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الى  الناصرقدم الرئیس الراحل جمال عبد  1962مایو  21في یوم  ـ 1
قدمھ بقولھ .  الوطنيالعمل “ میثاق “ الشعبیة  للقوى الوطنيالمؤتمر 

نتج عن . للخطة  أو للعمل وإطارعامة  مبادئالمیثاق عبارة عن “ : 
العشر سنوات .. وممارسة لمدة عشر سنوات  تجربةنتج عن .. ؟ إیھ

كانت فترة ..  ممارسھاللى فاتت كانت فترة تجربة ، فترة تجربة ، فترة 
ولم تكن تلك ھى المناسبة الوحیدة التي . ”مشینا فیھا بالتجربة والخطأ 

نظریة  1952الراحل انتقاد الثورة حین قامت عام  الرئیسذكر فیھا 
.  فتصحح فتخطئتجرب . للممارسة  أسلوباوانتھاجھا التجربة والخطأ 

 األسلوبتلك الظاھرة ، اعني  الناصرمال عبد وقد اسند الرئیس ج
. ذاتھا  1952ثورة   التاریخیة وظروف قیام أسبابھا، الى  التجریبي

. لنا نظریة  تقولبدنا وهللا . ناس كتیر بیقولوا ما عندناش نظریة : قال 
 دیمقراطیةبیقول اشتراكیة .. ماشیین علیھا ؟  إحنافین النظریة اللي 

 ھي إیھأنا باسأل ، .  النظریةھي حدود  إیھ؟  النظریة ھي إیھ. تعاونیة 
 23في یوم  أبدامني  مطلوبكنش  ما إنيأنا باقول .. أھداف النظریة ؟

ھذا الكتاب  إن وأقولیولیو معایا كتاب مطبوع  23اطلع یوم  إنيیولیو 
 و مایولی 23لو كنا قعدنا نعمل الكتاب ده قبل . مستحیل . ھو النظریة 
“ مع بعض  العملیتینمل عنكناش نقدر  یولیو الن ما 23كناش عملنا 

طرح وھكذا ، مع االعتراف بغیبة النظریة ، ) . 1961نوفمبر  25(
الى  اإلشارةطرحا یتضمن . كلة الفكریة شالرئیس جمال عبد الناصر الم

 والكافيیستنفد كل الوقت الالزم  أنالذي ال بد لھ من  الفكراق بین سب
، وبین  أجیال أوجیل  حیاةستغرق تھ ، وھو وقت قد یلنضجھ وبلور



مما كان یستوجب  1952بسرعة متزایدة ، قبل  نموقف مصر المتردی
وكان الممكن ھو ما . یكون  أنبدون انتظار لما یجب  بالممكن اإلنقاذ

. سلیمة  دیمقراطیة إقامةالستة للثورة ومن بینھا  المبادئعرف باسم 
تجربتنا .. بالنسبة لنا  ” : 1963ابریل  7قال جمال عبد الناصر یوم 

یوم  أولمن .  نوضحھاوكان ال بد ان . كثیرة بھذا الشكل  أسئلةقابلتنا 
لم یكن عندنا نظریة ولم یكن عندنا منظمة شعبیة .. لم یكن عندنا منھج 

ومع ذلك فان الرئیس جمال عبد .  “الستة  المبادئولكن كان عندنا 
، كانت قد انقضت  1961نوفمبر  25الناصر حین قال ما قال ، في 

التاریخیة  األسبابعلى قیام الثورة تسع سنوات تقریبا ، وبالتالي فان 
قد استنفدت حجیتھا في التدلیل ، كانت  النظریة، غیبة  إلیھاالتي اسند 

لماذا لم تستكمل الثورة تكوینھا : یقول  أنوراءھا سؤاال یمكن  وأبقت
ذ قیامھا ونجاحھا ؟ قامت ونجحت وخالل تسع سنوات من أنالفكري بعد 

ذات الخطاب الذي ألقاه یوم ؤال في على ھذا الس الثورةد ولقد رد قائ. 
. عملنا نظریة  إحناما نقدرش نقول ان “ : قال . 1961مبر نوف 25

انتم اللى علیكم تعملوا النظریة .  نظریةویا جمال عبد الناصر اعمل لنا 
یوم ما القي فیھ كتاب طالع . ا نظریة المثقفین ھم اللي علیھم یعملو. 

یحصل فیھا  أناللي یجب  وإیھعن االقتصاد بتاعنا والتجربة بتاعتنا 
  .  ” ھذا الكتاب ھو جزء كبیر من النظریة أنباشعر 

حدد الرئیس الراحل مسئولیة البناء النظري للثورة  الوجھعلى ھذا 
والواقع أن . المثقفین  عاتقفمسئولیتھ تقع على . ھذا البناء  وأسلوب

ففي مصر وفي غیر مصر ال یمتلك المقدرة الالزمة للبناء  . ھذا بدیھي
یتمیزون بصفتھم ھذه تمییزا لمقدرتھم  أنھمبل  . ثقفونالم إالالفكري 

غیر انھ ینبغي االنتباه ھنا الى ما یعنیھ جمال عبد الناصر    .تلك 
االجتماع  في 1963ابریل  9الذي دار یوم  الحوارفي . بالمثقفین 

الخامس لمباحثات الوحدة الثالثیة بین مصر والعراق وسوریة اقترح 
الوفد السوري التفرقة بین المثقفین الثوریین والمثقفین  أعضاءاحد 

“ : فرد الرئیس جمال عبد الناصر تلك التفرقة وقال . غیر الثوریین 
یعني ممكن واحد متعلم یبقى .  والمتعلمینفیھ فرق بین المثقفین 

انا باقول علیھ انھ .. علیھ انھ مثقف  أقولاقدرش  ده ما.. بورجوازي 
لكن .. یمكن .. من فروع العلم  فرعكبیر في أي  وأستاذمتعلم 



 ً زي ما بتقول مثقف … المفروض بالمثقف انھ مثقف اجتماعیا
أطلقنا تعبیر المثقفین على كل المتعلمین یبقى تعبیرنا  إذالكن . اجتماعیا 

  حنیجي في المتعلمین حنالقیھم ألننا.. غلط  العملیةبالنسبة لھذه 
بتیجي بتقول المثقفین  فإما.. فیھ طبقة بورجوازیة .. ات طبق

البورجوازیین الن المتعلم  المتعلمینانت قصدك تقول .. البورجوازیین 
 أستاذیعني یمكن واحد ..  أبداالبورجوازي مش حیبقى مثقف اجتماعیا 

.. ور كبیر وعنده شھادة كبیرة لكن فى نفس الوقت رأسمالي كبیر ودكت
. ”وادخلھ ضمن البورجوازیین  طولده بأقول علیھ بورجوازي على 

“ ، فالمثقف كما یعنیھ عبد الناصر ھو المثقف اجتماعیا ـ غیر  إذن
واالشتراكیة  الثقافة، وبذلك ربط عبد الناصر بین  أساسا“  الرأسمالي

ولكن ال یشترط في المثقف ، . التقدمیون  إالفال یعتبر عنده مثقفا 
ً بالضرورة ، أن یكون  تقدھا فذ الثوریة مقدرة على الثورة قد یا ثوریا

ھو في الحقیقة الثوریین “ : قال في خالل الحوار ذاتھ . بعض المثقفین 
العمال  … الثوریین ھنا الطلیعة… الثوریین … ھنا  الطلیعةھم 

والطلیعة …  الطلیعةوالفالحین الثوریین ھم … الثوریین ھم الطلیعة 
لكن ضمن … والمثقفین الثوریین ھم الطلیعة . واجبھا أن تقود الكل 

أن  خالصة ھذا أن عبد الناصر كان یرى. “ تحالف قوى الشعب العاملة 
 أما  .االشتراكیین  المثقفینعبء البناء النظري للثورة یقع على عاتق 

التجربة “ البناء النظري فھو دراسة وتأصیل وتطویر  أسلوبعن 
المتخصصة المقصورة كل منھا على  الدراساتولو من خالل “ بتاعتنا 

الثورة العربیة “  إنوھو یقول في المیثاق . احد المجاالت أو بعضھا 
جدید ال تحبس نفسھا  بفكرتواجھھ  أنوھي تواجھ ھذا العالم ال بد لھا 

في نظریات مغلقة یقید بھـا طاقتھ وان كان في نفس الوقت ال ینعزل عن 
ویقول  .“ المناضلة بكفاحھا الشعوبالتجارب الغنیة التي حصلت علیھا 

لیس معناه  االجتماعيأن التسلیم بوجود قوانین طبیعیة للعمل “ : 
ان . لوطنیة القبول بالنظریات الجاھزة واالستغناء بھا عن التجربة ا

اكل أي شعب ال یمكن استیرادھا من تجارب شعوب شلم الحقیقیةالحلول 
التجربة الوطنیة ال تفترض مقدما تخطئة جمیع النظریات  إن… غیره 

غیرھا فان ذلك  إلیھا توصل التيالسابقة علیھا او تقطع برفض الحلول 
 االجتماعيالتغییر  إرادةتعصب ال تقدر ان تتحمل تبعاتھ ، خصوصا وان 



بالمراھقة الفكریة  أشبھلمسئولیاتھا تجتاز فترة  ممارستھافي بدایة 
لكنھا في حاجة الى أن تھضم كل زاد . تحتاج خاللھا الى كل زاد فكري 

وھو صریح  .“ تحصل علیھ وأن تمزجھ بالعصارات الناتجة من خالیاھا
“ التجربة بتاعتنا “ على  باالنكفاءالفكري للثورة ال یكون  في ان البناء

 أسسوالرفض المتعصب للتراث الفكري العالمي ، وال یكون باستعارة 
لنسند الیھا تلك التجربة ، ولكن باستیعاب  تجربتنافكریة غریبة عن 

فكري یكون  إلبداعالتراث الفكري العالمي والتجربة الخاصة مقدمة 
  .  خالصة تفاعلھما الجدلي

لم .  أسلوباوالخطأ  التجربة، مثقفا ینتھج  إذنكان جمال عبد الناصر، 
بشكل  ـ  یكن مثقفا یملك كل الوقت الالزم لالجتھاد الفكري المجرد ویملك

یطرحھا على  أنقبل  یغیرھایراجعھا او  أو أفكارهخاص ـ ان یحجب 
یغیر ویطور وینفذ  أن األولىكان قائد ثورة مھمتھ  ألنھالناس ، ذلك 

من ھنا تكون .  أفكارویصحح في الواقع االجتماعي ما یحملھ من 
من دراسة  وصعوبةلزوما وفائدة  أكثردراسة عبد الناصر المفكر شیئا 

. موضع التنفیذ  أفكارهلم یتحمل بنفسھ عبء وضع  آخرمفكر  أي
عوبة من لزوما وفائدة وص أكثرالثائر شیئا  الناصروتكون دراسة عبد 

دراسة أي ثائر كان قصارى دوره أن یغیر ویطور وینفذ نظریة التزم 
بالتقدم العملي  الفكريففي حیاة عبد الناصر امتزج النمو    . بھا من قبل

ً فعاد  . ً أكثر نموا أعطى التجربة أفكاره واسترد من التجربة أفكارا
وھكذا في عملیة نمو فكري ثوري … واسترد منھا  للتجربةوأعطاھا 

وفیما یلي نحاول . تزال في حاجة الى دراسات مطولة  خصیبة ما
 1962حتى  1952 لدیھ منذ الدیمقراطیةفي تتبع مفھوم  محاولة أولیة

ـ نموه وتطوره من  المختصرةلنعرف ـ بقدر ما تتسع لھ ھذه الدراسة 
  .  خالل التجربة

نؤكد ما أكده عبد الناصر نفسھ في لقائھ  أن ینبغينبدأ  أنقبل  أنناعلى 
 أقولولكني “ قال . 1956یونیو  26مع وفود المعلمین بالقاھرة یوم 

یكون ھذا الخطأ عن یقین وتأكد من  فإنمافي المستقبل  أخطأت إذالكم 
نؤكد ھذا الن . “ مصر  أبناءوفي مصلحة  مصرأن العمل في مصلحة 

مرجعھ الى  الخطأ في التجربة ، نتیجة لقصور في المنھج والنظریة
عبد  جمال أنتاریخیة ، ال یمكن أن ینال على أي وجھ من  أسباب



مطلقا لشعبھ  إخالصاالناصر قد عاش ومات ابنا بارا بمصر ومخلصا 
مما یملك فعال  أكثر یملكوقت انھ  أيویكفیھ نبال انھ لم یدع في .  وأمتھ

واعترف بالخطأ وبادر الى  إالقط  یخطئوھو كثیر وانھ لم 
الناس صدقا مع نفسھ وھي  أكثرفلقد كان ـ علیھ رحمة هللا ـ    .تصحیحھ

  .  الحاكمینقمة الفضائل في 

  
  :مرحلة اللیبرالیة 

  
یصف مرحلة ما قبل الثورة  1953فبرایر  23قال عبد الناصر یوم   ـ 2
 فقد. البغیض  اإلقطاعیتجسم في كابوس  االجتماعيكان الظلم “ : 

ترفعوا عن الشعب وراحوا یستمتعون  واإلشرافورثنا طبقة من الحكام 
،  األخرىالبالد الى فئتین كل منھما تكره  وانقسمت . وأموالھمبنفوذھم 

 16وقال یوم . “  األسیادوھم من طینة واحدة، معسكر العبید وطائفة 
یضارع  دستورلقد حكمتم زھاء ربع قرن في ظل “ : 1953  سبتمبر

. الدساتیر وفي برلمانات متعددة جاءت ولیدة انتخابات متتالیة  أرقى
المزیفة لم تنالوا  الدیمقراطیةولكنكم باسم  الدیمقراطیةحكمتم باسم 

ولم تنعموا یوما واحدا بالحریة والكرامة . حقوقكم ولم تنالوا استقاللكم 
فخسرتم  . لھم من دون الشعب إالدھم في عھو الدستورالتي لم یكفلھا 

فحطمتموھا  األوضاعحتى ثرتم على ھذه  شيءكل شيء وكسبوا كل 
 الدیمقراطیةفمن منا یمكن أن یقبل أن تسلم الثورة أمر الشعب باسم 

الى تلك الفئة من  المزیفالزائفة باسم الدستور الخالب وباسم البرلمان 
المخادعین ؟ ھؤالء الذین عاشوا لتحقیق شھواتھم ومطامعھم من دماء 

جیال بعد جیل ھؤالء القوم الذین ثرتم من أجل تصرفاتھم  الشعبھذا 
  .  ”ومظالمھم واستغاللھم

على ھذا الوجھ كان جمال عبد الناصر یرى ، حین قامت الثورة ، ان 
ً من المصریین قد  الدیمقراطیةمشكلة  في مصر تنحصر في أن لفیفا

   ) 1923دستور ( بالرغم من ان الدستور  الدیمقراطیةزیفوا الحیاة 
تالیة الدساتیر وان الحیاة البرلمانیة واالنتخابات المت ارقيكان یضارع 

 أولئكسلیمة لوال  دیمقراطیةعب حیاة شكان من الممكن ان تتیح لل
الذي كان قائما من  الدیمقراطيولھذا فھو مع ذات النظام . المفسدین 



ذكرى  في 1952 نوفمبر 15قال یوم .  أفسدوهقبل بعد تطھیرھا ممن 
لكم ان  أقول أنھذا المكان قبل  أغادر أن أودواني ال “ : الشھداء 

الحیاة الدستوریة  وإعادةلتحریر الوطن  إالحركة الجیش ما قامت 
 26حاشد في میدان التحریر یوم  اجتماعوفي . “ السلیمة للبالد 

وان  الدیمقراطیةللثورة ھو  األولبقوة ان الھدف  أكد 1953نوفمبر 
واني “ قال . من الخوف  أنفسھمتحقیقھا ھي ان یحرر الناس  أسلوب
ألننا  الدیمقراطیةھو  األولصریحة ان ھذه الثورة كان ھدفھا  أعلنھا
ولكن لن تكون للشعب قوة ولن تكون لھ . وقوتھ  الشعب بإرادةنؤمن 
المواطنون لم نفكر لحظة  أیھا إننا.  بالدیمقراطیة أحس إذا إال إرادة

