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  مقدمة 
 
اريخ العرب المعاصر " الثورة العربية "  م الظواھر في ت وطن . ھي من أھ يبقى مصير ال تبقى وس وس

ا الح ة باعتبارھ ورة العربي ة العربي لفترة قادمة مرتبطا بھذه الظاھرة وحين نتحدث عن الث ة التاريخي رك
د الناصر ال عب ى الخاطر جم داعى ال ه، يت الرجل ... لجماھير األمة العربية على مدى الوطن العربي كل

 .الذي قاد مسيرة ھذه الثورة على مدى ثمانية عشر عاما
د " والثورة العربية " عبد الناصر " وھذا كتاب عن  د عب نقصد به أن نتعرف على الثورة العربية في عھ

ه . الناصر  ه مسيرتھا بقيادت ي . نبين ما وصلت اليه فكرتھا وما قطعت ة ضرورية لكل عرب ذه المعرف وھ
 .  وان يعرف من أين وإلى أين . يتطلع للمساھمة في وضع مستقبل األمة العربية وتحقيق النصر لھا 

رزت اثر نكسة وقد برزت فكرة كتابته أول ما ب. يصدر ھذا الكتاب في الذكرى الثالثة لرحيل عبد الناصر
دور  ١٩٦٧) يونيو( حزيران  ة ول ورة العربي استجابة اللحاح شعور بحاجة شبابنا الى المعرفة العلمية للث

ي  اؤالت الت ن التس ب ع ة، يجي ة الثوري ة العربي ي للتجرب ويم علم ى تق ا ال اجتھم أيض د الناصر، وبح عب
  .طرحتھا النكسة حول مسيرة الثورة 

ك  ١٩٧٠) سبتمبر( أيلول  ٢٨وم وحين رحل عبد الناصر فجأة ي وانتقل إلى الرفيق األعلى زاد الحاح ذل
ة  رة الكتاب دافع لمباش وي ال ويم فق ة والتق ى المعرف ة ال تدت الحاج عور واش ذه . الش ب ھ ارك كات د ش وق

ى رسم الخطوط الرئيسية  ك عل السطور منذ النكسة في نشاطات فكرية تتصل بھذا الموضوع فساعده ذل
ا  ثم . للدراسة  ان لھ ة ك ورة العربي شارك بعد الرحيل في القاء محاضرات وندوات عن عبد الناصر والث

 .فضل اغناء أفكاره حول الموضوع 
ا د الناصر لھ ة  وعطاء عب . وھكذا تبلور مخطط تفصيلي للدراسة يتضمن تحديد المقصود بالثورة العربي

ة دور، واستالمه و... ويعرض لبناء عبد الناصر قاعدة الثورة في مصر العربي ان وال ده لمصر المك تحدي
م  لبياته ث ه وس ا أنجز بايجابيات ويم م ا، وتق دأ منھ السلطة ، واعالن الثورة المبادىء الستة، وتطبيق كل مب

وطن العربي  ة ، ودوره  …يعرض لقيادة عبد الناصر الثورة العربية في ال ة العربي رة القومي ه لفك بلورت
ة وانشغا ر األرض العربي اء في تحري ة ، وفي بن ق الوحدة العربي ر فلسطين ، في السعي لتحقي له بتحري

اء التنظيمي العربي الواحد ،  ة وطرح البن ة التنظيمي اء التجرب وطن العربي ، وفي اغن االشتراكية في ال
لبياته  ه وس ز بايجابيات ا أنج ويم م الم . وتق رة الع ورة فك ي بل د الناصر ف اركة عب را لمش م يعرض أخي ث

ث ى ... الثال دعوة ال المي ، وال رر الع ة التح م حرك از ، ودع دم االنحي ابي و ع اد االيج ة الحي م سياس رس
درج قضايا . السالم القائم على العدل، والى التعاون من أجل الرخاء  اط تن ذه النق وضمن كل نقطة من ھ

 .ال بد من طرحھا و مناقشتھا . كثيرة 
ذا ا اء بھ ة أن الوف د مباشرة الكتاب ين بع ا ولقد تب ا طويال وتفرغ لمخطط التفصيلي الطموح يستوجب وقت

 .فال مندوحة من انجازه على مراحل . التتيحه مشاغل العمل العام 
ى  د الناصر . وھذا الكتاب ھو ثمرة المرحلة األول د عطاء عب وھو يتضمن مدخالً للدراسة ينتھي بتحدي

ة ورة العربي وطن العر. للث ي مصر وال اء ف ذا العط ى فصول ھ م تل ب ث ى الجان ز عل الم ، وترك ي والع ب
 .الفكري منه دون أن تغفل عن متابعة ما تحقق عمليا

ا  رة فيھ أثير الفك ه فصل يبحث . أول ھذه الفصول تأكيد حقيقة عروبة مصر وھو ينشغل بالقاعدة وت ويلي
ادىء ا ٢٣في مصر المكان والدور، وفصل آخر عن نضال ثورة  لستة يوليو لتحقيق المبدأ األول من المب

دا فنعرض . وھو القضاء على االستعمار  دا واح ة واح ادىء الباقي ويبقى أن نتناول في دراسة أخرى المب
 ...للثورة الزراعية ونقومھا، ونعرض لبناء جيش قوي ، والقامة حياة ديموقراطية، وللتصنيع الخ



  ٣

د أھداف النضال العربي وھود ة وتحدي ةوھناك فصل عن بلورة فكرة القومية العربي ة نظري . راسة فكري
ر والوحدة  ق التحري ى طري ا تحقق عل رة وم ذه الفك ويبقى أن نتناول في دراسة أخرى التطبيق العملي لھ

 .ومسالك العمل العربي اواألداة التنظيمية للثورة 
ين عرض األحداث ومعالجة  وأخيرا يأتي فصل عن المشاركة في بلورة فكرة العالم الثالث وھو يجمع ب

 .ريا الموضوع فك
ة  الثورة العربي ان ب ع االيم الج الموضوع من موق ه ع اب ان مؤلف ان من . سيتضح من قراءة ھذا الكت وك

ى الموضوعية  ديد الحرص عل ك ش ل ذل د الناصر . أج ن عب دة صدرت ع ات ع ن دراس تفاد م د اس وق
ة ورة العربي ديرا خاصا لدراسات ال. والث و يستشعر تق ه، وھ ى مراجع ير ال ان حريصا أن يش دكتور وك

ه  ي كتابي ا ف ية وخصوص ة السياس ي الجغرافي دان ف ال حم ر " جم تعمار والتحري تراتيجية االس " اس
 " .شخصية مصر"و

ة بتخصصه ، ومستشعراً من  أثراً من جھ ة مت ولقد سار المؤلف في كتابه على أسلوب الدراسة التاريخي
ة المسار ورصد تطور اال ع حرك ذا االسلوب األفضل لتتب ة اخرى أن ھ و الظاھرةجھ ار ضمن نم . فك

ر ھي  رة لتعتب وسيالحظ القارىء أن المؤلف حرص على االستشھاد بكلمات عبد الناصر في مواضع كثي
 .بنصھا عن فكر الثورة العربية ، وليتتبع القأرىء خط سيرھا في التجربة العربية الثورية 

كما . العربية في عھد عبد الناصر  ويرجو المؤلف أن يحقق ھذا الكتاب ھدفه فيساھم في التعريف بالثورة
 .يرجو أن يتاح له متابعة كتابة الجوانب األخرى في ھذا الموضوع 

 وهللا الموفق
 المؤلف
  طرابلس الغرب  -القاھرة 

 ١٩٧٣صيف  
  
  

  مدخل
  

د . اعمال عبد الناصر التي سيسجلھا التاريخ كثيرة  ولكن عبد الناصر يدخل التاريخ في المقام األول ويخل
 .باعتباره رائد القومية العربية وقائد الثورة العربية الشاملة في العصر الحديث  فيه

وطني  تويين ال ى المس د الناصر عل ازات عب ال وانج ار وأعم يم أفك مل جم توعب وتش ذه الصفة تس ان ھ
وطن العربي  ومي في مصر وال اء ، . والق ة جمع ة العربي يم األم د الناصر زع ى أساسھا أصبح عب وعل

 .يم لھا على المستوى القومي منذ صالح الدين وأول زع
الم  ه في الع كما أن ھذه الصفة كانت المنطلق الذي أنطلق منه عبد الناصر الى العالم أجمع واحتل به مكان

 . كواحد من عظماء القرن العشرين 
ى مدى ثما ا عل ه لھ ة وقيادت الثورة العربي ه ب اريخ ھو التحام د الناصر للت ان عطاء عب ة عشر وھكذا ف ني

املة التي . عاما ال تنحصر في الحدود السياسية " وھو العطاء الذي أوصل الى قيام الزعامة العربية الش
ذه الحدود  ل ھ ا بمث والء لھ ة ، وال يعترف ال د ... التي تقوم بين االقطار العربي ة عب والتي جعلت زعام

ذ ع بھ ي تمت يم عرب ة أو أوجد لنفسه الناصر نوعا متميزاً من الزعامات ، فما من زع وع من الزعام ا الن
وھو العطاء الذي .  )١" (والء مثل الوالء الذي يشعر به نحو القيادة الناصرية في عموم األقطار العربية 

الم " طرح عبد الناصر  ورة في الع ا للث دم انموذج دة تستھدف استقالل كل العرب وتق كداعية لثورة جدي
 ) .٢" (ث لالثا

الم الثالث ومن أجل ھذا العطاء  ادة الع د ساھم في قي احتل عبد الناصر مكان القيادة في الوطن العربي وق
وم . ونال تقدير األمة العربية والعالم في حياته  اً ي دير من ھؤالء جميع ثم كان ذلك التعبير الرائع عن التق

ه في شتى أ -وقد بدا ھذا. وداعه وال التي قيلت بمناسبة وفات ر من األق ى في كثي ورة، المعن رجاء المعم
اتھم : " ونكتفي بايراد انموذج لھا ما قاله المؤرخ العالمي توينبي  د الناصر في العرب طاق لقد استثار عب

 . الكامنة فكان رد الفعل ھو ذلك التجاوب العميق الرائع من المحيط الى الخليج 
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ام ث ان رد الفعل قي ة فك ى الحري ة ال تعلة في ثم استثار ناصر طاقات الشعوب المتطلع ة مش ورات تحرري
ان رد الفعل  المي فك د الناصر االستعمار الع تثار عب ى االستقالل واس ة ال آسيا وأفريقيا واكبت سير القافل

 ) .٣" (ألوانا من العدوان ثم االستسالم أمام القوى الصاعدة 
ة ورة العربي ى الث د  وحين نتحدث عن عبد الناصر والثورة العربية فاننا نقصد أن نتعرف عل د عب في عھ

ى ... الناصر  ة عل ة العلمي ى االجاب ه، لنصل ال ه مسيرتھا بقيادت ا قطعت ا وم ه فكرتھ ا وصلت الي ين م نتب
 .السؤال الكبير الذي ألح عند فراق عبد الناصر القائد 

 ماذا بعد؟ وما مستقبل الثورة العربية؟
ة الم بعض المواضع العام رض ل ة أن نع ا بداي توجب من ديث يس ذا الح ن ان ھ د م ي ال ب ه والت ة ب رتبط

 .ايضاحھا تمھيدا له وحسما ألي لبس يمكن أن يبرز فيه 
د  ل الحديث عن عطاء عب ددا قب ھناك أوأل تحديد معنى الثورة العربية الذي ينبغي أن يكون واضحا ومح

ة  ورة العربي ا... الناصر في مجال الث ذا الموضوع افتق ات التي تناولت ھ ر من الكتاب ر ويالحظ في كثي
ة ر مختلف ين دوائ ابكا ب دة وتش ان ع ين مع ا ب . معنى الثورة العربية فيھا الى التحديد األمر الذي سبب خلط

ورة  ورة المصرية وث اني الث ين مع د الصلة ب و تحدي ل ھ ة  ٢٣وأبسط مث ورة العربي ة والث و العربي يولي
 .من تعبيرات في ھذا الموضوع  الواحدة أو الشاملة والثورة العربية الوحدوية االشتراكية ، وما قد يتردد

رة  ر . لقد جاء تعبير الثورة العربية على لسان عبد الناصر في مناسبات كثي د الناصر في أكث وشرح عب
نوفمبر  ٢٥من ذلك قوله في مجلس األمة . من مناسبة المقصود من الثورة معرفا اياھا ومحددا أبعادا لھا 

١٩٦٥: 
ا  ما... ان الثورة العربية الشاملة"  ة كلھ ال العربي ى تحقيق اآلم ادرة عل . تزال ھي القوى األصلية الق

امرات أو ... لكني أود أن أقول بوضوح  ان الثورة العربية الشاملة ال يمكن أن تكون مجموعة من المغ
ف  ر التخل ز عب ة للقف ة العربي اھير األم ة لجم ة التاريخي ي الحرك ا ھ ات، وانم دم ... االنقالب ى التق ال

وري السياسي و ة بالنضال الث ة، محقق ة العربي االجتماعي والثقافي ، مستندة على القيم الحضارية لالم
 ". أھدافھا

ره من  وطن العربي دون غي املة ال تنحصر في جزء من ال ة الش واضح من ھذا القول أن الثورة العربي
ان . عربي كله وإنما ھي الحركة التاريخية لجماھير األمة العربية على مدى الوطن ال. االجزاء  د المك فبع

ا  ة جميعھ اھير . فيھا يشمل الساحة القومي اة للجم ى جانب واحد من جوانب الحي ا ال ئقتصر عل ا انھ كم
ر  ز عب ة للقف ورتين السياسية واالجتماعي ين الث العربية وانما تنشغل بتلك الجوانب جميعا في تكامل جلي ب

افي  اعي والثق دم السياسي واالجتم ى التق ـي. فمضمونھا أيضا يتصف بالشمول . التخلف ال ورة  -وھ الث
ة، وتحمل  -العربية ة العربي يم الحضارية لالم ى الق تند عل ليست مقطوعة الجذور تقوم في فراغ وانما تس

الم  ى الع الة العرب الحضارية ال اق . رس رون في الماضي ويستشرف آف ر ق د عب ا يمت ان فيھ د الزم فبع
 .قرون في المستقبل 

ه وعى  واذا كان عبد ى ارضھا، فان ا وعل الناصر قد حدد في قوله السالف معنى الثورة العربية في وطنھ
 :١٩٦٣مايو سنة  ٢٠فقد قال في خطاب له يوم . بعمق مكانھا في عالم اليوم على الكرة االرضية ككل 

والحاح من ان الثورة العربية بقوى الشعب العاملة تزداد كل يوم قوة واندفاعا، وتقترب باستمرار "... 
انھا تشعر انھا . وتشعر الثورة العربية أنھا ال ال تمارس دورھا وحدھا. يوم انتصارھا الكامل النھائي 

تقف، من التحالف العظيم لقوى الثورة المعادية لالستعمار والتخلف، ھذه الثورة التي تقف فيھا حركة 
الالتينية جنبا الى جنب مع قوى المعسكر التحرير الوطنية الھائلة التي تجتاح آسيا وأفريقيا وأميركا 

