي یلغي كل ما فعلوه، ولماذا غدا، انھ قائم قادر لن یولد غدا، بل سیضرب غدا وان 
اة ونحن قادرون على اختصاره؟ولكن لماذا یطول تاریخ المعان

 

 
االستنزاف بعد اقل من ستة اشھر من الھزیمة

. بالقوة ال یسترد اال بالقوة
جنود الصھاینة في فرصة متكافئة ، وانھزم الصھاینة في معركة تكتیكیة أیضا

الثقة في اننا نستطیع أن ننتصر: النھائي 
بكل منطق قومي أو وطني أو علمي أو حتى نفسي

كان نصرا في موقعة تكتیكیة
ثانیا.  لحسمھ لصالح العرب

ان یحتفظ القادة بالثقة بالنصر التي قدمھا الیھم الجنود بعد ان اشتروھا بدمائھم الغالیة :ثالثا
العرب ما ینقصھم من عناصر القوة فیضیفوا الى خططھم التكتیكیة الجز

أن یكتشف العرب من خالل عناصر النصر الذي تحقق في اكتوبر  : خامسا..  االمد
یكتشفوا من خالل ما حقق عنصر التنسیق العربي من نصر مدى ما تتضمنھ الوحدة من انتصار، ومدى مسؤولیة 

 ...التجزئة عن مرحلة الھزائم
بكل منطق كان یجب ان نوالي انتصاراتنا العربیة التكتیكیة

الحیاة على االرض العربیة طبقا لنظریتنا القومیة، ونقنع الصھاینة بھا لیبحث كل منھم عن ارضھ التي جاء منھا
  . ضد كل ھذا

، المادیة  ضد معطیاتھ العینیة
في ذات اللحظة التي انتصرنا فیھا في معركة تكتیكیة استسلمنا أو نحن على وشك االستسالم ، ال . تاریخ الشعوب

أقول على المستوى االستراتیجي
مستوى المعركة التي انتصرنا فیھا

مقدورنا حتى ان نتخلى عن المكاسب التي حققناھا، وھو أقصى ، وأقسى، ما یمكن ان یختاره المقاتلون على 
وكان یمكن أن یكون لكل ھذ.  المستوى التكتیكي

الظروف المحلیة، سواء كانت ظروفا سیاسیة او اقتصادیة او حتى ذاتیة، وسواء كانت ظروفا صحیحة او غیر 
وكنا سنختلف في ھذه المبررات ، ولكن خالفاتنا ما كان لھا ان تتجاوز مستواھا التكتیكي، اي ان اقصى ... صحیحة

كیف نواصل الصراع حتى نھزم الصھیونیة على جمیع مستویاتھا: ما كنا سنختلف فیھ ھو
 ولكن شیئا من ھذا لم یحدث

الذي حدث اننا، بطریقة غریبة على التاریخ، غریبة على الشعوب، غریبة على تاریخ الشعب العربي بالذات، ا نتقلنا
من نصر تكتیكي الى است -نحن الذین انتقلنا

 . االستراتیجي
ذلك الننا سلمنا ببساطة بأن من حق الیھود ان یقرروا مصیرھم، أي انھم أمة

دولة قومیة وان تقوم تلك الدولة القومیة، الصھیونیة، على جزء من االرض العربیة، وان یكون
بالذات ما اشارت الیھ ا لتوراة التي یقرأھا الصھاینة

لم یحدث ابدا ان ھزمونا على المستوى االستراتیجي، ولم یحدث أبدا ان حققوا من االنتصارات ما یحسم الصراع 
بالنسبة الیھم على المستوى التكت

نستسلم أو نوشك أن نستسلم
السنا مشغولین بوجود الشعب الفلسطیني ودولتھ، السنا فرحین بأن اعترف عدونا، أو بعض اعدائنا بان ھناك شعبا 

فلسطینیا، وان من حقھ أن یكون لھ موطنا
ونختلف حول صیغة وجود الدولة الفلسطینیة، ھل تقوم مستقلة أم في اتحاد فیدرالي أو كونفدرالي مع االردن أو 

ألسنا نركض في انحاء االرض جمیعا، فخورین بكرمنا وسماحتنا وسعة أفقنا نعرض السالم مع الصھاینة . سوریة
ا قبول الوجود الصھیوني على أرض فلسطین؟وندفع ثمنھ مقدم

وعلى مقاھي اوربا، ملتمسین من الصھاینة ان یقبلوا جوارنا مؤكدین صدق نوایانا في قبول جوارھم ، على االرض 
ألیس على االرض العربیة في جنوب لبنان، جیش مقاتل . …العربیة

والتخطیط وقد یكون موحد القیادة ؟
  ..فما الذي بقي؟

انھا خاتمة جولة وستأتي بعدھا جوالت : " یقولون
.. نقوى فنستأنف الصراع ؟

نعم، غدا یأتي جیل عربي یلغي كل ما فعلوه، ولماذا غدا، انھ قائم قادر لن یولد غدا، بل سیضرب غدا وان . االخیر
ولكن لماذا یطول تاریخ المعان. غدا لناظره قریب 

  . فشلھ فیخون جیال ناشئا



اقول . أما عن الجولة التي ستأتي بعدھا جولة، ودولة الضفة والقطاع التي ستحرر باقي فلسطین، فال اقول انھ عناء
ولو تم شيء من . منھا ونقیم علیھ دولتنا

ھذا ولو في القطاع وحده، ولو في مدینة واحدة من مدن الضفة لكان نصرا عظیما، ولكنا مشغولون بقبول عرض 
مع االعتراف المتبادل واالمن المتبادل . مشغولون بدراسة صفة دولة فلسطین في مقابل دولة صھیونیة

سیستأنف الصھاینة مسیرتھم العدوانیة الى ان تتحقق لھم دولتھم بحدودھا التي 
ان كان أحد یشك في ھذا فقد جاء كارتر یعلنھ، فتح 