تسلب الشعب قوتھ  فھي أبدالم نؤمن بھا  ألننا كتاتوریةالدی فيواحدة 
ھذا ایھا .  وإرادتھ الشعبنفعل شیئا اال بقوة  أنولن نتمكن من  وإرادتھ

تعمل لكم ومن  دیمقراطیةثورة  فإنھاالمواطنون ھو ھدف الثورة األول 
ما قمنا بھذه  إننا.. كلھا  مصرانھ مصري وانھ  إنسانلیشعر كل  أجلكم

رید ولكننا ال ن. فیكم او نستبد بكم  لنتحكمالثورة التي تدعو الى الحریة 
عر كل ش، لی أجلكمتعمل لكم ومن  دیمقراطیةنرید . الزائفة  الدیمقراطیة

. فى ھذا الوطن  إمامھمتساویة  والفرصانھ مصري ومتساو  إنسان
 أبناءلكم ان واجبكم اكبر مما تتصورون ، فانتم یا  أقولولذلك فاني 

انتم الذین سترسمون الطریق الذي  - ولیس مجلس الثورة  -مصر 
 أوجھ فأنىطویلة ولذلك  أجیاال الوطنسنسیر فیھ ، ویقرر مصیر 

. مسئول عن مصیر وطنك وبالدك  أنتلھ  وأقولحدیثي الى كل فرد 
فطالما   الماضين نسمع وعودا كاذبة كما كنا نفعل في ولن نتواكل ول

ان نبني وطنا قویا عزیزا ونحقق الحریة  أردنا فإذاوعدنا وغرر بنا 
جمیعا فیجب ان نتبصر ونعرف طریقنا فالماضي یختلط  بھا نؤمن التي

یجب ان نتحرر من . بالحاضر والحاضر یرسم الطریق للمستقبل 
یحرر كل منا نفسھ  یجب ان.. یجب ان نتحرر من الفزع  ..  الخوف

فقد كانوا یخلقون  الماضيوان نتخلص من السیاسة التي رسمت في 
  . من كل مواطن طاغیة

لم یكن یعرف أین موطن الفساد  الثورةغیر أن ھذا ال یعني أن قائد  ـ 3
. فان الثورة كانت قد حددت في أھدافھا الستة ھدفین . كال .  واإلفساد



القضاء على سیطرة رأس : وثانیھما  اإلقطاعالقضاء على   :أولھما
الھدف األول كان یعني تحریر الفالحین من التبعیة  . المال على الحكم

أن یكون الحكم في خدمة الشعب  یعنيللمالك ، والھدف الثاني كان 
ً  دیمقراطيوكالھما ھدف . ولیس تحت سیطرة رأس المال  یواجھ واقعا

  .  1952اجتماعیاً اقتصادیاً سیاسیاً كان سائداً في مصر قبل 

ومن . وضوحا ، ھو تحریر الفالحین  األكثر،  األولكان الھدف  ـ 4
اى بعد شھر  1952 سبتمبر 9الزراعي یوم  اإلصالحأجلھ صدر قانون 

ولقد تضمن تحدید الملكیة بمائتي فدان . ونصف فقط من قیام الثورة 
كبیر في مصر حیث الرقعة  دیمقراطيولم یكن ذلك ذا اثر . لكل فرد 

كثیف ، وبالتالي  باألرضعلى االنتفاع  الطلبالزراعیة ضیقة وحیث 
یملك خمسین فدانا كانت السیطرة على الفالحین مكفولة واقعیا حتى لمن 

عالقة   الزراعي ھو ما انصب على اإلصالحفي  الدیمقراطيالجانب . 
فقد .  إقطاعییناو غیر  إقطاعیینالمستأجرین بالمالك عامة سواء كانوا 

، ومدت عقود  الفالحینحددت الثورة القیمة االیجاریة ومنعت طرد 
الجمعیات التعاونیة  وأنشأت، واشترطت ان تكون بالكتابة اإلیجار

الزراعیة التي كانوا یتكلون في  الخدماتالزراعیة لتؤدي الى الفالحین 
الزراعة وبذلك أخرجت الحصول علیھا على المالك وحدت من نظام 

على احتیاجات الفالحین ووفرت  المضاربةمن نطاق  باألرضاالنتفاع 
. لھم قدرا كبیرا من التحرر في مواجھة المالك ایا كانت حدود ملكیاتھم 

الزراعي  لإلصالحقط على المبرر االقتصادي  الناصرولم یركز عبد 
 اإلصالح، وھو ما یعني ان  دیمقراطیاولكنھ برره دائما تبریرا تحرریا 

  . للدیمقراطیةالزراعي كان مرتبطا فى ذھنھ بمفھومھ 

ینشدونھا  التيماذا یعنون بالحریة “ :  1954ابریل  13قال یوم 
بذلك االستغالل في ابعد حدوده ،  یعنونوالبرلمان الذي یریدونھ ؟ انھم 

 األراضيواالحتماء في االستعمار من أجل مصالحھم في القرى وفي 
 األغلبیة یمثلونالزراعیة وفي البنوك وفي كل شيء برغم ان الفالحین 

عور شعیشون وقد حرموھم اللیون نسمة یم 18یبلغ عددھم  إذالعظمى 
حرموھم وحرموا .. ولقمة العیش  االجتماعیةبالحریة والعزة والحریة 

روع كان شبدرت منھ بادرة الدفاع عن حق م في الریف ومن إخوانھم



وماذا كانوا یذوقون  اإلخوان أیھاخاص فماذا كان یحدث لھم  إجراءلھ 
ً  ؟ الغابرةصر المنحلین في العھود سادة م أیديعلى  انا اعرف جیدا
ین یتحكمون فیكم كانوا الذ اإلقطاع أصحابون كذلك ان فتعر  وانتم

شریدا ال یجد لقمة العیش  وأوالدهبعائلتھ  األرض  یخرجون الرجل من
ینادون بھا ؟ لقد قامت الثورة لتحریر الشعب  التيھل ھذه ھي الحریة 

ً  الحریةمن االستعباد واالحتكار وقد حققنا    . “  للمواطنین جمیعا

وكیف كان  باإلقطاعوانتم أدرى الناس “ :  1954ابریل  15وفي یوم 
ً .  السیاسیةیؤثر في الحیاة  ھو  وإنماان طلبنا الرئیسي لم یكن اقتصادا

لكم الفرصة لكي  أتیحتتحریر الفالح من سیطرة السید وانتم كرجال 
ً لم ینالوا ھذا الحظ ویجب  18تأخذوا حظكم من العلم ولكن ھناك  ملیونا

د أن ال ب. لنأخذ بیدھم  الفرصةالذین لم تتح لھم  أولئكأن ننظر الى 
ارتفعنا بأھل    ننظر لبلدنا كمجموعة واحدة ولن یتحقق ذلك إال إذا

الوطن جمیعا وھذا الطریق ھو الذي یحقق لنا حیاة سعیدة كریمة 
فلن نصل الى القوة والعظمة اال .  محدودةالبلد  إمكانیاتخصوصا ان 

  . “ عمل الجمیع وشعروا بالحریة والمساواة اذا

“ : في وفود الفالحین  ألقیتضمن خطبة  1954ابریل  19وقال یوم 
تكلمنا عن  وإذاتكلمنا عن تحدید الملكیة  اذا إننا إخوانيیا  الحقیقة

،  األرضوعن تملیك  األرضواذا تكلمنا عن توزیع  الزراعي اإلصالح
لھذه  األساسياذا تكلمنا عن ھذا كلھ فیجب ان نفھم ما ھو المعنى 

شيء فى تحدید الملكیة ، ھذا التحدید الذي  أھمان .. التملیك وما مغزاه 
الذي استمر سنین طویلة ، انھ یعبر عن معنیین  اإلقطاعخلصنا من 

والثاني ھو التخلص من  السیاسیةھو الحریة  األول:  أساسیین
یعمل  والتي اإلقطاعيالتي یملكھا  األرضفقد كانت .  السیاسياالستبداد 

الذي كان یستغل دائما في التوجیھ  األولفیھا الفالح ھي العامل 
السیاسي ، العامل الذي كان یستغل دائما في التحكم في مصیر الفالح 
وفي مورد رزقھ وال یترك لھ فرصة للتخلص من االتجاه السیاسي الذي 

فى  اإلقطاعتحكم  ھي النتیجةوكانت  اإلقطاعصاحب  إلیھكان یدفعھ 
طوال السنین  اإلقطاع أصحابالحكم وفي سیاسة الدولة ولذلك استمر 

  .“  في مصیرنا یتحكمونالماضیة 



 األراضيبلتاج بمناسبة حفل توزیع  في قریة 1954مایو  2وقال یوم 
فلما قامت الثورة وجدت ان الفالح الذي “ :  الفالحینالمستردة على 
یتحرر وانھ لن ینال ھذه  في ھذا البلد یجب ان األولىیعتبر الدعامة 
ولھذا بدأنا تحدید الملكیة  بالعملوحده ولكن ینالھا   الحریة بالكالم

الزراعیة لنحرر الفالح من االستعباد ونحرره من االستغالل فإن الھدف 
  .  “ الحریة: واحدة ھي لھذه الثورة كان مركزا في كلمة  األول

 يعلى الفالحین في نجع حماد مستردةال األراضيوقال في حفل توزیع 
 أنواعیحرر الفرد من كل  األرضولكن تحریر “ :  1955یولیو  3یوم 

یعمل عند  الذي الفالحذا لكن كیف یتحرر ھ  واإلقطاعالذل واالستعباد 
ویشعر انھ تحت رحمتھ یستطیع أن یخرجھ متى شاء ھو  اإلقطاعي

على حریتھ ولن تتحقق حریة الفالح  یطمئنومعنى ھذا أنھ لن  وأوالده
 فإنناكانت الحریة كالما وخداعا  وإذاكان مھددا في رزقھ وفي حیاتھ  إذا

نؤمن ان حریة الوطن ال یمكن ان تتم اذا لم  ألننا الخداعال نوافق على 
   ” .  الوطن والغالبیة العظمى لم تتحرریتحرر الفرد وكیف یتحرر 

ال  والدیمقراطیةھذه نماذج مما قال معبراً عن معنى واحد ھو أن الحریة 
من سیطرة  تحریرھمبعد  إالیمكن أن تتحققا بالنسبة الى الفالحین 

ھذا المعنى الذي یربط بین الواقع االقتصادي . والمالك  اإلقطاعیین
كان یتضمن ـ كما ال شك نالحظ  والدیمقراطیةواالجتماعي وبین الحریة 

ستنبت ثم تنمو ثم تثمر  يالت للدیمقراطیةـ بذور المفھوم االشتراكي 
  .  د عشر سنوات من تلك الرؤیة الجنینیةالمیثاق بع

فال . أثر النشأة الریفیة في فكر عبد الناصر  أیضاكما ینبغي ان نالحظ 
) مر  بني( قرى مصر  أفقرقریة من  إلى األسريشك انھ بحكم انتمائھ 

ولعل ھذا أن ینطبق . لمعاناة الفالحین  مریرةكان یختزن تجارب عینیة 
لھذا كانت الرؤیة . 1952مجلس قیادة الثورة عام  أعضاءعلى اغلب 

للفالحین أكثر  االقتصاديبالوضع  والدیمقراطیةبالنسبة لعالقة الحریة 
بة لعالقات العمل في المؤسسات التجاریة وضوحا عندھم منھا بالنس

    .  والمالیةوالصناعیة 
  

   :المال  رأسسیطرة 
  



  

نعتقد انھ مما یؤید ما قلناه عن وضوح الرؤیة بالنسبة لعالقة  ـ 5
بالوضع االقتصادي للفالحین ان الثورة لم تقدم  والدیمقراطیةالحریة 

نتحدث عنھا ـ مكاسب  التي الفترةـ في  األخرىللعمال في المجاالت 
فمن كل التشریعات التي . حتى مقاربة لما كسبھ الفالحون  آومساویة 

مبادرة مبكرة  إالال نجد  1959حتى  1952صدرت ابتداء من 
یمنع الفصل التعسفي وقرارا یمنع توقیع  قانونصدر بھا ) 1953(

سجل للعاطلین وتنظیم  إنشاء، وقانون  عن المخالفة الواحدة جزاءین
الذي  1959لسنة  91حدثت بالقانون رقم  إضافةثم . طریقة تشغیلھم 

تكون اتحادا عاما بعد ان كانت مجزأة الى  أنلنقابات العمال  أباح
وحتى قانون منع الفصل التعسفي لم .  ومنفصلةاتحادات نقابیة متنوعة 

حقیقتھ ـ یمنع الفصل بقدر ما كان یعطي العامل المفصول  فيیكن ـ 
على راتبھ لمدة ال تزید  لیحصلااللتجاء الى القضاء المستعجل  فيالحق 

عدم استحقاقھ  أویقضي في استحقاقھ  أنالى  أشھرعلى ثالثة 
  .  لتعویض

 أزمة فيالعمال ،  إلقناعالمتواضعة كافیة  المكتسباتوقد كانت تلك 
مارس  أزمةولقد كانت . الشھیرة ، بالوقوف مع الثورة   1954مارس

وفي الشارع بین الذین یریدون للثورة ان  القمةفي حقیقتھا صراعا في 
وتسلیم الحكم  1952تستمر وبین الذین یریدون العودة الى ما قبل 

أما من حیث .  القوىھذا من حیث . للمدنیین وعلى رأسھم حزب الوفد 
ً بین المفھوم اللیبرالي   للدیمقراطیةالمضمون فقد كان الصراع قائما

نھ یحمل في طیاتھ ولك أیضا لیبراليوبین مفھوم ) عدم تدخل الدولة(
على بقاء الثورة  حریصرؤیة اجتماعیة تقدمیة لم تكتمل بعد فھو 

وكانت تلك الرؤیة .. وتدخلھا االیجابي في الحركة االجتماعیة 
العمال برفض الحریة  أقنعتغیر المكتملة ھي التي  التقدمیةاالجتماعیة 

.  ألویتھااللیبرالیة والھتاف بسقوطھا في مواجھة الذین كانوا یرفعون 
مارس  أزمةجمال عبد الناصر الى  سیعودر سنوات تقریبا شوبعد ع
في مصر “ :  1963   ابریل 7فیصف حقیقة الصراع فیقول فى  1954

الرجعیة فیھا ان  أرادتاجتزنا عقبات كثیرة قوي وقابلنا مراحل  إحنا



على السلطة  تستوليتستولي على السلطة وكانت اقرب ما یكون ان 
    .  ” 1954سنة 

  

     :التوجھ الى الشعب 

    

اللیبرالیة الى  وأحزابھممع الرأسمالیین  األولىانتھت فترة الصراع  ـ 6
فاسدین بل  أشخاصلیست مشكلة  الدیمقراطیةاكتشاف ان مشكلة 

حاضرا او  للدیمقراطیةالجدید  المفھومولما لم یكن  . مشكلة نظام
الدستور ( الثورة النظام القدیم  ألغتناضجا لیقوم علیھ نظام جدید فقد 

نفسھا مھلة  وأعطتكلھا فى یدھا  السلطة وأخذت) والبرلمان واألحزاب
بعد  1953ینایر  16الث سنوات ابتداء من فترة انتقال لمدة ث أسمتھا

. أن قررت تشكیل لجنة لوضع دستور دائم یطبق في نھایة االنتقال 
 1955 یولیو 26ھذا الموقف یوم  أسبابفي  الناصرویقول جمال عبد 

الفالح في مزرعتھ والعامل .. ح قلنا لھم ان الحریة ھي حریة الفال ”
متجره ان الحریة ھي حریة  فيفي مصنعھ والموظف في عملھ والتاجر 

ان نحقق الحریة  استطعنا وإذا.. الفرد ولن تكون ھناك حریة فردیة 
والقضاء على سیطرة رأس المال على   اإلقطاعالفردیة بالقضاء على 

على الفساد والقضاء على االستعباد والقضاء على  والقضاءالحكم 
نستطیع ان نقول ان في مصر حریة حقیقیة  إخوانياالستبداد اذ ذاك یا 

من الناس تخدعنا بھا وتضللنا بھا  قلیلةال حریة محتكرة لفئة … 
یوم من أیام  أولقلنا لھم ھذا منذ . لتتحكم فینا وتستغلنا وتستبد بنا 

 طالبتمفعال ان تحققوا الحریة التي طالما  أردتم إذا: الثورة وقلنا لھم 
الطیب الذي خدعتموه تحت  الشعبھذا . بھا ونادیتم بھا لھذا الشعب 