 ".االشتراكي التي استطاعت أن تحقق انجازات سياسية واقتصادية وعملية جبارة 
ي الم المح ة عن الع ة ليست معزول ورة العربي ول أن الث ذا الق م فھي ال تمارس  طواضح من ھ ا ومن ث بھ

فوانما تقف ضمن التحالف العظيم لقوى الئورة الم. ادورھا وحدھ ذا التحالف . عادية لالستعمار والتخل ھ
الذي يجمع حركات التحرير الوطنية في العالم الثالث مع قوى المعسكر االشتراكي في مواجھة االستعمار 

ورالعولقد أكد عبد الناصر مرارا ھذا التوجه .  العالمي ى اساس موضوعي  ةالمي للث ه عل ة واقام العربي
 .١٩٦٦ديسمبر سنة  ٢٣ضح ذلك في قوله ببور سعيد يوم يت. م ووعي علمي بطبيعة عالم اليو
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ره"...  ة عن غي ي عزل رده ف د بمف ه أح يش في الم اليستطيع أن يع ي ع دوان عوى الق..  نحن ف
، لكي ال تتحول واحدة  م ال بد أن تتضامن فيما بينھاالقوى الس...  والغنائم ، دوارالتقاسم فيما بينھا ات

 .. العدوان ىح بعض غنائم قوفرادى وعزالء لتصب ةبعد واحد
 ".العدوان في العالم  ىان نواجه قو ال بد من تالحم قوى السالم في العالم، حتى نستطيع

 .عربية التي نتحدث عنھا في ھذه الدراسة كما فھمھا عبد الناصرلوھكذا يتحدد بدقة معنى الثورة ا
وطن العربي ض ى مدى ال ا للتحرر السياسي  ارعمستاال دفھي ثورة الجماھير العربية عل  ،والقھر بلوغ

دد الكيام وضد التخلف واالستغالل بلوغا للتحرر االجتماعي وصنعا للتقد ة وتع ا ن، وضد التجزئ ات بلوغ
ة ا دةرعلللدول ة الواح ة القومي ورة العالم.  بي وى الث ن ق وة م الھا ق ي نض ي ف تعمار يوھ ة لالس ة المعادي

 . اءوالتخلف والمناضلة من أجل السالم والرخ
ورة واحدةعوعلى ھذا فھذه الثورة العربية على مدى ساحة الوطن ال د .  ربي ثورة شاملة وھي أيضا ث وق

ة " أو " ة لالثورة القومية العربية الشام" ي ھف.  اطلقت عنيھا اسماء ونعوت تفيد ھذا المعنى الثورة القومي
ترا ة االش ة كيالعربي ةثلا" أو ) ٤(" ة الديموقراطي تراكي ورة الوحدوي ة " أو .  )٥" ( ةاالش ورة العربي الث

 . الخ"... الحديثة 
تخدم  ذه الدراسة سنس ي ھ د الناصر لتونحن ف تخدمه عب ذي اس ة ال ورة العربي ر الث ورة يعبي ى الث د معن في

 . التحرري واالشتراكي والوحدوي والروحي واالنساني... عربية بأبعادھا المختلفة جميعھالا
اان ھذا المعنى المحدد ا ورة  مللش ام ث د قي وطن العربي اال بع م يكتمل في ال ة ل ورة العربي و  ٢٣للث يولي

ذه الدراسةنفوكان لعبد الناصر . في مصر ١٩٥٢ ر  -سه كما ھو معروف وكما سيتضح من ھ فضل كبي
ا.  في بلورته وتحديده ة فأنن ورة العربي ة التي نق وعلى ھذا فأننا حين نتحدث عن الث ة التاريخي صد الحرك

دة في النضال العربي. يوليو ٢٣ت في الوطن العربي منذ ظھر ة جدي ا مرحل الح.  والتي عبرت عنھ  قف
دة في "  -كما افتتح الميثاق -١٩٥٢أن يوم الثالث والعشرين من يوليو سنة  كان بداية مرحلة جديدة ومجي

ومينحو ونضيف" شعب العربي في مصر لتاريخ النضال المتواصل ل ق ق ق من منطل أن ذنك  -ن ننطل
وطن العفي تاريخ النضال المتواصل لالمة  ةومجيد دةاليوم كان ايضا بداية مرحلة جدي اء في ال ربية جمع

وم . كله العربي  بقھا وال تق ا س وواضح من الحديث عن النضال المتواصل ان ھذه المرحلة ال تنفصل عم
 .العربية فيھا ةورثولكنھا تتميز باكتمال معنى ال. وحدھا

رحلة الحاضرة في حركة اليقظة العربية الحديثة التي ظھرت ملاالعربية بھذا المفھوم تعبر عن  ةأن الثور
ة  ،ي ضلماان العربي منذ أواخر القرن طالو في اء اوشقت طريقھا صعدا لتحقيق انبعات االم ة وبن لعربي

ده وبنھضتھا  د عب اني ومحم دين االفغ ال ال ال جم رحمن فضل جھود قادة الفكر المصلحين من امث د ال عب
ذا ھو.  طوال النصف االول من ھذا القرن  ةور عدصالكواكبي ونضال جماھير الشعب الذي تجسد في  ك

ا بال جذور مفان الثورة العربية بھذا المفھو ا ھي التطور . ال تنطلق من فراغ وال تمثل نبت لطبيعي اوانم
 .لحديثةا ةضمن الحركة التاريخية لليقظة العربي

ذ ورةك ان الث ة بلعا لك ف ذربي وھ ة يتشمل جم ما المفھ ات العربي ة اع الحرك ي قامت الثوري ار فلت ي االقط
و  ٢٣العربية منذ  يعال الالنضلتحقيق اھداف  ١٩٥٢يولي وري ا ، رب د الث ي لعوالتي عبرت عن الم رب

ة في مصر ورة العربي اكنموي. الذي تال تفجر الث وم لل ظان نالح ن ذا المفھ وال عورة الثھ ة في اق د عربي ب
ذ . الناصر وأعماله ك االقطار  ١٩٥٢و لييو ٣٣فقد رأى عبد الناصر في الثورات التي تفجرت من في تل

د عونكتفي للتدليل ايراد نماذج من أقوال كثيرة ل.  الشاملة والواحدة"  الثورة العربية" العربية اجزاء من  ب
  ..  الجزائر في احدى المناسبات ةعن ثور: ل ھو يقوف -الناصر

أ م أيا ان. ان ثورة الجزائر ملك لالمة العربية كلھا "... ا في غفي الجزائر ترتبط ب ذكريات وأعزھ لى ال
 . "قلوبنا 

  "  ١٩٦٢يوليو  ٢"                                                                                       
 :١٩٧٠يوليو  ٢٣ عن ثورة ليبيا يقول فيو

ر العربي ال ل النضال العربي، على دور ليبيا كاملقد حص"...  ة ولصالح التحري ورة العربي ، لصالح الث
 ".بقيام الثورة فيھا 

 : سھانفمناسبة لقول عن ثورة السودان في ايوھو 
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ذا "...  د ھ ة) د النكسةصيق (بع ة العربي ود شھدت أرض االم ورة الس ورة ا، الث  يفنية، وصممت الث
رر  ى أن تتح ودان عل يالس وذ االجنب ن النف ا م ار التضامن ..  كلي ي اط ا ف ل طاقاتھ ل بك ى أن تعم وعل

 . " .. العربية ةالوحد العربي وفي اطار
ام  ذ ع ر من ورة الجزائ ر ث ان تفجي ذا ف ي  ١٩٥٤وھك الف الت ة االح نوات ومعرك اني س دى ثم ى م وعل

م القناة ومجابھة العدوان ، وتأمي١٩٥٥م ح عاال، وكسر احتكار الس١٩٥٤ھير العربية عام ماا الجھخاضت
ام ١٩٥٨ووحدة مصر وسوريا عام  -١٩٥٦الثالثي عام  ورة العراق ع ورة ١٩٥٨، وتفجر ث ، وتفجر ث
ام ١٩٦٢اليمن عام  ى ١٩٦٤، والتحرك الشعبي في السودان ع وب العريي حت ورة في الجن ، وتفجر الث

ام  ور ، ١٩٦٧أواخر ع را تفجر ث اتواخي ا ع ودان وليبي ات ال ...١٩٦٩ مي الس ذه الحرك ع ھ ة ثجمي وري
المفھوم ھذاضصر تنمفي  ١٩٥٢يوليو عام  ٢٣عن ثورة  الفض ة ب ورة العربي واء الث ذلك . وي تحت ل ك

ربي، وأبرزھا نكسة علجزر الثوري الافان جميع النكسات التي حدثت خالل مسيرة الثورة العربية ومثلت 
ى جانب  والتجارب ١٩٦٧  مونكسة الھزيمة عا ١٩٦١صال عام نفاال ع ال المرة في العراق وسوريا، تق

  .  لعربية الثوريةااالنتصارات ضمن التجربة 
أول وأھم الحركات العربية الثورية في ھذه المرحلة من  ١٩٥٢يوليو عام  ٢٣مولقد كانت ثورة مصر يو

دة ة جدي ت بداي ي مثل د النضال العرب ة ةومجي ورة العربي دة صلبة للث ن مصر قاع ت م ان واذا ك.  وجعل
تجاوزت حدود اقليم مصر في  - وكما ابرزت مسيرتھا - المصرية الوطنية فانھا ةالبعض رأى فيھا الثور

ي صميم،  تأثيرھا وتعدت تلك الحدود الى الوطن العربي كله، وحملت الفكرة القومية وظھرت بوجه عرب
 ثورة يوليو االم" لثورية دت أنھا ثورة مصر العربية واصبحت ھذه الثورة من خالل التجربة العربية اكفا
بعض -"  ة، "  - كما أسماھـا ال ورات التحريري ا بنسل دافق من الث ذ قيامھ الم العربي من حيث رصع الع

وا ق الفاعل، ة تبدو كاالقمار حـول الشمس أو كالنوايات حول الن دورھا صداھا العمي ا ب ان لكل منھ ، وك
ر وا ن الجزائ داء م اء نتابت ميت .  )٦" (اليمن بھ ة اال" ايضا وس ورة العربي ي "  مالث ة " ف ورة القومي الث

املة  ا ). ٧" (الش ي " ووصفت بأنھ وطن العرب ي ال وري ف ل الوحدوي الث دة للعم ذه ) ٨" (قاع ي ھ وتلتق
ان " الثورة العربية النواة " االسماء مع اسم  ى مك و في مصر  ٢٣ورة ثالذي سنستخدمه للداللة، عل يولي

 .لعربية عامةا ةمن الثور
ورران الحرص على اب ي ومضمونھا اعمصر ال ةاز وجه ث وميلرب و ق ا ومع مفھ د  ميتفق مع واقعھ عب

ا مصريا. لقيام بھااومنطلقه في  ، الناصر لھا ان عربي ه . وتراث عبد الناصر يؤكد أن الرجل ك والحق أن
 : يوليو حين قال ٢٣ومه لثورة ھه ومفقطلمن لتأويل فيلجاال مرك تلم ي

ومي عربي ني دخلت الثورة المصرية كوطنيالواقع أ"...  ت، وال ز وكق ذا  ل ى ھ وم ومعن ى الي ذا ال ھك
الدي مة، ولال نظري أن االولوية لبالدي في د ب و العربية التي تع د كانت أق ا ولق الي فعي وأالجزءا منھ

 "  بالقومية العربية ايماني متمشية مع
  ١٩٥٩ – ٧ – ١٤م ة اليف في يوجلراسل مممن حديث مع " 

م تكن ميقع ض العربية ةن الثورم يوليو كما ھو واضح مما سبق جزء ٢٣ان ثورة  ن دائرتھا وھي وان ل
 . قاعدتھا الصلبة و لىومرادفة للثورة العربية، اال انھا نواتھا اال

ة الع من وعي إننا ننطلق في حديثنافوحين نتحدث عن عبد الناصر والثورة العربية  ق لحقيق ين صمي لة ب
أثيره  مجتمعه وبين القائد وجماھيراالمةالفرد و ار ضم، ومن فھم كامل لدور البطل وحدود ت ة تي ن حرك
  .  التاريخ

اريخ ضان ق مومعلو ، وضوع الثاني الذي يستحق التحديد وااليضاحلموالحق أن ھذا ھو ا ية البطل في الت
ةريكانت وال تزال محل خالف بين المذاھب التا ة المختلف ول ف حالوان الخ. خي ين رأي يق راوح ب ا ت ولھ

انوا مجرتبأن تاريخ البشرية ھو  راد ك رى في االبطال اف م دأ داريخ ابطالھا، ورأي مناقض ي و ل وات ول
ال.  يوجدوا لوجد غيرھم ا نكتفي ب ا حين قوليس ھذا المجال مجال مناقشة تفاصيل الموضوع وانم ول أنن

ا أعتد الناصر كقائد وكبطل ففي ابنتحدث عن ع ه جاء دكبارنا م رارا من أن د الناصر م را عن تعه عب بي
ادمارف معين وفي زظالوطن العربي في  ين وأن دوره في قي وطن العرب ةن مع ره  يال دار تعبي ان بمق ك

ه ت. عن ى اس ة عل ه الفائق ي قدرت د الناصر كانت ف ة عب ا أيضا أن عظم ي اعتبارن اھير  لھاموف ارادة الجم
ة وقاعبذلك اصبح ..  كامل بھاال موصياغتھا والتعبير عنھا وااللتحا يم االم د الناصر زع م ئب دھا، ومن ث
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ورة ذه الث دلول ھ ا لم اريخ بالنسبة .  رمز الثورة العربية وصار اسمه مرادف ررة في الت ك ظاھرة متك وتل
 . لعظام الرجال الذين قادوا الثورات االنسانية

د اقل د أن الشعبلند كان عب ى التأكي ة الحرص عل دھ اصر حريصا غاي د وھو الرائ م وھو القائ . و المعل
ردعتر من االيوالتحذ ،شعب لوعلى التقليل من شأن دوره في قيادة ھذا ا ى الف اد عل د .  م ھو حرص يزي

ذا المجال ستونكتفي باال ،نزلته مصر ولنافي قيمة عبد ا ه في ھ بعض اقوال رشھاد ب د يى كلن ان عب ف ك
ائال  ٦٤ة سنس مار يفاالمة في افتتاح مجلس االمة  فھا ھو يخاطب.  الناصر نفسه يفھم ھذا الموضوع ق

 : 
اني ألرفع صوتي ھنا و.  دد لھا مكانھاتح دتھا وأنقيا ععبية ھي التي تملك ان تصنشال ةان االراد" ... 