حینئذ . ر الصھاینة في داخل دولتھم المقبلة

، انك تتحدث  ال یقولن احد. وباهللا علیكم . 
ان الحاكم العربي .  اكثر مما یجب فقد خدعنا انفسنا

، كثیر  ، واني العلم من أمر االخرین ، ھو فقط، اشجع الذین یقولونھ واكثرھم صدقا مع نفسھ
، ما یسمح لي بالقول أن الفارق  ، بما فیھم فئات تتحدث بمثل ما اتحدث بھ وان كان اكثر حدة وصخبا

. ال املك دلیأل على خیانة احد. ھل ھي خیانة؟ ال اعتقد
عسكریا في جبھة ولكني اعتقد ان الصھیونیة وحلفاءھا، بعد أن انھزموا 

اختصروا الطریق الى النصر النھائي، فبدال من 
وطن یحاولون االستیالء على بدال من االستیالء على ال

رفعوا من فكرنا القومیة العربیة ووضعوا بدال منھا القومیة الیھودیة، ولما انمحت من ذاكرتنا دولة الوحدة قامت بدال 
ال قلیمیون الذین ا نكروا أمتھم ، فتنكروا 
والتجزئة ال تمس بل تتدعم اذا ما اعطیت الصھیونیة جزءا مغتصبا 

تجردوا من نظریتھم، فلم یستطیعوا، وما استطاع االقلیمیون قط، ولن 
ما كان ولن یكون لألقلیمیین أداة نضال . 

على تحریر  لم یلتق االقلیمیون ولن یلتقوا قط

حدیثا طویأل عن المستقبل، " وحدة القوى العربیة التقدمیة
احذروا، غدا أو : قلت فیھ مخاطبا المقاومة الفلسطینیة، وكانت في ذلك الوقت تحمل ما تبقى من أمل لھذه االمة، قلت

، في عمان ، في ندوة  1970) ابریل(
مشتركة بقاعة نقابة المحامین، اشترك فیھا ممثلون عن اغلب فصائل المقاومة، قلت ان اسرائیل قامت ونمت 

ب العربي یوشك ان یستسلم بفعل وفي ان الشع

ال تسألوني فقد ال اعرفھ، ولوكنت اعرفھ فقد اعترفت من قبل انني غیر قادر على الوفاء بمسؤولیاتھ، فآثرت 
" ال یناسبھ عنوان . ھا أنذا قد تحدثت الیكم 

الصھیونیة في العقل "، أو " الصھیونیة في الفكر العربي 

. اراء سبق أن قلتھا كأني ابحث لنفسي عن براءة كاذبة
احاول أن أقول لنفسي اذا كانت رؤیتنا قد صحت 

االمة من قبل فان االنسحاب صمتا أو اعتزاال ھو انھزام ال ینبغي لقومي ان یقع فیھ بینما یوشك االقلیمیون ان یجروا 
ثم انني أخاطب الجیل العربي ... كلھا الى مواقع االستسالم، واننا لعلى قدر من المقدرة في مواجھة معارك العقول 

قوال تعلمتھ من شاب عریي بدأ نضالھ على ضفاف 
في تلك ... ھا، وانشأ حزبھ الوطني الذي تحول الى مدرسة

  : المدرسة تعلمنا ذلك الدرس الذي كدنا ننساه وھا نحن نلتقطھ مرة أخرى من عیون الشباب العربي

                                       . النني في حاجة الیھ اكثروھكذا ترون انني اتحدث الیكم ولكني اخاطب نفسي واني الولى بحدیث الیقظة منكم، 

أما عن الجولة التي ستأتي بعدھا جولة، ودولة الضفة والقطاع التي ستحرر باقي فلسطین، فال اقول انھ عناء
منھا ونقیم علیھ دولتنا اننا لم نحرر الضفة او القطاع او حتى جزءا. 

ھذا ولو في القطاع وحده، ولو في مدینة واحدة من مدن الضفة لكان نصرا عظیما، ولكنا مشغولون بقبول عرض 
مشغولون بدراسة صفة دولة فلسطین في مقابل دولة صھیونیة

سیستأنف الصھاینة مسیرتھم العدوانیة الى ان تتحقق لھم دولتھم بحدودھا التي ... ند ھذا الحد
ان كان أحد یشك في ھذا فقد جاء كارتر یعلنھ، فتح . اسلوب االستسالم العربي .. فقط باالسلوب الجدید

ر الصھاینة في داخل دولتھم المقبلةلینتش.. الحدود، التبادل الثقافي والتجاري والسیاحي والدبلوماسي
  .سیعرفون كیف تكون لھم وبأي اسلوب

.  اني ال أشك. ھل یشك أحد في اننا نوشك ان نستسلم ؟
فقد خدعنا انفسنا.  ، وتعمم ما تقول ال یقولن أحد ھذا عن موقف حاكم عربي واحد

، ھو فقط، اشجع الذین یقولونھ واكثرھم صدقا مع نفسھ
، بما فیھم فئات تتحدث بمثل ما اتحدث بھ وان كان اكثر حدة وصخبا

  ...ستسالمًا صریحًا وھناك ا ستسالما خفیا، ال اكثر
ھل ھي خیانة؟ ال اعتقد.. فلماذا استسلم العرب أو یوشكون على االستسالم؟

ولكني اعتقد ان الصھیونیة وحلفاءھا، بعد أن انھزموا . وال اقبل ان اتھم عربیا بالخیانة بغیر دلیل 
اختصروا الطریق الى النصر النھائي، فبدال من . ، فتحوا من جباھنا ثغرات، وغزوا عقولنا

بدال من االستیالء على ال. احتالل أرضنا جزءا بدأوا في احتالل رؤوسنا فكرة فكرة

  ..اجة الى القھرلیكون الوطن لھم بعد ذلك بدون ح
  ..جردونا من نظریتنا العربیة ودسوا في رؤوسنا نظریتھم الصھیونیة

رفعوا من فكرنا القومیة العربیة ووضعوا بدال منھا القومیة الیھودیة، ولما انمحت من ذاكرتنا دولة الوحدة قامت بدال 
ال قلیمیون الذین ا نكروا أمتھم ، فتنكروا اولئك ھم ا. وكان لھم منذ البدایة حلفاء جاھزون 