ولتعلنوا  اإلقطاعفلتوافقوا ولتعلنوا معنا القضاء على .. اسم الحریة 
  .  ” تحدید الملكیة

ً عن نفس الفترة وما تالھا  1961 نوفمبر 29وقال یوم  “ : متحدثا
لنتفاھم  اإلقطاعیین إحضارفي أول الثورة وكیف حاولنا  أمثلة أعطیتكم

 أدخلناھمولم یمكن وبعد تحدید الملكیة  اإلقطاععلى  القضاءمعھم على 



 وإیمانا تحمساكانوا من اشد الناس  أناسافي االتحاد القومي انا اعرف 
ھذا نفاق و غیر نفاق وبعد  ستطیع ان اعرف انأ أكنولم . في المظھر

انزلوا الیفط ورفعوا الیفط وعلقوا الیفط ونزلوا  1954ذلك في سنة 
لكالم نعرفھ جمیعا ونعرف ھذا ا الصورالیفط ورفعوا الصور وانزلوا 

من یستطیع معرفة السریرة ؟ لكن أحكم . لماذا حصل نفاق طبعا 
    ” .باألدلة

جمع السلطات التشریعیة والتنفیذیة في ید مجلس  ان في شكوال  ـ 7
 اإلقطاعیینقیادة الثورة ومجلس الوزراء كان دیكتاتوریة ساحقة ضد 

فرصة   الذین سدت في وجوھھم بحسم واللیبرالیینوالرأسمالیین 
الذي لم یخسر  الشعببالنسبة الى  أما . العودة الى الحكم والسیطرة

غامضا في نوایا الثورة  أمالشیئا كان لھ من قبل فقد كان الموقف یمثل 
ولكن الثورة ، وقائدھا، لم تلبث ان اتجھت بقوة نحو . وموقفھا منھ

في ذلك ھو  أسلوبھاوكان . مباشرة  اتصالھالشعب تنسج معھ خیوط 
ھیئة “ وقد عرف جمال عبد الناصر . “ ھیئة التحریر“  إنشاء

یجر المغانم  سیاسیاان ھیئة التحریر لیست حزبا “ : بقولھ  ” التحریر
لتنظیم  أداةھي  وإنمااو یستھدف شھوة الحكم والسلطان  األعضاءعلى 

 أساسھا. جدیدة وصالحة  أسسبناء مجتمعھ على  وإعادةقوى الشعب 
آمن الفرد  إذا إال  ان تقومبأن أي نھضة ال یمكن  نؤمنالفرد ، فنحن 

قام كل فرد بواجبھ ،  إذا إالبناء الوطن لن تتم  إعادةببلده وقدرتھ وان 
الذي عم جمیع  الفسادفلن نستطیع وحدنا ان نقیم ھذا البناء ، وان 

لیحتم علینا ان نعمل كل في اتجاھھ  السنینمرافق البالد طوال عشرات 
والقضاء علیھ واعلموا ان الطریق طویل وشاق فعلینا  إزالتھمن اجل 

عائق  أمامھاالتي ال تعرف الیأس ال یقف  فاإلرادةان نتذرع بالصبر 
  .  )1953ابریل  9( “ هللا وسننتصر  بإذنوسنصل 

في الجانب الفكري لھیئة  األكبرولقد حمل جمال عبد الناصر العبء 
طوافا متصال بین المدن  إلیھبالنسبة  1953وكان عام . التحریر

ومن جماع مئات  والقرى والكفور على طول ارض مصر وعرضھا
ان نستخلص مفھومھ  نستطیعفى كل مكان تقریبا  ألقاھاالخطب التي 



في تلك المرحلة من خالل تحدیده لوظیفة ھیئة التحریر  للدیمقراطیة
  :  ودورھا

نھتف دائما بالحریة  إننا“ :  1953نوفمبر  20قال في منیا القمح یوم 
ینادى بھا بال وعي  أوھاما الحریةونھتف بالعزة كالما او ھتافا ولیست 

ولكن الحریة ھي التحرر من العبودیة ومن الخوف ومن الفزع ، . 
لقد عشنا سنین طویلة تحدثنا فیھا طویال عن الحریة . وجماعات  أفرادا

وعودا وكالما وصیاحا اما الیوم  الحریةفقد كانت . ولم نحقق منھا شیئا 
فإذا قلنا الحریة فنحن نؤمن حریة القلوب وحریة النفوس وحریة 

في التحرر من الخوف اال من هللا الذي خلق  تتلخصوھى كلھا العقول 
  .  ” العالمین

ان “ :  1953دیسمبر  3بجامعة القاھرة یوم  الوطنيالمؤتمر  فيوقال 
لخوف للحریة ھو التجرد التام من روح االستعباد وروح ا األولالعامل 
لم یكن  فإذا متعادلتینویجب ان یكون الحكم والشعب قوتین   والفزع

الشعب قویا فان الحكم ال یكون عادال ولكي یكون الشعب قویا یجب أن 
یكره االستبداد وینفر من االستعباد ، وال یعرف للخوف والفزع 

  .  ” معنى

 إننا“ :  1953دیسمبر  7بالوایلي یوم  التحریروقال في فرع ھیئة 
 أقولان  وأریدالسابقین وحدھم   على الحكام األوزارنلقي جمیع  اآلن
یتغلب على نزعات نفسھ  ان یستطیعترك وحده لن  إذاحاكم  أيان 

والنفس أمارة بالسوء ولھذا یجب أن یكون الشعب متیقظا متسلحا 
لھ برلمان وكان لھ  دیمقراطیانحكم حكما  إننابالمعرفة ولكنا نعرف 

كانت ضحیة  األمةمصدر السلطات ، وھذه  األمة: دستور ووثیقة تقول 
وھذا لن  السلطاتتكون مصدر  ان األمةنرید الیوم لھذه  إنناالسلطات 

  . “ اال بالمعرفة والتیقظ ومعرفة كل فرد حقوقھ وواجباتھ يیتأت

ان العزة “ :  1954  نوفمبر 29الحرب یوم  أركانوقال في حفل كلیة 
اذ نقول ان ھذه الثورة  وإننا الشعبوالكرامة كانتا دائما جزءا من 

نعني ان ھذه الثورة ثبتت العزة  فإنماالكرامة  وأقامتالعزة  أقامت
والكرامة وجعلتھما حقیقة واقعة الن ھذا الشعب كافح طویال من اجل 

رد شرد منھ من شواستشھد  د منھ منھواستش كرامتھعزتھ ومن اجل 
ذه الكرامة التي كنا نراھا دائما في الصدور وكنا نراھا دائما ھمن اجل 



خفیا او ظاھرا في كل فرد من  تمثیالفي النفوس التي كانت تتمثل دائما 
  . “ ھذا الوطن أبناء

 الدیمقراطیةان  بجالءكثیرة ، یتضح  وأمثالھمن كل ما سبق ،  ـ 8
تلك المرحلة ،  كانت ، في مفھوم الرئیس الراحل جمال عبد الناصر فى

ومغالبة النفس حتى تتحرر من  بالوعيمقدرة ذاتیة قابلة لالكتساب 
التعبئة والتوعیة والثقة  إالوان الجماھیر ال تنقصھا . الخوف والفزع 

على الحكم ، وسیطرة رأس المال  اإلقطاعبالنفس ، بعد ان قضي على 
الى حد كبیر  وإنھا.  إرادتھاوتفرض  الدیمقراطیةحتى تسترد عافیتھا 

مسئولة عن أن تأخذ  ـ كانت مسئولة عن االستبداد بھا وھي ـ حینئذ
وأن وظیفة ھیئة . بیدھا زمام أمرھا فال تسمح باالستبداد من جدید 

التحریر كانت ـ على وجھ التحدید ـ تنظیم الشعب وتعبئتھ وحشده 
ً عن  ضھ على أن والركود السابق وتحری السلبیةوتوعیتھ ودفعھ بعیدا

من أن تلك كانت خطوة  موبالرغ. ر نفسھ من الخوف والفزع یحر
ً ـ قد الذ  الدیمقراطیةتقدمیة على طریق   بالسلبیةفي شعب كان ـ فعال
أنھ ال یمكن تجاھـل  إال. بالمسائل العامة  االھتماموخرج من نطاق 

التي كانت تواكب ، وتتغلب في كثیر  الدیمقراطیةلمشكلة  المثالیةالرؤیة 
وم اللیبرالي المفھ آثار، على الرؤیة االجتماعیة ، كأثر من  األوقاتمن 

  . فى تلك المرحلة للدیمقراطیةالعام 

 16آیة ھذا ، كما نعتقد ، انھ ما ان انتھت فترة االنتقال في  ـ 9
وفي ذلك ..  1956دستور  الناصرحتى اصدر جمال عبد  1956ینایر

  .  مع اتجاه شعبي واضح للدیمقراطیة اللیبراليالدستور اجتمع المفھوم 

  1953 ینایر 13ولقد قلنا من قبل ان الثورة كانت قد أصدرت یوم 

ولقد . لجنة تضع مشروع دستور لیطبق بعد فترة االنتقال  بتشكیلقرارا 
 1955ینایر  17وضعتھ اللجنة فعال وقدمتھ الى مجلس الوزراء في 

مما یجب  أكثر نیابي“  ألنھیقبلھ   عبد الناصر لم جمالولكن الرئیس 
نوابھ في  انتخابي البحت یقصر دور الشعب على مھمة النیاب  والنظام

فترات معینة من الزمن دون ان یفسح مجاال لیمارس الشعب بعض 
 أوالمتضمنا   1956 فجاء دستور. “ ھذه الفترات  أثناءسلطاتھ بنفسھ 

منظمة شعبیة دائمة االنعقاد ولھا حق  تحویل ھیئة الناخبین الى



وجعل للشعب حق “ االتحاد القومي “ اسماھا  األمةلمجلس  الترشیح
على المسائل الھامة  الشعبيانتخاب رئیس الجمھوریة وادخل االستفتاء 

بروزا كان في قانون  األكثر الشعبيغیر ان االتجاه  . الحكم أسلوب في
سنة  18الى  الناخباالنتخاب فقد حرره من كل قید تقریبا ، خفض سن 

،  إجباریاالنساء حق االنتخاب ، والعسكریین أیضا ، وجعلھ  وأعطى
الذین لھم حق ممارسة الحریات  المصریینوبالتالي تضاعف عدد 

لیبرالیا برلمانیا في  1956وفیما عدا ذلك بقي دستور . السیاسیة 
   .  أساسھ

ان  للدیمقراطیةالمفھوم اللیبرالي  سیادةمن ھذا داللة على  أھم  ـ 10
الرئیس الراحل جمال عبد الناصر عبرـ في تلك المرحلة ـ وفي عدید من 

 -تقریبا  - قد حلت  الدیمقراطیةخطبھ عما یمكن ان یفھم منھ ان مشكلة 
  …1956دستور  وبإصداربما صدر من تشریعات 

یا  استطعنا“ :  1956ینایر  16الدستور یوم  بإعالنقال في االحتفال 
الثالث ان نقضى على االحتكار وان  السنواتفي خالل ھذه  إخواني

المال على الحكم وان نقیم حكما نظیفا ینبثق  رأسنقضى على سیطرة 
من ضمیر ھذا الشعب وینبثق من نفسیة ھذا الشعب وینبثق من امال 

 الدیمقراطیةھذه الحیاة  ةإقامكافحنا وعملنا من اجل .. ھذا الشعب 
جابھناھا بقوة . عظمى فجابھناھا  مشاكلفقابلتنا صعاب كبرى قابلتنا 

وجابھناھا بعزم النا كنا نؤمن بحقنا في الحیاة وكنا نؤمن بحقنا في 
عظة وعبرة وقلنا لن ننخدع ابدا ولن  الماضيوكنا نستلھم من  الحریة

نثق ولن ننخدع ابدا بالوثائق والعھود ، لن ننخدع بھذا كلھ كما انخدعنا 
 آثارنھدم كل  أنواستطعنا فى ھذه السنین الثالث .. في الماضي 

 آثارتقریبا وان نھدم كل  االستغالل آثارالرجعیة تقریبا وان نھدم كل 
كانت فترة السنین الثالث الماضیة فترة ھدم وفترة تصفیة .. االستبداد 

االستعمار ولكنا الیوم نعلن ان ھذا  وألعوانللرجعیة واالستعمار 
یكن   ان الدستور لم.. من اجل العمل والبناء  الكفاحالدستور ھو بدایة 

ان الدستور ھو .  األكبرھدفنا ولكن الدستور یرسم الطریق الى غرضنا 
ان الدستور الذي نعلنھ الیوم لیس وثیقة . ھذا الشعب  ألبناءتعبئة كاملة 

ال … نعلنھ نحن الشعب  ألننا للتضلیلال وثیقة تكتب وال وثیقة للخداع و



وال سلطان وال صاحب سلطة ان الدستور الذي  األفرادیعلنھ فرد من 
ان الدستور الذي نعلنھ .. نعلنھ الیوم یبین خطة الكفاح ال نھایة الكفاح 

 إن: المواطنون  أیھا.. الكفاح ویرسم وسیلة الكفاح الیوم یبین وسیلة 
ثورة من اجل البناء . من اجل العمل  ثورةالثورة الحقیقیة تبدأ الیوم 

تحرسونھا انتم جمیعا  .ثورة یحرسھا الشعب. ثورة یمارسھا الشعب 
الذي نعلنھ  الدستوران .  أحفادكممن بعدكم ویحرسھا  أوالدكمویحرسھا 

 ً كلنا …  األكبر، كلنا سنكون مجلس الثورة  الیوم یجمع الوطن جمیعا
، كل ھذا الشعب ، كل ابناء ھذا الشعب ،  األعلىسنكون مجلس الثورة 

  . “ ثورةسیكونون مجلس ال

لقد زالت دولة “ :  1956ینایر  17یوم  الفالحینوقال مخاطبا وفود 
والعبید وقامت دولة  األسیادوانتھت دولة  األحراروقامت دولة  اإلقطاع

نشعر بالفرص المتساویة المتكافئة  أحرار األرضالمساواة كلنا في ھذه 
، كلنا ننظر الى المستقبل  والتكاتفكلنا نشعر بالتضامن االجتماعي 

حتى یتمكنوا من ان یحصلوا على ما لم  وإخواننا أبنائنامن اجل  بإیمان
علیكم بالعمل فبالعمل وحده نستطیع ان  . واألجداد اإلباءیحصل علیھ 

بعملھ وكل فالح  سینھضكل من .. نحقق العزة والكرامة والحریة 
وھذا ھو واجبكم حتى . ھذا ھو عملكم  اإلنتاجسیعمل في حقلھ لزیادة 

ورحمة   وهللا یوفقكم والسالم علیكم والحیاةتحفظوا حقكم فى الحریة 
  .  ” هللا

لقد “ :  1956ینایر  30للغرف التجاریة یوم  األولوقال في المؤتمر 
القتصاد من سیطرة رأس المال على الحكم على تحریر ا الثورةعملت 

وانتم جمیعا كنتم تشعرون بمدى سیطرة رأس المال على الحكم فقد كان 
الحكم احتكارا لطبقة من الناس وھذه الطبقة كانت تعمل على اال تكون 

وعلى   اإلقطاعقضت على  أنھا الثورة أعلنتھناك عدالة والیوم وقد 
تعني بذلك ان تؤمن الشعب بجمیع  فإنھاسیطرة رأس المال على الحكم 

من نادى بضرورة التخلص  أولانتم التجار  ألنكمطبقاتھ لتؤمنكم انتم 
انھا تعني التخلص من سیطرة رأس  الثورة قالت وإذا. من االحتكار 

تعني ان الحكومة لن تكون لفئة من الفئات ولن تكون  فإنھاالمال 
رأس مال كبیر او صغیر النھا لو خضعت  سیطرةالحكومة مطلقا تحت 

  .  ” لذلك فلن تكون ھناك عدالة



في تلك  للدیمقراطیةالثانیة على سیادة المفھوم اللیبرالي  واآلیة ـ 11
الراحل جمال عبد الناصر  الرئیسالمرحلة ان المعنى المتكرر في خطب 

وھو مفھوم لیبرالي ، الن . ھو التسویة الحیادیة بین المواطنین 
. الواقع االجتماعي  وإنكارھري للیبرالیة ھو التجرید المضمون الجو