 .فردلماد على اعتأامن ا اأمامكم محذر
 .أن يبقى سيد كل فرد دائما ان الشعب يجب

 .مھما بلغ اسھامه في نضال أمته .. دئان الشعب أبقى وأخلد من كل قا
ا الشعب العظيم أعطاني من تأييده وتق اھذا وأنا ادرك وأقدر ان ھذأقول أمامكم  م اكن أتصوره ديره م ل

 .يوما أو احلم به
 . من عمر أي انسان ولكنه اعطاني ما ھو اكثر...  لقد قدمت له عمري

 ".فرد قد أسلم الي أمانة لم أكن أتصور أن يتحملھال
ذا ال ان ة ويدحھ اعر ائمحب بض بمش دير للشعباث ين ل لتق و ايضا يس ة  فاضوءا كاش ط، وھ ى العالق عل

أروع صورھا مرات ذولقد تجلت ھ. كل منھما تجاه االخر فقد وموئالوثيقة بين الشعب والقا ة ب ه العالق
ور لكثيرة خال ة ةقيادة عبد الناصر للث ا ح.  العربي ذه المرات م ان من اعظم ھ  ١٠و  ٩ومي ي.  ثدوك
وم يكيف فھم عبد الناصر ھذا الذي حدث؟ انه ف. ١٩٦٧يونيو سنة  و سنة  ٢٣قول ي حا ضمو ١٩٦٧يولي

 : فھمه
ريھاأن خروج جم ، ةقيقة واحدلدانني لم اعتبر "...  رغم  المالظ غمر شعبنا ب دو مساء غوب ارات الع

ان تصم ،يونيو تكريما لشخصي  ٩وم ي ك الموقف ك رت أن ذل ى النضالوانما اعتب د .  يما عل لت قولق
 . الياما منأي يوم  فيطاني اكثر مما حلمت به عمرات عديدة أن ھذا الشعب قد أ

ذرا ...  رة مح ن م ر م وتي اكث ت ص د رفع ى الفمولق اد عل ل رن االعتم ه دوره يؤدفد ألن ك ه يرد ل
 .ما أقولهويمضي، ويبقى الشعب وحده من االزل الى االبد واذن فمن ھذه الناحية ليس عندي 

ان مو لقد...  و قفك ري ١٠و  ٩م شعبنا ي و اكث ا استحق وني ا يستحق ا مم ر مم ه  ي، واكث رد، ولكن ف
ان اخرى ل مع ان يحم ي ك ى استمرار .  بالنسبة ل اليف  لنضالامعن ل التك ى استعداد الشعب لك ، ومعن

 ". ودمميم على المقاومة والصصى التعنوم ،تضحيات لوا
ان االنساني  خيفي التار ةد والجماھير حقيقة بارزئبين القا ان ھذه العالقة الوثيقة ا ك ا مھم ال يمكن انكارھ

د من  وھي تبلغ. في التاريخ  لطدور الب لن المذاھب التاريخية حويب الفالخ ع القائ أوج قوتھا حين يرتف
 .بعد مماتهفيھا د وخل تهالمنزلة التي احتلھا عبد الناصر في حيا... مسيرة النضال الى منزلة الرمزخالل 

ين  ة وتب ذه الزعام ة ھ ى تسجيل حقيق ة عل لقد اجمع من تناولوا موضوع زعامة عبد الناصر لالمة العربي
  . تتكرر في التاريخ العربي منذ صالح الدين واتفقوا ان ھذه الظاھرة لم . جوانبھا

ا ة أنم ال دراس ي مج وال، وال ف ذه االق تعراض ھ ال اس ي مج ا ف نا ھن ة طولس ى . الزعام ا نقصد ال ولكنن
ذي ..  ورة العربيةلثعبد الناصر وا جسدتھا ظاھرةما كبين البطل واالمة  لالمتباد أثيرتوضيح الت البطل ال

ه  ن امت ذ م تلھم ارادكاخ ام  ةل شيء واس ا وااللتح ر عنھ ذه االرادة والتعبي ا فأحسن صياغة ھ جماھيرھ
اريخ  واذا كان تحديد دور البطل من.  واالمة التي استجابت وسلمته زمام أمرھا. الكامل بھا إصنع الت ن ف

اريخاع صنالبطل يساھم في صنع نفسه و د .  لت ذه موال ب ر عن ان مالحظة ان ھ ة تعب سھا في نفلعالق
دةفيھة وانما تتداخل طھذه الحركة ال تتصف بالبسا) ميكانيكية (مركبة بمعنى ان آلية  كةحر .  ا عوامل ع

ه كل رد طليعي نخبة يتجاوكففالبطل  د ان يأخذ من ه بع ذا المجتمع  يءشز مجتمع ادة ھ ى قي ، ويسعى ال
ا. جماھيرلا مزنتھا احالختي اتھداف اللالوصوال   ه بأس يب لوالمجتمع يحاول امتصاص البطل أو تطويق

نجح  و ونجحقيقي يلوالبطل ا .التأليه  حرمختلفة من اخطرھا احاطته بس ى اساس رفي اي ة عل ساء العالق
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د فوھذا ما نجح . ادييدوره القبلقيام ان م لبطل، ويمكن ا قدره ظ لهلشعب حقه ويحفح يعطي لحيص يه عب
 . بعيد ىالناصر الى مد

ن ان ل ال يمك ى ان البط ير ال ال ان نش ذا المج ي ھ ا ف ا أيض ه ييع وال يفوتن رده ولكن ل بمف ل كقاعم د ئم
د عوقد توافرت ھذه العصبة ل. ة كبيرا ثقة ھصبته ويتبادل مععلمجموعة طالئع ثورية تمثل بالنسبة اليه  ب

 . الثورية  المسيرة لما التحق بھا آخرون خالك االحرار طتنظيم الضبا لمن خال الناصر
ة منن حديثنا عن انجاز عبد الناصر في مجال الثورة العربية محكوم بفھإوھكذا ف ا ھذا لدور البطل والعالق

اھير ممرة نضال الجثھم الذي يرى فيما أنجزه عبد الناصر لفذا اھ. الوثيقة بين القائد والطليعة والجماھير
 .ماھيرجملتحما بال لهنضا ةمة به، وثمرلتحالم

ة يقتضي توضيح النظرعال ةوأخيرا فان الحديث عن عبد الناصر والثور راث  ةربي ى ت ا ال التي ننظر بھ
ي  د الناصر الفكري والعمل ة فعب ةبلعراي التجرب ة الثوري ا يستوجب ال.  ي ه التنبكم د  ي ة دور عب ى طبيع

 .ناصر في تلك التجربةلا
ر ةمن الطبيعي أن ننظر الى تراث عبد الناصر نظر ذا الت املة تأخذ ھ ه وحداش رى في  ةث بمجموعه، وت

ة ع مرة واحدمراث لم يتجلتان ھذا ا:  أوالھما.  قتينقيولكن في اعتبارنا أيضا في الوقت نفسه ح. متكاملة
ا طواربة العصاد التجرح وھ ، وانما د الناصر لھ ادة عب ة خالل قي ا بية الثوري ة عشر عام ا  . ل تماني بم

ذه التج د في ھ د الناصر اعتم ك من ان عب درج وعرريعنيه ذل ة الت ة  فب تھج اسلوب التجرب التطور وان
ان في ھ:  وثانيھما. والخطأ د المفكر واتال ذهأن عبد الناصر ك ة القائ ين صفتينلجرب ذ وجمع ب د المنف  قائ

 . التطبيقو ر كن الفقرو
ة االو د لفبالنسبة للحقيق وراى نجد ان عب وافرت  ةلناصر دخل الث د ت ه نظرالدوق د تي ور ع  ة ،حول ام

النظرية ويمكننا أن نرى تلك النظرات في المبادىء  ةولكنه من خالل الممارسة سار سيرا حثيثا نحو بلور
اويوليو أثر قيامھا، ون ٢٣الستة التي اعلنتھا ثورة  ورة حين تن د الناصر بالشرح ل راھا في فلسفة الث عب

ورة وليست أسلوب : "  وقد وصف الميثاق المبادىء الستة بأنھا.  مان والمكانزعدي الب ا للث كانت اعالم
 . "يير جذري غل ثوري ومنھاج تمع

اء النظرات وانضاجھا ةنظ لتصبح وآمن عبد الناصر بأھمية الممارسة ودورھا في اغن ورة  ، وفي ري بل
ععتالفكر من خالل حقائق الواقع، با ين الفكر والواق ا من طوان.  بار الممارسة ھي التفاعل المستمر ب الق

ا من ذوية بين القائد والجماھير كان واضحا في ضة العللصلعبد الناصر  عيو ا فيھ ه ان الممارسة بم ھن
 .سبلمناتجربة وخطأ ھي االسلوب ا

ظون اق س الح ذا الم جلان الميث العھ ين ق ى ح ارة: "  ن انع الحض م ص عب المعل ن الش ن ..  لك راح يلق
، ومضى يحرك المبادئء الستة بالتجربة والخطأ نحو وضوح فكري  لصنع  طالئعه اسرار آماله الكبرى

ل .  التصميم الھندسي لبناء المجتمع الجديد الذي يريده اء ويكت واد البن ع جموراح الشعب الكادح يكدس م ي
 ".القادرة على االسھام فيه في صفوف آلجماھير ورية ثالقوى ال

لوبه مماويشرح لنا عبد الناصر ايمانه بأھمية ال ا اس رسة ودورھا في التجربة العربية الثورية، ويوضح لن
وى الشعبية  ط، بشكل مبس ومنھجه الثوري ومي للق وطني الق ؤتمر ال ة التحضيرية للم في مناقشات اللجن

ورة ومن الممارسة مناسبة بوذلك ) ١٩٦١نوفمبر سنة  ٢٥( ام الث د عشرة اعوام من قي اعداد الميثاق بع
 : المستمرة فيقول

وم لولم يكن مط .."  ع ٢٣وبا مني في ي و ان اطل اب ھو  يولي ذآ الكت ول ان ھ وع واق اب مطب ومعي كت
 .يوليو ٢٣لم نكن عملنا  يوليو ٢٣لو كنا قعدنا نعمل ھذا الكتاب قبل ...  مستحيل .. نظرية
زل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومجلد ويقول ھذه النظرية، ھذا ھو القرآن، ن، كان يقدر ي مالاالس في

 .وقد حدث غير ذلك ليعطينا ربنا في حياتنا عبرة وعظة.  وھذه ھي العقيدة
ذاالابتدأ االس.. له مدا رسول الح، وأن سيدنا م ابتدأ االسالم بأشھد أن ال اله اال هللا ا..  م بھ ...  نجملت

 .. بكل ما ھو موجود في القرآن ثم بدأ بعد ھذا ايضا االسالم يعطينا عبرا وعظة في حياتنا ألم يبد
ك؟ ف لفع لماذا.  ، وتم نزول القرآن سنة لغاية تمام القرآن ٢٣ ه حتى يعطيعهللا ذل ال دلفرصا ن ل لية وال

 ". وفي دنيانا تناي حيافاو الوسيلة التي نقدر أن نعمل بھا 
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ا ويكشف في ان ھذ ة الممارسة ودورھ ا التفسير للقصد االلھي من تنزيل القرآن الكريم منجما يبرز أھمي
 .سه ايمان عبد الناصر بھانفالوقت 

ة أو  ورة النظري وطبيعي ان الممارسة تحمل في طياتھا التدرج والتطور والتجربة والخطأ، وصوال الى بل
وقد اوضح عبد الناصر في مناقشات .  يھا يسبق النظرياتني ان التطبيق الثوري فعوھذا ي.  دليل العمل

 اللجنة التحضيرية تجربته الخاصة في ھذا المجال وكان مما قاله
وم "...  و  ٢٣في ي ه االنليولي م ب ذي اتكل الم ال م الك دا أن اتكل م امش  م أكن اعرف أب ك الني ل ، وذل

 ..يومئذ في تجربة آلعشر سنين التي وجدت فيھا ھذه المدة
لل، كان سابقا النظرية التي ھي د الثوري ن ظروفنا قضت ان التطبيق الثوري، تطبيقناا ل العم عن .  ي

 .. يء تكون النظرية ھي تأتي عن دراسة المشاكلشأي 
دد اي ا ال أستطيع ان اح ن نقف..  نقف نان دد أي ذي يح ن استطيع أن اقف اال اذا .. الشعب ھو ال ا ل أن
 ". سان، وكل واحد اصبح يشعر أن فيه فرصة متكافئة مع اآلخرانتھى استغالل االنسان لالن

درج  ة اللمتكام ةصر الفكري والعملي كوحداوھكذا فاننا حين ننظر الى تراث عبد الن ا الت يغيب عن بالن
ه وال ،في صنعه  ة المتطورة المتصاعدة التي حكمت مسار تكوين م .  الحرك ذه النظرة تمكن من فھ وھ

 .تجربة قد تبدو متباينة متناقضة وھي في حقيقتھا متطورةمواقف وأقوال في ال
و ا ل ة او تصويرھا كم ة تصور التجرب رفض محاول ان م ان ھذه النظرة ت ذ سك وري مرسوما من ارھا الث

ا ائمين عليھ م سري من الق اه موجود . البداية في جملته وفي أدق تفاصيله وفق ترتيب محك ي فوھو اتج
ة .  و عرضھا" رية لناصا" تفسير  وتؤمن نظرتنا بأن المفاھيم الثورية عند عبدالناصر تطورت في حرك
 .١٩٧٠سبتمبر  ٢٨الى  ١٩٥٢يوليو  ٢٣منذ  ةصاعد

ت لكو ي الوق رى ف التطور ت ا ب ع ايمانھ رة م ذه النظ ادىء نفن ھ ن مب ا م ان منطلق ور ك ذا التط ه ان ھ س
ما جاء على لسان  يھاعل ثالمونضرب . ت مسار حركته، وكانت بمثابة مؤشرات لهمونظرات محددة حك

ابقة ة الس ن استطيع ان اقف اال إذ" :  عبدالناصر في الكلم ا " انتھى استغالل االنسان لالنسان ال ، وم
ة اريخي . وضح عند عبد الناصر منذ البداية من نظرة قومي ار الت و من صنع التي ا تفاصيل المسار فھ أم

 .الذي أوجده تالحم الشعب بالقائد 
دة اال العربية الثورية الى مراحل  ن واردا تقسيم مسار التجربةاتعني بالنسبة لنا انه وان ك وھذه النظرة ع

االطالق  وان مثل ھذا التقسيم ال. بيعة كل مرحلةطبالفصل الكامل بين  لقوليمكن ا انه ال يجب ان يأخذ ب
وى على ثالث مراحل ھي فنجد مثال من يرى ان التطور انط.  الناصرية خل حقيقة بتفسير التجربةيالنه 

ة تثبيت االستقالل ) ١٩٥٦ -١٩٥٢(حو االستقالل نمرحلة التوجه  م مرحل را )  ١٩٦١ -١٩٥٦ (ث واخي
و ة التح تراكياال لمرحل ذا التصور .  )١٩٧٠ -١٩٦١( ش ينفويحصر ھ ه ف دود س ور ح  ةمصر والث

دن تفسير التوجعفيقصر ھذا التصور وھذا التقسيم .  " يةاالقليم" المصرية  ذي ب مع  أه العربي القومي ال
رى ان المسار يكما نجد ايضا من .  كااعي الذي بدت تباشيره آنذمفسير البعد االجتت، وعن  بداية الثورة