والتجزئة ال تمس بل تتدعم اذا ما اعطیت الصھیونیة جزءا مغتصبا . لقومیتھم، فمنحوا والءھم للتجزئة فیما بینھم 
  ..من الوطن العربي مقابل ان تسكت عن اغتصاب االقلیمیین باقي اجزائھ

تجردوا من نظریتھم، فلم یستطیعوا، وما استطاع االقلیمیون قط، ولن ولما انكر االقلیمیون أمتھم، وفقدوا قومیتھم، 
. یستطیعوا قط ، أن تكون لھم استراتیجیة موحدة في مواجھة الصھیونیة

لم یلتق االقلیمیون ولن یلتقوا قط. ما كان ولن یكون لالقلیمیین خطة مواجھة واحدة 
  .ولیس ھذا قوال جدیدا

وحدة القوى العربیة التقدمیة" ، كتبت ونشرت تحت عنوان 
قلت فیھ مخاطبا المقاومة الفلسطینیة، وكانت في ذلك الوقت تحمل ما تبقى من أمل لھذه االمة، قلت

(وفي نیسان . د ستخذلكم االقلیمیة من حولكم واالقلیمیة من داخلكم
مشتركة بقاعة نقابة المحامین، اشترك فیھا ممثلون عن اغلب فصائل المقاومة، قلت ان اسرائیل قامت ونمت 

ان الشع: فمن حقي أن اقول االن . وتوسعت في ظل حمایة الدول االقلیمیة
  ...رعایة القوى االقلیمیة دوال واحزابا وجماعات وا فرادا

ال تسألوني فقد ال اعرفھ، ولوكنت اعرفھ فقد اعترفت من قبل انني غیر قادر على الوفاء بمسؤولیاتھ، فآثرت 
ھا أنذا قد تحدثت الیكم . م الى أن دعیت الى الحدیث الیك -مھزوما ولیس مستسلما

الصھیونیة في الفكر العربي : "، بل أولى بھ عنوان یقول " 
  .. " العرب الصھاینة"… وھذا ما كنت اریده

اراء سبق أن قلتھا كأني ابحث لنفسي عن براءة كاذبة فاني اعتذر عما اشرت الیھ اكثر من مرة من
احاول أن أقول لنفسي اذا كانت رؤیتنا قد صحت . وعذري في ھذا انني احاول أن استرد ثقتي المفقودة بالمستقبل 

من قبل فان االنسحاب صمتا أو اعتزاال ھو انھزام ال ینبغي لقومي ان یقع فیھ بینما یوشك االقلیمیون ان یجروا 
كلھا الى مواقع االستسالم، واننا لعلى قدر من المقدرة في مواجھة معارك العقول 

قوال تعلمتھ من شاب عریي بدأ نضالھ على ضفاف .. وھو قمین بان یذكرني بما كنت اذكره في مثل سنھ
ھا، وانشأ حزبھ الوطني الذي تحول الى مدرسةالنیل ضد امبراطوریة لم یكن یجرؤ احد على تحدی

المدرسة تعلمنا ذلك الدرس الذي كدنا ننساه وھا نحن نلتقطھ مرة أخرى من عیون الشباب العربي
  " ال یأس مع الحیاة وال حیاة مع الیأس

وھكذا ترون انني اتحدث الیكم ولكني اخاطب نفسي واني الولى بحدیث الیقظة منكم، 

 
أما عن الجولة التي ستأتي بعدھا جولة، ودولة الضفة والقطاع التي ستحرر باقي فلسطین، فال اقول انھ عناء

. خدیعة. نصب. انھ احتیال 
ھذا ولو في القطاع وحده، ولو في مدینة واحدة من مدن الضفة لكان نصرا عظیما، ولكنا مشغولون بقبول عرض 

مشغولون بدراسة صفة دولة فلسطین في مقابل دولة صھیونیة.. مشروط 
ند ھذا الحدولن ینتھي االمر ع". 

فقط باالسلوب الجدید.. ال ینكرونھا
الحدود، التبادل الثقافي والتجاري والسیاحي والدبلوماسي

سیعرفون كیف تكون لھم وبأي اسلوب
ھل یشك أحد في اننا نوشك ان نستسلم ؟.. ؟ ھل في ھذا شك

عن موقف حاكم عربي واحد
، ھو فقط، اشجع الذین یقولونھ واكثرھم صدقا مع نفسھ الذي یعلن ما ارفضھ

، بما فیھم فئات تتحدث بمثل ما اتحدث بھ وان كان اكثر حدة وصخبا من االخرین
ستسالمًا صریحًا وھناك ا ستسالما خفیا، ال اكثر الوحید ان ھناك ا

فلماذا استسلم العرب أو یوشكون على االستسالم؟ ، وبعد
وال اقبل ان اتھم عربیا بالخیانة بغیر دلیل 

، فتحوا من جباھنا ثغرات، وغزوا عقولنا1973القتال في اكتوبر 
احتالل أرضنا جزءا بدأوا في احتالل رؤوسنا فكرة فكرة

 البشر
لیكون الوطن لھم بعد ذلك بدون ح

جردونا من نظریتنا العربیة ودسوا في رؤوسنا نظریتھم الصھیونیة
رفعوا من فكرنا القومیة العربیة ووضعوا بدال منھا القومیة الیھودیة، ولما انمحت من ذاكرتنا دولة الوحدة قامت بدال 

وكان لھم منذ البدایة حلفاء جاھزون . منھا دولة اسرائیل 
لقومیتھم، فمنحوا والءھم للتجزئة فیما بینھم 

من الوطن العربي مقابل ان تسكت عن اغتصاب االقلیمیین باقي اجزائھ
ولما انكر االقلیمیون أمتھم، وفقدوا قومیتھم، 