وكل واحد من الشعب . ھو مجموعة مواطنین  اللیبرالیةالشعب في 
الشعب  أفرادوھو ما یعنى ان كل . مواطن مثلھ مثل اي واحد غیره 

یختلف بعضھم عن  مجتمع أيالناس في  أنولما كان الواقع . سواء 
بعض طبقا لظروف كل واحد منھم وحصتھ من عائد وطنھ فان صفة 

فیما عدا  -ثم . وحدة االنتماء الى الوطن  إال داللةالمواطن ال تكون لھا 
منھم الحاكمون والمحكومون ، . یختلف الناس اختالفا كبیرا  -ذلك

ویتدرجون فیما . . أخرهالى .. والمرضى  األصحاء،  واألغبیاء األذكیاء
وتصبح مشكلة .  بمواطن أشبھ مواطنبین تلك الحدود فال یكاد یوجد 

الفوارق بین البشر أو  إزالةحكم وطني غیر لیبرالي ھي كیفیة  أي
، ویكون الحیاد موقفا  الواحد الوطنتخفیضھا على قدر ما تطیق موارد 

  . أیضانعني حیاد الدولة وحیاد القوى . لیبرالیا فاشال 

الراحل جمال عبد الناصر في تلك  الرئیسولقد كان االتجاه العام لخطب 
 اإلقطاعیینكما لو كان قد كفى الشعب استبداد . لیبرالیا المرحلة 
نظرة واحدة  إلیھمواصدر لھم دستورا ثم نظر  الرأسمالیینوسیطرة 

  .  تدعوھم الى الوحدة والمحبة والتعاون في سبیل الوطن

نحن ال نؤمن بالدیكتاتوریة و نعرف “ :  1953دیسمبر  7قال یوم 
یظھر  الذيعاشت سنة او سنتین فلن تستمر، سیأتي الیوم  إذاجیدا أنھا 

وباال على الوطن وعلى  الدیكتاتوریةوتكون  أمرھافیھ فسادھا وینكشف 
یجب ان یعرف كل مواطن ان علیھ واجبا وانھ كفرد من . واطنین الم

تنتھي  وإنھاوللحریة حدود ،  الحریةیھدف الى تحقیق  األمةھذه  أبناء
وقال . “أخران الحریة شيء والفوضى شيء .  اآلخرینحیث تبدأ حریة 

ان ھناك  ” : 1953دیسمبر  12مال القاھرة وضواحیھا یوم مخاطبا ع
فرقا كبیرا بین الفوضى والحریة وان حریة صاحب العمل تبدأ عندما 

حریة صاحب  تنتھي  تنتھي حریة العامل وحریة العامل تبدأ عندما
حدود    كانت أول حكومة تحمي العامل في الحكومةان ھذه .. العمل 

رعایة حق العمل ورسالتھا التوفیق بین العامل وصاحب العمل فمن 



فقد ھدم بناء التضامن الذي یقوم علیھ مجد  الفریقیناشترط من 
  .  ”مصر

ال نود ان نقدم مطالب طائفة  إننا“ :  1953 دیسمبر 13وقال یوم 
وذلك  األخرىوال ان نرفع طائفة على مستوى الطوائف  أخرىعلى 

 وإننا،  أخرىطوائف  حسابستواھا االجتماعي على محتى ال یرتفع 
كلة العامة ال المشاكل الخاصة فھناك عمال شنود ان نقوم بحل الم

عمل لھم ونعمل  جادإییریدون العمل ونحن بدورنا نعمل على  متعطلون
العمل فنكون  أصحابالعمل ونحمى  أصحابعلى حمایة العامل من 

  . “ العمل وصاحبحكاما بین العامل 

لكم انھ  أؤكدواني “ :  1953  دیسمبر 20وقال في شبرا الخیمة یوم 
الحكم في سبیل مصلحتھ  یستغلیستطیع ان  اآلنال یوجد شخص 

نعمل في سبیل صاحب العمل في سبیل العامل الن  اآلنالخاصة نحن 
نتجھ الى المحافظة على مصلحة  إننا:  إخوانيیا . مصالحھما مشتركة 

العامل ، وعلى مصلحة صاحب العمل الى بناء عھد جدید من الصناعة 
  . “ عمل للعمال المتعطلین إیجادوھذا العھد ھو الذي سیمكننا من 

ان الرسالة التي “ :  1954نایر ی  2الشباب یوم  منظماتوقال مخاطبا 
 اآلخرینالتعاون في الخیر ولیكن كل منكم عطوفا على  ھي إلیھاادعوكم 

فنكون كتلة واحدة متحابة متآخیة فال تجاھروا بالعدوان وال تكونوا 
الى رشده فال  وأثیبوهخرج واحد من الصف فانصحوه  وإذامعتدین 

كونوا على الدوام رسال  وأحزاباشیعا  الماضينكون كما كانت الحال في 
للوحدة والمحبة والتعاون فنحافظ على قوة الوطن المعنویة 

  .  ”والمادیة

انتم “ :  1954ابریل  3وقال في وفود عمال المحلة مساء یوم 
من  أبنائھفیجب أن تحافظوا على وحدة مسئولون عن ھذا التطور  الیوم

تعاونا وثیقا  األمةاجل وطنكم وعائالتكم وان تتعاونوا مع جمیع طبقات 
كما . ان تعتصموا بالصبر وأوصیكمحتى تؤدي الثورة رسالتھا كاملة 

المضـللین الذین یندسون بینكم بالوعود الخالبة  شائعاتمن  أحذركم
 أولى اآلنان بالدنا تجتاز  أقول أنولست بحاجة الى . والكالم الزائف 
ولھذا یلزم ان تحافظوا على الثقة التي یجب ان  التصنیعمراحلھا نحو 



دور بناء لنھضتنا  في اآلنالعمل ونحن  وأصحابتتوفر بین العمال 
  . “ قریبا جدا الصناعيوسنصل بال شك الى االستقرار 

 أكتوبر 23في قاعة مجلس النواب یوم  المحافظاتوقال مخاطبا ممثلي 
 اآلخریجب ان یشعر كل فرد بان عزة المواطن .  إخوانيیا  ” : 1954

الن كرامتكم جزء .  أخیھتتمثل في عزتھ وبان كرامتھ جزء من كرامة 
دافعتم عن  إذا وبھذا یا إخوانيزتكم جزء من عزتي وع كرامتيمن 

تدافعون عن عزتكم  فإنماوحریتھم  وكرامتھم اآلخرینعزة 
  . “ وكرامتكم

ان “ :  1954اكتوبر 24وفود الوجھ البحري والقنال یوم  مخاطباوقال 
مصر التي تطھرت الیوم من االستعباد واالستغالل لتھیب بكم ان 

ان مصر ترید منكم ان تنكروا ذواتكم من اجلھا ومن اجل . تناصروھا 
على ما وھبنا هللا من عزة  المحافظةلتعملوا على  وأحفادكم أبنائكم

طریق  إلیھوكرامة وبھذا نستطیع ان نسیر في الطریق الذي نھدف 
على ذلك وتحقیق ھذه  المحافظةالعزة والحریة واالستقالل ولنعمل على 

تنتظر منكم عمال دائما واتحادا وتآلفا متناسین الخالفات  فمصر األھداف
وھو بناء مصر بناء  األعظمطریق تحقیق الھدف  فيسائرین  واألحقاد

ً عزیزا  عدالة اجتماعیة صحیحة والسالم علیكم ورحمة  وإیجادشامخا
  .  ” هللا

 أكتوبر 26یوم  اإلسكندریةوتكرر ھذا المعنى في خطبھ في جامعة 
 1954 أكتوبر 29بمیدان الجمھوریة یوم  العمال، وفي مؤتمر  1954

وفي  1955یولیو  13وحدة مجمعة في برنشت یوم  أولوفي افتتاح 
ثم انھ تحدث فى المؤتمر التعاوني .. 1955یولیو  22یوم   القاھرة

قلنا نعمل “ فقال “  القومياالتحاد “ عن  1956یونیو  أولالثاني یوم 
 أبناءاتحادا قومیا وھذا االتحاد القومي عبارة عن جبھة وطنیة تجمع 

 أعوانالرجعیین وما عدا االنتھازیین وما عدا  ھذا الشعب ما عدا
واالنتھازیین ھم الذین  االستعمار وأعواناالستعمار الن الرجعیین 
الفرصة لیمارسوا حریتھم في  وأعطیناھمتحكموا فینا وسلمنا لھم 

التي حملھا لھم ھذا الشعب والیوم عندما  أألمانةالماضي فخانوا ھذه 
االنتھازیة  أو للرجعیةالفرصة  أعطاءال نستطیع  قومينقول ھناك اتحاد 

العظمى من  األغلبیةالفرصة ستكون للشعب  أبداوال ألعوان االستعمار 



كانت ھناك برلمانات  أیامالذین حرموا من حریتھم  الناسھذا الشعب 
ال تحقق رغباتنا وال تعمل  إنھازائفة كنا كلنا نشكو منھا ونعرف 

ة فئة قلیلة من المستغلین او من لصالحنا ولكنھا تعمل لمصلح
ھذا . الذین یریدون حكما وشھوة وسلطانا  الحاكمینمن  أو اإلقطاعیین

الكالم كان في الماضي والیوم في ھذه المرحلة الجدیدة فلن تكون ھناك 
االتحاد  إذناالستعمار  أعوان أوعیین الرج أوحریة سیاسیة لالنتھازیین 

ھذا ھو االتحاد القومي كما ..  األمةھذه  أبناءالقومي یشمل جمیع 
؟ انھ سیستغرق وقتا طویال  القوميكیف سیكون ھذا االتحاد  أتصوره

ان :  أقولیونیو ان  23االستفتاء على الدستور یوم   یوم أبداوال اقدر 
 األھدافھذا االتحاد القومي الذي یعبر عن ھذه . ھذا ھو االتحاد القومي 

یجب ان تتمثل فیھ جمیع العناصر الخیرة في ھذا الوطن جمیع العناصر 
لم  القوميالعاملة وجمیع العناصر البناءة في ھذا الوطن ، االتحاد 

یونیو بالكامل    25 یونیو او 23یوم  تكوینھولن یعلن  اآلنیتكون حتى 
الن ھذا الشعب یجب ان یأخذ الفرصة لیعمل ونتیجة عملھ ھي السبب . 

كیف تدخلھ كعضو عامل لھ واجب .  القوميالذي یدخلھ االتحاد الوحید 
كلھا تمثل  األمةنعتبر ان  اآلنحتى  إننا. عملي في االتحاد القومي 

  .“ االتحاد القومي

یونیو  19ویكرر ھذا المعنى في خطابھ في االحتفال بالجالء یوم 
 األھدافالسلیمة ، احد  والدیمقراطیةویربط بین االتحاد القومي  1956

الثورة ھو  أھدافوكان الھدف السادس من “ . الستة للثورة ، فیقول 
ا نفقد ك. فحسب  دیمقراطیةسلیمة ولم نقل حیاة  دیمقراطیةحیاة  إقامة

وتحت اسم البرلمان والبرلمانیة  الدیمقراطیةنعیش جمیعا تحت اسم 
 وأصولھاباسمھا ولكن معناھا  إال الدیمقراطیةولكنا لم نكن نتمتع من 

كنا ال نحس بھا وال نشعر بھا وكنا نشعر أن ھذه  مفتقدةوجذورھا كانت 
فقدت . لیست لنا ولكنھا كانت علینا من اجل فئة من الناس  الدیمقراطیة
تحكم  الدیمقراطیةوتحت اسم   .وأسبابھامعناھا وروحھا  الدیمقراطیة

فینا الرجعیون والمستغلون واالنتھازیون تحكمت فئات قلیلة كانت تتاجر 
ونحن كشعب  . وكان الشعب ینظر ویكتشف ویعرف ویعلم بالدیمقراطیة

تحت . والخداع والتضلیل  الخدیعةقاسینا طویال ، نستطیع ان نعرف 
كفاحا من  الدیمقراطیةقاسینا كثیرا ، وكانت  إخوانيیا  الدیمقراطیةاسم 



واالستغالل والثراء والسلطة  السیطرةاجل الحكم وكفاحا من اجل 
قبل الثورة كنا نعبر عن  المبادئولھذا حینما كتبنا ھذه . والسلطان 

ف السادس من كتبنا الھد. ھذا الشعب  أمالھذا الشعب وعن  إحساس
ال . سلیمة نتالفى بھـا ما فات  دیمقراطیةحیاة  إقامةالثورة وھو  أھداف

 أبناءمن اجل  دیمقراطیةنكتفي منھا بالبرلمانیة وال باالسم ولكن بحیاة 
ھذا الشعب ، ال من العظمى من  األغلبیةمن اجل . ھذا الشعب جمیعا

 أھدافناكانت ھذه ھي . وال من اجل المستغلین والمستبدین  األقلیةاجل 
  .  ” الشعب أھدافوكانت ھذه ھي 

یعود الى الحدیث عن الرجعیین  الناصرعبد  أنفي ھذه النصوص نرى 
االستعمار ومنعھم من الدخول في االتحاد القومي  وأعوانواالنتھازیین 

قد بدأ یتصاعد  للدیمقراطیةوھو ما قد یوحى بأن المفھوم االجتماعي 
 أولئك أنفالواقع .  صحیحوھو غیر . على حساب المفھوم اللیبرالي 

یمنیھم كانوا معروفین ومحددین سلفا وھم  الناصرعبد الذین كان جمال 
الدلیل على ھذا ان عضویة االتحاد . الذین ناھضوا الثورة في مطلعھا 

لكل من لھ حق االنتخاب والممارسة السیاسیة بدون  أبیحتالقومي 
، بقیت  واإلقطاعیینانھ بعد استبعاد الذین ناھضوا الثورة  أي. تفرقة 

وفي . ” األمة“ فكلھم عنده  حیادیةنظرة عبد الناصر الى الباقین نظرة 
یعود الى االتجاه العام فیقول في بني سویف بعد أن  1958ینایر  14

ھذا ھو االتحاد “ :  1957نوفمبر  14كان قد نشأ االتحاد القومي في 
ال انحراف الى .. الوطن العربي الواحد  أبناءبین  یجمعاتحاد .. القومي 

جمع كلمة من أجل  وإنمایمین وال انحراف الى الیسار ال تفرقة ال تنابذ ال
التي  العربیة القومیةمن أجل رفع رایة  الكلمة، جمع  رفعة ھذا البلد

باالتحاد ان  أیضااستطعنا باالتحاد ان ننتصر وسنستطیع .. قامت طویال 
  . “  الكبار وان ننتصر أیضا بعون هللا اآلمالنحقق 

وفي نفس الوقت “ :  1959یولیو  26یوم  اإلسكندریةویقول في 
..  أحقادة وال قواحدة ال حزبیة وال بغضاء وال فرجمیعا أمة  أنناأعلنا 
ھذه الجمھوریة العربیة  أبناءن اتحاد قومي یجمع بین نكوّ  إنناقلنا 

المتحدة نبنى تحت رایة ھذا االتحاد وطننا ونبني تحت رایة ھذا االتحاد 
ھذا االتحاد مجدنا ونقیم تحت رایة ھذا االتحاد  رایةعزتنا ونبني تحت 



االشتراكي  المجتمعنعمل من أجلھ الذي نتمناه والمجتمع الذي   المجتمع
  . “ التعاوني الدیمقراطي

عند جمال عبد  الدیمقراطیةوقد وصل حد ھذه الرؤیة المرحلیة لمفھوم 
مارس  10یوم  اكرا نجیلھ مع الصحفي الھندي  حدیثالناصر انھ في 

بعد مرحلة الجبھة التي یمثلھا  أحزابعبر عن احتمال قیام  1957
للشعب  أوفرأرید قبل كل شيء أن  إنني ” : قال. القومي  االتحاد

 الدیمقراطیةالن  واقتصادیةوخاصة الفالح والعامل حریة اجتماعیة 
التضلیل وقد  إلى إاللن تؤدي  الجوھریةالسیاسیة دون ھذه االحتیاجات 

ووافق الشعب علیھ في استفتاء عام  1956ینایر سنة  16اعد دستور 
جبھة متحدة تمثل  أساسوھذا الدستور قائم على  الماضيفي یونیو 