ا. ية ة قومية تقدمرورة قومية الى ثوثانطلق من ثورة وطنية الى  ا ب ذالعريض ل لخطفمع قبولن يم ھ ا التقس
و ه الق ود التوج د وج ة تؤك د ان التجرب ه االنج تمي والتوج ذه المن راكيش تتجلى ھ ة وس ي حذ البداي ة ف قيق

 . قادمةلصفحات الا
ةبوأما  ة الثوري ة العربي ان في التجرب د الا النسبة لحقيقة أن عبد الناصر ك د المنلمقائ ، فھي  ذففكر والقائ
د اا لجعبد الناصر في عصره من خاللھا أنموذ مدقوقد .  حة تماما طوال المسيرة الناصريةضوا ذيلقائ  ل
التطبيق رع بين الصفتين ويقرن الفكميج ى .  ب الم الثالث عل ورات الع وذج في ث ذا االنم وتكرر ظھور ھ

 .ضجا ووضوحانالخصوص، ولكن بقي انموذج عبد الناصر من أكثرھا 
ة من التباعد ة الثوري ة العربي ذا الجمع خلص التجرب ين الفكر والتطبيق  وال شك في أن ھ اقض ب او التن

ين الصفتينحدثاين ياللذ رة با.  ن عادة في حالة الفصل ب ة كبي د الناصر قيم ا اكسب نضال عب اره عتكم ب
دا سيجد لھا تجت وال وليس مجرد نظريات وأحالم تقرأ في الكتب..  ى وضوح فكريلما عئنضاال عمليا قا

 . ستند على فكر واضحتال وحمل اسم الثورية تية ئعمليا او اجراءات وتصرفات عشوا
ا األرضيةو ي اعتبارن ان ف ذ ف ر والمنف د الناصر المفك ين ننظر لعب ه لتا نحن ح ي وطن ا ف ي وقف عليھ

ه وا الالم العالعربي، وفي اعتبارنا ايضا العصر الذي عاش في ه طذي اح د الناصر .  ب خصوصا وان عب
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ى است ى كل التجارفآ شرافكان حريصا عل وح عل وفير الفكر المفت ى ت ه المعاصر، وعل ب في اق عالم
 . نع التقدم العالميصفي  -ل او باخركبش -فمن الطبيعي ان يكون قد تأثر وأثر. ثورته

ديثنا ،لدراستنا  البعد ھذه البداية التي تمثل مدخ ة " عن  نستطيع ان نبدأ ح ورة العربي د الناصر والث " عب
 :يادته الثورة العربية ھول قالفي تراث عبدالناصر نجد أن أعظم ما حققه القائد من خ ةوبنظرة شاملة نافذ

د اال • ةتأكي ة العربي ى االم ري ال اء المص يريا، ت. نتم اليا ومص ا ونض د دور واريخي ر مصتحدي
 .بناء قلعة الثورة فيھاوالعربي 

 . لعربياال ضديد أھداف النحكرة القومية العربية وتف ةوبلور •
 .العربية ةيق الوحدرطتحرر العربي السياسي واالجتماعي وفي لوالسير الحثيث على طريق ا •
اد اال ةوالمشاركة في بلور • ى الحي از وينا ميجابي وعدفكرة العالم الثالث الذي يتبن ل في ضاالنحي

 .القائم على العدل والتعاون الدولي من اجل الرخاء مسبيل السال
وطن العربي وفي ا رة في ال د الناصر حتلوبھذا الذي تحقق حدثت نقلة كبي د عب الم الثالث خالل عھ ى ع

  .بيعيا التمييز ما قبل ھذا العھد وما بعده فيھماطاصبح أمرا 
  

   تأكيد حقيقة عروبة مصر
ة لمماء اتاية ثورته على تأكيد حقيقة األندحرص عبد الناصر اول ما حرص ومنذ ب ة العربي  ،صري لالم

 . وعمل على ابراز وجه مصر العربي
ول  د  "ونق ة ون" تأكي ة تاريخي اء حقيق ذا االنتم االن ھ ودة دوم ت موج ذه . ضالية ومصيرية كان ن ھ ولك

ه  ى وج رن عل ن الق الل النصف االول م مي خ توى الرس ى المس رت عل اوة وأنك ت بغش ة حجب الحقيق
ى شن  ىالخصوص، حين تكاتفت قو ة عل ة التقليدي وى الحاكم الصراع الفكري االستعماري مع بعض الق

ندا في االستبدالھا باالنتماء ا ةحرب عدوان عليھا، وسعت بقو ه س ذي حاولت ان تجد ل أقليمي المعزول ال
حيق غأ اريخ الس ت كوار الت ا حاول المم ة  لن خ اعر الوطني تغالل مش اء اس ذا االنتم ا لھ راف بھ النح
 ".روبا ومصر قطعة من أ" وصوال لشعار "  ريينصر للممص "طرحت شعار ف
ذ ان اكتمل ھى العتوفي ش رونماء المصري للعرب أمة ووطنا فنجدھا على مر القنتأما حقيقة االف ود من

ة تنطق بالضاد  بحوأص. ل عربية اواخر القرن الھجري االولتكون اإلمة ا الد عربي ين ب واضحا التمييز ب
ة .  جمية تجمعھا معھا رابطة الدينعوبين بالد أ الوطن العربي واالم د التحمت مصر ارضا وشعبا ب وق

ا الى ان جاء االستعمار الغربي دھا حدودا او قيوئبين اجزا عرف المنطقةت ربية خالل تلك العھود، فلمعال
 لوھكذا كانت العالقة بين االجزاء في تواص. دود وفرض القيودحال فأقام عشرالحديث منذ القرن التاسع 

دل م واح م الونالحط ان ا. م ينقطع، وكثيرا ما خضعت تلك االجزاء لحك م يلعحك ا ل اني لھ  وحدتھا مسثم
ا ةتكفي نظرو. الجزاء وال يقف عند جزء بعينها ة فيھا شامال لكلوكان حق المواطن الت في ئألسماء الع

لحقق من امتزاج بين االجزاء فدوما نجد اسماء  مصر او في بقية الوطن العربي لنرى آثار ذلك ومدى ما
دادي وال الشامي بلسي وناالمغربي والجزايرلي والتلمساني والتونسي والحجازي والمكي والعراقي والبغ

ارات التجارة والثقاكو . الخ...  والعكاوي والقدسي والتھامي والطرابلسي اه فة فانت تي ا تعمل في اتج يھ
ة موقعوقد احتلت مصر بحكم . التبادل والتفاعل المستمر بينھا ة العربي ھا وامكانياتھا مكانا ھاما في المنطق

 .مائھا العربينتمن خالل ا
ة، فعب ذه الحقيق أثورات الشعبية وعى شعب مصر ھ ده الم ذي تخل امي األصيل ال ر الع ك التعبي ا ذل ر عنھ

ن  ال ع ين ق رب" المصري " ح ن الع ه اب ية . ان ة والجنس ات التاريخي ة الدراس ذه الحقيق دت ھ ا أك كحم
ت مصر والم ي تناول ادية الت ية واالقتص ة والسياس ة والجغرافي ةنواللغوي ديث . طق ال الح ي مج نا ف ولس

ى بعضھاالمفصل عما تضمنته  ال ح. ھذه الدراسات، ولذا فانا نكتفي باالشارة ال ه جم ا كتب اك م دان مفھن
ي  ر " ف ية مص ز" شخص د ع ه محم ا كتب ي  ةدروز ةوم ر  "ف ي وإلحاض ي الماض ر ف ة مص " عروب

ى ا رق االدن ارات الش رية وحض ارة المص ن الحض تيد ع ات بريس ان .  ديملقودراس ات بروكلم ودراس
  .  )٩(ين ثتفصيلية كثيرة لعدد من الباحوفرضية كابتاني ودراسات 
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ي  ذي نجح ف ي ال تعمار الغرب د االس ى ي ويه عل اوالت المسخ والتش ة مصر لمح ة عروب وتعرضت حقيق
ى مصر في ا طالتسل رن الماضيلعل ر من الق ع االخي ة ا.  رب ا تعرضت حقيق ا كم ة لتمام ة في بقي عروب
 .عليھا طذي تسللاسھا على يد االستعمار الغربي نفاء للمحاوالت زاالج
ت ضا في ارما ان االح ة ف دأ عال االالالكنان ذي ب زي ال ى عزل  ط اشمل بنع ١٨٨٢م نجلي وبسرعة عل

ذا الغرض معليم التي تخدتع مناھـج الضفو. امعرب لمغلعربي واار عن المشرق مص ظم نتيجة ا، وتع ھ
يب الى الماضي قراالسالمي ال لذلك الحديث عن التاريخ الفرعوني في محاولة للقفز عن الماضي العربي

د دعو. البعي رت ال ة وظھ الت ظالم ة لحم ة العربي تخدا ةوتعرضت اللغ ى اس ة  مال ة العامي وجرت  ،اللغ
ة للتع ة لغ ة االنجليزي ة فرض اللغ ةلمحاول ة شعار . يم من اجل تصفية الرابطة اللغوي ع حزب االم ورف

ة باطلعربية وبين االرتالقائم بين فكرة الوحدة ا طالخل المستغ ينمصر للمصري ة العلي وانبھر عدد . بالدول
ا، وتحدئوا عن شيء اسمه حضارة  ط مصر بھ دفعوا يحاولون رب ة فان من المثقفين بالحضارة االوروبي

ذي أراد أن  االبحر المتوسط زعمو ة الخديوي اسماعيل األنغماسي ال دادا لمحاول ا امت ان مصر تنتمي لھ
 ".قطعة من أوروبا " يجعل من مصر 

اوالقو ذه المح ة م تد نجحت ھ ة عروب ة حقيق ي تغطي اوصف وداء ، ةر بغش وم س ھا بغي ت شمس . وحجب
ين في  ل اھخاصة بعد ان انساق بعض المثقف ار وسقطوا في أحابي تالفصراع لذا التي . اريعمكري االس

ة ال ي حكمت تفساروا وراء بعض المظاھر السطحية واستسلموا لواقع التجزئة وللظروف السياسية الوقتي
اه. المنطقة العربية ذا االتج رة عن ھ م المعب ين  وحفظت كتاباتھم ما يثير االستغراب من آرائھ ، والتي تب

ات في . مدى عجزھم عن فھم حقيقة عروبة مصر ذه الكتاب اذج من ھ ى نم سة اردويمكن ان نتعرف عل
" عن  مكتبه ابراھيم الفحا أنيس صايغ القيمة عن تطور الفكرة العربية في مصر، وفي الفصل الجيد الذي

 . "الناصرية  دعوة القومية في مصر قبل الزعامةلحالة ا
ار ا روھكذا مر شعب مص ا محاوالت انك ة صعبة واجه فيھ هالعربي بمحن ي عال نتمائ ة اضعافه  ،رب بغي
تحكم في مصير ا ه وال ه عن القي دوره  موتعطيل ة ب ه العربي اه أمت ا مر الشعب العر. تج ا كم يبتمام  ي ف

ة .  سھا مواجھا انكار انتمائه العربينفنة حالمباالجزاء العربية األخرى  ة عن العروب وكانت سياسة العزل
دان لكما يقول جما -أو االتجاه الى ھذه السياسة عند ساسة مصر ا "  -حم ة تحتمھ اورات تكتيكي ألة من مس

 ) . ١٠( " حرمة وال تدل على واقع الشعب الطبيعي أو اتجاھه الكمصالح الرجعية الحا
ك اعلى حركة النض االنتماء االقليمي على المستوى الرسمي نتائجه الوخيمة ةوكان لسياد ل العربي في تل
ا وذفي مصر  ١٩١٩وقد أوضح الميثاق الوطني ذلك حين شرح اسباب فشل ثورة . المرحلة ان " كر منھ

م تستطع ا ك الوقت ل ة في ذل ادات الثوري د ب نالقي يناءھدعتم ر س د الشخصية  ا عب ، وعجزت عن تحدي
ه ! ولما تسشطع ان تستشف من خالل التاريخ انه ليس/ المصرية ين الوطني ى االطالق ب اك صداع عل ھن

تعلم ل، وفش شلت ھذه القيادات في ان تتعلم من التاريخفلقد .  المصرية والقومية العربية ت ايضا في ان ت
" واحد  طعربية كلھا على اختالف شعوبھا طبقا لمخطتحاربه، والذي كان يعامل االمة ال يمن عدوھا الذ

اء وجوده ضون.  )١١( ه بعض الساسة العرب اثن ه ل رب مثال على ذلك رفض سعد زغلول اقتراحا قدم
اري ي ب نة  سف ا ١٩١٩س ترك مللقي ي مش ل عرب ائال  بعم يھم ق ان  قضيتنا مصرية وليست " ، ورده عل
ا،وما رواه عبد الرحمن عزام من ان". عربية  ه متھكم ة فقاطع اذا "  ه كان يحدثه يوما عن الوحدة العربي

ة صفر  ع صفر فالنتيج يس الجام.  "جمعت صفرا م ترك بصفته رئ يد ان يش ي الس د رضي لطف ة عوق
ذه لالمصرية في افتتاح الجامعة العبرية با ه من االشتراك في ھ رين من العرب ل قدس رغم تحذير الكثي

باشا على االشتراك في المعرض الصھيوني وأصدرت  حكومة صدقي وافقت ١٩٣٢ اموفي ع. المناسبة
 .) ١٢(لسطين فإلسفر بالقطار الى  رأمرا بتخفيض أجو

ون  نساق فيھاربي واغلتي شنھا االستعمار الاحرب للى الرغم من عنف تلك اعولكن   ةد عروبضاألقليمي
ذه الحقيق ، رصم ة ھ ي تغطي ا ف اوالتھم جزئي اح مح ن نج رغم م ى ال اوةوعل نالحظ ان الشعب  ، ة بغش

ق للت ان ينطل ين حين وآيبعالعربي في مصر شأنه في بقية االجزاء العربية ك ه العربي ب  خرر عن انتمائ
ة ه الروحي ه وقيم دافع من عقيدت ة وب رة . وخاصة في المحن القومية استجابة لتلك الحقيق ة كثي اك امثل وھن

ى موقف شعب مصر العرب ا ال اللي من الغزو االيطالي على ذلك نشير من بينھ ا ع حين  ، ١٩١١ ميبي
ز المص ري اندفع الناس للتبرع اعانة للمجاھدين ودعما للجھاد، وتطوع بعض الشباب وعلى رأسھم عزي
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ا السخطفي  يوتجلى ذلك الموقف الشعب.  ى مق ذي صبه عل يد في تث كالت ثالال د لطفي الس ا احم " بھ
دة ة نعى فيھ"  الجري ال حزب االم ان ح اھم ا، لس رعھم ودع ى المصريين تب أموالھم ضنى اللا عل  ، ب

رقين نسالى اال " الشعبي حتى اضطر لطفي السيد طفتفجر السخ ه ب ى قريت دان والسفر ال ". حاب من المي
ه حت ة عن ر نياب ام رئاسة التحري اس ىوتولى محمد حسين ھيكل مھ دأ الن ة .  يھ جدھا في نوالقصة كامل

