
  یولیو 23جذور ثورة 

  عصمت سیف الدولة

یولیو  23منذ حین یحاول كثیرون بأسالیب شتى االجابة على سؤال مطروح عن عالقة ثورة  :السؤال المطروح 

بالمذاھب والقوى السیاسیة التي كانت سائدة قبل “ الضباط االحرار”بما سبقھا من تاریخ ، وعالقة منظمة  1952

االجابة على ھذا السؤال اجتھد كثیرون وقدموا اجتھاداتھم الى الجماھیرالعربیة في خطب مسموعة في سبیل . الثورة 

  ..او كتب مطبوعة او منشورة

وقد اعتمد أغلب الذین قالوا أو كتبوا في اجاباتھم على بیان موقع موقف كل واحد من اعضاء مجلس قیادة الثورة من 

ما أن تبینوا أن قد كان لكل واحد من مجلس قیادة الثورة اتجاھات فكریة فل. . االحداث والقوى قبل قیام الثورة 

وانتماءات سیاسیة مختلفة عن االخرین ، وان اتجاھاتھ تلك قد اختلفت بین حین وحین، قالوا كما قال الدكتور عبد 

 –مجلة الشورى ( ي المنشور ف“ الثورة الناصریة واثرھا في الفكر السیاسي المصري“ الكریم احمد في ختام مقالھ 

  ).السنة الثانیة  –العدد الرابع 

. لقد كانت الثورةالناصریة ھي النتیجة الطبیعیة، ان لم تكن الحتمیة، للتطورات السیاسیة واالجتماعیة السابقة علیھا“ 

الرادیكالي  ومما یؤكد ذلك انھا كانت تضم منذ بدایتھا عناصر في قیادتھا ممن یحملون بذور التیار اللیبرالي بشقیھ

والمحافظ ، ومن یحملون بذور التیار الدیني ، ومن یحملون بذور التیار االشتراكي بمختلف اتجاھاتھ بما فیھا 

  .“ التدریجي وا لماركسي 

وانفرد الدكتور عبدالكریم احمد، من بین كل الذین حاولوا االجابة على السؤال المطروح ، باجتھاد یستحق التأمل 

ول ھذا االجتھاد بان المبادىءالستة التي التقى علیھا الضباط االحرار وقامت من اجل تحقیقھا الثورة، ویق. واالنتباه 

  .ھي جماع المبادىءالتي كانت متفرقة بین القوى السیاسیة السابقة على الثورة

  :یقول 

مبادىء الستة التي اعلنتھا ومما یجعل الحكم على اتجاھات الثورة في بدایتھا عسیرا اننا عندما نعمد الى تحلیل ال“ 

  .الثورة غداة نجاحھا نجد انھا كانت في الواقع صدى لھذا التكوین المختلط لقیادتھا

بل وجمیع من عملوا . فالمبدأ االول، وھو القضاء على االستعمار كان شعارًا ترفعھ كل التیارات السابقة بال استثناء “ 

  .قرن وقبل ذلك في ساحة الحیاة العامة المصریة منذ مطلع ال

اقامة جیش وطني قوي بالمبدأ االول وینطبق علیھ نفس الشيء فیما یتصل بموقف : وكذلك یرتبط المبدأ الخامس ”

  .ھذه التیارات وان كان بدرجة اقل 

اما المبدأ الثاني والثالث ، وھما القضاء على االقطاع والقضاء على االحتكار وسیطرة رأس المال على الحكم وكذلك “ 

المبدأ االخیر وھو اقامة حیاة دیموقراطیة سلیمة ، فكلھا شعارات یمكن ان یرفعھا ممثلو التیار اللیبرالي والتیار 

  .االشتراكي بل وكذلك التیار الدیني على ان یفسرھا كل منھم بطریقتھ الخاصة

ا المصطلح اكثر ارتباطا باھداف ویبقى بعد ذلك المبدأ الرابع الذي یتحدث عن العدالة االجتماعیة، والشك في ان ھذ( 



منھ بالتیارین اآلخرین، اال ان بعض ممثلي التیار اللیبرالي وبخاصة ) الدیموقراطي االجتماعي(التیار االشتراكي 

الرادیكالي ، والتیار الدیني، وبخاصة المجددین منھم، استطاعوا تطویع مفھوم العدالة االجتماعیة التجاھاتھم ولم 

  .…“ھم ایضا كشعار من شعاراتھم یلبثوا ان رفعوه

  :فقد حددھا الدكتور عبد الكریم أحمد بانھا  1952أما القوى السیاسیة التي تمثل التیارات الفكریة قبل ثورة 

تیاریعبر عن مصالح طبقة كبار المالكین واالقطاعیین من ابناء االسر الكبیرة في الریف ویمثلھ حزبا االحرار “ : اوال 

  .”تحاد الدستوریین واال

  .“ التیاراللیبرالي الذي یمثلھ حزب الوفد الضخم الذي حظي بتأیید اغلبیة كبیرة “ : ثانیا 

واھم من یمثلھ كان جماعة . “ التیارالدیني الذي ینادي بتطبیق الشریعة االسالمیة بدال من القوانین الحدیثة “ : ثالثا 

  .االخوان المسلمین 

وقد “ االشتراكیة ”نطلق علیھ في مجموعھ االتجاه نحو الدیموقراطیة االجتماعیة او التیار الذي یمكن ان “ : رابعا 

  .”ان یكون الطابع الغالب على ھذا التیار ھو التیارالماركسي ) ھكذا یقول الدكتور عبد الكریم احمد(كان من الطبیعي 

یولیو والتیارات الثالثة  23قة بین ثورة ولقد استثنى الدكتورعبد الكریم أحمد التیار االول ثم اجتھد في بیان العال

یولیو الى امتداد، على المستوى الفكري في المبادىء الستة وعلى المستوى الذاتي في  23االخرى فتحولت ثورة 

  .اشخاص قیادتھا ، للوفد واالخوان المسلمین واالشتراكیین الذین یغلب علیھم الطابع الماركسي 

  .یولیو في مستواھا الفكري ومستواھا الذاتي  23والحق ان ھذا لظلم بّین لثورة 

وال یستغرب اذا جاء من الذین . والظلم ال یستغرب اذا جاء ممن ال یظاھرون الثورة فكرا او ینتمون الیھا حركة

یولیو قد انتھت وأصبحت تاریخا قدیما فأباحوا النفسھم الحدیث عنھا منصفین أنفسھم ظالمین  23یتوھمون ان ثورة 

  .حتى لو كانوا یوما من قادتھا أو من قواھا ایاھا 

یولیو ال یستغرب من احمد حمروش عندما یكتب مجلدین عن قصة الثورة یحاول فیھما ان یصورھا كما  23ظلم ثورة 

ألنھ وخالد محي الدین ویوسف صدیق كانوا اعضاء في منظمة حدتو “ حدوتو”لو كانت من صنع المنظمة الماركسیة 

فالتحقوا بھا الحتوائھا ثورة فلما اخرجتھم  1952نوا یستھدفون ما لم تكن الثورة تستھدفھ عام فھؤالء نفر كا. 