الثورة وكنا نستعد الفتتاح  لسالمةالوحدة الوطنیة التي كانت ضروریة 
البرلمان في نوفمبر الماضي فأجلت أزمة القناة والحرب خططنا وسینفذ 

واستطرد .. الطبیعیة  األوضاعالدستور وینتخب البرلمان حینما تعود 
أن الزعماء الوطنیین المخلصین سینتخبون  ثقتھالرئیس فأعرب عن 

وربما تكون فیھ معارضة  ومجموعاتوان البرلمان ستقوم فیھ تكتالت 
كما تبرز بعد ذلك طبعا قوى سیاسیة جدیدة  لألحداثفي المدى الطبیعي 

  .  “ أحزابومن المحتمل أن تكون ھناك 
  

  
     :التنمیة الرأسمالیة 

    
  

الوجھ الثاني  إالاللیبرالیة لیست  الدیمقراطیةنحن نعرف أن  ـ 12
القانون . النظام الرأسمالي  األولللعملة التي تحمل على وجھھا 

. وھما ال ینفصالن . واحد وھو المنافسة الحرة  منھمافي كل  األساسي
الرأسمالیة اقتصادیا والعكس   سیاسیا تقوم اللیبرالیةفحیث تقوم 

عند عبد الناصر  للدیمقراطیةولما كان المفھوم اللیبرالي . بالعكس 
غلبة المفھوم  یختلط ـ منذ البدایة ـ بمفاھیم شعبیة واجتماعیة بحیث ان

او محسومة خاصة في الخطب  حاسمةقد ال تكون  للدیمقراطیةاللیبرالي 
عن  للدیمقراطیةالتي كان یرتجلھا عادة فنعتقد أن االقتراب من مفھومھ 

 أكثرقد یكون  طریق مفھومھ للنظام االقتصادي ـ في تلك المرحلة ـ



أن الرئیس الراحل جمال عبد  االقترابویساعدنا على ھذا . وثوقا 
تصادي في مشكلة التخلف االق أھمیةعمیقا  إدراكاكان مدركا  الناصر

وھذا واضح . ، بحلھا  مصر ومھتما اھتماما بالغا ، فكرا وممارسة
والذي یقول فیھ  اكارنجی الصحفيتماما من النص السابق الذي نشره 

للشعب وخامة الفالح  أوفرقبل كل شيء ان  أرید إنني“ : الرئیس 
 أغسطسوقولھ یوم أول  ..“ واقتصادیةوالعامل حریة اجتماعیة 

حتى نضمن للفالحین   اإلقطاعلقد بدأنا بالقضاء على “ :  1953
 لالمستقبحتى یستطیع ابناءنا في  اإلنتاجحقوقھم ونحن نسعى لزیادة 

مارس  28وقولھ یوم . ”ان یعیشوا حیاة اسعد من التي عشناھا 
تقضي بأن الدولة مسؤولة عن  الدیمقراطیةولما كانت “ :  1955
والمجموع بدأنا في دراسة المشكلة وقابلتنا في سبیل ذلك مشاكل  الوطن

فبحثنا ووجدنا ان ھذه العملیة  التخطیطمنھا مشكلة التخطیط وكیفیة 
مشروع السنوات الخمس  إعدادتستغرق وقتا طویال جدا وانتھینا من 

 یحتاجوستبدأ السنوات الخمس الثانیة فوجدنا أن ھذا التوجیھ  األولى
القومي وبدأنا في  اإلنتاجفبدأنا بتنمیة  وإحصاءاتالى دراسة 

 اإلنتاجالمشروعات التي قیل انھا غیر مجدیة ومستحیلة وبدأ مجلس 
یھ نملیون ج 700یصل الى  القوميلدخل وا األجنبيفي توفیر النقد 

وقولھ یوم . “ ملیون جنیھ من الخارج  400 بحوالينستورد بھا  700
والوطن الزم نبنیھ على التعاون وعلى المحبة “ : 1959 أغسطس 4

والذین لم یجدوا الفرصة كل واحد وجد  الفرصةبین الذین وجدوا 
الذین لم یجدوا الفرصة  ھؤالءالفرصة یشعر ان علیھ مسؤولیة تجاه 

سعید  مجتمعنطور مجتمعنا ونعیش في .. إلیھلیصلوا الى ما وصلنا 
تشعر بالسعادة  أقلیتھذا كانت فعال الن المجتمع ال یمكن أن یكون سعیدا ا

  . “  وصعوبة الحیاة الحیاةتشعر بعبء  وأغلبیتھ

انتباه جمال عبد الناصر الى ضرورة التنمیة االقتصادیة  إذنبدا  ـ 13
 األسلوبالتنمیة اختار  أسلوبولكنھ حین اختار .  الثورةمنذ بدایة 
 1961  یولیو 20حتى  1952یولیو  20وبدأت منذ  . الرأسمالي

بالقرارات كانت كلھا تستھدف منح  التشریعاتسلسلة متتابعة من 
 األجنبیةللرأسمالیة  وقانونيتسھیالت وتشجیعات ودعم مالي 



لیس . والمصریة بقصد جذبھا الى الوفاء بمتطلبات التنمیة االقتصادیة 
الذي منح رؤوس  1953لسنة  156اقل تلك التشریعات القانون رقم 

 1954لسنة  26كبیرة ، وال القانون رقم  تسھیالت األجنبیة األموال
 األموالالخاص بالشركات والذي صدر خصیصا لتشجیع رؤوس 

الذي كانت تقدمھ الثورة  الماليالى الدعم  باإلضافةالمصریة ، 
وفي . من قروض  تعقدللرأسمالیین في صورة ضمان مؤسساتھا فیما 

ات على أثر العدوان الثالثي ، قررت الثورة تمصیر المؤسس 1956عام 
والیونانیین وبذلك  واالسترالیینللدول المعتدیة ثم البلجیك  األجنبیة

وعولت  األجنبیةحررت الرأسمال المصري من السیطرة أو المنافسة 
علیھ كثیرا في شأن التنمیة بل أن الرئیس جمال عبد الناصر تولى 

ففي . 1957في التنمیة في خطب علنیة عام  الرأسمالیةالدفاع عن دور 
“ : قال . 1957یولیو  26یوم  اإلسكندریةفي  ألقیتخطبة مطولة 

االنتخابات ظھرت فیھا بعض االتجاھات كلنا البد أن نعرف ما  ومعركة
ھي االتجاھات وما ھي مصلحتھا ، ظھر اتجاه یمیني یشكك في عملیة 

لن نستطیع أن نقوم باقتصادنا  المصرییننحن  أننار وكان یقول التمصی
 األجانبان نمضي في طریقنا اال معتمدین على  أبدابأنفسنا وال نقدر 

كمصریین عندنا القدرة أن نعمل  ألننا خاطئان ھذا االتجاه  األیام وأثبتت
فیھا المالحة وكانوا  نسیرشيء استطعنا ان ندیر قناة السویس و  أي

واستطعنا ان . یقولون انھ ال یمكن للمصریین ان یدیروا قناة السویس 
الممصرة ولكن الفرق بین الیوم وبین  والشركاتندیر االقتصاد والبنوك 

في الماضي كانت تأتي من الخارج والیوم تسیر مع  األوامرما مضى أن 
، لمصلحة ھذا الشعب أخیك مصر لمصلحتك ومصلحة  وأھدافالثورة 

ھم كانوا ن بھذه االتجاھات الیمینیة لعلكمجموعة طبعا الذین كانوا ینادو
كانوا یستفیدون دائما من ھذه  ألنھم خصیةشالیدافعون عن مصالحھم 

ان تكسب  ألجلكانت ھذه المؤسسات تعطیھم مكانات . المؤسسات 
المعركة اتجاھات یساریة ظھرت اتجاھات  أثناءوظھرت في . تأییدھم 

مرة ثانیة ومن اجل االستیالء  األرضمن اجل تحدید الملكیة وتحدید 
وأنا غیر موافق  المصریةعلى رأس المال الوطني وبعض الصناعات 

كثورة اجتماعیة وكثورة سیاسیة البد أن تكون  ألنناعلى ھذه االتجاھات 
فدان تظھر  300الیوم حددنا الملكیة بـ ..  متناسقةملكیة الشعب كلھ 



فدانا بدال من أن ننادي بھذه االتجاھات  150اتجاھات لتحدید الملكیة بـ 
في تحدید الملكیة كنا نقضي على  أنناالمزروعة  األرضننادي بزیادة 

الفرد وكان ھدفنا  تحریر اإلقطاعوكان ھدفنا من القضاء على  اإلقطاع
، الفرد یشعر أن عیشتھ سلیمة ویشعر  دیمقراطیةمن تحریر الفرد حیاة 

كل  أنلكم  أثبتتبأنھ مطمئن على مستقبلھ واعتقد أن ھذه االنتخابات 
صوتھ بحریة  وأعطىكل واحد دخل  لھمستقبفرد كان مطمئنا على 

الورقة ووضعھا في الصندوق بحرص ولم یھدده احد في حریتھ  وطبق
ان الشعب یستطیع ان ینتخب من  االنتخاباتھذه  أثبتت. وال في رزقھ 

طبعا “ . ”یرید بدون النظر الى الفوارق وبدون النظر الى الطبقات 
وبك وبكل واحد  يخاص ب ألنھان نحافظ علیھ  أردناالوطني  المالرأس 

ھدفنا ھو تنمیة رأس المال الوطني ، ولكنا   .عنده قرش في ھذا البلد
المال الموجھ، رأس المال كما قال الدستور یستخدم  رأسنتبع سیاسة 

الشعب ولكن  بمصالحتضر  أغراضفي خدمة الشعب وال یستخدم في 
 إقامةنھدف الى  أننااالتجاھات ال تتمشى مع أھدافنا وقد قلنا دائما 

كل طبقة تعمل على أن ترفع  الطبقاتمجتمع تعاوني تتعاون فیھ جمیع 
وقھا وفي نفس الوقت تقوم مستواھا وتعمل على ان تكون لھا حق

قام فیھا مجتمع  إذا إالھذه الثورة لن تقضي على االنتھازیة . بواجباتھا 
مع صاحب العمل ویتعاون الفالح في أرضھ  العاملتعاوني یتعاون فیھ 

من أجل أن یقدروا ان یقوموا  تقوم جمعیات تعاونیة للفالحین أخیھمع 
نفسھ وفي نفس الوقت یبحث عن  مصلحھبعملھم ، كل واحد یبحث عن 

 دیمقراطیةوھو الھدف ، حیاة  اإلخوة أیھاھذا ھو السبیل  أخیھمصلحة 
  .  الثورة أھدافالسادس من  الھدفسلیمة وھو 

االتحاد القومي وقلنا ان  أقمناوھذا ھو السبب الذي من أجلھ  ”
من اجل بناء ھذا الوطن  القوميالمواطنین جمیعا یكونون االتحاد 

ونحن  أالناقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا لقد مرت بنا خمس سنین الى 
الحیاة  إقامةوننتھي الى  االنتھازیةنحتاج الى تدعیم لنقضي على 

  “ ..السلیمة الدیمقراطیة

تمر التعاوني المنعقد فى جامعة ؤفي الم ألقىوفي ختام ذلك العام 
یتضح من ھذا كلھ اننا “ خطابا قال فیھ  1957دیسمبر  5القاھرة یوم 

كدولة نھدف الى القضاء على االستغالل والقضاء على الفردیة 



الدولة ، الدولة تشترك مع  رأسمالیة إلقامةواالنتھازیة ولكننا نسعى 
الشعب ونعتبر ان لھا الوالیة وھذه الوالیة تضعھا موضع حمایة مصالح 

وال .  اآلخرین الرأسمالیینصغار الرأسمالیین وصغار المدخرین مع 
المستغلین وحتى یستغلوا او  أیديالمدخرین حتى یقعوا في  صغارنترك 

لكن   .. یستخدموا لتحقیق مصالح خاصة لقلة معینھ او لفئة من الناس
الدولة بل نعتبر ان  رأسمالیةفي نفس الوقت نحن ال نرید أن تكون 

ضرورة الزمة في ھذا الوقت من أجل تطور  الوطنيرأس المال 
د القومي ولكنا یجب ان نالحظ دائما ان رأس المال ھذا ال یتحكم االقتصا

العظمى لھذا  األغلبیةمن أجل استغالل  الحكمفي الحكم وال یسیطر على 
  . “  الشعب

وموقفھ  اإلقطاعوفي نفس الخطاب عقد مقارنة مثیرة بین موقفھ من 
.  بالدیمقراطیةولخص ـ تقریبا ـ رؤیتھ لعالقة كل منھما  الرأسمالیةمن 
لقد بدأنا ..  اإلقطاعطبقناه في القضاء على . وكیف نطبق ؟  ” : قال

مجتمع  إقامة أیضاوكان ھدفنا  اإلقطاعالزراعي للقضاء على  حاالصطال
. ان نقضي على الملكیة  أبدااشتراكي تعاوني ولم یكن ھدفنا  دیمقراطي

الخاصة مصونة ولكن كان ھدفنا ان نحول  الملكیةالدستور یقول ان 
مدة  األرضالناس الذین اشتغلوا في ھذه : إلى مالك  األرض إجراء

اشتغلوا فیھا كذلك كنا نھدف الى تحویل  وأجدادھم وآباؤھمطویلة 
ع ان نقیم عدالة اجتماعیة ونقرب وبھذا نستطی مالكالى  اإلجراءھؤالء 

لم نكن ..  اإلقطاعفي معالجة  طریقتناھذه كانت .. الفوارق بین الطبقات 
ولكنا كنا نھدف الى تحویل  إجراءالى  األرضنھدف الى تحویل مالك 

 دیمقراطيوبھذا یكون ھناك مجتمع اشتراكي .. مالك  الى اإلجراء
في الصناعة لم تكن أبدا ترى أن تكون  الدولةولما تدخلت .. تعاوني 

نعتبر ان الرأسمالیة الوطنیة  إننا.. كما قلت لكم … الرأسمالي الوحید 
الى تحقیق االستقالل  وللوصولتقویم اقتصادنا وللتنمیة ضرورة الزمة ل

 وإنھاتعتبر ان لھا الوالیة  ألنھاولكن الدولة كانت تدخل . االقتصادي 
الشعب ضد استغالل عدد  أبناءالغالبیة العظمى من  حمایةعن  مسئولة

معین وضد االستغالل االقتصادي الذي كان مسیطرا علینا قبل ذلك وضد 
.  الماضيالذي كان مسیطرا علینا في  االجتماعياالستغالل الصناعي 

الوحید ولكن لتقضي  الرأسمالية في الصناعة ال لتكون ھي تدخلت الدول



على االستغالل ولتعطي الفرصة لكل مواطن مدخر لیشترك في الصناعة 
ھذه في أید أمینة والى انھ لن یكون ھناك  أموالھوھو مطمئن الى أن 

وبأیة وسیلة من الوسائل  الطرقي بأیة طریقة من استغالل اقتصاد
وكان الغرض ھو عدم تمكین رأس المال الن یسیطر على الحكم مرة 

ھل الھدف ھو  ” .في الماضي وأفسدهویفسده كما سیطر علیھ  أخرى
نرید أن نقض على  إنناالفردیة ؟ عندما نقول  الشخصیةالقضاء على 

نرید ان نقضي على الفردیة  إنناالفردیة االنتھازیة شيء وعندما نقول 
نؤمن بالفرد  إنناعلى الفردیة  القضاءنرید  إننالم نقل .  آخرشيء 

وبحریة الفرد وشخصیة الفرد وحقھ في العمل وحقھ في الحركة ما دام 
بالفردیة  أبداو مصالح الشعب ولكن ال نؤمن  الدستورھذا یتمشى مع 
 التعاوني الدیمقراطيردیة المستغلة والنظام االشتراكي االنتھازیة او الف

الوطنیة التي  الفردیةیعمل على الحد من الفردیة االنتھازیة وتشجیع 
  . “  تتعاون من اجل خیر الشعب ومن اجل مصلحة المجتمع

عبد الناصر لتعبیر الفرد والفردیة وحق الفرد  الرئیسان استعمال   ـ 14
على المفھوم اللیبرالي  یخطئفي العمل وحقھ في الحركة مؤشر ال 

وبالتالي یكمل ھذا المؤشر داللة ما أوردناه من قبل .  االقتصادیةللتنمیة 
وفیما بعد سیھاجم .  للدیمقراطیةكمؤثرات على المفھوم اللیبرالي 