ين الموقف  شاسعالوھي تصور البون  ھيكلمذكرات  ه الب ذي أشرنا الي ين ال شعبي وموقف بعض المثقف
)١٣.( 

ه كشو نجد، و وقد بدا ھذا الموقف الشعبي االصيل خالل الغزو الفرنسي االستعماري لسوريا رة ثاھد ل ي
حافة ي االدب والص ا. ف ى ايض ا تجل ى  كم طين عل عب فلس ورة ش ع ث اطف م ي التع وى ف ورة اق وبص

اتنفي الثالثي بريطانيالاالستعمار  ه .  ي ذا الموقف الشعبي في مذكرات د تعرض ھيكل لھ وضح من فوق
ره ذي حاول تفسيره وتبري د ان تحدث عن  حديثه البون القائم بينه وبين الموقف الرسمي ال لخطر ا، فبع

ال  ه ق د بلكن الحكومات العر" الصھيوني ومقاومة شعب فلسطين ل يئا، فق م تكن تستطيع ان تفعل ش ة ل ي
بعض اآلخر راق وشرق االردنعي كمصر والنبعضھا واقعا تحت النفوذ البريطاكان  ان ال خاضعا  ، وك

م تكن الحكومات  . تغال بمشاكله الخاصةش، وكان سائرھا م النتداب فرنسا كسوريا ولبنان لھذه االسباب ل
يناصر العرب بكل  العربي واالسالمي فكان مفأما الرأي العا.  العربية تستطيع ان تمد لعرب فلسطين يدا

ر الن اشتغال مصر بمش..  قوته ى العرب ال اكث التھا كوبقيت سياسة مصر الرسمية سياسة عطف عل
ود رون اال تشتت الجھ ره من الساسة ي ا وجعل غي تقالل  جعل سعد باش ى تحقيق اس ا ال ل توجه كلھ ، ب

 . )١٤( " مصر
ة مصر، ال كان ھذا الموقف الشعبي الذي تجلى بين حين وآخر رغم تل ة عروب حرب العنيفة لطمس حقيق

ا . كان تعبيرا عن ھذه الحقيقة ر التفسيرات التي تطرح للمواقف الشعبية بأنھ ذا التعبي وال يقلل من قوة ھ
ي الو دين او التضامن ف ي ال وة ف ر عن االخ ا تعب وكانت أحيان تق رابعف ضد االس ي اطار  طمار أو الت ف

ذه اال المشرق ع ھ ع ضمب، الن جمي اد تق ة انع يتن حقيق اء مصر العرب ان الموقف الرسمي .  م ذلك ف ك
ذه الظروف -هإن، ف ادي مھما جرت محاوالت  تفسيره وتبريره بوجود ظروف فرضتهعالم  -مع وعينا لھ

 .كان تعبيرا عن عجز من وقفوه عن االمتداد ببصرھم خارج القوقعة التي وضعھم االستعمار فيھا
ة ة عروب ر عن حقيق وى التعبي د ق م ولق ات بحك ي الثالثين عبيا ف ا  مصر ش دة منھ ل ع وظعوام  جزع رھ

ة مجاالالصراع ضد ا ، واحتدام القيادات وفشل سياستھم االقليمية رة وخاصة وستعمار في اجزاء عربي
ي ا.  فلسطين فوبق ير العجز لموق ورة مشاعر . الرسمي أس فة الث ي فلس د الناصر ف د شرح عب ى فتولق

 : فقالفلسطين ضية قنيات ازاء قضية عربية ھي عب مصر في الثالثيشن مي بعر
ي"  ر ش ا أذك ق بنفئوأن ى تفالي ان طسا يتعل لل ال دأت تتس ي ب وعي العرب ع ال ي كئ ب ف ا طال ري وأن ي

ى وعد  امالمدرسة الثانوية أخرج مع زمالئي في اضراب ع ا عل ل سنة احتجاج في الثاني من نوفمبر ك
ا من اصحابه ومن ، بلفور الذي  منحته بريطانيا لليھود حتھم به وطنا قوميا في فلسطين اغتصبته ظلم

 . الشرعيين
تنفحين كنت اسائل و اذا اخرج: سي في ذلك الوق اذا اغض لم م  بفي حماسة ولم ذه االرض التي ل لھ

 ).١٥" ( فةطعالسي سوى أصداء انفن أجد في كأرھا؟ لم ا
ان وق اء العربي في مصر ك ذا االنتم ر عن والحق أن الشعور الشعبي بھ ا يعب ذاك شعورا عاطفي سه نفت

اشالروحي او الجنسي أو ال طبصور االرتبا ة من االرتب ا نابع ه طرقي وجميعھ ومي أو متصلة ب ا  -الق كم
 .الشعور يعاني من ضباب االقليمية الكثيف الذي اصطنعه تكاتف االستعمار والرجعية الحاكمة اكان ھذ

ام عور العاطفي خالل حرب فلسطيشوقد تفجر ھذا ال د بعض الط١٩٤٨ن ع ل عن ى الوانتق ة ال ع الواعي ئ
ذه الطالالوكان عبد . روف المحيطةظقلي بفعل الدراسة وتأثير العمنطقة الوعي ال دا من ھ . عئناصر واح

 :ةفي فلسفة الثور لقاف ، في تلك المرحلة منذ الثالثينيات حتى حرب فلسطين هتطور شعور ناوقد شرح ل
ا"  م يخ وع من الفھ دأ ن م ب وث ري ح ذا الموضوع للج تفكي ة  ھ ة الحربي ي الكلي ا ف ا أصبحت طالب ، لم

اريخ :  أدرس تاريخ حمالت فلسطين خاصة ا اوأدرس بصفة عامة ت ا التي جعلت منھ ة وظروفھ لمنطق
 ".ة ئعقرن االخير فريسة سھلة تتخطفھا أنياب مجموعة من الوحوش الجاالفي 
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ة، ابأن القتال في فلسطين ليس قت يقانعا في اعمتنت مقكين طزمة فلسأولما بدأت "  ال في ارض غريب
 . )١٦( "  النفس نوانما ھو واجب يحتمه الدفاع ع ، ةوھو ليس انسياقا وراء عاطف
دنالعربي مكا روھكذا أخذ الشعور بانتماء مص د الناصر وغي ه الصحيح عن ع رعب د  ،ه من الطالئ م يع فل

و فة مبھمة، وانما استقر علىطانسياقا وراء عا ان كواالدرا عيأساس من الفھم وال ان والمك . لبعدي الزم
ور ة في فلسفة الث ذه الحقيق ى ھ ل عل ا ) ٦٩ -٦٣الصفحات  ( ةويضرب لنا عبد الناصر اكثر من مث منھ

د الناصر حين داالحرار بالحاج امين الحسيني لمساع طاتصال الضبا ة في فلسطين وشعور عب ة المقاوم
ذا البنتي " : عمر ابنته اثناء حصار الفالوجة وقوله لنفسه صغيرة كانت في مثل ةرأى طفل "  قد يحدث ھ

 .ومالحظته بعد اتنھاء المعارك وعودته الى الوطن وحدة المنطقة ككل ،
ت المن"  د اصبحت طقكان ي تصوري ق ا ف الة كلھ د ك ذا  اً واح ك ھ د ذل رت بع ي ج وادث الت دت الح وأي

 ،"  ھا مع بعضضجاوب بعيتوقف فيھا فأجده أصداء تطورات الم بعكنت أتا.  سينفاالعتقاد في 
ان ،روت بي فيو. يل له في دمشق غداثكان الحادث يقع في القأھرة فيقع م"  داد،  وفي عم ، وفي بغ

 ." وغيرھا 
 . )١٧( " ا جميعاھبة عليتألنفس القوى الم لوامل بعال نفس، وف ونفس الظرو ةمنطقة واحد" 
ور اع رحوش ذا التط د الناصر ھ ة،ذلب ه الذاتي ن خالل تجربت دث م ي رد ي ح ى س هف حفي صال الؤعل
ةي أ فيهبد عن الوقت الذي " ديزموند ستيوارت" اني طالبري ذا الشرح منويھ... شعر بالعروب ورد ھ ا ان ن
ا من الشباب أال بد  ةلنا أنمودجا لشاب عربي مصري في تلك الفتر منه يقدأل ل قطاع ه يمث ال عن ضف ،ن

د وھي الضوء  طأنه يسل ا بع ا فيم ى قضية سنعرض لھ د الناصر العربي" عل ى حدث توجه عب ؟  "  مت
 : ئال فعبد الناصر يجيب سائله قا

د"  وئت طالأب ي  عيع ال اتتالعرب ري وأن ى تفكي لل ال ب  س ت طال دما كان ة، عن ة الثانوي ي المدرس ف
وطن ال مشاعري واحساساتي دور في ال ا ي انعرتتفاعل مع كل م م األحداث التي أ بي من أحداث وك ھ

ا ظثورة العرب في فلسطين ثم الف ملكت على تفكيري في ذلك الوقت ھي ان يرتكبھ ائع الوحشية التي ك
 .ي سوريافالفرنسيون 

ان الحرب  كرةولقد تبلورت في ذھني ف ة أرك درس في كلي ا ن دما كن القومية العربية كمذھب سياسي عن
كا رق المش ة الش ة بمنطق تراتيجية الخاص طالت االس ت .  الوس دقد قوكن ذ أق رب من اريخ الع  مرأت ت

ذه امتماسكة استطاعوا رد  ةالعصور وعرفت أنه عندما كان العرب وحد لمعتدين على أعقابھم وكانت ھ
 ).١٨" (وسائل الدفاع عن مصر لعيني طوال فترة المناقشة التي كانت تدور حو مة أماثلالحقيقة ما

النا أن الشعور الق اء النتطفي باالع ام عم ي في مصر تفجر خالل حرب فلسطين ع ودخول  ، ١٩٤٨رب
ة  -لناوق.  مصر وعدد من الدول العربية ھذه الحرب ى منطق ع ال د بعض الطالئ ل عن أن ھذا الشعور انتق

ولكن .  ة عروبة مصرحقيقفكان لقضية فلسطين دور في لفت األنظار الى  -ي العقلي في تلك الفترةعالو
يه من نكبة مريرة أن كانت سببا في دفع الرجعية الحاكمة في لبما أوصلت ا سھانفلم تلبث حرب فلسطين 

ـاصنعمصر الى سياسة العزلة سترا للھزيمة التي شاركت في  ى .  ھ ذاك ال ام مصر وقت د حك ذا عم وھك
ة ضد العرب  ،لعرب في خسران الحرب ااالنحاء بالالئمة على  وساھموا في اصطناع حمالت الكراھي
طين ال اندوھم وشعب فلس ذين يس ة ال ة النامي ي البرجوازي ع مثقف وا م ه الخصوص واطلق ى وج ي عل عرب
اب .  فضرب ذلك كله المشاعر الجماھيرية في الصميم. الصيحات االقليمية " ونجد أمثلة لما فعلوه في كت

دة المصري " حقائق قضية فلسطين  ك فصوال في جري الذي أصدرته الھيئة العربية العليا ونشرته قبل ذل
 .للرد على تلك الحمالت

ه  وارتفعت أصوات في مصر تعلن ھذا االتجاه االقليمي االنعزالي ادى في ز. وتتم ذا عّ وت ا ھ م صدقي باش
ار .  وب تجاھل القضية الفلسطينيةجن ومفكرر ما سبق أن ردده  ،االتجاه  اال في أخب د نشر مق ان ق وك

ذا ١٩٤٨مايو  ١٥يوم  م اليو ايو  ٢٦في  رشون.  تعبر فيه عن رأيه ھ اال في األھرامم ه عتا مق رض في
و البتعادوجدد دعوته الى ا.  على تعزيز تسليح الجيش ة المصور ي ه لمجل  معن قضية فلسطين في حديث

ذا المجال ل.  الصھيوني خطرا من انكار المنطلق ١٩٤٩يوليو  ١٥ ه في ھ ورد قول ا أن ن هويھمن ا ل من  م
ة الضالة ھذه في ارھاضدالالت نحن بحاجة الى استح ذه الوجھ بعض ھ د سأل . االيام التي يتجه فيھا ال فق

ا". صر من الصھيونية؟ مى لطر عخال نهأال زلتم ترون ا" محرر المصور  م عن: "  فأجاب صدقي باش
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اديل وتعدائعقل ان اسرايالنه ال  ون يھودي من أجن ا تلخم سھا ال يزيد عن ملي د جيش ة تستطيع أن تجن ف
ددا ووتحارب به مصر، وھي أك ا ع ةأثر منھ ل المقارن روة بنسبة ال تقب ر ث دول . كب ذا فضال عن ان لل ھ
ذا . ا مصالح مرتبطة بمصالح مصريالكبرى وبخاصة بريطان وھي لذلك لن تسمح مھما تبدلت األحوال بھ

لح رس". راض عتاال اجراء ص ا ب ة علن ى المطالب ا ال دقي باش ل ص د وص ع اموق ل ئرائيل أواسي م
 .١٩٥٢معا

ذي تحدث البين ھذه اوكان من  يد ال ايو  ٥عدد  يمصور فللصوات صوت أحمد لطفي الس أي  ١٩٥٠م
د حوالي خمس وعشرين سنة من مشاركته في  ة وبع ه الليبي ين سنة من مقالت ة أربع االابعد قراب  تحتف

العرب وذكر ا -افتتاح الجامعة العربية بالقدس ة مصر ب هفتعرض لعالق اطال ن ن يردد مصرية المصري م
ال ن المصريين يجب أن : "  وق ك بمصريتنا وال نتنح بمس ر مصر  ننتس ن غي ى وط ت  ،ال ا كان مھم

ورية أو  ة أو س ولنا حجازي اشأص ية أو غيرھ ذكر ا. "  ...ركس در بال يد نويج ي الس ـول  -لطف ا يق كم
ه معه فيه ال ننسى أ فوننبه ايضا الى اننا حين نشير الى موقفه ھذا ونختل.  من أصل فلسطيني -البعض ن

ا وخاصة في مجال التتحق اسا كانت للرجل مواقف كثيرة مشرفة يم ،قدير عليھ ا كانت  لتعل زعيم للمثلم
 .مارعواقفه المشرفة والبطولية في مواجھة االستمد عس

دك اير  ٤ور حسين مؤنس في عدد تكما نشرت مجلة المصور مقاال لل وان  ١٩٥٠ين دنا " بعن د " وح انتق
اع الطريق " عرب الب باالبتعاد عن قضايا له العرب، وطائمساندة أشقافيھا اندفاع شعب مصر نحو  واتب

 ).١٩" (علينا  ىحتى ال نثير الدول الكبر فقطه مصلحتنا يالذي ف
ا ويدحضھا صب معر والحق ان ھذه األصوات االقليمية وجدت دوما في مصر ومن بين ر من يرد عليھ

ا في مجال .  مةئبقيت رغم كل المحاوالت قاوھذا يؤكد ان حقيقة عروبة مصر . طقھامن ويسفه نا ھن ولس
ةرعرض الردود التي عب ا ظولكن المالح.  ت عن ھذه الحقيق رة ان حك ك الفت وا  مفي تل ذاك تبن مصر آن