یستطیعوا قط ، أن تكون لھم استراتیجیة موحدة في مواجھة الصھیونیة
ما كان ولن یكون لالقلیمیین خطة مواجھة واحدة . عربیة واحدة 

ولیس ھذا قوال جدیدا...  فلسطین
، كتبت ونشرت تحت عنوان 1968) فبرایر(في شباط 

قلت فیھ مخاطبا المقاومة الفلسطینیة، وكانت في ذلك الوقت تحمل ما تبقى من أمل لھذه االمة، قلت
د ستخذلكم االقلیمیة من حولكم واالقلیمیة من داخلكمبعد غ

مشتركة بقاعة نقابة المحامین، اشترك فیھا ممثلون عن اغلب فصائل المقاومة، قلت ان اسرائیل قامت ونمت 
وتوسعت في ظل حمایة الدول االقلیمیة

رعایة القوى االقلیمیة دوال واحزابا وجماعات وا فرادا
  ..ما العمل؟

ال تسألوني فقد ال اعرفھ، ولوكنت اعرفھ فقد اعترفت من قبل انني غیر قادر على الوفاء بمسؤولیاتھ، فآثرت 
مھزوما ولیس مستسلما -الصمت

" الصھیونیة والفكر العربي 
وھذا ما كنت اریده -أو" . العربي 
فاني اعتذر عما اشرت الیھ اكثر من مرة من واخیرا،

وعذري في ھذا انني احاول أن استرد ثقتي المفقودة بالمستقبل 
من قبل فان االنسحاب صمتا أو اعتزاال ھو انھزام ال ینبغي لقومي ان یقع فیھ بینما یوشك االقلیمیون ان یجروا 

كلھا الى مواقع االستسالم، واننا لعلى قدر من المقدرة في مواجھة معارك العقول 
وھو قمین بان یذكرني بما كنت اذكره في مثل سنھ... الجدید

النیل ضد امبراطوریة لم یكن یجرؤ احد على تحدی
المدرسة تعلمنا ذلك الدرس الذي كدنا ننساه وھا نحن نلتقطھ مرة أخرى من عیون الشباب العربي

ال یأس مع الحیاة وال حیاة مع الیأس"
وھكذا ترون انني اتحدث الیكم ولكني اخاطب نفسي واني الولى بحدیث الیقظة منكم، 



  .. یولیو 23في ذكرى           

  .جمال الصلیعي                              

أثناء  ماجدة الرومي المتألقة

امنھا مع تونس اثر زیارتھا لقصر قرطاج للتعـبیـر عن تض

  

وقد یكون .. من نشر الصورة 

الصورة الموجودة في  إظھار

الحالي ، السید الباجي صورة رئیس الجمھوریة 

في بھو مكان  صورة بورقیبة 

 ... فقل ھذه أّمة غیر تلك التي

............ 

 كّنا بدأنافنحن الذین مع الفجر 

 .. بدأنا على حلم من حریر

 وقلنا وداعا لفاروق في الّذاھبین

 وداعا جاللتھا

 یا ملوك القرى المفسدین

 وداعا لحاشیة سّوست عرشھا

 وداعا لحاشیة في خفایا القصور

 ویا دمنا المنتقى الفتكاك العصور

 ... جریت

 جریت كما یبذل الواثقون

 لّثمینسالم على أّمة الّصبر حین العطاء ا

 سالم على أطلس الّصابرین

 سالم ألوراس في الّراسخین

 سالم فلسطین أّم الحنین

 سالم على الّصامدین

 سالم جبال الّرجال

 سالم نساء الّنساء

 سالم على الفتیة األّولین

 ... على اآلخرین سالم

                       

                              

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

المتألقةھذه الصورة للفنانة العربیة 

زیارتھا لقصر قرطاج للتعـبیـر عن تض

  ..  المتتالیة  اإلرھابیةالعملیات 

من نشر الصورة  قد یكون ھذا ھو الغرض

إظھاروھو ، من ذلك  أكثرالھدف 

صورة رئیس الجمھوریة  الخلف ، أي

مكان  صورة بورقیبة  أخذت ، التيسي  قائد السب

 .. القصر الرئاسي 



 عربي إلى حقبة الكرامة والتوّحد

 

الجغرافي في بلٍد یتوّسط كانت من حیث الموقع 
، وكانت من  ، وكانت من حیث الموقع القاّري صلة وصٍل بین دول إفریقیا وآسیا

حیث الموقع الزمني في منتصف القرن العشرین الذي شھد متغّیراٍت واكتشافاٍت كثیرًة في العالم وحروبًا وأسلحًة لم تعرف 
وشھد أیضًا .. ا من قبل، كما شھد القرن العشرون صعود وأفول ثوراٍت كبرى وعقائد وتكّتالت ومعسكرات 

، كانت حاًال ثالثًة تختلف عن الشیوعیة والرأسمالیة، قطبْي 
ثورات العالم الثالث من أجل التحّرر من كاّفة أنواع الھیمنة 

نعیش في ظّل دولة واحدة لیكون الفرز العربي على أسس 
 .المتضّرر والمستفید عربیًا من وجود التجربة الناصریة وأفكارھا وأعمالھا

فبینما عرفھ .  فصحیٌح أّن جمال عبد الناصر كان قائدًا عربیًا فّذًا وممّیزًا، لكّنھ كان إضافًة لذلك حاكمًا ورئیسًا لشعب مصر
حكم من خالل أجھزة وأشخاص، فیھم وعلیھم 

 .، رغم ضخامة حجم اإلنجازات الكبیرة التي تحّققت للشعب المصري نتیجة الثورة

یولیو الناصریة أو حینما ینظرون إلى السیاسة التي اّتبعھا 
 .1970یولیو إلى حین وفاة ناصر عام  23

. ولیس من خالل حزب أو تنظیم موحَّد الفكر وأسلوب العمل
للمؤتمر الوطني للقوى  1962مایو  /، الذي قّدمھ في أیار