فظلموھا لینصفوا . قیادتھا من صفوفھا بعد اقل من ستة اشھر على قیام الثورة جاءوا یریدون الیوم احتواءھا تاریخیا 

  .انفسھم 

وكمال الدین حسین حین جاءا یعلنان انھما قد استقاال من  یولیو ال یستغرب من عبد اللطیف البغدادي 23وظلم ثورة 

  .مراكز قیادتھا یوم ان انحرفت عما یدینان بھ من فكر فاصبحت اشتراكیة

  .انھما یظلمان الثورة بالنوایا وال یفطنان الى انھما لم یظلما اال نفسیھما یوم ان كشفا عن مواقفھما الرجعیة 

  ..كل ھذا ال یستغرب

  ..الظلم من الدكتور عبد الكریم أحمد فھو غریب أما ان یأتي 

ألن الدكتور عبدالكریم احمد ینتمي الى ذلك الجیل من المخضرمین أمثالنا الذین لم یعاصروا ما قبل الثورة ، : اوال

واعین فحسب ، بل انھم لم یكونوا في ذلك الوقت راكدین ، كان وعیھم واعمارھم تسمح لھم بان یخوضوا احداث ما 

  .الثورة ویعرفوا من امرھا مایعرفھ الخبیر قبل



الن الدكتور عبدالكریم احمد استاذ كبیر، خبیر بالعلوم السیاسیة ، وعلى یدیھ یتلقى الشباب من الجیل الجدید : ثانیا

وھما مناطا المسئولیات . دروسا في الفكر السیاسي وتاریخھ فتوافرت لھ امكانیات الحكم الصحیح والتأثیر الفعال

  .سیمة فیما یكتب ویقال الج

وھذا ھو المصدراالساسي لالستغراب، ان الدكتور عبد الكریم أحمد ینتمي فكرا وموقفا، عقال وعاطفة ، الى ثورة : ثالثا

أعني بھذه الكلمة االخیرة انھ لم یغیر مواقفھ ولم یخرج على الثورة ال عقال وال عاطفة كما فعل . یولیو ولم یزل  23

  . .فلماذا یظلمھا… ل یعتز عالنیة باالنتماء الیھا ویدافع عالنیة عنھااالخرون وما یزا

  :خطأ المنھج 

یولیو حین ظلمھا ، انما أراد ان ینصفھا فانتھج في بیانھ  23احسب ان الدكتور عبدالكریم احمد لم یقصد ظلم ثورة 

غیر ما یفعل غیره من الذین ال یھتمون  وھو لم یفعل ھذا. خطأ منھجیا ذھب بما قالھ دفاعا عنھا الى حافة الظلم لھا 

  .كثیرا بمناھج البحث العلمي فتفوتھم العناصر الالزمة لتفسیر االحداث التاریخیة تفسیرا صحیحا 

  :فمثال 

 –منفردة  -ان تیارات سیاسیةعددھا كانت ترفع كل منھا 1952لما ان عرف من معاصرتھ لتاریخ ما قبل ثورة . 1

ىء الستة التي قامت علیھا الثورة ، تصور ان تلك المبادىء وقد اجتمعت في الثورة بقیت كما شعارا اواكثر من المباد

وفاتھ ان المبادىء المتفرقة بین قوى متعددة تحمل كل قوة . ھي فاعتبر مبادىء الثورة امتدادا لمبادىء االحزاب قبلھا

لسبب بسیط : عیا وفي مضامینھا ولم تعد ھي ھي تغیرت نو. منھا ما تشاء منھا ، اذا اجتمعت لقوة واحدة فقد تغیرت 

یؤثر كل منھا في االخر فیغیر مضمونھ، ویصبح كل منھا حدا لآلخر فتصبح اجزاء ال تفھم . وھي عندما تجتمع تتكامل 

وتطبیقا لھذا نستطیع ان نقول ان مضمون كل مبدأ من المبادىء الستة التي حملتھا .اال منسوبة الى الكل الذي یجمعھا 

اي من التیارات  -منفردا –یولیو لیس امتدادا او استمرارا على اي وجھ لذات مضمونھ یوم ان كان یحملھ  23ثورة 

  .یولیو 23السابقة على ثورة 

ان كل واحد من اعضاءمجلس قیادة الثورة كانت لھ  1952لما ان عرف من معاصرتھ لتاریخ ما قبل ثورة . 2

ة او متغیرة، بواحد أواكثر من االحزاب والقوى السیاسیة السابقة ، تصور انھم انتماءات فكریة او تنظیمیة ، ثابت

. عندما اجتمعوا معا في مجلس قیادة واحد لتنظیم ثوري واحد كان كل واحد منھم ما یزال محتفظا بانتمائھ السابق 

وفاتھ ان مجلس . ن وفالن فكما جمع المبادىءالستة میكانیكیا، جمع مجلس القیادة میكانیكیا فاصبح ھو فالن وفال

لھذا الشخص فكر اخر غیر افكار كل منھم ولھ ارادة . آخرغیر االشخاص الذي یتكون منھم “ شخص “ قیادة الثورة 

غیر ارادة كل منھم، ولھ اھداف غیر اھداف كل منھم الن افكاره وارادتھ واھدافھ ھي الحصیلة الجدلیة اللتقائھم على 

ر منھا نضجا و تقدما النھا ثمرة الحوار والصراع الجدلي بین االفكار واالرادات واالھداف افكار وارادات واھداف أكث

وال یمكن ان تنسب الى الثورة افكار او ارادة او اھداف اال ما ینسب لھذا الشخص االخر الذي ھو مجلس . فیما بینھم 

وبالتالي فان كل االفكار واالرادات واالھداف  .القیادة كما یعبر عنھ صاحب الحق تنظیمیا في التعبیر عنھ وھو قائده 

وحتى االنتماءات الخاصة بأي عضو في مجلس قیادة الثورة كانت وما تزال من شئونھ الخاصة التي ال تنسب اال الیھ 