ان ق.  ھذا االتجاه االقليمي االنعزالي وشجعوا عليه في غالب األحيان ه في أحي ان تحولھم عن ى لوك ة ال يل
 .تدل على واقع الشعب أو اتجاھهالحھم وليكية تحتمھا مصاتناورات تكتاح العربي مسألة منفاال

اء مصرالعربي ة انتم ت حقيق ذا كان ة مصر -ھك ة عروب ر  -حقيق ى م ة عل ة قائم ي احقيق ى ف ود، حت لعھ
ة الحاكم ا تحالف االستعمار والرجعي رن حين تألب عليھ ذا الق ذا . ة النصف االول من ھ ا بفعل ھ ولكنھ

اوة وجرت محاوالتألب حجبت خالل  رة بغش ك الفت التل ى أن ت.  ة مسخھا وانكارھ د تأفكانت بحاجة ال ك
 .وتنطلق وتأخذ مداھا

*** 
د الناصر  رمصر العربي حين فج طة في مصر من حقيقة انتماءلحدث التحول الجذري في موقف الس عب

 .السلطة في مصر موتولى زما ١٩٥٢يوليو  ٢٣ ميو ة الثورة العربية النوا
ان د عملقف د الناصر بايم ل وبصبر ال يعرفعل عب وعي كام ق وب ةالك مي ذه الحقيق د ھ ل لتأكي ل والمل  ل

ه. وشرح أبعادھا وتبديد الضباب الكثيف الذي يغشاھا وم وفات ى ي ه حت ان . وكان ھذا دأبه منذ يوم تولي وك
ة التي ما رأينا من خالل تكمان عبد الناصر بھذه الحقيقة قد استقر وتعمق في االربعينيات يا ه الذاتي جربت

ا  ١٩٥٢يوليو  ٢٣ وموقد انتقل ھذا االيمان ي. ھدنا بھاشاست ر في ايمانھ ع تعب رد وطالئ ان ف من موقع ايم
ر الث ى موقع ايمان قائدل، ا عن ضمير الجماھير وتجابه سلطة تناھض ھذا اإليمان وار تعب ع ث ورة وطالئ

 .ن االيما اخرھا لخدمة ھذموقع السلطة وتس لعن ايمانھا عن ضمير الجماھير وتحت
ة مصر بدأ عبد ائناصر تاكيد حقيقة انتماء مصر العربي ا: ، وابراز عروب ذ األي د  ممن ورة، وق ى للث األول

وھان الجماھيري بيملينقل اال  حھاحرص أن يبشر بالفكرة ويشر ي عيا من العاطفية الى ال ذا .  العقل وھك
ار القافي فلسفة الثورة الذي كتبه أوائل عھده  هنجد اه بأفك دوالذي طالعن د بنجده وھو يشرح  الشاب ، ئ ع

ع  -الثالث وأھمھا دوائرالمكان يركز على الدائرة العربية أول ال ا يستغرق حوالي رب ه عنھ حتى أن حديث
 : ل العربي فيقو ره انتماء مصيثحد فيتاب ويؤكد عبد الناصر كال
امتزج تاريخنا  ، وان ھذه الدائرة منا ونحن منھا.. . عربية تحيط بنا ةأيمكن أن نتجاھل ان ھناك دائر" 

العربية ھي أھم ھذه  ةأن الدائر . مكال دجرمخھا وارتبطت مصالحنا بمصالحھا حقيقة وفعال وليس بتاري
ا الجوار في امو ...ريخلتاالدوائر وأوثقھا ارتباطا بنا فلقد امتزجت معنا با م جمعھ دين ث ا بال تزجت معن

 ". وامل التاريخية والمادية والروحيةعاطار ربطته كل ا ل
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نأوال يقف عبد الناصر عند ت ل يعل ي، ب اھر كيد حقيقة انتماء مصر العرب ة، وأن ھ ةأن الق ي قلب العروب
در " مصر الثورة " وھكذا تنشىء .  مصر جزء ال يتجزأ من الوطن العربي اذاعة صوت العرب التي ق

رازخالل السنوات التالية بدور كب مقوتلھا أن  ة مصر واب ة عروب د حقيق ر في تأكي مصر العربي  وجه ي
لناصر في ا دويقول عب ١٩٥٣يوليو  ٤وينطلق صوت العرب يوم ... ودعم النضال العربي القومي عامة

 :افتتاحه
اھر"  ا ةأطلقت مصر صوت العرب من قلب الق دمي ظھو حرب ى المستعمرين وشوكا ي ادرين رعل . الغ

ا  ، ال وتكم أمة واحدةلن ذاتيتكم وقعأطلقته مصر ي تفصلھا الحدود، وال تمزقھا الشھوات، وال يقف بينھ
 ". عمارستمر االتآ. وبين الحرية 

دور فلسففي  لمنطقة المحيطة بھا، فيحدثاويحدد عبد الناصر دور مصر العربية في  ذا ال ورة عن ھ ة الث
 .بيةالعر ةرئالدا -كما سبق أن أوضحنا -تجاه الدوائر الثالث التي أھمھا

ما أن في ھذه المنطقة التي نعيش فيھا دورا ھائما على وجھه يبحث ئولست أدري لما يخيل الي دا"... 
ه  وم ب ذي يق ل ال م لست   ،عن البط اذ  دريأث ي  الم وال ف ه التج ذي أرھق دور ال ذا ال ي ان ھ ل ال يخي

ا منھو ه المطاف متعب د استقر ب ا، ق ان حولن ل مك ى حدود المنطقة الواسعة الممتدة في ك ك القوى عل
   .به   مبسه فان أحدا غيرنا ال يستطيع القياالرتدي منو وأن ننھض بالدور ، ألينا أن نتحرك يربالدنا يش

ذ ا ھومقول ان الدور ليس دور زعامة انأوأبادر ھنا ف ل ھ لاالعو هدور تفاعل وتجاوب مع ك ، يكون  م
ة الھا اه منئمن شأنة تفجير الطاق ل اتج ة في ك ة الكامن ا، ويكون من شأنه ل . االتجاھات المحيطة بھ

و ةخلق قوة كبيرل جربةت ع من شأن نفسھا وتق اء مستقبل  م في ھذه المنطقة ترف دور ايجابي في بن ب
 ."البشر

ئولية  ا مس ي فجرھ ورة ال ة الث ى حكوم ة عل ي المنطق ة ف د دور مصر العربي د تحدي ي عبدالناصر بع ويلق
ة  ممن التحا بتطلبه انتماء مصر العربي تحقيق ما ة عروب د مع حقيق راه يؤك بين الشعوب العربية ودوما ن

 :ة ذا نجد عبد الناصر يقول في العيد الثاني للثورھك و. ة عربية واحد ةمصر حقيقة وجود أم
ر  في حدة يتعاون أبناؤھامتان يكون العرب أمة  ةان ھدف حكومة الثور"  ؤ وھي.  لمشتركاالخي من ت

ه ة للحضار بأن الموقع الذي يحتل الم، وخدماتھم العظيم ارات الع ين ق القتصادية اردھم اومو ةالعرب ب
لھم التأثير على شئون  يحله يرشحھم لمكانة كبيرة تتكتھم بالمشرق االسالمي وبالشرق القيمة واتصاال

 ...م العال
ى حتالل استالاواذا كانت مشكلة .  وتؤمن الثورة أيضا بأن مشاكل العرب ھي مشاكل المصريين نفذت ال

ذل من شنھا لم تصرفھم أبدا عن المأاآلن الجزء األكبر من جھد المصريين ف اركة في كل جھد عربي يب
 . ربعأجل تحرير ال

 . " ربيةعوال شك أن المستقبل سيشھد صورا جديدة من تعاون المصريين والبالد ال
تبعرلا طولقد حدث تجاوب عظيم في األوسا ورة العربي وكان اه الث ذه األوس ية التج ام  اطھ متعطشة لقي

د الناصر .  مصر بدورھا العربي ومما رواه  السيد أحمد الشقيري في ذكرياته انه بعد سماعه خطاب عب
د الناصر   د من العرب لالعراب لعب ورة ذھب ضمن وف دي" في  العيد الثاني للث ذا  رعن التق العظيم لھ

ة واحدة الق ع في دقيق ذي خل ا االكالم الواضح الصريح ال ان وجھھ ورة المصرية، وأب اع عن الث ي لعن رب
دمھا عن ". " األصيل  ذكرة التي ق ه، وأثبت الم ووصف الشقيري اللقاء والمشاعر العربية التي سادت في

رأ فلسف ان  ق ا اذا ك ال م ه نحن عرب أوال  ةالوحدة ثم ذكر أن عبد الناصر سأله في لقاء ت د ل ورة وأك الث
ه  ي، جميئاسآالف الر وأخيرا وأشار الى دوالب في وطن العرب ات من كل أنحاء ال ا تطالب عل والبرقي ھ

 ).٢٠( ةبالوحد
ى أفي ت وب الجماھيري ، فيزداد انطالقاجاكان عبد الناصر يتفاعل مع ھذا الت كيد حقيقة عروبة مصر عل

ان في لنراه يخاطب وفدا من عرب .  ن الشعبي والرسمييالمستوي ر  ٢بن ق في شرح ١٩٥٥فبراي  فينطل
 . قة الوحدة العربية والدعوة لھا يحق
ة عويجب أن نسير الى األمام بقوة نحمل مش ..."  وة من أجل العرب ومن أجل أھداف العروب  ،ل الق

ى ن اآلال حت ا م تخلص جميع ان آ من ن  المف ان آالممصر م ن  موآال ، لبن ان م ذه ... سوريا مالآلبن ان ھ
 "  جميعا نشترك فيھا ماآلال
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دعايات المغرضة الونراه يشرح لل ى ال يعرب حقيقة عروبة مصر ويرد عل ات ت ة ح ذه الحقيق ول طمس ھ
 :١٩٥٥فبراير  ٢٦فيقول لوفد من شباب عربي سوري في 

ة ةروح عربية ولكنھا خاطئة وبعيد ان ھناك دعايات مغرضة تقول انه ال توجد في مصر"  . عن الحقيق
اه ك وأنا شاب لسكم والدليل على ذنفولعلكم لمستم بأ يس تج ا اكانت تنعكس روحي تجاه العرب ول وروب

 ". بالمرة
ة مب ماء مصر العربينتسه يشرح لعرب مصر أبعاد انفونراه في الوقت  د  ،ا يعمق ايمانھم بھذه الحقيق وق

 . حشرحفلت خطبه منذ عيد الثورة الثاني بھذا ال
ة أما على المستوى الرسمي فتتالي تصريحات  ، ھذا على المستوى الشعبي عبد الناصر معبرة عن عروب

ام دمصر ومحد ذ ع ة دورھا في المنطقة، وخاصة خالل معركة األحالف التي خاضھا الشعب العربي من
ي  ١٩٥٤ ى تصريحاته ف ير ال ي  ٢ونش ر وف ي  ٢٤فبراي ارس وف ا ٣١م ن ع ارس م ). ٢١( ١٩٥٥ مم
 . انيعا تتضمن ھذه المعھفجمي

ن الدستور  ةقيقة عروبيد حأكبد الناصر نقلة كبيرة في تعويحقق  مصر على المستوى الرسمي، حين يعل
 :، وينص في مقدمته١٩٥٦يناير  ١٦لجديد في االمصري 

ه  العفامتذي يشعر بوجوده لري اصنحن الشعب الم"  ئولياته والتزمات در مس ر يق ان العربي الكبي في الكي
 " . النضال العربي المشترك لعزة األمة العربية ومجدھا  حيال

 :ألولى على أنامادته وتنص 
ة ذ"  ة عربي يادامصر دول ة ، ةت س ة ديموقراطي ي جمھوري ة ... وھ ن األم زء م عب المصري ج والش

 ... ".آيةالعرب
دثم ال يمضي سوى عامان على ھذا االعالن حتى ي د الناصر جس اء بخطو عب ذا االنتم ة  ةھ خمة ضعملي

ابع الس. ١٩٥٨ھي تحقيق وحدة مصر وسوريا في فبراير  ة ويت ود حرك ة ويق ة ثوري ير في سياسة عربي
 . المد العربي الثوري

وى خالل  دأ وبشكل أق ل ب وري ب د العربي الث ان الم ولم يقتصر تاكيد عبد الناصر حقيقة عروبة مصر أب
ذا التفل. النكسات وما مثلته من جزر د في أشد اأكم يتزحزح عبد الناصر عن ھ في ... ظروف صعوبةلي
ف د أعن ات وبع م النكس ور خض ي للث ھيوني الرجع تعماري الص الف االس ا التح ي وجھھ  ةالضربات الت

 .ك من االم ومراراتلالعربية، وما صاحب ذ
أثر نكسة اال وم نفف بتمبر  ٢٨صال ي اء عحرص  ١٩٦١س ة جمع ة العربي ا لألم د الناصر أن يوجه بيان ب

 :الوحدة العربيةكد فيه ايمانه بحقيقة انتماء مصر العربي وحتمية أبارھا كال واحدا، اعتب
 " .  واني ألثق في حتمية الوحدة بين شعوب األمة العربية ثقتي بطلوع الفجر بعد الليل مھما طال"... 
هتمانمصر العربي با عبت الحرب النفسية التي ا ستھدفت تشكيك شالحم يجابه أشد الناصر ف عبدقوو  ئ

ه .  صر العربيشعب م عامة باتجاهعب العربي شصال وتشكيك النفأثر نكسة اال د الناصر يجاب ووقف عب
ة  ذ في مخاطب اھير االتجاھات األقليمية واالنفصالية بايمان ال يتزعزع وبعلمه وبأسلوبه الف ورد . الجم ون

ث ر الم ة كثي د ة من أمثل د الوح ي عي ه ف ي خطاب اء ف ا ج و ة م ر برف ٢٢م ي د اال ١٩٦٢اي دة نفبع صال بع
 .شھور

ا في سوريا -ساءلتمن ي ةھناك أيھا االخو"  ا حدث لھ ا م د رأين د الوحدة وق سمعت .  لماذا نحتفل بعي
ر ول لنت ا  كھذا التساؤل وسمعت من يق ذھب في حالن الھم ولن ذا التساؤل  ،العرب في ح ان ھ ا ك وربم

 . دث اليكمتحم وألن أكحافزا من الحوافز التي دفعتني على االصرار ألن أكون مع
ا من بعض التصرفات ان الشعب ف -ةايھا االخو -وأنا أعلم أثر عاطفي ة المتحدة ت ة العربي ي الجمھوري

أل.  التي وجھت ضده من بعض الحكام العرب ة مصر ليست مس ا وعروب درك عروبتن ا أن ن  ةلكن علين
ولت قلوأنا . وانما عروبتنا حقيقة ثابتة ، ظروف متغيرة الم في ي ذا الك م ھ رره أيضا  نفصالاال مك واك

 .ي سوريافب النقالمـؤامرة ا لىسة أشھر عمخ نرب ممرة أخرى بعد مرور ما يق
سھا وليست نفستبقى عروبة مصرألن تلك ھي الطبيعة ... كون عربانفي أن  -خوة أيھا اال -ال خيار لنا