. حین یكشف الخطأ الكامن فیھا المفاھیمالرئیس عبد الناصر نفسھ ھذه 
   .  كما سنرى“ النقد الذاتي  ” یدخل في نطاق بأسلوبیھاجمھ 

  
  

  :النكوص 
  

  

ثم  أفكارهكان یعطى التجربة  الناصرقلنا من قبل ان جمال عبد  ـ15
وقد كان من . نماء ونضجا لیعید ردھا الى ساحة التجربة  أكثریستردھا 
مرحلة تنمیة رأسمالیة في مصر توضع فیھا  مصادفةان نتوقع الممكن 

ولكن الواقع أن تلك التجربة لم تتم الن . السابقة موضع التنفیذ  أفكاره
 الناصرالرأسمالیة المصریة التي كانت تشغل موقعا ایجابیا في فكر عبد 

حالت حتى دون تنفیذ فكر  أيمن التجربة ،  سلبیاخذلتھ ووقفت موقفا 
ولكن ھذا النكوص كان أخصب تجارب عبد الناصر . قائد المرحلة 



ومع أن النكوص كان في المـجال االقتصادي .  ألفكارهطویرا ت وأكثرھا
جمیعا  أبعادهلم یلبث ان أدرك الموقف على  الناصرفان جمال عبد 

للتنمیة  بالنسبةتقدما  أكثرفلم یتخذ موقفا . السیاسیة  أبعادهوخاصة 
مبدأ  الدیمقراطیةاالقتصادیة فقط بل أعاد النظر في موقفھ الفكري من 

تاركین  أعقابھمینكصون على  الرأسمالیونوبینما كان    . ونظاما
االقتصاد الوطني عاجزا عن التقدم ویحتمون في الوقت ذاتھ باالتحاد 

والسیاسیة  االقتصادیةالقومي ، واجھھم عبد الناصر في الساحتین 
  . بینھ وبین اللیبرالیة سیاسة واقتصادا قطیعةأول  ھيوكانت تلك 

صبري عبد هللا في  إسماعیلخالصة قصة النكوص كما یرویھا الدكتور 
 إنشاءبدأت الدولة في  1955منذ “ : انھ “ كتابات سیاسیة  ” كتابھ

 إنشاءثم تال ذلك . ”لجنة التخطیط القومي “ التخطیط وبالذات  أجھزة
 األبحاثفي أجراء  األجھزةھذه  وأخذت . منصب وزیر دولة للتخطیط

بدا انھ من  1959الشامل وفي سنھ  للتخطیط واإلعدادوالدراسات 
صدر قرار  1959 أغسطسوفي . الضروري ومن الممكن البدء فیھ 

رئیس الجمھوریة باعتماد الخطة العامة للدولة للسنوات الخمس 
في خطة عشریة  أولىكمرحلة  1965ـ  1960/  1964ـ  1959

تستھدف مضاعفة الدخل القومي عن طریق تنمیة مناسبة في جمیع 
  .  عنایة خاصة للتصنیعالقطاعات مع 

تأخذ طریقھا الى التنفیذ حتى  األولى ةالخماسیولكن ما كادت الخطة  ”
الھامة التي استخلصت منھا القیادة الثوریة انھ ال  األموراتضحت بعض 
التنمیة بدون تغییر عمیق في الھیكل االقتصادي  أھدافیمكن تحقیق 

الخطة  أفسحتفقد . السائدة فیھ  االجتماعیةالمصري وفي العالقات 
مكانا رحیبا للقطاع الخاص وعولت علیھ في  األصلفي  األولىالخمسیة 

جزء ھام من مشروعاتھا مبقیة للقطاع العام عبء المشروعات  تنفیذ
،  األراضيالسد العالي ، استصالح (الضخمة قلیلة الربح المباشر 

والحجم الذي یمكنھ من أن یلعب دوره في ) الخ.. التعدین والبترول 
ولكن الرأسمالیة الكبیرة . عماده القطاع الخاص  قوميد توجیھ اقتصا

وأخذت منھا موقفا سلبیا وعملت على  بالخطةعن تنفیذ ما ورد  أحجمت
حجب مواردھا الضخمة في تمویل التنمیة بل انھ یمكن ان نقول أن 

 فإجراءات. من التنمیة قد زاد سوءا عما قبل  الكبیرةموقف الرأسمالیة 



التجدیدات  إھمالمنھا على  أجزاءحملت   التمصیر ونمو القطاع العام
صفحة (الجدیدة ،  المشروعاتسع وتمویل العادیة ناھیك عن التو

327(  .  

كان  األولىفي الخطة الخمسیة  القیادةونالحظ في ھذا النص ان مكان 
محجوزا للقطاع الخاص ولیس للقطاع العام ، وھو ما یتسق مع ما 
أوردناه من قبل في بیان الرؤیة الرأسمالیة للتنمیة االقتصادیة التى 

ر وفي ذلك یقول عبد الناص.  الحینكانت تسود فكر عبد الناصر الى ذلك 
المال الخاص  رأسطبعا في ھذا أرى أن  ” :1959یولیو  22یوم 

المال العام الذي ھو قطاع الدولة یدخل لموازنة  ورأس الحریةلھ  أعطي
على الحكم في نفس الوقت ،  السیطرةرأس المال الخاص ولمنعھ من 

ومسؤولة انا احمي الصناعة ومنع استیراد  والیةالدولة لھا 
لك واعرض واوجد ربحا احمي المستھ  الزم إذنالمصنوعات الخارجیة 

ثم احدد ربح التاجر الذي یوزع وبھذا الدولة بدخل  الماللصاحب رأس 
لخطة الجایة الدولة وفي ا الموضوعفیھا بالعمل في ھذا  أساھمفیھا 

 وأكثر% 70ومشروعات التنمیة بحوالي  اإلنتاجداخلة في مشروعات 
الالزمة لالستثمار ستكون قطاعا عاما وھذا طبعا  األموالمن % 70من 

العام  القطاعموضوع لیس بالسھل الن الناس عندما یشتغلون في 
یشتغلون في شركات الحكومة نرید رقابة الزم تحدث انحرافات واحد 

عایز طبعا یعمل لھ قرشین بسرعة أو یحقق  الفرصةطلع ووجد أمامھ 
لنفسھ دخال كبیرا او یرفع ماھیتھ طبعا ال یمكن أن نتغلب على ھذه 

نوازع البشریة ولكن السبیل الوحید ھو الرقابة بالنسبة للصناعة ال
  .  ” وبالنسبة للتجارة

ھذا ھو السبیل “ :  1959 أغسطس 8ویقول في المحلة الكبرى یوم 
الحكومة  مشاركةالتعاونیة في الصناعة  الدیمقراطیةلتحقیق االشتراكیة 

سویا او كل على حدة لوضع الخطة الصناعیة  الخاصورأس المال 
موضع التنفیذ ، البدء بالصناعات الثقیلة والعمل على التوسع في 

في جمیع فروع  الصناعةالصناعات الخفیفة وفي نفس الوقت البدء في 
وبھذا نكون فعال حققنا ما نتمناه ونكون قد عملنا  المختلفةالصناعة 

  .  “ المال على الحكم رأسعلى القضاء على االحتكار وعلى سیطرة 



كما  الوطنيعن واجبھم  الرأسمالیین نكوصفلما تحقق عبد الناصر من 
قرارا  1960كان یتصوره بدأ یواجھ الموقف جزئیا فاصدر في عام 

سلسلة قواعد  بدأت 1961وفي یولیو  واألھليبتأمیم بنكي مصر 
.. عمقا في تفكیره  أكثرولكن التجربة كانت ذات تأثر  االشتراكيالتحول 

لقد “ :  1961 أكتوبر  16 قال في خطابھ الموجھ الى الشعب یوم
وكنت بمشاعري مع شعبنا العظیم في كل  أفكركلھا  األخیرة األیامقضیت 

في المواقع  المعاملمكان في القرى وفي المصانع في الجامعات وفي 
في خط النار المواجھ للعدو مع جنودنا وفي البیوت الصغیرة  األمامیة

، كنت مع ھؤالء جمیعا مع الفالحین  أفضلفي مستقبل  لباألمالمضیئة 
مشاعرھم وان  أتحسسأن  أحاولوالضباط والجنود  والمثقفینوالعمال 

صانعة  األمةعلى نبض ھذه  أصابعيكانت . بفكري مع فكرھم  أتفاعل
وكانت اذناي على دقات .  المستقبلالحضارة صانعة التاریخ صانعة 

كنت أرید ان یكون . قلبھا الذي نبض دائما بالحق والخیر والسالم 
یارھا وكنت أرید ان یكون موقفي تعبیرا عن اختیاري صدى الخت

لقد اخترت باسم هللا ، باسم  المواطنون أیھا اآلن ـلكم  وأقولضمیرھا 
باسم كل المعاني التي حاربتھا  األعلى، باسم مثلھا آمالھا ، باسم  االمة

. أن طریق الثورة ھو طریقنا : قراري وكان اختیاري  باسم ھذا كلھ كان
لكل مطالب  الوحیدان االندفاع بكل طاقة الى العمل الثوري ھو المفتاح 

بكل احتیاجات جماھیرنا المؤمنة  األمینوھو الوفاء  بيالشعنضالھا 
  . “  و السیاسیة االجتماعیةالمصممة على الحریة بكل صورھا 

عن  أفكارهالمیثاق الذي بلور فیھ  إلصداروكانت تلك الخطبة مقدمة 
على أن كثیرا من أحكام المیثاق كان قد تنفذ في  االشتراكیة الدیمقراطیة

  . 1961الواتع االقتصادي منذ یولیو 
  

     :  الذاتيالنقد و النقد 
  

 22التي مھدت لھا منذ  واألفكاربدأ عبد الناصر نقد التجربة  ـ 16
 األولىالخمسیة  الخطة، اي في ذات التاریخ الذي كانت   1959یولیو

وامتد .  جاھزة فیھ للتنفیذ ونكصت فیھ الرأسمالیة عن القیام بدورھا
كما قلنا ، فكرا وممارسة اقتصادا  أبعادھاربة على جمیع نقده للتج



من  الناصرویفصح ذلك النقد عن التطور الذي انتقل بعبد . وسیاسة 
وفیما یلي . االشتراكیة  الدیمقراطیةاللیبرالیة الى  راطیةالدیمقمرحلة 

بد منھ ، الن تلك كانت فترة التحول  ال بإسھابنورد نماذج من خطبھ ، 
  . العظیم في حیاة القائد وحیاة الشعب معا

كلنا “ :  1959یولیو  22یوم  للثورةقال في االحتفال بالعید السابع 
انتھازیة  القومينعرف وكلنا قاسینا من ھذا وسیقابلنا كذلك في االتحاد 

ولكن علینا وعلیكم انتم الواجب ان تطھروا االتحاد القومي من 
في معناه وفي انتخاباتھ  القومياالتحاد .. االنتھازیین وواجب الرقابة 

في نتیجتھ كان  القومياالتحاد . كان عبارة عن تمثیل لھذا الشعب 
ھ العمال وفیھ الفالحون وفیھ فیھ المثقفون وفی للشعبعبارة عن تمثیل 

وكما .. الموظفون وفیھ الذین في المعاشات وفیھ كل حاجة بیمثلنا كلنا 
ھذا ھو عبارة عن الوسیلة التي بواسطتھا نرید  القوميقلت ان االتحاد 

التعاوني والذي بواسطتھا  الدیمقراطي شتراكياالأن یحقق المجتمع 
ھذا المجتمع وسنستطیع ان نحقق  إقامةفي  أھدافنانقدر أن نحمي 

تصبح حرب طبقات او حقد مذابح وال  وبدون أھلیةتطورنا بدون حرب 
  .  “ ھذا الكالم آخرالى  باإلخوةطبقات بالمحبة او 

دیسمبر  23في بور سعید یوم  المصانعوقال في خطابھ الى عمال 
 إحنانكون في االتحاد القومي، ان  إحنا أنلیس الغرض “ :  1960

دا دلیل .  الفالني المنصبنتعین في  أونتعین في مجالس المحافظات 
في االتحاد . ال زالت رواسب الماضي متعلقة بیھم  ناسعلى أن فیھ 

، كل  اصب العامةومي أو في الحكومة أو في كل منصب من المنالق
من اجل بناء مجتمع ترفرف  العامةدي دوره في الخدمة أواحد فینا بی

بیقدر یأدیھ .. علیھ الرفاھیة والشخص اللي یؤمن بأن علیھ دور یؤدیھ 
اللي بیعتقد انھ لیست ھناك  الشخصاما .. منصب  أين وفي مكا أيفي 

، بحیث انھ یتنطط من حتة لحتة یبقى  سبیلوسیلة أو لیس ھذا اال 
في نفسھ وبینسى ان ھو عضو في المجتمع وعلیھ ان یعمل من  بیفكر

وده امل الشعب طبعا في االتحاد القومي .. اجل رفاھیة ھذا المـجتمع 
في الحكم المحلي الن الشعب اللي انتخب االتحاد القومي  الشعب وآمال

فكرة الحكم المحلي واللي أید االتحاد القومي وعمل على  واللي أید



عن ھذا  ستحقق آمالھأنھ بیعتبر ان  ألسباب  یؤیده وإقامتھتدعیمھ 
  . “ الطریق

الدخل القومي في عشر  سنضاعفقلنا “ :  1961فبرایر  21وقال في 
سوف نخلق لكل واحد  األرضسنصلح قلنا سنقیم مصانع و . سنوات

ولكن ھل . عمـال شریفا ونخلق لكل واحد فرصة بحیث انھ یزید دخلھ 
ھل یرضى ان البلد دي . وطبقة االنتھازیین  المستغلینأرضى ھذا طبقة 

وكل واحد فیھا یاخذ الفرصة وكل واحد فیھا یجد العمل  أبنائھاتكون لكل 
سید نفسھ طبعا ال ترضى طبقة  یكونالشریف وكل واحد فیھا 

المستغلین اال أن تستغل وال ترضى طبقة االنتھازیین اال أن تجد الفرصة 
  . “ لتنتھزھا لمصلحتھا

 اإلقطاعقلنا نقضي على “ :  1961یولیو  26یوم  اإلسكندریةوقال في 
لكل  50فدان و  200بقي لھا  التي األسرة؟  اإلقطاع، ھل قضینا على 

فدان  3000اعرف مناطق فیھا  وأنا األرضكتلوا ھذه  أوالدھمولد من 
كانوا قبل  أسیاد البلد كما أنفسھمملكیة لعیلة واحدة وال زالوا یعتبرون 

ھل نقبل ھذا في عھد . وال زالوا ینظرون الى الفالحین كعبید  الثورة
كون ھناك ثورة ؟ لت مستمرھل تبقى ھناك ثورة وھذا الكالم .. الثورة ؟

لتحقق لھذا  االجتماعيالسیاسي وتسیر في الطریق  الطریقتسیر في 
ت وخلصت انتھ الثورةلنقف ونقول  آمالمن  إلیھالبلد كل ما تصبو 

یقولون  .الثورة االجتماعیة ال أماونحن سرنا في الناحیة السیاسیة فقط 
واتركوا ما فات كما  - وكفایة التنمیة  اإلنتاجلنا ان ھذا یؤثر على كفایة 

.. كیف تكون ھناك مساواة ؟.. ال یمكن كیف تكون ھناك عدالة ؟ -ھو 
كانت  إذاممكنة أو مستطاعة  الحریةكیف تكون ھناك حریة ؟ ھل 

حرومین ؟ ھل یمكن ان تكون من الناس والباقي م% 5في ید  األموال
اذا كان  دیمقراطیةھناك مساواة أو تكون ھناك عدالة أو تكون ھناك 

من الشعب ؟ طبعا ال یمكن % 5من الشعب یشتغلون عند % 95اك نھ
  . “ أبدا

لقد وقعنا “ :  1961 أكتوبر 16یوم  الشعبوقال في خطابھ الى 
لقد كنا دائما . ثقة متزایدة بالنفس وبالغیر إلیھضحیة وھم خطیر قادتنا 

المصالحة مع االستعمار ولكنا وقعنا في خطأ المصالحة مع  نرفض
بیننا وبین العناصر  خالفالرجعیة لقد تصورنا انھ مھما كان من 