  .بعیدا عن نسبتھا الى الثورة 

قائد مجلس قیادة الثورة،  یولیو من االفكار واالرادات واالھداف اال ما عبر عنھ 23وال یمكن ان ینسب الى ثورة 



  .وبصفتھ ھذه ، وكلنا نعرف من ھو

ان ما قالھ وما اراده وما استھدفھ جمال عبد الناصر، وھو یمارس دور القیادة، ھو وحده الذي یستحق ان ینسب الى 

ھ او ما وال یجدي أي واحد من اعضاء مجلس قیادة الثورة أن یقدم لنا مذكراتھ الشخصیة عما كان یفكر فی. الثورة 

كما ال یجدینا ونحن نتحدث . كان یریده او ما كان یستھدفھ مادام قد عجز عن ان یحولھ الى فكر وارادة وھدف الثورة 

  .یولیو ان نستمع الى مبررات العجز التي یشكو منھا االن بعض القادة السابقین في مجلس قیادة الثورة  23عن ثورة 

بما یقولون اال من حیث مدى اثره السلبي او االیجابي في فكر الثورة وارادتھا  ان الدراسة المنھجیة الصحیحة ال تعتد

  .واھدافھا ، ولكنھا ال تعتد بھ كفكر او ارادة او ھدف من افكار و ارادة واھداف الثورة 

ق انھم یبحثون، یا دكتورعبد الكریم ، عن صكوك براءة مما یحسبونھ تھما وھو موقف مجرد من العلمیة ومن االخال

  .ایضا فال تتبرع لھم بما یریدون وانت لست معھم و لست مثلھم خلقا 

 23ان الخطأ المنھجي االكبر الذي وقع فیھ الدكتور عبد الكریم احمد، وكل الذین كتبوا ویكتبون عن عالقة ثورة . 3

  :لحاسم یولیو بما سبقھا من مبادىء وقوى قد سلبھ، كما سلبھم ، المقدرة على االجابة على السؤال ا

منظمة ”اذا صح ان اعضاء مجلس قیادة الثورة قد ظلوا بعد قیامھا على افكارھم وانتماءاتھم السابقة ، فلماذا أسسوا 

؟ لماذا لم یحاول كل منھم ان یحقق ما یرید من موقع انتمائھ الفكري والحركي الى القوة ..اصال“ الضباط االحرار

  ..السیاسیة التي كان ینتمي الیھا؟ 

بد ان یكون كل واحد منھم قد قارن بین جدوى بقاء انتمائھ القدیم فكریا او تنظیمیًا وجدوى انتمائھ الى منظمة جدیدة ال 

  .فاختار الجدید

الذي حمل كل واحد منھم على حدة على ان یختار االنتماء الى الضباط  - الجدید –ما ھو الفارق : وھنا یكمن السؤال 

  ى حزبھ؟االحرار بدال من االنتماء ال

  .الجدید اما ان یكون في الفكر او یكون في االسلوب

ان االتجاه : “ اثرھا في الفكر السیاسي المصري: الثورة الناصریة “ یقوال الدكتور عبد الكریم أحمد في ختام مقالھ 

  الحقیقي للثورة لم یكن محددا مسبقا بل انھ تكون بعد ذلك من خالل الممارسة،

الذي یمثلھ ویعبر عنھ اجتماع المبادىء الستة التي كانت من قبل شعارات یرفع كل حزب ما اال االتجاه : ونضیف 

  .یختار منھا

أعني اسلوب تغییر الواقع في مجتمع أظھر عناصر واقعھ ، باالضافة الى التخلف ، . اذن فقد یكون الجدید ھو االسلوب

وفي مواجھة االحتالل االجنبي یختلف . سبعین عامااالحتالل االجنبي الذي كان یشل حركة تطوره بما یستطیع منذ 

یتعامل مع القوى االستعماریة باسلوب التعامل مع االعداء : الثوري. الناس اسلوبا فمنھم الثوري ومنھم االصالحي 

. فھو ال یعترف وال یصطلح معھا وال یفاوضھا وال یساومھا بل یقاتلھا بكل اداة من اول الكلمات الى الرصاصات 

رك الثوریون ان التناقض االساسي في ظل االحتالل االجنبي یقوم بین ارادة التحریر من ناحیة وواقع القھر من وید

ناحیة اخرى فیضعون متطلبات معركة التحرر فوق كل المتطلبات االخرى ، ویحددون مواقفھم من االحداث والناس 

  .والقوى طبقا لمواقفھا من معركة التحرر 

یعترفون بشرعیة األمر الواقع ویصالحون . یتعاملون مع قوى االحتالل من منطلق مھزوم اصال ف: اما االصالحیون



  .أعداءھم ویفاوضونھم ویساومونھم على ذات مصیر وطنھم 

وھذا ال یحول . تیار ثوري وتیار اصالحي: اال تیاران اساسیان  - اذا استبعدنا الخونة –وفي كل مجتمع محتل ال یوجد 

انسب “ ویتنافسون فیما بینھم على . الصالحیون في اشكال تعاملھم مع المحتلین فیتوزعون احزابا دون ان یفترق ا

ومن منا أقرب الى قلوب السادة فھو . من منا اكثر قبوال لدى من بیده االمر : تلك االشكال ویكون محور تنافسھم ھو ”

  .منھم بعضا من الحریة المفقودة“ یسترد”اقدر على ان 

  .یبقى الثوریون في موقف رفضھم التعامل مع العدو اال باسلوب التعامل مع االعداء ھذا بینما

  :االساس الفكري 

  .ولسنا نقول ھذا الننا نصطنع مقدمات لنصل الى نتائج نرید ان نقولھا

الیھ ھذا ولكنا نقولھ الننا ال نفھم االحداث وال نفسرھا اال على ھدى منھج علمي نحتكم الیھ ونقبل مقدما ما یؤدي 

  .االحتكام

ھو مجموع القوانین الموضوعیة التي تضبط حركة االشیاء  –كما ال شك یعرف الدكتور عبد الكریم احمد  -والمنھج

  .والظواھر حتما

  .وھي موضوعیة بمعنى أن وجودھا وفاعلیتھا غیر متوقف على معرفتنا ایاھا 

  .ان عرفناھا فاستخدمناھا في المعرفة اصبنا

  .أو تجاھلناھا او أنكرناھا فقد نصیب وقد نخطىءوان جھلناھا 

  .ویأتي الصواب والخطأ صدفة 

ان فھم االحداث التاریخیة وتفسیرھا طبقا لقانون التطور  -كما ال شك یعرف الدكتور عبد الكریم أحمد -وانا لنعرف