 .فرد أو أفراد ةاراد
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ة . علينا أن ندرك أن الوحدة ستظل ھدفا -أيھا األخوة -لككذ ة كطبيع ان وحدة األمة العربية أيضا طبيعي
 ".ودنا ذاته وج

وم   صعيدوحين أنجز عبد الناصر بعد شھور قليلة إنجازه الضخم على ال وطني ي الفكري وطرح الميثاق ال
ايو  ٢١ ي وقعت  ، ١٩٦٢م ادات الت ز القي ي وأدان عج اء مصر العرب ة انتم د حقيق اق تأكي تضمن الميث

الة العمل من أجل  "وتجاوز ذلك الى تحميل مصر . ـيةمأسيرة االقلي املة ةالوحدرس ة نوھي ... " الش قل
 . في مدى عقدين من السنين ةكبير
دبرو االعأن  ظحالون نھا م ةنفبد الناصر جابه حمالت الحرب النفسية التي ش ة العربي ى األم  ، صال عل

ى أي رد فعل غاضب . باجراءات عملية جسدت معنى عروبة مصر وحقيقة الوحدة العربية م ينسق ال ول
ا ل ى اقليمي ة تحديات االيحمل معن ك . ين صالينفمواجھ ل االستجابة الصحيحة لتل ه تمث ل كانت اجراءات ب
 .ى مستوى التعامل مع سوريا الشعب والدولةلالتحديات خاصة ع

ة ةكيد الثورأوازداد ت تداد حرب  العربية التي يقودھا عبد الناصر لحقيقة عروب وال وعمال مع اش مصر ق
ة، وأل ، ھي الطبيعة نفسھاألن عروبة مصر . العدو لھذه الحقيقة ة ايضا طبيعي ن وألن وحدة االمة العربي

د الناصر . بيعيةطر في العمل من أجل الوحدة العربية ھي الرسالة الصرسالة م ده عب ولقد كان ذلك ما أك
 .أثر احداث أليمة وقعت في سوريا ١٩٦٣يوليو  ٢٢يوم 
ن "  ر ول م نكف دة العرفكنل ة وال بالوح ة العربي ة  وسنر بالقومي ا من اجل ائمل داعبي ة لقم ة العربي ومي

 .ثانيلعلم لل، وكل واحد فينا يسلم ابية والوحدة العر
م بكب عالرسالة خاصة بالش..  ن او عالنالبف وال روليست خاصة بعبد الناص.. يةصالمسألة ليست شخ

 ."  الطبيعية لةذه الرسالة ھي الرساھبكل واحد من ابناء ھذه االمة الن  ، م نتا
ى شك مأثبت بفص وسبر الغور محّ ابة االمتحان الذي مثوھـكذا كانت النكسات ب عطاء  عظما ال يقبل ادن

 .كيد حقيقة عروبة مصرأت لجاملناصر في اعبد 
بسياسته الواضحة المحددة  ١٩٦٧) حزيران(د نكسة يونيو عولقد توج عبد الناصر جھده في ھذا المجال ب

ع عتوا ، ر العربيةصالتي حددت مسئولية م ر جمي برت قضية فلسطين قضية عربية قومية، وسعت لتحري
يناءقبع غزة والقدس طاآل وق يةلغرباالجوالن والضفة ... األراضي العربية المحتلة ر  -ل س ى حد تعبي عل

 .ن عب فلسطيشالقضية وعلى حقوق  صللى أعمع الحفاظ  -بطاصر في أكثر من خلناعبد ا
 : حيث اقترح  ١٩٦٨مارس عام  ٣٠يان برين من طه في سدمجمل جھوأوجز عبد الناصر التعبير عن 

ىنأن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد اال"  ا ونضاليا ومصيريا تماء ال ة تاريخي ة العربي وحدة  ، األم
 ". فوق أي فرد، وبعد اي مرحلة: عضوية
ذا ا ورة لمن ھ د ث د الناصر قائ د عب و  ٢٣عرض لجھ د حقيقأكفي مجال ت ١٩٥٢يولي ة مصر، ي ة عروب

 .هعليثالث مالحظات ھامة  ظيمكننا أن نالح
 -التكتيكية ال تخضع للمناوراتلة اصي ورية سياسةلثسلطة البح في ظل اصأن توجه مصر العربي ا -أوال
ه أككما أصبحت تعبيرا عن ارادة الشعب وت -ان االمر قبل الثورةككما  ذا أصبحت  .يدا لحقيقة انتمائ وھك

ذه ة مصر في ھ ة  عروب د نفالسياسة ھي بحق الطبيع ه في العي ا اوضح عبدالناصر في خطاب ھا وكم س
 .ة ر للثورشثالث علا

د .  ةاوحي دوانما عروبة مصر قدر ووجوتكتيكية  عروبة مصر ليست مسألة سياسية، والمسألة"  ال ب
 . " سنانفاحنا نعرفه ونحطه في  أن
رتب -ثانيا ة طان توجه مصر العربي كسياسة أصيلة ال ي د مرحل رد وال يقف عن ة . بف ا ان عروب ا كم تمام

ى تثولقد حرص عبدالناصر دوما على " فوق أي فرد وبعد أي مرحلة " مصر حقيقية ثابتة  بيت ھذا المعن
أنه ھو . وترسيخه ل من ش وكفوحرص على التقلي ذا التوجه، وھو أمر مفھ ه ومحل  مرد في رسم ھ من

 : -ما ذكرناك -ل فھو يقو.  تقدير عظيم
م أ..  بعبد الناصر أو بفالن أو عالن وليست خاصة ...المسألة ليست شخصية "  تالرسالة خاصة بك م  ن

 "..  الن ھذه الرسالة ھي الرسالة الطبيعية.. بالشعب
 .١٩٦٧في مناسبة أخرى في فبراير  لوھو يقو
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ا"..  ذ وقتھ اھرة بتأخ يس اال ظ ذا ل ي ھ د الناصر ف ي يب عب ة الل ن الحقيق ي لك و وبتنتھ ذا ھ ي ھ ى ف ق
 .انكبنؤمن بھا في كل بلد وفي كل م المبادىء اللي

 ".ة يربلعولكن ده عمل االمة ا.. بي أنا ية شخصية والعملية متعلقةلعم داالعملية ما ھياش أب
د لوا ذي حرص عب ى ال ذا المعن رة النحق أن ھ ع النظ ق م ليم ويتف ى س يخه معن ه وترس ى تثبيت اصر عل

ة .  ، وان كان البحث التاريخي يرى للفرد وللمرحلة تأثيرھما فيهالعربية ةالتاريخية للثور ذه الرؤي ومن ھ
د الناص رد ومن  ريكون التقليل من شأن عب ة غفتأن شكف ه كمرحل ررت هوارد اال م ي اريخ األن .  ھو ن لت
د الناصر القا ده ئيسجل أن دور عب را وان عھ ان كبي ا كد والبطل ك ومي بتان خصبا مفعم دفق الفكر الق

 .بالحركة النضالية العربيةو
ة  بفرد وال تقف طربي كسياسة اصيلة ال ترتبلعر اصأن توجه م -اثالث ى أسس علمي عند مرحلة قامت عل

د حد . ي مصر وحاضرھا ومستقبلھااضاقبة لملثية العلمية اؤراسخة نبعت من الر فلم يقف ھذا التوجه عن
ك وأص " الشوفينية" وطنية عر اللمشاالعاطفي أو ا طالتعبير الساذج عن االرتبا ر لّ وانما تجاوز ذل ه للتعبي

 . المصيري طالعقلي والمادي والروحي بما يعينه ذلك كله من االرتبا طعن االرتبا
على  لليعم ،ان مصر في المنطقة ودورھا فيھا لمكعميق  عيتوجه من ولا اوعلى ھذا االساس انطلق ھذ

  .ي المنطقةفالحصينة صلبة وليحقق تشييد القلعة لبناء القاعدة ا
  

  بناء القاعدة 
ة .. ان علينا أن نبني القاعدة "  قاعدة للتحرر العربي ، قاعدة للمستقبل العربي ، قاعدة للديموقراطي

  " . السليمة ، قاعدة لالشتراكية العربية ، قاعدة للعدالة االجتماعية العربية 
  جمال عبد الناصر                                                                                       

 ةمن أجل بناء مصر لتكون قاعد رن حرص عبد الناصر على تأكيد حقيقة عروبة مصر بالعمل الدائبتاق
ة ال والنضال العربي الصلبة وقلع ة الح ةرث د الناصر في عم . نةيصالعربي ق عب ذا من وعي لوانطل ه ھ

  .ولمكانتھا ودورھا فيھار في المنطقة مصعميق لموقع 
ا خاصا وعي ال ، وھكذا اعطى عبدالناصر لمصر اھتمام ذا ال را عن ھ را، تعبي دا كبي ا جھ ذل لھ ق عوب مي

وري عق االرادة في الللمكانھا ودورھا، والنه ايضا تحمل بالثورة مسؤولية السلطة فيھا فأصبح مط مل الث
  .التجربة والممارسة العملية ميقف وجھا لوجه اما

امحق أن عبد الناصر شغل منذ األوال ورة  ي ى لث التفكير في  ٢٣االول و ب ان بالنسبة لمصربيولي د المك  ،ع
يفرض علينا " إن كألن الم.  وخصص في فلسفة الثورة الجزء الثالث واألخير للحديث عن عنصر المكان

ى محدد و ،وم ليتحيلة في عالم اسم ةزللعووصل عبد الناصر في تفكيره الى ان ا". ه تحقيق كان مصر عل
وان القدر " يقيا وفي عالم اسالمي ليتحدد تبعا لذلك الدور، فرالخارطة بأنه مركز دائرة عربية وفي قارة ا

  ".ال يھزل 
ة "  دول العربي يا يالصق ال ي آس وب غرب ي جن دنا ف ا ان بل يس عبث ي المشرق(فل ه ) ف تبك حيات وتش

  .بحياتھا
 مء التي يدور فيھا اليواويطل من على القارة السود افريقيا، وليس عبثا ان بلدنا يقع في شمال شرق" 

  .ي التحدتود من اجل مواردھا السا الھواھل ضا البيھريمصراع بين مستع اعنف
االسالمي الذي أغار عليه المغول الذين اكتسحوا عواصم  ية والتراثماالسال لحضارةوليس عبثا ان ا" 

ة  ى مصر وآوى –االسالم القديم ا ف تراجع ال ه مصحاليھ دما ردت غزو المر مت ه عن ولوأنقذت ى  غ عل
  ."  جالوتين اعقابه في ع

ولمنطقة في ھذه ا ئملھااالى تصور الدور  رھكذا وصل عبدالناصو ذي يق ه مالباحت عن البطل ال ا  ،ب تمام
ى " ث عن مؤلف بحست شخصيات ت" كما في مسرحية بيراندللو  دور استقر عل ذا ال ى أن ھ ووصل ال

  .رصحدود م
  ."  به ميستطيع القيا احد غيرنا ال فإن بالدور ونرتدي مالبسه ضوان ننھ. يشير الينا ان نتحرك" 
  .ن عبد الناصر طبيعة ھذا الدوروبيّ 
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بل يكون  ،دور تفاعل وتجاوب مع كل ھذه العوامل  يس دور زعامة انمالان الدور  لوابادر ھنا فأقو" 
اه من االة الكافيلمن شأنه تفجير الطاقة الھائ ل اتج اتة في ك ويكون من شأنه  ، جاھات المحيطة فيھ

  ". بدور ايجابى في بناء مستقبل البشر مكبيرة ترفع من شأن نفسھا وتقو قوةتجربة لخلق 
ق طوأن ذا عل ان مصرابدالناصر من ھ وعي لمك ذا ال م ومن ھ اودور لفھ د ھ اء القاع ي بن ى  ةللعمل ف عل

ا في ھتال عمالألخطوات والوقبل ان نستعرض ا. ارضھا لي ة، نستشعر ضرور ا المجالذي قام بھ  طتس
ا متصل اتصاال و ثوالحدي" المكان والدور " وء على مصر ضمزيد من ال ة الثيقھن . ياسيةسا بالجغرافي

ان " رصية مصشخ"  به القيماوله جمال حمدان في كتاتنوقد  احثون آخرون ،وأوضح  فأب ه ب ا تناول . كم
  .ناثتفيضة على ما يقتضيه بحسلدراسات الموسنقتصر ھنا من ھذه ا

انفبالن ة ...  سبة للمك ى االجزاء العربي رد عل د من التف ا المزي أتي ليمنحھ ع مصر الجغرافي ي اك موق ھن
ا يالح دان  ظاالخرى كم رز " حم ذمواب ه كالقلب من الجسم اا في ھ ع ان زة  الموق د، وھم ، واسطة العق

ي وان عواذا كان المتفق عليه ان مصر جزء من المشرق ال. ربيةالوصل بين آسيا العربية وافريقيا الع رب
المغرب العربي الى المشرق  " قدمت" رق والمغرب، فانھا ھي التي شتجمع ما بين الم ھاكان البعض رآ

و..  تاريخيا وجغرافيا ي، فسنجد مصر طونحن اذا نظرنا إلى ھيكل النمط العمراني الفعلي في ال ن العرب
د ه كالعق رية ا ةفي ا  ،لبش ي افريقي ة ف ا العروب تحم ذراع دھا تل دھا وح ودان -فعن رب وا لس ة  -المغ بالحلق

ة فنجد" ربي عالسعيدة التي تطوق المشرق ا ل ع مصر في العروب ه  مع و ننظر في موق دان ان ز يتحم مي
  .بصفة ھامة

  .ھا مع غير العربلحدود  ي التالعربية القليلة ال لفمصر من الدو" 
ا األمن والسالمة االذا العمق افھ م يمنحھ اريخ تتعامل  حسباتيجية فسترلجغرافي ل ا طوال الت ل جعلھ ب

ة  ؤثرات االجنبي ث تعرضت للم ه حي ي نفس الم العرب راف الع س اط ة، بعك رب وعروب ع ع ل م وتتفاع
يؤيد في كل الجنوب العربي، ومنالمتاخمة فثمة مؤثرات التھ يج العرب يم في الخل تريك لتوا ، ثرات التعج

ة  لوبالمث ، المغرب شنت اخطار الصبغة االسبانية في ھواماوثمة ك ،سوريا  مي تخوف ؤثرات الزنجي الم
  . في السودان

بھا العرب من كل الجھات ومن  طيحي ةما جزيرة عربيئولكن من كل ھذا ومثله نجت مصر بحكم أنھا دا
ف، ل التكثي ن عوام يح اوم ل الترش ن عوام امال م اريخ ع د الت واء ع ا وس ة  ھن زداد عروب ان مصر ت ف

  . .داد عمقا وكثافة زھا تبتوعرو
فمصر وحدھا تقريبا ھـي التي ... ھذه الحقيقة تنبع حقيقة اخرى ال تقل خطرا وداللة نفسوعدا ھذا، فمن 