إّن قّوة اإلرادة الثوریة لدى الشعب المصري تظھر في أبعادھا الحقیقیة الھائلة إذا ما ذكرنا أّن ھذا الشعب البطل بدأ 
من غیر نظریٍة كاملة  كذلك فإّن ھذا الزحف الثوري بدأ

 . " إّن إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة لم تكن تملك من دلیٍل للعمل غیر المبادئ السّتة المشھورة

 یة سیاسیة ثوریةنظر "  ومن دون  " تنظیم سیاسي ثوري
، یوِجد تفسیرًا لما وصلت إلیھ مصر واألمَّة العربیة بعد وفاة جمال عبد الناصر، حیث فقدت الجماھیر العربیة اتصالھا مع 
. ، ولم تكن ھناك بعده أداة سیاسیة سلیمة في مصر تحفظ للجماھیر دورھا السلیم في العمل والرقابة والتغییر

، والتنازل  ، وغیاب البناء السیاسي السلیم، أصبح سھًال االنحراف في مصر عن المبادئ

، كان أبرزھا حال التجزئة "یولیو 23ثورة 
، وفي ظلِّ حرٍب باردة بین  الشعوب العربیة إّما من خالل الحكومات أو بأجھزة المخابرات المصریة

كذلك، فإّن . ، حیث تركت ھذه الحرب بصماتھا الساخنة على كّل المعارك التي خاضھا عبد الناصر
فقد كانت قضایاھا تمتّد ..  موقعھا الجغرافي المصري

، ونضجت  بدأت ثورًة مصریة" یولیو 23 

العربیة لمصر في فترة حكم عبد الناصر كانت مرتبطًة بالمراحل والظروف المتغّیرة رغم 

دون أّي اّدعاء بالعمل من أجل أّي  1952یولیو حصلت عام 

  ، موضوع عربي حین قیامھا خالیًة تمامًا من أي

عربي إلى حقبة الكرامة والتوّحد حنیٌن

  صبحي غندور.د                                    

                                                         

    

   

 

      

    

    

    

كانت من حیث الموقع  1952التي قادھا جمال عبد الناصر في مصر العام 
، وكانت من حیث الموقع القاّري صلة وصٍل بین دول إفریقیا وآسیا األّمة العربیة ویربط مغربھا بمشرقھا

حیث الموقع الزمني في منتصف القرن العشرین الذي شھد متغّیراٍت واكتشافاٍت كثیرًة في العالم وحروبًا وأسلحًة لم تعرف 
ا من قبل، كما شھد القرن العشرون صعود وأفول ثوراٍت كبرى وعقائد وتكّتالت ومعسكرات 

 .! اغتصاب أوطاٍن واصطناع دویالت

، كانت حاًال ثالثًة تختلف عن الشیوعیة والرأسمالیة، قطبْي  یولیو، من حیث الموقع الفكري والسیاسي
ثورات العالم الثالث من أجل التحّرر من كاّفة أنواع الھیمنة " یولیو 23ثورة  "فیھ الثورة، فقادت 

 .وبناء االستقالل الوطني ورفض التبعیة الدولیة

نعیش في ظّل دولة واحدة لیكون الفرز العربي على أسس )  ولسنا كذلك اآلن طبعًا (ولم نكن كعرب في فترة عبد الناصر 
المتضّرر والمستفید عربیًا من وجود التجربة الناصریة وأفكارھا وأعمالھا

فصحیٌح أّن جمال عبد الناصر كان قائدًا عربیًا فّذًا وممّیزًا، لكّنھ كان إضافًة لذلك حاكمًا ورئیسًا لشعب مصر
حكم من خالل أجھزة وأشخاص، فیھم وعلیھم ، عرفھ شعب مصر كحاكم ی العرب غیر المصریین بدوره كقائد تحّرر قومي

، رغم ضخامة حجم اإلنجازات الكبیرة التي تحّققت للشعب المصري نتیجة الثورة الكثیر من المالحظات والسلبیات

یولیو الناصریة أو حینما ینظرون إلى السیاسة التي اّتبعھا  23ویخطئ كثیرون حینما ال یمّیزون المراحل في تاریخ تجربة 
23حینما قامت ثورة  1952جمال عبد الناصر وكأّنھا سیاٌق واحد، امتّد من عام 

ولیس من خالل حزب أو تنظیم موحَّد الفكر وأسلوب العمل" الضباط األحرار "یولیو بواسطة جبھة 
، الذي قّدمھ في أیار"المیثاق الوطني"ویقول جمال عبد الناصر في الباب األّول من 

إّن قّوة اإلرادة الثوریة لدى الشعب المصري تظھر في أبعادھا الحقیقیة الھائلة إذا ما ذكرنا أّن ھذا الشعب البطل بدأ 
كذلك فإّن ھذا الزحف الثوري بدأ،  یواجھ مشاكل المعركة من غیر تنظیم ثوري سیاسي

إّن إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة لم تكن تملك من دلیٍل للعمل غیر المبادئ السّتة المشھورة

تنظیم سیاسي ثوري" وما قالھ جمال عبد الناصر عن كیف أّن الثورة بدأت من دون
، یوِجد تفسیرًا لما وصلت إلیھ مصر واألمَّة العربیة بعد وفاة جمال عبد الناصر، حیث فقدت الجماھیر العربیة اتصالھا مع 
، ولم تكن ھناك بعده أداة سیاسیة سلیمة في مصر تحفظ للجماھیر دورھا السلیم في العمل والرقابة والتغییر

، وغیاب البناء السیاسي السلیم، أصبح سھًال االنحراف في مصر عن المبادئ القیادة
 .عن المنطلقات، والتراجع عن األھداف

ثورة  "كذلك أحاطت بالتجربة الناصریة ظروف داخلیة وخارجیة معیقة لحركة 
الشعوب العربیة إّما من خالل الحكومات أو بأجھزة المخابرات المصریة

، حیث تركت ھذه الحرب بصماتھا الساخنة على كّل المعارك التي خاضھا عبد الناصر
موقعھا الجغرافي المصريیولیو الناصریة كانت أكبر من حدود  23