) . الدیكتاتوریة(ھر الداخلي او الق) االحتالل(االجتماعي ال یصح اال اذا كانت في مجتمع متحرر من القھر الخارجي 

ففي المجتمع المتحرر وحده یخضع التطور االجتماعي لقوانینھ الموضوعیة وتتحدد مواقف الناس فیھ، ویفرزون 

. تیارات او احزابا تبعا لمدى وعیھم على مصالحھم المادیة والثقافیة وعالقتھا بمصالح المجتمع الذي ینتمون الیھ ككل 

ویصح حینئذ تقسیم تلك . ن بین الناس تلك التیارات التي تحددھا مصالح اصحابھا كما یعرفھاویصح حینئذ ان نفرز م

وتكون تلك المواقف المتمیزة من الواقع االجتماعي ومشكالت . التیارات الى اقطاعیین ولیبرالیین ودینیین واشتراكیین

  .تطوره ھي مناط الحكم والتقییم

و من الداخل ، ویصبح المجتمع كلھ ، بما فیھ من موارد وبشر، مسخرا ، بالقوة اما عندما یفرض القھر من الخارج ، ا

  .، لتحقیق غایات معینة سلفا ومفروضة علیھ بالعنف فان شرط الحریة الالزمة لفاعلیة القوانین االجتماعیة یزول

ن یتطور ولیس كیف وتصبح المشكلة االساسیة التي تواجھھا القوى السیاسیة ھي كیف یتحرر المجتمع لیستطیع ا

  .یتطور المجتمع في ظل االحتالل 

: فیختار الثوریون الحریة ، وتصبح مضامین التطور االجتماعي بالنسبة الیھم ھدفا مرتبطا بانجاز مرحلة التحرر

  ..التحرر من اجل التطور االشتراكي مثال 

  ..لقاھرةویختار االصالحیون لعبة التعامل الظاھر اوالخفي مع القوى المحتلة او ا

. التنمیة في مقابل ان یكون للمحتل نصیب من العائد . تولي السلطة في مقابل االعتراف. ویبادلونھا مصلحة بمصلحة



  .الى اخره . نشر التعلیم في مقابل ان یكون بلغة المحتل وثقافتھ . شرعیة االحزاب في مقابل شرعیة احتالل 

ا فقط ، وبقدر ما تسمح فقط ، یتصارع االصالحیون على فتات ما وفي حدود ما تسمح بھ القوة المحتلة في حدودھ

  .یلقى الیھم من مائدة امتھم المغتصبة

  …ویستعیرون عناوین سیاسیة فھم لیبرالیون او رادیكالیون او دیموقراطیون اجتماعیون 

ذات المقاییس التي نحتكم  اذن ، وھذا مجرد اجتھاد ، ال ینبغي ان نحتكم في بیان القوى السیاسیة في مجتمع محتل الى

  .الیھا في بیان القوى السیاسیة في مجتمع متحرر

  .ان اول مقیاس في المجتمع المحتل ھو فرزالناس على اساس موقفھم من المحتل نفسھ واسلوب تعاملھم معھ

جتماعیة التي ان نصنف القوى داخل التیار الثوري حسب الوعود اال –اذا كان ذلك الزما  -وبعد ھذه البدایة نستطیع

  .یربطونھا بالتحرر

  .وتصنیف القوى داخل التیار االصالحي حسب المواقف التي یأخذونھا من القضایا االجتماعیة في ظل االحتالل

  .وقد نجد ان بعض الشعارات مرفوعة في صفوف الثوار وفي صفوف االصالحیین

في خطأ الجمع بین القوى التي ترفع شعارا واحدا  فاذا لم نفطن الى التیار االساسى الذي تنتمي الیھ كل قوة وقعنا

  .بالرغم من اختالفھا االساسي في مواقفھا من قضیة التحرر

یجمع كل الذین یرفعون شعار الدیموقراطیة بینما یكون شعار الدیموقراطیة “ التیار الدیموقراطي “ فتحسب مثال ، ان 

  .وھكذا… لوقت الذي یرفعھ االصالحیون بدیًال عن الثورة في التیار الثوري مرفوعا كھدف من اھداف الثورة في ا

  :وما قبلھ كانت محتلة ، فیكون ھمنا 1952ویعرف الدكتور عبد الكریم أحمد كما نعرف جمیعا ان مصر العربیة عام 

  :یولیو عن التیارات السیاسیة االتیة 23ان نبحث في تاریخھا السابق على ثورة : اوال

  ، التیارالوطنى االصالحي، التیار الوطنى الثوري ،التیار العمیل الخائن 

  .یولیو  23ان نعرف الى أي تیار من ھذه تنتمي ثورة : ثانیا –ثم یكون علینا بعد ذلك 

  :المرجع

وحصل  1970ففي رسالھ الدكتوراه التي تقدم بھا الى جامعة القاھرة في عام . ان مرجعنا ھو الدكتورعبد الكریم نفسھ

  :العلمیة المرموقة قال بھا على درجتھ 

وقد بدأ القرن العشرون ولیس في مصر سوى قوتین سیاسیتین ذات فعالیة، المستعمر االجنبي والقصر الذي كان “ 

ولكن لم تمض السنوات االولى منھ حتى كان المثقفون المصریون قد احتلوا مراكزھم . یمثلھ خدیو أجنبي الى حد كبیر

صري ، وظلت ھذه القوة الثالثة تنمو معبرة عن االرادة القومیة للمصریین الى ان كقوة ثالثة على رأس الشعب الم

وكان معظم ھؤالء المثقفین المصریین من تالمذة محمد عبده الذین تشربوا تعالیمھ . 1919بلغت ذروتھا في ثورة 

خصیة المصریة النامیة ومع التقدمیة واتفقوا معھ في مبدأ األخذ من الفكر الغربي الحدیث بالقدرالذي یتفق مع الش

  .تقالیدھا وتراثھا ، وماال غنى عنھ لبناءالدولة العصریة 

یمثل احدھما النزعة الثوریة بزعامة مصطفى كامل، ویطالب : وقد انقسم ھؤالء المثقفون أساسا الى فریقین “ 

  .لحكمباالستقالل الفوري والحكم البرلماني المسئول والتعلیم للجمیع واشتراك الشعب في ا



اما الفریق الثاني، الذي تألف منھ حزب االمة فكان یتكون من لفیف من المثقفین الذین تلقوا تعلیما غربیا وھضموا “ 

كثیرا من المفاھیم السیاسیة الجدیدة وبدأوا یدعون الى بناء دولة مصریة عصریة ، وكان من ابرز ھؤالء المثقفین 