نفس الوطن وشركاء نفس المصیر ولكن التجربة  أبناء فإنھم الرجعیة
التجربة ان الرجعیة وھي من ركائز  أثبتتلنا خطأ ما كنا نتوھمھ  أثبتت

ال تتورع عن االرتكاز علیھ بدورھا لتسلب النضال الشعبي  االستعمار
مع  للتحالفاثبتت التجربة أن الرجعیة على استعداد . ي تراثھ االجتماع

التي تتمكن بھا من مباشرة  الممتازةاالستعمار ذاتھ لتستعید مراكزھا 
ذلك الى ان تمكن لھ من التحكم في مقدرات  أدىحتى ولو  استغاللھا
ولقد غیر االستعمار طریقة تسللھ الى أرضنا . إلیھا التي تنتمي  الشعوب

 أحالفھوكنا وما نزال نقاوم . لم نغیر طریقة مواجھتنا لھ  أننافي حین 
وراء الرجعیة وفي قصورھا  یتوارىریة وقواعده بینما كان ھو العسك

  .  ” العالیة المشیدة من استغالل الجماھیر

 إمكانویتصل بھذا الوھم وھو تصور “  الخطابوقال في نفس 
 أعلنافي الوقت الذي  أنناالمصالحة مع الرجعیة على أسس وطنیة ذلك 

من  إطارسلمیا داخل  الطبقیةالتناقضات  إزالة بإمكانیة إیماننافیھ 
، لم تكن  معاكس آخرمشي في طریق الوحدة الوطنیة كانت الرجعیة ت

القوى الرجعیة بمثل طیبة الجماھیر وسماحتھا ونبلھا ولقد رأینا في 
واالنتھازیة مع االستعمار  واإلقطاع الرأسمالیةسوریا كیف تكتلت 

للقضاء على مكاسب الجماھیر ولضرب الثورة االشتراكیة والسترداد 
  . “  الدماء بإراقةولو  المسلحةجمیع امتیازاتھا ولو بالقوة 

 الوھمعن  أثراال یقل  كبیرأ لقد وقعنا في خط“ في نفس الخطاب وقال 
.  الشعبيھو عدم كفایة التنظیم  الخطأفیھ ھذا  أنفسناالخطر الذي نسینا 

تجاه ھذه الحریة  العرفانفي ھذا الوقت كلھ لم تشعر الرجعیة بذرة من 
العكس كان موقفھا فلقد  وإنماالتي تركت لھا من غیر استحقاق 

ولتخرب ولتدمر ولتنقلب على  الشعباستعملت ھذه الحریة لتضرب 
..  تباليوتشعل فیھا النار جمیعا ال تھتم وال  وأحالمھوخططھ  أھدافھ

تمكنت من شل  القوميفتحنا لھا الطریق الى االتحاد  إنناوكان خطؤنا 
الثوریة وحولتھ الى مجرد واجھة تنظیمیة ال تحركھا قوى  فاعلیتھ

  .  “ ومطالبھما الحقیقیة الجماھیر

واضح كل الوضوح ان الرجعیة “ :  1961نوفمبر  25وقار یوم 
بقیناش  وبعدین ما القومينفسھا والرجعیة مشیت في االتحاد  أقلمت
العملیة مش فالن . ا بنقول وهللا راجل طیب وماشي نك.. ده رجعي  نقول



جنیھ ویعمل  آالفرجل طیب الن ھو في العملیة دي بیستغل مثال عشرة 
فول نابت وشویة عیش بخمسة جنیھ ویلم  یعملغدا ویوم الجمعة 

یعني العملیة  . وكل الناس قولوا ان فالن الفالني ده راجل طیب الناس
كل شھر أو شھرین  او یدبح دبیحة. ھي استغالل وتغطیة لالستغالل 

ویوكلھم اكلة  جبینھمویجیب الناس اللي ھو واخد فلوسھم وواخد عرق 
ویقولوا هللا الراجل ده طیب دبح لنا دبیحة العملیة مش عملیة سنة وال 

العملیة عملیة حقوق وعملیة  األحوالعملیة صدقة بأي حال من 
برضھ فكرنا في ھذه الطریقة وانضحك  إحناوهللا بكل أسف . واجبات 

دبایح كل زي ما انضحك على الفالحین اللى بیدبحوا لھم ال تمامعلینا 
جمعة وبیغدوھم أو بیعشوھم وقلنا وهللا فالن ده راجل طیب وفالن ده 

  . “ راجل فیھ شيء 

رفع  1957بعد سنة “ : القلیلة التي سبقت  السنینثم قال عن 
 اإلنتاجبیكسبوا من زیادة  أصلھمالرجعیون یفط اشتراكیتھم وفعال ھم 
نالقیھ عامل جوابات  إقطاعي أصالواحد رجعي او رأسمالي مستغل او 

بس ھم   لیھ ؟ طالما االشتراكیة یفط  .. وكالم االشتراكیةومعلق یفط في 
ده ھم   زعالنین لیھ ؟مبسوطین طالما االشتراكیة شعارات بس ھم 

مستعدین یحطوا شعراء في االشتراكیة اد اللي بنقولھا .. عایزین كده 
 “ عشرین مرة بس ما نحطش االشتراكیة موضع التنفیذ وما نطبقھاش

یمكن الدفع الثوري غیر  إحناانا كنت اشعر ان  1960في سنة     ” .
قائم الثورة بدأت تتعثر الرأسمالیة المستغلة بدأت تنفذ وبدأت تتھرب 

باینة  أماميوكانت  واضحة أماميكانت  واألمثلة. وتتسلل الى الصف 
والرجعیة توشك ان تجند ؟ في الرأسمالیة المستغلة  إیھكل الخطر في 

كنت تملي  أنا 60في سنة “ . ”أو تلم الثورة لحسابھا الخاص  الوطنیة
أنا ابتدأت أشعر  1960سیطرة رأس المال على الحكم سنة  وأقول أتكلم

رأس المال على الحكم زي ما قلت لكم  سیطرةبالخوف أو الخطر من 
بیبقوا مش معنى سیطرة رأس المال على الحكم انى أجیب اللي 

. ال .  األحوالویكونوا وزارة بأي حال من  والملیونیراتالرأسمالیین 
بتتعمل وزارة ده  أنھمولكن دول كانوا زمان بیروحوا للوزراء ومعروف 

كبار  ینفذوا الى وده من شركة عالن ابتدأوا دلوقتي من شركة فالن
مثال في مدیریة التحریر دي تبین فعال ان فیھ  حصلتاللى . الموظفین 



كان اللي في الوزارة  ألنھ  . خطورة من سیطرة رأس المال على الحكم
وجھ وتولى مسؤولیة بھذا  الجامعةمساعد في  أستاذأو  أستاذ أصلھ
ثم بعد ھذا قبل انھ یأخذ رشوة وھو بعد ما بقي وكیل وزارة یبقى  الشكل

ف على مصیرنا وناص مشیوا بھذا الواحد ساعات بیشعر بالقلق والخو
 إنتاجالشكل وبیبقى ده من سیطرة رأس المال على الحكم الن رد 

مصانع خارجیة رغم اننا في حاجة الى  إنتاجعلى  والحصولمصانعنا 
اك خطر كبیر الن رأس بیمثل أن ھن أیضاالصعبة ده  العملةكل ملیم من 

قادر یسیطر من فوق اھو  على الحكم وینفذ مش یسیطررید أن المال ی
  .  “ حلقة من الحلقات بیجدھا ضعیفة أيبییجي یسیطر من 

السلمیة حاولنا  بالوسائلحاولنا نحل “ : وأخیرا قال في نفس الخطاب 
الن . من الوحدة الوطنیة ولكن النیة كانت من طرف واحد  إطارنحل في 

بتستكین حتى  إماوخالفات جذریة ولقینا الرجعیة  أساسیة خالفاتھناك 
وبتتزلف وتتملق علشان  المناسبتجد الفرصة وبتستكین لغایة الوقت 

ولكن .  المناسبنفسھا ولكن بتستكین للوقت  يي فلوسھا وبتحمتحم
عایزین نحل  إحناھل نجح الكالم اللى قلناه ھل نجح اللي قلناه ان 

الن ما . في داخل اطار من الوحدة الوطنیة بالطرق السلمیة  المتناقضات
یبة الشعب وتبین عمق ھذا بنقول عایزین من جانبنا تبین ط. نجحش 

وتبین عمق ھذا الشعب االصیل  الشعبنعمل محاولة جدیدة تبین طیبة 
من جانب  إتمامھولكن ال یمكن أن یتم عمل النیة على . في الحضارة 

  .  “ فھو ینتھز أو ینتظر الفرص المناسبة اآلخرواحد، اما الجانب 

“ یعید تأكید نقده للتجربة ویشیر الى  1961نوفمبر  29وفي یوم 
االقتصادیة وبالتالي یعبر عن نقلة فكریة جدیرة  األوضاع ”نسبیة

وقد رأینا في “ : فیقول  االشتراكیةالواقعیة  بالتسجیل من التجرید الى
قلت ھذا  وأنااالتحاد القومي انھ حدث خطأ في التنظیم خطأ تنظیمي 

الرجعیة والرجعیة كلمة نسبیة  إن.  التنظیميالخطأ . الكالم في أول یوم 
استطاعت ان تتسلل وتبقى لھا القیادة في كثیر من منظمات االتحاد 

نرید أن نعطي الفرصة لكل الشعب حتى ینظم نفسھ  أنناقلنا . القومي 
ویحل متناقضاتھ بالطرق السلمیة رحبوا  الوطنیةمن الوحدة  إطارفي 

ولھم نفوذ استطاعوا أن یصلوا  أقویاء ألنھمجدا واستطاعوا طبعا 
لكم انھ بعد تحدید الملكیة  أقولأرید ان . القومي  االتحادویتولوا قیادات 



اطلع على أسماء العائالت وما یملكون من  باألمسكنت  أنا. بمائة فدان 
شخصا كل  32توجد عائلة بھا . أرض العائالت التي عندھا مائة فدان 
موجود طبعا فى القریة  اإلقطاعواحد یملك مائة فدان وھذا یعني أن 

ال نظن . فردا یملك كل منھم مائة فدان  18و  15وھناك عائالت بھا 
  . “ بتحدید الملكیة بمائة فدان اإلقطاعقضینا على  أننا

ان “ : حین قال  1962یولیو  2ثم نقد نفسھ نقدا ذاتیا شجاعا في 
الى الوحدة الوطنیة ویدرك  یتطلعالفكر الثوري في تلك الفترة وھو 

داخل الوطن وفي مواجھة الظروف المحیطة بھ وقع  الحیویةضرورتھا 
تسلبھا  أنالتي كان البد في الخطأ حین توھم أن الطبقة المحتكرة 

یمكن لھا أن تقبل الوحدة الوطنیة على  االستغاللیةالثورة امتیازاتھا 
ولقد كان من اثر ذلك ان . قوى الشعب صاحبة المصلحة في الثورة 

ما حدث في   التي جرت في ضباب ھذا الوھم الشعبيمحاوالت التنظیم 
داخلھا من عوامل الصدام بین القوى الثوریة بالطبیعة والقوى المضادة 

عن الحركة بل وكاد ان  وأقعدھابالشلل  أصابھاا وم بالطبیعةللثورة 
   . “ األصیلینحرف في بعض األحیان عن االتجاه الثوري 

  

  
     :االشتراكیة  الدیمقراطیة

  
  

ففیھا نجد عبد الناصر في  تعلیقال تحتاج الفقرات السابقة الى  ـ 17
ومن خالل حرارة التجربة التي . مرحلة تطور فكري عمیق وشامل

وال شك في أن . تتألق الى حد مواجھة نفسھ  الثوریةخاضھا نجد قیمھ 
من عبد الناصر  أكثركان ، وسیبقى في التاریخ  1961عبد الناصر 

ذلك الن عبد الناصر في السلطة وفي وقت كانت زعامتھ قد . 1952
ي واقعا ال لمائة ملیون عرب قیادتھت ن، وكا أسطورةقاربت ان تكون 

سنوات  1952یماري فیھ ، وكان قد قضى منذ عام  أنیستطیع احد 
وھزیمتھا  1956مجھدة لم تخل سنة فیھا من صراع وتخللتھا حرب 

الى معارضة عبد الناصر في ذلك الوقت كانت  باإلضافةھذا .. العسكریة 
“ كل تلك العوامل .. ثل السباحة صعودا في مساقط الشالالتم

بأن تجنب عبد الناصر مخاطر ثورة جدیدة  كفیلةكانت “ الموضوعیة 



وھنا تجلت . الیأس  الراحة او إلى، وتجنح بھ  أفكارهضد نظامھ وضد 
ما یكون فواجھ في  بأوضحفي جمال عبد الناصر “ عناصر الثوریة 

بصالبة نادرة نحو  أخرىوقادھا مرة  1952ذات ثورة  1961عام 
وقد كان عبد الناصر مدركا تماما . درجة أعلى من مراتب الثورات 

من قبل عن تأمالتھ  أوردناهولعل النص الذي  . عبء الثورة الجدیدة
ھا عبد ب یتمتعیكشف عن مصدر الثوریة التي كان  1961قبل ثورة 

اعني الوالء المطلق للشعب واالرتباط بالشعب . انھ الشعب . الناصر
في شعبنا العظیم في كل  أفكركلھا  األخیرة األیاملقد قضیت  ” . وحده

مكان في القرى وفي المصانع وفى الجامعات وفي المعامل وفي المواقع 
للعدو ومع جنودنا وفي البیوت الصغیرة  المواجھمن خط النار  األمامیة

 1961 أكتوبر 16ل في ھكذا قا. ” أفضلفي مستقبل  باألملالمضیئة 
. ولم یكن في حاجة الى أن یقول ھذا لوال انھ كان صادقا فیما یقول 

فلم یكن . كلھ یفصح عن فھمھ لموقعھ  الناصروالواقع ان تاریخ عبد 
في أن  أبدا یترددم ول. یعتبر نفسھ حاكما للثورة بل ثائرا في الحكم 

  . ة في كل وقت شعر فیھ بأن الحكم یكاد یطغى علیھاورثیختار ال

ان االنتقال من المفھوم  أیضاعلى أي حال فان عبد الناصر كان یدرك 
الى المفھوم االشتراكي لیس نموا فكریا كمیا بل  للدیمقراطیةاللیبرالي 

وھو یعبر .  للدیمقراطیةعن تغیر نوعي في مفھومھ  أسفرھو تطور 
خالل  1963ابریل  7عن ھذا المعنى تعبیرا صریحا في حوار دار یوم 

لو كنت سألتنا “ : قال .  مع العراق وسوریة الثالثیةمباحثات الوحدة 
على ھذا  أجبناكوما ھي الحریة كنا  الدیمقراطیة ھيیولیو ما  23یوم 

.. یولیو  23یوم  إجابتناالنھاردة تختلف كلیة عن  إجابتنابس  السؤال
یولیو على التفسیر وصممنا على التفسیر  23وحصل خالف بیننا بعد 

الحریة  إطالقن العمل ھو الستة وكا المبادئاللي موجود في 
 23في فبرایر ھذا في  االنتخابات إقامةررنا ازیة قالبورجو

حانسلم  أنناالزراعي  اإلصالحوبعدین وجدنا لما جینا نبحث    ..یولیو
ھم اللي  ألنھمالزراعي  اإلصالحاللى ھما رافضین  لإلقطاعیینالبرلمان 

 3فترة انتقالیة لمدة  وأعلناحینجحوا في البرلمان فغیرنا المفھوم 
.. یولیو لنا مفھوم  23فكان یوم    1956 سنوات وعملنا دستور



ولكن  52یولیو  23یختلف كلیة عن مفھومنا یوم  مفھومالنھاردة لنا 
  . “ ھذا التغییر كان نتیجة التطبیق و ا لممارسة

لسنا في حاجة الى تعلیق لبیان كیف انتقل عبد الناصر  أنناوكما  ـ 18
سنا ل فإننا،  للدیمقراطیة االشتراكيمن المفھوم اللیبرالي الى المفھوم 

كما تبناه عبد الناصر  للدیمقراطیة االشتراكيفي حاجة في بیان المفھوم 
قد تولى صیاغتھ في المیثاق الذي صدر  ألنھذلك . الى فقرات من خطبھ 