 "، فإّن  لذلك.  لكّل الساحة العربیة، وأیضا لمناطق أخرى في إفریقیا وآسیا
 .كثورة تحّرر عربیة وعالمیة، ثّم ارتّدت بعد وفاة ناصر إلى حدودھا المصریة

العربیة لمصر في فترة حكم عبد الناصر كانت مرتبطًة بالمراحل والظروف المتغّیرة رغم  

یولیو حصلت عام  23فثورة .  القناعة المبدئیة بالعروبة لدى القیادة الناصریة

حین قیامھا خالیًة تمامًا من أي، وكانت األھداف الستَّة للثورة المصریة اّلتي ُأعلنت 

حنیٌن                      

                                    

  

                                                        

          
 

  
    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

التي قادھا جمال عبد الناصر في مصر العام " یولیو 23ثورة  "
األّمة العربیة ویربط مغربھا بمشرقھا

حیث الموقع الزمني في منتصف القرن العشرین الذي شھد متغّیراٍت واكتشافاٍت كثیرًة في العالم وحروبًا وأسلحًة لم تعرف 
ا من قبل، كما شھد القرن العشرون صعود وأفول ثوراٍت كبرى وعقائد وتكّتالت ومعسكرات البشریة مثلھ

اغتصاب أوطاٍن واصطناع دویالت

یولیو، من حیث الموقع الفكري والسیاسي 23كذلك، فإّن ثورة 
فیھ الثورة، فقادت  العصر الذي تفّجرت

وبناء االستقالل الوطني ورفض التبعیة الدولیة

ولم نكن كعرب في فترة عبد الناصر 
المتضّرر والمستفید عربیًا من وجود التجربة الناصریة وأفكارھا وأعمالھا سلیمة بین

فصحیٌح أّن جمال عبد الناصر كان قائدًا عربیًا فّذًا وممّیزًا، لكّنھ كان إضافًة لذلك حاكمًا ورئیسًا لشعب مصر
العرب غیر المصریین بدوره كقائد تحّرر قومي

الكثیر من المالحظات والسلبیات

ویخطئ كثیرون حینما ال یمّیزون المراحل في تاریخ تجربة 
جمال عبد الناصر وكأّنھا سیاٌق واحد، امتّد من عام 

یولیو بواسطة جبھة  23فلقد قامت ثورة 
ویقول جمال عبد الناصر في الباب األّول من 

 :الشعبیة بمصر

إّن قّوة اإلرادة الثوریة لدى الشعب المصري تظھر في أبعادھا الحقیقیة الھائلة إذا ما ذكرنا أّن ھذا الشعب البطل بدأ  "
من غیر تنظیم ثوري سیاسي الثوريزحفھ 

إّن إرادة الثورة في تلك الظروف الحافلة لم تكن تملك من دلیٍل للعمل غیر المبادئ السّتة المشھورة  .للتغییر الثوري

وما قالھ جمال عبد الناصر عن كیف أّن الثورة بدأت من دون
، یوِجد تفسیرًا لما وصلت إلیھ مصر واألمَّة العربیة بعد وفاة جمال عبد الناصر، حیث فقدت الجماھیر العربیة اتصالھا مع "

، ولم تكن ھناك بعده أداة سیاسیة سلیمة في مصر تحفظ للجماھیر دورھا السلیم في العمل والرقابة والتغییر القائد بوفاتھ
القیادة /یاب ناصرأیضًا، مع غ

عن المنطلقات، والتراجع عن األھداف

كذلك أحاطت بالتجربة الناصریة ظروف داخلیة وخارجیة معیقة لحركة 
الشعوب العربیة إّما من خالل الحكومات أو بأجھزة المخابرات المصریةالعربیة والتعامل مع 
، حیث تركت ھذه الحرب بصماتھا الساخنة على كّل المعارك التي خاضھا عبد الناصر المعسكرین الدولیین

23ساحة وحركة وأھداف ثورة 
لكّل الساحة العربیة، وأیضا لمناطق أخرى في إفریقیا وآسیا

كثورة تحّرر عربیة وعالمیة، ثّم ارتّدت بعد وفاة ناصر إلى حدودھا المصریة

 ومن المھّم إدراك أّن السیاسة

القناعة المبدئیة بالعروبة لدى القیادة الناصریة

، وكانت األھداف الستَّة للثورة المصریة اّلتي ُأعلنت  قضیٍة عربیة

........  



قناة السویس ولم یظھر الُبعد العربي واضحًا في ثورة ناصر إّال بعد تأمیم 
فبعد ھذه السنوات القلیلة من عمر . على مصر

، واشتعل تّیار القومیة العربیة في أرجاء 
، في مرحلٍة كانت  بمطلب االستقالل الوطني والتحّرر من االستعمار وامتالك الثروات الوطنیة

وكانت صرخة . معظم دول العالم الثالث فیھا تعاني من اإلستعمار األجنبي ومن تحّكم الشركات األجنبیة بالثروات الوطنیة
، صرخًة مدّویة كان صداھا یتفاعل في إفریقیا وآسیا 
، وقد حّركت وأنھضت الشارع العربي كّلھ من المحیط األطلسي 

ن وحدة االنتماء الثقافي ، وكان ذلك أیضًا دافعًا لربط مطلب التحّرر بالدعوة للوحدة العربیة كتعبیر ع
                                                                                            

الجمھوریة ، وقامت  تتویجًا لھذه المشاعر التحّرریة القومیة
العربیة المتحدة بناًء على ضغط الشارع العربي عمومًا والسوري خصوصًا من أجل انضمام سوریا للقیادة الناصریة في 
                                                                                                                             
لخمسینات الذي تمّیز بمعارك التحّرر الوطني واالستقالل وبانطالقة التّیار القومي العربي، تعّرض لنكستین 
كبیرتین في مطلع عقد الستینات وأواسطھ، وانتھى ھذا العقد بوفاة من قاد ھذه المعارك التحّرریة، ومن أضاء في القرن 