  “..وسعد زغلول  لطفي السید وأحمد فتحي زغلول وقاسم أمین

  .ولسنا نرید ان نضیف الى ھذا اال ثالت نقط 

، وھو ذات االسم الذي حملھ تنظیم احمد “ الحزب الوطني “ ان فریق مصطفى كامل كان فریقا منظما اسمھ : االولى

  .1882عرابي الذي خاض معركة الدفاع ضد االحتالل سنة 

  .الوطني وحزب االمة كان منصبا على اسلوب التعامل مع االحتالل ان الفارق األساسي بین الحزب : والنقطة الثانیة 

ویتجھ الى الشعب “ ال مفاوضة اال بعد الجالء “ الحزب الوطني یرفض شرعیة االحتالل وال یعترف بھ ویرفع شعار

ة او یعده للثورة ، ویتجھ الى المیدان السیاسي الخارجي لیجمع الحلفاء ضد المحتلین ولكنھ یرفض تولي السلط

  .المشاركة فیھا في ظالل االحتالل 

وحزب االمة یسلم بمشروعیة االحتالل ویعترف بالمحتلین ویرفع شعار التعاون معھم في نھضة البالد تعلیمیا 

، في كل ما یرید أن یفعلھ لیستأذن اوال ویستمد من صاحب االذن “ القصر“ واقتصادیا ویتجھ الى االحتالل وعمیلھ 

  .شرعیة ما یفعل 

ھي ان التناقض بین التیار السیاسي الذي یمثلھ الحزب الوطني والتیار السیاسي الذي یمثلھ حزب االمة : النقطة الثالثة

  .كان في مثل حدة وعنف التناقض بین التحرر واالحتالل نفسھ 

ب الوطني فعندما حدث صراع مسلح بین بعض الفالحین وبعض جنود االحتالل في حادثة دنشواي الشھیرة، وقف الحز

ھذا بینما اختار المحتلون . موقفا ثوریا مع الفالحین وشن حملة عالمیة ھائلة على االحتالل انتھت بطرد اللورد كرومر

احمد فتحي زغلول عن حزب االمة لیكون قاضي دنشواي الذي حكم بقتل الفالحین وجلدھم في موقع االشتباك وامام 

  .اعین اھلھم 

  .تیار ثوري وتیار اصالحي. تیاران اساسیان وھكذا كان في مصر العربیة 

فسجن زعماؤه وطردوا . عندھا اعلنت الحمایة على مصر 1914اما التیار الثوري فقد ضرب ضربة قاسیة بعد سنة 

  .وأغلقت صحفھ وحیل بینھ وبین ما كان یمارسھ من وجود علني 

“ سر اصالحیة كثیرة أسمت نفسھا احزابا باسم اما التیار االصالحي الذي بدأ بحزب األمة ففد تكاثر وخرجت منھ أ

في  –وكلھم . ا لخ . “الكتلة”أو “ السعدیین “ أو “ الوفد“ أو “ الشعب “ أو “ االتحاد “ أو “ االحرار الدستوریین 

ینتمون الى التیار االصالحي ویختلفون فیما بینھم حول قضایا اخرى اغلبھا ذاتیة وبعضھا وطنیة  -شأن قضیة التحرر

مختارا من الساسة العاملین حینئد یوفده “ وفدا “ مصلحیة مع ملحوظة وحیدة ھي ان الوفد لم ینشأ حزبا بل نشأ و

الشعب الى مؤتمر الصلح في باریس لیعرض قضیة استقالل مصر علیھ استنادا الى حق تقریر المصیر الذي اعلنھ 

  .الحلفاء

فیا في اوروبا ، ولكن الحزب اید ایفاد وفد للمطالبة باالستقالل في ذلك الوقت كان محمد فرید قائد الحزب الوطني من

فمن . الجماھیریة  1919بعد فشل الوفد قامت ثورة . مصطفى النحاس : ومثلھ في الوفد واحد من اعضائھ البارزین 

لیس اعضاء  ان االستقالل ال ینتزع اال بالثورة ؟.. من الفالحین والعمال والطلبة 1919الذي كان قد علم جماھیر 



ولكن تراكم الممارسات التي كان التیار الثوري قد ربى علیھا جیال كامال من المصریین في المعاھد والمدارس .. الوفد 

انھ . الوطني الذي عرف بھ مصطفى النحاس فیما بعد “ العناد “ ولعل ھذا ما یفسر . اللیلیة والنقابات التي انشأھا

  .ة الذي لم یكن یوما منتمیا الى حزب االمة وال من رجالھ على أي حال خریج المدرسة الثوری

  ..فشلت الثورة أیضا فتحول الوفد الى حزب ثم احزاب كلھا امتداد لحزب االمة ، أي الى التیار االصالحي

  :تأریخ ما أھمل التاریخ 

آل الیھ التیار الثوري الذي بدأ ما الذي : الذي لم یكتب بعد على الوجھ الذي یستحقھ ھو االجابة التاریخیة على السؤال 

باحمد عرابي ثم مصطفى كامل ثم محمد فرید، بعد ان ساد وحكم التیار االصالحي ممثال في أحزابھ التي تنازعت 

  ؟ 1919وتقاسمت الحكم بعد فشل ثورة 

  :نقول 

لم  1952الى  1919ان الحزب الوطني كمؤسسة جماھیریة علنیة قد تقلصت بشرا واثرا بحیث انھ في الفترة ما بین 

تكن تلك الحفنة العنیدة من الرجال الذین ابقووا على الحزب اال رمزا لبقاء المقاومة الثوریة التي ال یمارسونھا ھم 

. كانوا یقاومون االتجاه االصالحي بصالبة ولكن في اطارھا الشرعي الدي صاغتھ االحزاب االصالحیة . انفسھم 

. م فلم یكن للحزب الممثل فیھم جاذبیة او امكانات الممارسة الشعبیة واسعة النطاق وكانوا یرفضون االشتراك في الحك

واستجمعوا كل قواھم في . مع االحتالل فلم یساھموا في لعبة المساومة مع المحتلین “ باالمفاوضة”وكانوا متمسكین 

التي “ حزب االمة ”متھا جماعة التي ابر 1936آخر معركة مجیدة لھم في الحملة الھائلة التي شنوھا على معاھدة 

  .اصبحت جبھة من االحزاب االصالحیة والمستقلین 

الذي لم . لم یكن ھذا ھو كل شيء في تاریخ مصر العربیة.. ویا ایھا الشباب العربي .. ولكن ، یا دكتور عبدالكریم 