وان كان عبد الناصر قد وضع بعض    1962یونیو 20كوثیقة في 
فنحن ننقلھ ـ مجمعا ـ من  1961موضع التنفیذ منذ صیف  أحكامھ

  . المیثاق ذاتھ

  

    : اشتراكیة دیمقراطیة -أوال 

   

ھي الحریة السیاسیة واالشتراكیة ھي الحریة  الدیمقراطیةان  ”
جناحا الحریة الحقیقیة  إنھمااالجتماعیة وال یمكن الفصل بین االثنین 

الغد  آفاقالحریة ان تحلق الى  تستطیعمنھما ال  أيوبدونھما أو بدون 
السیاسیة أو للحریة في  للدیمقراطیةانھ ال معنى  ”،“  المرتقب

االقتصادیة أو الحریة فى  الدیمقراطیةصورتھا السیاسیة من غیر 
ان حق التصویت فقد قیمتھ حین فقد اتصالھ “ . ” االجتماعیةصورتھا 

ان حریة التصویت من غیر لقمة العیش . المؤكد بالحق في لقمة العیش 
ان  ” .“ مضللة للشعب خدیعة وأصبحتوضمانا فقدت كل قیمة 

االجتماعیة  الدیمقراطیةالسیاسیة ال یمكن أن تنفصل عن  الدیمقراطیة
توافرت  إذا إالوان المواطن ال تكون لھ حریة التصویت في االنتخابات 

. من االستغالل في جمیع صوره  اإلنسانیتحرر  أن: لھ ضمانات ثالثة 
أن .  الوطنیةان تكون لھ الفرصة المتكافئة في نصیب عادل من الثروة 

بھذه الضمانات . یتخلص من كل قلق یھدد أمن المستقبل في حیاتھ 
سیة ویقدر ان یشارك بصوتھ في الثالثة یملك المواطن حریتھ السیا

       . “ تشكیل سلطة الدولة التي یرتضي حكمھا



  

    :  تحالف قوى الشعب -ثانیا 

  

ال یمكن ان تتحقق في ظل سیطرة  السیاسیة الدیمقراطیةان   ” (1)
طة لسالحرفي ھي حتى بمعناھا  الدیمقراطیةان . طبقة من الطبقات 

والطبیعي  الحتميوالصراع .  الشعب ، سلطة مجموع الشعب وسیادتھ
ینبغي أن یكون حلھ سلمیا  وإنما وإنكارهبین الطبقات ال یمكن تجاھلھ 

    وعن طریق تذویب الفروق بین الطبقات الوطنیةالوحدة  إطارفي 
 .“   

ان الرجعیة تتصادم في مصالحھا مع مصالح مجموع الشعب  ” (2)
الطبقي ال یمكن أن  الصراع سلمیةبحكم احتكارھا لثروتھ ولھذا فإن 

 أسلحتھابتجرید الرجعیة ـ أوال وقبل كل شيء ـ من جمیع  إالتتحقق 
  . “  ان تحالف الرجعیة ورأس المال المستغل یجب ان یسقط”

 الدیمقراطيللتفاعل  دیمقراطیابد ان ینفسح المجال بعد ذلك  ال ” (3)
الفالحون والعمال والجنود والمثقفون : بین قوى الشعب العاملة وھي 

 ھيللشعب العامل  الممثلةان تحالف ھذه القوى . والرأسمالیة الوطنیة 
ورأس المال المستغل وھو القادر على  اإلقطاعالبدیل الشرعي لتحالف 

ان استبعاد “ . ”الرجعیة  الدیمقراطیةالسلیمة محل  الدیمقراطیة إحالل
 دیمقراطیةالرجعیة یسقط دیكتاتوریة الطبقة الواحدة ویفتح الطریق أمام 

  . “ جمیع قوى الشعب الوطنیة

  

    :  تنظیم التحالف -ثالثا 

  

للشعب  ان الوحدة الوطنیة التي یصنعھا تحالف ھذه القوى الممثلة ”
لیكون السلطة  العربي االشتراكيان تقیم االتحاد  تستطیعھى التي 

ورة والحارسة على قیم الث إلمكانیاتالممثلة للشعب والدافعة 



الشعبیة السیاسیة التي تقوم  التنظیماتان “ . ”السلیمة  الدیمقراطیة
تتمثل ـ بحق وبعدل ـ القوى المكونة  أنباالنتخاب الحر المباشر البد 

صاحبة مصلحة  ھي والتيا القوى التي طال استغاللھ يوھ لألغلبیة
بالطبیعة الوعاء الذي یختزن طاقات ثوریة  إنھاعمیقة في الثورة كما 

وكل ذلك ـ فضال عما فیھ من .  للحرماندافعة وعمیقة بفعل معاناتھا 
كید لقوى الدفع الثوري ، ـ ضمان أ لألغلبیةحق وعدل باعتباره تمثیال 

ومن ھنا فان الدستور الجدید .  األصیلةنابعة من مصادرھا الطبیعیة 
والعمال نصف مقاعد التنظیمات الشعبیة  للفالحینیجب أن یضمن 

النیابیة باعتبارھم  المجالسوالسیاسیة على جمیع المستویات بما فیھا 
طال حرمانھا من صنع مستقبلھا  التي األغلبیة أنھاالشعب كما  أغلبیة

    . “ وتوجیھھ
  

    : قیادة التحالف -رابعا 

   

االتحاد  إطارجدید داخل  سیاسيان الحاجة ماسة الى خلق جھاز  ” (1)
االشتراكي العربي یجند العناصر الصالحة للقیادة وینظم جھودھا ویطور 

 إیجادالحوافز الثوریة للجماھیر ویتحسس احتیاجاتھا ویساعد على 
  . “ لھذه االحتیاجات الصحیحةالحلول 

 وإنما. فحسب  الفردان جماعیة القیادة لیست عاصما من جموح  ” (2)
  . “ على أعلى المستویات للدیمقراطیةھي تأكید 

  

    :  الشعبیة الدیمقراطیة -خامسا 

   

الشعبیة المنتخبة یجب ان تتأكد باستمرار فوق  المجالسان سلطة  ”
الذي ینظم سیادة  الطبیعي الوضعالدولة التنفیذیة ، فذلك ھو  أجھزة



سلطة الدولة  وبإلحاحكذلك فان الحكم یجب ان ینقل باستمرار .. الشعب 
  . “  تدریجیا إلى أیدي السلطات الشعبیة

  

      :  خالصة وتعلیق

  

التي جاءت في المیثاق ھي أن  الدیمقراطیةخالصة النظریة  ـ 19
وان غایتھا . السلیمة تتكون من عنصرین تحرر وممارسة  الدیمقراطیة

أما عن التحرر فھو ال .. الشعبیة  لطةالسأن تنقل سلطة الدولة الى 
بتحریر الفرد من القھر االقتصادي والفقر وھذا یعني أن  إالیتحقق 

   أو ـ. سلیمة  دیمقراطیةقیام  إلمكان وأولي أساسياالشتراكیة عنصر 
ھناك اتصال عضوي بین االشتراكیة “ كما قال عبد الناصر ـ 

 دیمقراطیةھي  االشتراكیةحتى لیصدق القول بأن  والدیمقراطیة
  . “  ھي اشتراكیة السیاسة الدیمقراطیةاالقتصاد كما ان 

التحرر  أعداءفیجب أوال عزل أو استبعاد  الممارسةأما عن 
. ”للشعب  الحریةالحریة كل “ ویبقى . الشعب  أعداء )االشتراكیة(

مكون من قوى اجتماعیة لھا مصلحة مشتركة في  الشعبولكن 
ومقدرة وتفصل فیما  مصلحةاالشتراكیة ولكنھا تختلف فیما عدا ذلك 

ھؤالء جمیعا یجب أن یمارسوا . بینھما فروق اجتماعیة وثقافیة 
أن یقیموا  أيالموحد من عدوھم المشترك ،  موقفھمحریاتھم في نطاق 

بد ان تذوب سلمیا  ال فإنھاأما الفروق بینھم . فیما بینھم حلفا أو جبھة 
 تاریخیةغیر انھ نتیجة ظروف . بدون صراع عدائي بین تلك القوى  أي

 أنھمطال فیھا استغالل العمال والفالحین وتعبیرا عن ظروف واقعیة 
من مقاعد  األقلعلى %  50الشعب ، فالبد من ضمان  أغلبیةیمثلون 

ان یكونوا عماال او  یستوي. المنظمات المنتخبة للعمال والفالحین 
من  وإخراجھمھو تعویض تخلفھم التاریخي  المقصودفالحین فان 

، وكانت  ولكن لما كان كل تحالف البد لھ من قیادة. سلبیتھم الموروثة 
التحالف  یقود، فالبد من أن ”طبقة “ ال تسمح بسیطرة  الدیمقراطیة



من  حزب یتكون من العناصر القیادیة بصرف النظر عن انتمائھا الى أي
  . القوى المتحالفة

 ألنھمافي فقرتین لنفرق بین مضمونیھما وذلك  التلخیصلقد أوردنا ھذا 
 الدیمقراطيالمبدأ  تضمنت األولىالفقرة .  وإلزاماال یستویان حجیة 

بدون اشتراكیة في مصر وفي كل  دیمقراطیةالملزم دائما وھو أال 
المبدأ  ھي االشتراكیةالمجتمعات النامیة في ھذا العصر، اذ تكون 

. الشعب  ألغلبیةوحل مشكلة الفقر بالنسبة  للتنمیةاالقتصادي السلیم 
الممارسة الذي رأى المیثاق انھ  أسلوبالثانیة فقد تضمنت  الفقرة أما

 أسلوبفالعزل واالستبعاد .  إصدارهمناسب للواقع المصري حین 
 قائمةفھو یقوم على ان ثمة قوى . الثورة االشتراكیة  أعداءلمواجھة 

او یضیق تبعا لنمو او انكماش وھو یتسع .  االشتراكيمناھضة للنظام 
التحول  إجراءاتلم تقابل  1962و  1961 عاميوفي . تلك القوى 

االشتراكي بمقاومة ظاھرة جدیة فاكتفى المیثاق بتجرید الرجعیة من 
..) تحدید الملكیة ـ الحراسة ـ العزل ( “  القانون ” عن طریق أسلحتھا

یفترض ابتداء ان االشتراكیین في  ألنھ، ذلك  دیمقراطیاوھذا لیس مبدأ 
بالوسائل  أسلحتھاتجرید الرجعیة من  یستطیعونالسلطة حیث 

كما انھ یفترض . ون في السلطة دائما التشریعیة ، وال یكون االشتراكی
ولكن الرجعیة قد   .أسلحتھاان الرجعیة لن تقاوم فیكتفي بتجریدھا من 

: مقدرة على العنف  األسلحةامتلكت اكثر  إذاتقاوم وبضراوة خاصة 
التعامل مع الرجعیة یتوقف في النھایة على  أسلوبأن  أي. السلطة 

وھذا لیس موقفا . تستعملھا  التي األسلحةموقف الرجعیة ذاتھا ونوع 
،  دیمقراطیاـ لیست مبدأ  أیضا، وھي ـ  التحالفثم نأتي لفكرة . مبدئیا 
تواجھ بھ قوى مختلفة أصال عدوا مشتركا في  أسلوب دیمقراطيولكنھا 

فھي ـ دائما ـ . معركة مشتركة فتؤجل صراعاتھا ، الى أن تنتصر 
وھي دائما ـ . تنتصر في معركتھا المشتركة الى ان  ومرحلیةمؤقتة 

. بالتحالف الى حین النصر  أطرافھامتوقفة ـ على االلتزام المتبادل بین 
انتھت معركتھا عادت الى مواقفھا المختلفة، او تحالفت مرة أخرى  فإذا

الحلف وحاول  أطرافاحد  انفضوان . على ھدف مشترك جدید 
ال بد ان  الجبھةاو یصفي او یسیر على حلفائھ من خالل “ یبلع  ” ان

یعرفھا علم السیاسة  تبدیھیاوكل ھذه . تنفض الجبھة او الحلف 



ـ تبعا لموضوع التحالف ـ ولكنھا  إستراتیجیة أو تكتیكیة أنھاویعرف 
لیست مبدئیة ، بمعنى ان التحالف لیس مقصودا بذاتھ بل ھو مقصود 

عنصر الغایة ھذا . من اجل تحقیقھا  التحالفلتحقیق الغایة التي تم 
فالرجعیة قد . یجعل الموقف من التحالف مختلفا تبعا للموقف من غایتھ 

على الدفاع او  الدولتتحالف كما یتحالف التقدمیون ، كما تتحالف 
مجرد نوایا معلنة ، والنوایا ال یعتد بھا كثیرا  الغایةنت ولما كا. العدوان 

في معارك . في السیاسة ، فان الضمان الحقیقي ھو ان قیادة التحالف 
 وأحزابامثال ، قد یضم التحالف جماعات ومجموعات  الوطنيالتحرر 

وقوى مختلفة ، وقد یقبل المتطوعون حتى بدون سؤال عن بواعثھم 
 األمركذلك . وطنیة تحرریة  -قیادة التحالف  - القیادةویكفي ان تكون 

ف على غایة االشتراكیة ففى مرحلة معینة قد یضم كان التحال إذا
او حتى  الرأسمالیینالتحالف قوى كثیرة وقد یكون من بینھا صغار 

، ویبقى  األولىكانت المرحلة مرحلة تنمیة بالدرجة  إذا متوسطھم
تحالف ونجاحھ في ان تكون قیادتھ الضمان الحقیقي الستمرار ال

وھو . ”تذویب الفروق بین الطبقات سلمیا “ الى  نأتيثم .  لالشتراكیین
مناسب لظروف  دیمقراطيبل ھو أسلوب  دیمقراطیالیس مبدأ  أیضا

شروطھ ان تكون سلطة الدولة  وأول. خاصة تتحقق فیھا كل شروطھ 
بین  وقالفرتذویب “ وحدھم الذین یستھدفون  ألنھمفي ید االشتراكیین 

ال توجد  ألنھ،  أوالحتى بدون نص ،  سلمیاوھي حینئذ تتم . ”الطبقات 
كان نظامھا تقبل تذویب الفروق بین الطبقات بالعنف  أیادولة في العالم 

“ سلمیا “ السلمیة لتذویب الفروق بین الطبقات  الوسیلة، ثانیا ، الن 
في السلطة یستعملون الدولة  االشتراكیین أنھو التشریع وھو ما یعني 

یاة االقتصادیة واالجتماعیة بحیث یؤدي ذلك الى تذویب في تطویر الح
ھذا الشرط ال یتحقق دائما فالرأسمالیون .  الطبقاتالفروق بین 

بان الفروق بین الطبقات امر طبیعى ومفید وال یجوز “ یؤمنون  ” مثال
على  الرأسمالیون یستوليوبالتالي حین .  إزالتھاو أ إلذابتھاالتدخل 

دولة ال یكون ثمة مجال لتذویب الفروق بین الطبقات  أیةفي  الحكم
ولقد اعترف صاحب المیثاق بھذا قبل أن یصدر المیثاق بعامین . سلمیا 

في محاولة القلة    ”  : 1960 یولیو 9قال جمال عبد الناصر في . 
فاظ بما تملكھ ومحاولة الكثرة التي ال تملك الفرصة التي ال تملك االحت



محتما  امرأالمتكافئة لكي تستعید حقوقھا یصبح الصراع الدموي 
اختیاره  یفسرولعل ھذا .. ”الوحید الى التغییر  الطریقباعتباره 

لیجنب مصر الصراع الدموي  أياالشتراكیة طریقا والتحالف وسیلة 
     …  المحتوم

ولكنھ  دیمقراطیالیس مبدأ  والفالحینللعمال %  50فان ضمان  وأخیرا
الذي أصاب العمال  التاریخيلمعالجة مشكلة التخلف  دیمقراطي أسلوب

 وأخافھمالعزلة واالنعزال  سابقة فحملھم على لظروفوالفالحین نتیجة 
من خوض المعارك السیاسیة واالنتخابیة التي ال یتقنون فنونھا وال 

فیما لو  والفالحینال یقید العمال  طارئوھو ظرف .. یطیقون تكلفتھا 
على ما  بأنفسھمساحة المعارك السیاسیة لیحصلوا  ألنفسھماختاروا 
  .  یستحقون

  . إلیھھذا رأینا فلعلھ ان ینفع الذین في حاجة 
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