الجمھوریة العربیة المتحدة حیث قادت جماعة انفصالیة في سوریا حركة االنفصال عن مصر 
حیث جرت ھزیمة حرب یونیو وما نتج عنھا من 

.  في المسؤولیة وفي الحرص على العروبة
، ورغم  فلقد رفض عبد الناصر استخدام القّوة العسكریة ضدَّ حركة االنفصال السوریة رغم مشروعیة وقانونیة ھذا الحق

 

، ولم یعد عن  لھ المسؤولیة الكاملة عنھا واستقال من كّل مناصبھ الرسمیة
، ثّم كانت ھذه  ھذه اإلستقالة إّال بعد یومین من المسیرات الشعبیة العارمة التي شملت مصر ومعظم البالد العربیة

ال عبد الناصر األسس المتینة ، حیث وضع جم
وما تالھا من أولویٍة  1967للتضامن العربي من أجل المعركة مع العدوِّ اإلسرائیلي، وتجّلى ذلك في قمَّة الخرطوم عام 

، وإسقاط كل القضایا األخرى الفرعّیة بما فیھا سحب القوات 
، والسعي لتوظیف كل طاقات األّمة من أجل إعادة تحریر األراضي 

فقد انطلقت . إلى حین وفاة عبد الناصر 1967
، وأعلى درجات  تضي أقصى درجات الوحدة الوطنیة في الداخل

، أّن البناء الداخلي السلیم 1961وانفصال عام 
،  البالد العربیةوتحقیق المشاركة الشعبیة الفّعالة في الحیاة السیاسیة، ھما األساس للحفاظ على أي تجربة تكاملیة بین 

لكن ھذه الدروس الھاّمة لم تعش .  وھما أیضًا األرض الصلبة لقیادة حركة التحّرر من أيِّ احتالل أو ھیمنة خارجیة
، ومن  طویًال بعد وفاة ناصر، وھاھي األّمة العربیة اآلن تعاني من انعدام التضامن العربي ومن االنقسامات والصراعات

 .ي معظم البالد العربیة مما سّھل ویسّھل الھیمنة الخارجیة على بعض أوطانھا

یولیو، نجد أّن مصر تغّیرت، والمنطقة العربیة تغّیرت، والعالم بأسره شھد 
نین العربي إلى حقبة الكرامة والعزة لكن رغم كلِّ تلك المتغّیرات یستمّر الح

ولم تتّم بعَد جمال عبد " ثورة یولیو "، ویتواصل األمل بعودة مصر إلى موقعھا العربي الریادي الذي كّرستھ 

ننھمك في النظریات  لقد كان أعظم المالمح في تجربتنا الفكریة والروحیة أننا لم
  ..وانما انھمكنا في حیاتنا ذاتھا بحثا عن النظریات 

 .الزعیم الراحل جمال عبد الناصر 

ولم یظھر الُبعد العربي واضحًا في ثورة ناصر إّال بعد تأمیم . وتمحورت جمیعھا على قضایا داخلیة مصریة
على مصر 1956عام )  اإلسرائیلي / الفرنسي/البریطاني

، واشتعل تّیار القومیة العربیة في أرجاء  الثورة المصریة ظھر االلتفاف الشعبي العربي الكبیر حول القیادة الناصریة
بمطلب االستقالل الوطني والتحّرر من االستعمار وامتالك الثروات الوطنیة

معظم دول العالم الثالث فیھا تعاني من اإلستعمار األجنبي ومن تحّكم الشركات األجنبیة بالثروات الوطنیة
، صرخًة مدّویة كان صداھا یتفاعل في إفریقیا وآسیا "عمارإرفْع رأَسك یا أخي، فقد وّلى عھد االستعباد واالست

، وقد حّركت وأنھضت الشارع العربي كّلھ من المحیط األطلسي  وأمیركا الالتینیة، فكانت دعوًة من أجل التحّرر والحّریة
، وكان ذلك أیضًا دافعًا لربط مطلب التحّرر بالدعوة للوحدة العربیة كتعبیر ع

                                                                                             .ووحدة الھموم ووحدة األحالم واآلمال
تتویجًا لھذه المشاعر التحّرریة القومیة 1958، جاءت تجربة الوحدة بین مصر وسوریا عام 

العربیة المتحدة بناًء على ضغط الشارع العربي عمومًا والسوري خصوصًا من أجل انضمام سوریا للقیادة الناصریة في 
                                                                                                                             
لخمسینات الذي تمّیز بمعارك التحّرر الوطني واالستقالل وبانطالقة التّیار القومي العربي، تعّرض لنكستین 
كبیرتین في مطلع عقد الستینات وأواسطھ، وانتھى ھذا العقد بوفاة من قاد ھذه المعارك التحّرریة، ومن أضاء في القرن 

الجمھوریة العربیة المتحدة حیث قادت جماعة انفصالیة في سوریا حركة االنفصال عن مصر 
حیث جرت ھزیمة حرب یونیو وما نتج عنھا من   1967/ 6/  5، ثمَّ جاءت الّنكسة الثانیة یوم 

في المسؤولیة وفي الحرص على العروبةوفي النكستین، كان ناصر مثاًال .  متغّیرات كثیرة في مصر والمنطقة العربیة
فلقد رفض عبد الناصر استخدام القّوة العسكریة ضدَّ حركة االنفصال السوریة رغم مشروعیة وقانونیة ھذا الحق

  .أّن دوًال عدیدة استخدمت القوة العسكریة للحفاظ على وحدة كیانھا السیاسي

لھ المسؤولیة الكاملة عنھا واستقال من كّل مناصبھ الرسمیة، فقد أعلن ناصر تحّم
ھذه اإلستقالة إّال بعد یومین من المسیرات الشعبیة العارمة التي شملت مصر ومعظم البالد العربیة

، حیث وضع جم الھزیمة سببًا مھّمًا إلعادة النظر في السیاسة العربیة لمصر الناصریة
للتضامن العربي من أجل المعركة مع العدوِّ اإلسرائیلي، وتجّلى ذلك في قمَّة الخرطوم عام 