لجأ “ العلني “ زب الوطني تاریخ فرض الحمایة االنجلیزیة على مصر، وضرب الح 1914یكتبھ أحد بعد ھو انھ منذ 

وكان أیضا تحت قیادة . النشاط الثوري السري : التیار الثوري مباشرة الى مواجھة الموقف الجدید باسلوب جدید ھو 

الذي لم یعرف الشعب عنھم شیئا منذ ذلك الحین بینما كانوا یقودون ثورتھ الصامتة في ) حینئذ(شباب الحزب الوطني 

ولكن النشاط الثوري السري اتسع . كأنھم خرجوا من جوف االرض  1952یولیو  23مع ثورة  الخفاء ولم یظھروا اال

لكل الثوریین حتى ممن كانوا غیر منتمین للحزب الوطني وامتد فجند عناصره وادار معركتھ حتى بین صفوف األحزاب 

ھو عبد الرحمن فھمي ، الذي ولقد استطاع ان یضع احد رجالھ في اقرب موضع مع سعد زغلول نفسھ و. االصالحیة 

للوفد كما یقول المؤرخون بینما الجھازكلھ كان ینفذ مخططات ثوریة لم یقررھا الوفد بل قررھا “ الجھاز السري“ انشأ 

وكان النشاط كلھ بقیادة شخص ما یزاد حیا وان .. التیار الثوري المتمركز خارج الوفد واالحزاب االصالحیة االخرى 

عبد العزیز : لم یكن اال موظفا بسیطا في أجھزة دولة مصرھو 1952حتى  1914 تعرفھ، النھ منذ كان اغلب الناس ال

ومؤسس كل الجماعات الثوریة التي كانوا یطلقون .. 1914علي قائد التیار الثوري في مصر ورائده ومعلمھ منذ سنة 

ظل االحتالل ال بد لھ من ان یكون عنیفا فان  وألن العمل الثوري في“ الید السوداء “ بدأ بجماعة “ ارھابیة “ علیھا 

كل العشرات والمئات من اول الجنود الى الخونة الى اخر القائد االنجلیزي للجیش المصري كانوا قد اعدموا بناء على 

باالضافة الى التبشیرالفكري  -طبعا -ھذا… احكام اصدرھا التیار الثوري المنظم الذي لم یكن یعرف عنھ احد شیئا 



منشورات ومظاھرات . سري الذي كان یأخذ شكل منشورات والتحریك الجماھیري الذي كان یأخذ شكل المظاھرات ال

شخصیات متنوعة االتجاھات، ولكن الذي ینظمھا ویحركھا  -او تحسب انھا تقودھا - تحمل عناوین شتى ویقودھا

  .ویقودھا فعال جنود مجھولون ینتمون الى التیار الثوري ومنظماتھ

  :تجاه الى الجیش اال

وتشكلت أول . قررت قیادة المقاومة الثوریة لالحتالل تجنید افراد من الجیش المصري للعمل الثوري  1940في عام 

وكانت تلك ) سعودي وبغدادي ووجیھ اباظة وحسین ذو الفقار ( خلیة من القوات المسلحة من ضباط سالح الطیران 

واقسم كل من ھؤالء یمین الوالء للثورة امام عبدالعزیز علي . ضباط االحراراول جماعة منظمة فیما عرف بعد باسم ال

وبدأ انتشارالخالیا الى حین ان وصل الى جمال . الموظف البسیط في ذلك الوقت في االدارة المالیة لمحافظة القاھرة 

تنظیم السري من القیادة فقد كان جمال عبد الناصر اكثر مقدرة على ال. عبدالناصر فتغیر كل شيء تغییرا نوعیا 

وكانت القیادة المدنیة اكثر والء للتیار الثوري واھدافھ من المزاحمة على القیادة ، فاستقل الضباط االحرار . المدنیة 

بتنظیمھم تحت قیادة جمال عبدالناصر واستمرت الحركة المدنیة بقیادة جیل جدید من شباب الحزب الوطني ، وظل 

. ة الى الرجل الذي تنحى وبارادتھ لیفسح المجال لمن اصبح اقدر منھ بحكم الموقع والسن الطرفان یرجعان للمشور

عندما  1952ولقد كان عبدالعزیزعلي استاذا معترفا بھ من الضباط االحرار ومستشارا یرجعون الیھ حتى قیام ثورة 

  .نقلوه من وظیفتھ البسیطة الى منصب الوزارة في اول وزارة للثورة 

  :یولیو 23نتمي ثورة الى من ت

تنتمي الى التیار الثوري في مصر  1952ھل نرید بھذا التعلیق على مقال الدكتور عبد الكریم أحمد أن نقول ان ثورة 

الذي بدأه احمد عرابي، في مواجھة وضد التیار االصالحي الذي بدأ بحزب االمة وامتد في االحرار الدستوریین والوفد 

  الخ؟… والسعدیین والكتلة

  نعم

. عرابي فمصطفى كامل فمحمد فرید فجمال عبد الناصر. ان جمال عبد الناصرھو القائد الرابع للتیار الثوري في مصر 

بین المبادىء  - مع اختالف اللغة -وقد كنا نتمنى لو أن الدكتور عبد الكریم أحمد فطن الى المشابھة بل المطابقة تقریبا

المبادىء التي قامت من اجل تحقیقھا ثورة عرابي عندئذ كان یمكن ان یجد وبین  1952الستة التي بدأت بھا ثورة 

فأحمد عرابي ركز على الجانب التحرري الن الظروف . العالقة بین الجانب التحرري والجانب االجتماعي منھا 

ریة ویأتي محمد فیأتي مصطفى كامل ویعمق افكارھا التحر. االجتماعیة لم تكن نضجت بعد لیرفع شعاراتھا االجتماعیة 

فرید ویتصل اتصاال مباشرا بالحركة االشتراكیة في أوروبا وتتأثر الحركة الوطنیة المصریة الثوریة في مصر بھذا 

االتصال ویتجھ الحزب الوطني بقوة الى انشاء النقابات العمالیة وفتح المدارس الشعبیة اللیلیة التي كان یدرس فیھا 

ثم ینقطع . س الحزب مؤتمرات اشتراكیة دولیة التي تنعقد في اوروبا ممثال للحزب ویحضر رئی. قادة الحزب انفسھم 

، ولكن تلك المبادىء التي تتجھ الى التكامل تظل تتفاعل وتنتشر  1919ھذا االتجاه بتولي االصالحیین الحكم بعد ثورة 

یولیو التي  23ثورة . یولیو  23رة في ظل الكفاح الثوري ضد االحتالل ، الى ان تلتقي معا في المبادىء الستة لثو

  .ولھذا نقول عنھا ثورة. قامت ضد كل عناصر التیار االصالحي كما كانت تمثلھ االحزاب الحاكمة في ذلك الوقت



  .ولو كانت امتدادا مختلطا من مبادىء االصالحیین لكانت انقالبا 

  ..فھل ھي ثورة ام انقالبا ؟ 

  :ما خفي كان اعظم 

یولیو عن انتمائھا الى التیار الوطني  23ن البد لھ من ان یتجسد في ممارسات عینیة تعبر بھا ثورة لوصح ما قلنا لكا

یولیو كما تعي  23اذ لیس من المعقول ان تكون ثورة . الثوري الذي بدأه احمدعرابي بدأل من مجرد التحلیل التاریخي

  .قي بھ في مراحل نضالیة مشتركةذاتھا تنتمي الى تیار ثوري نشیط خارج القوات المسلحة وال تلت

  :لنطرح السؤال بوضوح أكثر لیكون الدلیل على ذلك االنتماء أكثر وضوحأ 

) ممثال في قوتھ السریة ولیس في تشكیلھ العلني(ماھي العالقة النضالیة بین منظمة الضباط االحرار والحزب الوطني 

  ..؟ 1952قبل سنة 

تحدثنا عنھا، وال العالقة الشخصیة التي كانت قائمة بین االفراد، كما اننا ال نفشي  لسنا نعید ھنا العالقة التأسیسیة التي

االن كل اسرار االجتماعات المشتركة بین بعض الضباط االحرار وبعض شباب الحزب الوطني من قوتھ الثوریة في 

الذي اعده الحزب الوطني سنة  منزل الشیخ محمد االودن في منزلھ في الزیتون ، وال نرید ان نذكر المشروع المشترك

وعرض على الضباط االحرار بتكوین قوة مقاتلة مشتركة تعبر الى سیناء وتدیر منھناك حرب عصابات ضد  1951

  ..القوات البریطانیة

  ..نكتفي فقط بنموذج واحد

أبدا عن  وكان ذلك نصرا بینا لمبادىء التیار الثوري الذي لم یكف 1951في اواخر عام  1936الغیت معاھدة 

وبدأت حركة مقاومة شعبیة في منطقة القناة تحت اسم كتائب التحریر وتنافست االحزاب جمیعًا في ارسال . مناھضتھا

ولم یكتب احد بعد این كان تنظیم .. طوابیر كثیفة من شبابھا تقوم باستعراضات عسكریة حول معسكرات االنجلیز

وھو یستعرض تاریخ مصر الحدیث أغفل الحدیث عن “ المیثاق “ ان وما یؤسف لھ.. الضباط االحرار من تلك المعركة

  ..تلك الفترة المجیدة من النضال الوطني الثوري 

  :االن نقول ، او نستطیعان نقول 

انھ تحت ستار التظاھرات العلنیة الكثیفة التى استغلت فیھا االحزاب االصالحیة معركة القناة الشعبیة بعد الغاء المعاھدة 

  .منطقة القناة ثالث قوات ثوریة حقا تقاتل حقا  كانت في

في السویس : وثانیھما. في القنطرة قرب االسماعیلیة وعناصرھا األساسیة من جماعة االخوان المسلمین : أوالھا

  .وعناصرھا شعبیة

أبدا نشرات وصورا ھذه القوة الثالثة التي لم تظھر أبدا عالنیة ولم تصدر . في الشرقیة في منطقة أبو حماد : والثالثة

“ عما كانت تفعل والتي اتخذت مواقعھا الخفیة في قریة المحجر وقریة السھریة بعیدا عن المدن ، وادارت معركة 

  ..الشھیرة وقاتلت حتى بعد حرق القاھرة ، ممن كانت تتكون وكیف تكونت؟”القرین 

حملت احداھما اسم كتیبة مصطفى . ني تكونتا من شباب الحزب الوط) فردا في كل مجموعة 25(انھما مجموعتان 

  .دربتھما واعدتھما للقتال منظمة الضباط االحرار . كامل وحملت االخرى اسم كتیبة محمد فرید 

خفیة حتى عن التشكیل العلني للحزب . شارع خیرت بالسیدة زینب بالقاھرة خفیة 2تم التدریب النظري في منزل رقم 



وتم التدریب على . الرمایة باالسلحة الخفیفة في معسكرات سالح المدفعیة  وتم التدریب العسكري على. الوطني 

  .استعمال المتفجرات في معسكرات سالح المھندسین

  .ولما تم اعدادھم ھي التي سلحتھم. منظمة الضباط االحرار ھي التي ادخلتھم خفیة ودربتھم في تلك المعسكرات 

  .سیاسیة وقیادة عسكریةوقبل ان یتجھوا الى الجبھة عینت لھم قیادة 

اما القیادة السیاسیة فكانت من الحزب الوطني ومھمتھا التدریس والتوعیة للمقاتلین بالقضایا الدولیة والوطنیة ونظم 

وحملت معھا مكتبة كاملة وذلك اثناء النھار الذي اتفق على ان یختفي اثناءه . الحكم والتقدم االجتماعي واالقتصادي 

  .المقاتلون 

محافظ القاھرة فیما (القیادة العسكریة فقد اختارتھا منظمة الضباط االحرار وقد اختارت لھا الضابط وجیھ اباظة واما 

  .ومھمتھ التواجد في المنطقة ابتداء من مغرب كل یوم لقیادة المجموعات في العملیات الھجومیة على المعسكرات) بعد

سكرتیر (عبد المجید فرید  -اساسیا في ھذا النشاط المشترك فكانا اما ضابطا االتصال اللذین لعبا منذ البدایة دورا

ممثًال للحزب ) المستشارفیما بعد(ممثأل للضباط األحرار، ومحمد عبد الرحمن حسین ) رئاسة الجمھوریة فیما بعد

  ..الوطني

لة الحقة على اشعال تكوین جیش ثوري من خالل القتال ضد المحتلین یكون قادرًا في مرح: وكان الھدف المتفق علیھ

  ..الثورة في القاھرة واسقاط النظام البائد

ولم یقل .. وفشلت الخطة عندما حرقت القاھرة وعاد الذین ذھبوا یلتمسون في معركة القناة سبیال الى الثورة في مصر

  ..أحد شیئا ولم یكتب احد شیئا ، الن الثوار حقا ال یھمھم ان یقولوا ماذا یفعلون

  ح؟ھل كل ھذا صحی

كان وكیال لمجلس الدولة فاصبح المدني . عندما قامت الثورة قفز من الظالم الى النور فجأة رجل اسمھ سلیمان حافظ 