، وإسقاط كل القضایا األخرى الفرعّیة بما فیھا سحب القوات  1967أعطاھا ناصر إلستراتیجیة إزالة آثار عدوان 
، والسعي لتوظیف كل طاقات األّمة من أجل إعادة تحریر األراضي  ، والتصالح مع الدول العربیة كّلھا

1967وكانت ھذه السیاسة المصریة ھي سمة السنوات الثالث التي تبعت حرب 
تضي أقصى درجات الوحدة الوطنیة في الداخلھذه السیاسة من قناعة بأّن التحّرر من االحتالل یق

وانفصال عام  1967وكان من دروس ھزیمة . التضامن والتنسیق بین الدول العربیة
وتحقیق المشاركة الشعبیة الفّعالة في الحیاة السیاسیة، ھما األساس للحفاظ على أي تجربة تكاملیة بین 

وھما أیضًا األرض الصلبة لقیادة حركة التحّرر من أيِّ احتالل أو ھیمنة خارجیة
طویًال بعد وفاة ناصر، وھاھي األّمة العربیة اآلن تعاني من انعدام التضامن العربي ومن االنقسامات والصراعات

ي معظم البالد العربیة مما سّھل ویسّھل الھیمنة الخارجیة على بعض أوطانھا

یولیو، نجد أّن مصر تغّیرت، والمنطقة العربیة تغّیرت، والعالم بأسره شھد  23لثورة  63
لكن رغم كلِّ تلك المتغّیرات یستمّر الح..  ویشھد في عموم المجاالت متغّیراٍت جذریة

، ویتواصل األمل بعودة مصر إلى موقعھا العربي الریادي الذي كّرستھ 

لقد كان أعظم المالمح في تجربتنا الفكریة والروحیة أننا لم
وانما انھمكنا في حیاتنا ذاتھا بحثا عن النظریات .. بحثا عن حیاتنا 

 
الزعیم الراحل جمال عبد الناصر                                            

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

وتمحورت جمیعھا على قضایا داخلیة مصریة
البریطاني (ثمَّ العدوان الثالثي 

الثورة المصریة ظھر االلتفاف الشعبي العربي الكبیر حول القیادة الناصریة
بمطلب االستقالل الوطني والتحّرر من االستعمار وامتالك الثروات الوطنیة البلدان العربیة كتّیار مرتبط

معظم دول العالم الثالث فیھا تعاني من اإلستعمار األجنبي ومن تحّكم الشركات األجنبیة بالثروات الوطنیة
إرفْع رأَسك یا أخي، فقد وّلى عھد االستعباد واالست"  : ناصر

وأمیركا الالتینیة، فكانت دعوًة من أجل التحّرر والحّریة
، وكان ذلك أیضًا دافعًا لربط مطلب التحّرر بالدعوة للوحدة العربیة كتعبیر ع إلى الخلیج العربي

ووحدة الھموم ووحدة األحالم واآلمال
، جاءت تجربة الوحدة بین مصر وسوریا عام  لذلك 

العربیة المتحدة بناًء على ضغط الشارع العربي عمومًا والسوري خصوصًا من أجل انضمام سوریا للقیادة الناصریة في 
                                                                                                                               .مصر

لخمسینات الذي تمّیز بمعارك التحّرر الوطني واالستقالل وبانطالقة التّیار القومي العربي، تعّرض لنكستین لكن عقد ا
كبیرتین في مطلع عقد الستینات وأواسطھ، وانتھى ھذا العقد بوفاة من قاد ھذه المعارك التحّرریة، ومن أضاء في القرن 

 .العشرین شعلة العروبة

الجمھوریة العربیة المتحدة حیث قادت جماعة انفصالیة في سوریا حركة االنفصال عن مصر  ، كانت بحّق الّنكسة األولى
، ثمَّ جاءت الّنكسة الثانیة یوم 1961/  9 /  28یوم 

متغّیرات كثیرة في مصر والمنطقة العربیة
فلقد رفض عبد الناصر استخدام القّوة العسكریة ضدَّ حركة االنفصال السوریة رغم مشروعیة وقانونیة ھذا الحق

أّن دوًال عدیدة استخدمت القوة العسكریة للحفاظ على وحدة كیانھا السیاسي

، فقد أعلن ناصر تحّم 1967أّما ھزیمة عام 
ھذه اإلستقالة إّال بعد یومین من المسیرات الشعبیة العارمة التي شملت مصر ومعظم البالد العربیة

الھزیمة سببًا مھّمًا إلعادة النظر في السیاسة العربیة لمصر الناصریة
للتضامن العربي من أجل المعركة مع العدوِّ اإلسرائیلي، وتجّلى ذلك في قمَّة الخرطوم عام 

أعطاھا ناصر إلستراتیجیة إزالة آثار عدوان 
، والتصالح مع الدول العربیة كّلھا نالمصریة من الیم

  . المحتلة

وكانت ھذه السیاسة المصریة ھي سمة السنوات الثالث التي تبعت حرب 
ھذه السیاسة من قناعة بأّن التحّرر من االحتالل یق

التضامن والتنسیق بین الدول العربیة
وتحقیق المشاركة الشعبیة الفّعالة في الحیاة السیاسیة، ھما األساس للحفاظ على أي تجربة تكاملیة بین 

وھما أیضًا األرض الصلبة لقیادة حركة التحّرر من أيِّ احتالل أو ھیمنة خارجیة
طویًال بعد وفاة ناصر، وھاھي األّمة العربیة اآلن تعاني من انعدام التضامن العربي ومن االنقسامات والصراعات

ي معظم البالد العربیة مما سّھل ویسّھل الھیمنة الخارجیة على بعض أوطانھاھشاشة البناء الداخلي ف

63وھانحن اآلن في الذكرى 
ویشھد في عموم المجاالت متغّیراٍت جذریة

، ویتواصل األمل بعودة مصر إلى موقعھا العربي الریادي الذي كّرستھ  والتوّحد
 .. الناصر المحافظة علیھ
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