ولیس احدا  - وكان ھو. وكان ھو الذي وضع وثیقة تنازل فاروق عن العرش. البارز بجوار القیادة العسكریة للثورة 

فلما وقع بید مرتعشة طلب الیھ ان . منھ التوقیع على الوثیقة  الذي ذھب الى فاروق في قصره وطلب - غیره او معھ

ویشن احمد حمروش في كتابھ حملة شعواء على سلیمان حافظ ویتھمھ بأنھ المسئول عن . یوقع مرة اخرى بید ثابتة 

. الناصر ویشیر الى تأثیره القوي على عبد. االجراءات العنیفة ضداالحزاب التي اتخذتھا الثورة في سنتھا االولى 

  .واحمد حمروش مخطىء فعبد الناصر لم یكن الرجل الذي یخضع لتأثیررجل مدني اسمھ سلیمان حافظ 

لماذا قفز سلیمان حافظ من منصبھ القضائي الى موقع القیادة في الثورة ، : كان أولى بأحمد حمروش ان یسأل نفسھ 

یقبلون تصدیھ لتلك المھمات ، “ الضباط“ ان ولماذا ك. وما ھو مصدر حقھ في ممارسة مھمات الثورة الصعبة 

  .1952/  9/  7ولماذاكان نائبًا لرئیس الوزراء في اول وزارة تؤلفھا الثورة في 

“ یولیو كما لو كانت ثورة منظمة الشیوعیة  23ولو سأل أحمد حمروش نفسھ ، بدال من محاولة ان یصور ثورة 

  .لعرف االجابة على اسئلة اخرى “ حدتو 

  :ثال منھا م

نور الدین  –سلیمان حافظ (لماذا كان نصف الوزراء في أول وزارة شكلتھا الثورة من المنتمین الى الحزب الوطني 

  ) .فتحي رضوان -محمد صبري منصور - محمد فؤاد جالل -عبد العزیز علي –حسین أبو زید  -طراف



. وري سري فھو غیر معروف اال الصحابھ تاریخ ث. ال یمكن ان یكون كل ھذا اعتباطا ، ولكن كان وراءه تاریخ 

  ..وأصحابھ ثوریون فلم یكن یھمھم أن یعرف 

یولیو وجمال عبد الناصر  23أاما االن فال بد من أن یشار الیھ على األقل حتى ال یقع واحد من اخلص الرجال لثورة 

ھي الحلقة األخیرة من التیار  یولیو 23مثل الدكتور عبد الكریم احمد في الخطأ الذي وقع فیھ ، فیحسب أن ثورة 

وان . االصالحي الذي بدأه حزب األمة بدال من ان یعرفھا الحلقة االخیرة من التیار الثوري الذي بدأه الحزب الوطني

  ..جمال عبد الناصر ھو خلیفة سعد زغلول ومصطفى النحاس بدال من أن یعرفھ خلیفة محمد فرید ومصطفى كامل

  :ال اعتذر

اعتذار لقراء الشورى عن ھذه اإلطالة في التعلیق على مقال الدكتور عبد الكریم أحمد ، ولو كنت لست مدینا باي 

اذ ماذا یھم القراء من . قصدت بھ مجرد الحوار العتذرت ، ولو كنت قصدت بھ استعراض معرفتي بالتاریخ العتذرت

  .یل السابق الجیل العربي الجدید من حوار حول التاریخ یدور بین اثنین من شیوخ الج

ففي مصر العربیة یقیم . ولست أعتذر فلقد قصدت بھ ما یھم الجیل العربي الجدید من قراء مجلة الفكر القومي التقدمي 

ومن ھنا فان أي حركة الى المستقبل القومي تجري بعیدا عنھم او في عزلة منھم لن . ثلث الشـعب العربي أو اكثر

  .تحمل من القومیة اال اسمھا 

ثلث من الشعب العربي یمثل بالنسبة الى أمتھ قمة نضجھا االجتماعي والحضاري وبالتالي فان مصیر االمة ھذا ال

  .وان انتصرت انتصرت. ان انتكست انتكست. العربیة ككل متوقف الى حد بعید على ما یدور في مصر 

ل قضایا الشعب العربي في مصر ھي ومن ھنا فان ك. ھذا حكم الواقع التاریخي الراھن سواء أعجب أحدا أم لم یعجبھ 

ویمثل الموقف منھا افضل المحكات المعاصرة للتمییز بین المواقف القومیة . في القمة من قضایا االمة العربیة

  ..واالدعاءات القومیة

  :ثم ، وھذه ھي الخالصة

لذي بدأه حزب االمة قد عادا أن التیارین االساسیین ، التیار الثوري الذي بدأه الحزب الوطني ، والتیار االصالحي ا

یولیو قد  23یتنازعان مصیر الشعب العربي في مصر أي مصیر االمة العربیة ذاتھا ، بعد ان حسب البعض ان ثورة 

  .حسمت الخیار الى االبد لصالح التیارالثوري 

الى التیار االصالحي یولیو  33وفي محاولة االنتصار للتیار االصالحي یحاول كثیر من الكتاب منذ فترة نسبة ثورة 

  .لتضاف الیھ ایجابیاتھا كموقف مناھض للتیار الثوري الذي ما تزال الثورة مستمرة فیھ

یولیو الى  23ومقال الدكتور عبد الكریم ینتمي الى الكتابات التي تنتصر للتیار االصالحي وتساعد في اضافة ثورة 

بد الكریم أحمد شخصیا ینتمي الى التیار الثوري الذي یناھض رصیده مناھضة للتیار الثوري ، ھذا في حین انالدكتور ع

  ..التیار االصالحي

ھو الغریب الن الكفاءة الفكریة والخبرة السیاسیة المتوافرتین للدكتورعبد .. ھذا التناقض بین موقف الكاتب ومقالھ

  .الكریم أحمد كانتا كفیلتین بان یقول غیر ما قال 

  . لكل عالم ھفوة..  فلنقل اذن



* * * * *  

  الدكتور عصمت سیف الدولة –كتاب حوار مع الشباب العربي : المصدر

ودوره في حركة المقاومة  1952یولیو  23وللمزید من التفصیل بخصوص أفكار ونشاط الحزب الوطني قبل ثورة 

 –ات دار المعارف عبدالعزیز علي من منشور –، یرجع الى كتاب الثائر الصامت  1951المسلحة في القناة في العام 

  .مصر

  

 