  .. "مھا ظلعربية او معالت واستوعبت عناصر وعينات من كل الشعوب مثامتصت وت
  .  ر وتنفرد في الوطن العربي موضعاوما تتميز به مص..  وھناك أيضا الموضع" 
اعفأول ما تنفرد به مصر الضخامة، ضخامة الحجم التي تج  ا  ، حجرا شامخا ل منھ ة ادركھ وھي حقيق

ل دا اريخئوأحس ب ا طوال الت ا جيرانھ ديثاق م ه .  ديما وح وم ثلث العرب أو انقص من فمصر وحدھا الي
  ...سيا العربيةآلكبير كله او وھي بھذا تفوق أيا من المغرب العربي ا... قليال

ل ومن تجانسھا الشديد ولكن مصر ال تستمد ثقلھا من الحجم الخام وحده فھي ليست حجرا ضخمأ .  ، ب
ة فوحدتھا الجنسية واللغوية مطلقة، واقليتھا الدينية تعد محدود... فقط بل انھا حجر وحيد الى ذلك كما قلنا

  .والكل يؤلف وحدة وطنية.  
في العالم العربي ينتشر ظلھا وشبه  لثقل الطاغي وقطب القوةامنطقية لھذا كله ان مصر مركز نتيجة اللوا

يلمن ھنا كانت مصر اكثر من عضو ضخم في ا... الظل بل والصدى بعيدا في آفاقه ا  ، جسم العرب انھ
  . ھي جھاز عصبي مركزي فعال ثمرأس، ورأس موح مؤثر، 

فينته في وجه العواصف الخارجية سوب العالم العربي الذي يرسي الولى بمتابة جيروسكاوھي في الحالة 
ه او ضياعه  ع تميع ه ليمن يويمنحه من وزن الم .  واالغراءاتط ن الضغوب ة كبوصلة الع وھي في الثاني

  .) ٢٢(" ئبضه وترصد تيارات العالم ثم تحدد اتجاه القافلة  سحستت يالعربي الذ
دور بة لل دد .. وبالنس ان تح بحكم المك ةف ي المنطق دور ف د. ال ول حم ا يق ع كانت " ن اوكم ذا الموق م ھ بحك

الذا وخ ة ،ع األسرمجما ملتقى العرب وئممصر دا أ وم ا ملج راث العربي طوأحيان ر عن الت اع اخي .. دف
ة -م وفي كل الحاالت كانت تلعب دور المنار لالسال ر للعروب ى مصر بانتظاموتحت.. ودور المنب م ت عل
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داء من ولية الحماية واؤمس ي الحديث الدفاع عن العروبة، ابت ى االستعمار االوروب ار حت لصليبيات والتت
ا.  واالستعمار الصھيوني األحدث ق ان نھضت مصر ب مومن حسن الطالع وتم ك المسؤوليات تالتوفي ل
 ، ، فحفظت عليھا عروبتھا واسالمھا وكيانھا ضد غزاة العصور الوسطى وكانت عند حسن ظن العرب

رطان لسوھي االن تتأھب الستئصال ا ، ت قامتھا في وجه غزاة االمس القريبعاعتبارھا ورف وردت لھا
  ".ي نالصھيو

ادة ادة وري وطن العربي دور قي د النا ومع أن.  وھكذا كان دور مصر في ال ى تجنب صعب ر حرص عل
ة زعا ره اللفمكلم ا يثي با مم دور، تحس ي وصف ال تغال ظة ف ق اس ا لطري يات وقطع ن حساس و لم  ىالق

ر مصر وفھذا ساطع الحصري يقول في د ..  اال ان الباحثين يصلون من دراساتھم الى اثباته لهية دالمعا
وفصللقد زودت الطبيعة مصر بكل ا " ا ان تق تم عليھ اد مات والمزايا التي تح ة والقي في  ةبواجب الزعام

ا سيويآلمين االفريقي واربية بين القسعقع في مركز البالد الت ومية العربية النھاقلاانھاض  ا ا. منھ اكم  نھ
ع ... والظروفسة كون اكبر كتلة من الكتل التي انقسم اليھا العالم العربي بحكم السيات وكل ذلك من الموق

ي  ى ااالجغراف روة العالل رة والث ةكث ة  م كيالت الدول ة وتش توى الثقاف ة  ..ومس ل مصر الزعيم ا يجع مم
  . )٢٣( "  للقومية العربية ةالطبيعي
ا ١٩٣٦رأي منذ عام لع الحصري قد سجل ھذا اطوكان سا د .  نشره لفي مق ادة ق ة مي زي وكانت الكاتب
ا  ااثبتت ھذ ين الجز" الرأي في كتابھ د  رب ذي صدر سنة " والم أصبحت مصر " حين قالت  ١٩٢٤ال
، وال مضت  خرىاالر ي، وحاضرته المعنوية فما الح فيھا نور اال استضاءت به االقطابرعم اللكعبة العا
 ر ،ث في مصر عاطفة االغتباط والفخاعھذا مما يب نلئن كاو..  ھا صيحة اال اھتزت لھا القلوبئفي ارجا

  ."  ..فھو كذلك يلقي مسؤولية كبيرة
د ظھ ن دور مصر ق ذه اآلراء ع ت ھ وررواذا كان ل ث و يو ٢٣ ةت قب ان مصر عتلي أثير مك ن ت را ع بي

ادة ال نھا، فا ن العربييا وعلميا في الوطخجغرافيا وتاري ة الواحدة في عتعززت وقويت بعد بروز القي ربي
لطت الضو ،مصر  ا ءوس ان مصر ودورھ ى مك ا. عل ا لوالمج ا ھن يلى ولكن ھاد التفص ي  لالستش نكتف

  ).٢٤(باالشارة الى بعض ما كتب عن دور مصر وزعامتھا 
ي ف" ذه الزعامة ھبلمقصود د اوجمال حمدان يحد. ان زعامة مصر في المنطقة اذن حقيقة ثابتة ھي ال تعن

رك تواسبقية ال رياسة في حلبة مفتوحة تظل ت ،ني اولوية بين اكفاء تعطبقية اقليمية داخل العروبة، وانما 
ر ملقة الشقيتعني ا ،ا نھا انما تعني دور قائد االوركسترا .  "مائدة مستديرة " رب الع" دار  ا نھكبرى اكث

تكليف : يف وتقليدليفا او تخليدا، بل ھي تكشرمكن ان تكون تيوھذه الزعامة ال  ..البن األكبراحق وراثة 
ن ال د م ا وتقلي ن الجغرافي اريخ م واة النووي ...ت ون الن ن اال ان تك ي الو ةان مصر ال يمك ة حف دة العربي

)٢٥.(  
ومي ينلا ينطلق من منطمح ان ھذا الحديث عن مكان مصر في المنطقة ودورھا فيھا انضوا ى ق ق ظر ال

وطن جيتناقض بل ينس الحديث ال اولذا فان ھذ.  ملكاالمنطقة ككل مت ة وحدة ال امال مع حقيق م انسجاما ك
فصل حمدان  وقد.  صئات والخصامجزاء الوطن العربي تشترك فيما بينھا في كثير من الساالعربي ألن 

دلا تهيح ي دراس ب ف ذا الجان ن ھ ايز في. ث ع تراك تتم ذا االش ا ضمن ھ ا محقولكنھ ا بينھ ن قم ا م ة نوع
  .التكامل، فيتحدد من ثم لكل جزء دوره في اطار المجموع بحكم موقعه وموضعه وثقله

ان وا دوواضح من ھذا الحديث عن دور مصر انه تحد ديملبحكم تفاعل عنصري المك ذ الق ان من أي .  زم
ذوقبل تولي عبد الناصر السلطة في مصر، و ١٩٥٢يوليو  ٢٣انه قائم قبل ثورة  يبقى ھ دور قا اس ا ئال م

ابعد عبدالناصر ولقد  ه وعى بك ة عبدالناصر ان ه وعن  عمقن سر عظم ر عن انطلق ليعب دور ف ة ال حقيق
ةلالمرحلة التاريخية ا اري. تي تمر بالمنطق ك ھو دور البطل في الت ائق  .خ وذل م حق وستظل مسؤولية فھ

ي ق ف ا بعم دور ووعيھم ان وال ى كاال المك ة عل ي واقع د وطن العرب ا عب ي قادھ ة الت ع العربي ل الطالئ ھ
م بدورھا، الن محاوالت عزل اوسيكون على ھذه الطالئع ان تناضل بدأب لتمكين مصر من القي. الناصر

  .وقت واحد فيمصر التي سيدأب االعداء على القيام بھا انما تستھدف النيل من مصر والوطن العربي 
 ١٩٥٢يوليو  ٢٣ن العربي، فانطلق أثر تفجير ثورة وعى عبد الناصر مكان ودور مصر في منطقة الوط
ة الحصينة دة الصلبة والقلع ون القاع ي مصر لتك ذل .  يبن ر ان يب ذا العمل الكبي ه كي ينجز ھ ان علي وك

دورھا مطل طاقاتھا فتمنعھا من القياعفقد عانت مصر آنذاك من ادواء عدة تنخر في جسمھا، وت. الكثير . ب
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ع الشعب .  الواقع الفاسد الذي  أستشرى في مصروعانى شعب مصر العربي من  اق واق ولقد اوجز الميث
  .آنذاك

القرب"  ى ارضه وب ون عل وطن  لقد كان الغزاة االجانب يحتل ه القواعد المدججة بالسالح ترھب ال من
  .م  مقاومتهطالمصري وتح

وع"  ة والخن م بالمصلحة والھوى وتفرض المذل ة تحك ة الدخيل ان االقطاع  . وكانت االسرة المالك وك
يم الجاف  ر الھش ا غي املين عليھ ين الع ين الفالح رك لمالي ا وال يت ر لنفسه خيراتھ ه ويحتك ك حقول يمل

  .المتخلف بعد الحصاد
ا من االستغالل للث ال يمارس ألوان م رووكان رأس الم ى الحك ا استطاع السيطرة عل د م ة المصرية بع

  .وترويضه لخدمته
ن خ اعف م د ض ةطولق عب ورة المواجھ د الش ھا وض ع بعض ة م وى المتحالف ذه الق ة لھ ، ان  الثوري

ادات ال د اسالقي اھير ق ة لنضال الجم د واحدستسلمياسية المنظم ذة ت واحدة بع ازات بت، واجت ھا االمتي
اھير الشعب تحت  ةالطبقية وامتصت منھا كل قدر ك في خداع جم على الصمود، بل واستعملتھا بعد ذل

  .وھم الديموقراطية المزيفة
يشوحدث نفس ال ع الج ى مصالح الشعب ان تضعفه من  شيء م وى المسيطرة عل ت الق ذي حاول ال

ةناحية وان تصرفه  ادت ان تياخرى عن تأي من ناحي ل وك وطني ب ى اصد النضال ال خدامه في ستل ال
  . " لنضال وقمعهاتھديد 

ان والحق ان ھذا الحديث الموجز يتضمن في طياته تفاصيل طويلة ترسم مالمح ال ة التي ك صورة المؤلم
ا ا عوالعليھ ى . رصالفاسد المستشري في م ق ارة ال ي باالش ا لشرح التفاصيل ونكتف ا ھن وال يتسع مجالن

  ).٢٦(لتي عرضت لھا االدراسات 
ا ا الوقع الفاسد بالثورة اولقد جابه عبد الناصر ھذ ورة لث، وطرح في مواجھته المبادىء الستة التي اعلنتھ

هامطالب النض نھا ارادة الثورة متالتي نحت" ى و في ايامھا االول ا اوضح ".  ل الشعبي واحتياجات وكم
  :لميثاقا

و"  ة جي ي مواجھ تالل البريط شف اة ني الرابضااالح ة قن ي منطق د ةف ان المب و أالسويس ك :  االول ھ
  . ار واعوانه من الخونة المصريينستعمالقضاء على اال

تب ذي يس اع ال م االقط ة تحك ي مواجھ نف االرض وم و د ب اني ھ دأ الث ان المب ا ك ى :  عليھ اء عل القض
  .االقطاع

دأ الثالث ھو ان المب ة مصالح مجموعة من الرأسماليين ك روة لخدم وارد الث :  في مواجھة تسخير م
  .حكملالقضاء على االحتكار وسيطرة رأس المال على ا

ع ھولر، كان المبدأ امة لھذا كلهحتتيجة منفي مواجھة االستغالل واالستبداد الذي كان  ة : اب ة عدال اقام
  .اجتماعية

ة  جيش واستخدام مالفي مواجھة المؤامرات الضعاف ا د الجبھة الداخلي ه لتھدي زة اتبقى من قوت لمتحف
  . وطني قوي شاقامة جي: ، كان الھدف الخامس ھو للثورة

ة،  سي الذي حاول أن يطمسيافي مواجھة التزييف الس ة الوطني امعالم الحقيق ھدف السادس ھو لن اك
  ".حياة ديموقراطية سليمة  اقامة

ة -كما ھو واضح -ذه المبادىء الستةھلم تكن  وري كامل ك الظروف  نظرية عمل ث ا كانت في تل ، ولكنھ
  .عليھا ثالث مالحظات نالحظان  يمكننا و.. دليال للعمل

ة ،صت بقضايا داخلية وطنية تان المبادىء الستة اخ: أوال م تتعرض ألي ةقض ول ة أو دولي فھي . ايا قومي
ة لب ا موجھ دة نجميعھ ي ااء قاع ورة ف دء بمصر ملث ة فرضت الب ن واقعي ر ع ذا تعبي ي ھ ي ف ـصر وھ

  .عةلقلوا ةلة ألن تكون القاعدھرة من جھة، وألنھا االرض المؤلثوبارھا االرض التي تفجرت عليھا اعتبا
ذي . ةيسية واألجتماعيالثورتين السبين ا عت عن التوجه للجمعبرإن المبادىء الستة : انياث ذا التوجه ال ھ

  . ، والعيش فيھما معا ن حين تحدث عن الثورتي لثورةشرحه عبد الناصر في فلسفة ا
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ورطان المبادىء الستة حملت في : اثثال ورة اھداف الث ذور التطور لبل ا ب امج  ىال"  لوالوصو ةياتھ برن
رسة وبالتفاعل الحي مع مامن خالل التجربة والم "ناھية تمريق الثورة الى اھدافھا الالطتفصيلي يفتح 
ومي اريخ الق ذا الف. الت يؤدي ھ ا س رعان م دتس بة للمب ة بالنس ل وخاص ى :  االول أفاع اء عل دأ القض مب

ية نمن ثم سيؤدي الى رؤية انساوالمصير العربي  ةكد وحدؤاالستعمار الى رؤية قومية واضحة متبلورة ت
  .عالمية محددة

  
  على االستعمار القضاء 

  
 ..ء القاعدة في مصرنايوليو من اجل ب ٢٣ه ثورة عملتا ميف ظرونن

ينييرتكز على تصمفيھا  ستعماريالبا لتحرير مصر من الوجود ائالبداية ايضا نضاال دا فنجد منذ  م ال يل
ان المب .. د ك ـو بن مماالول  دأولق ورة الست ھ ى االستع" ادىء الث ه من ماالقضاء عل ة ر وأعوان الخون

 ة جيوش االحتالل البريطاني الرابضة في منطقة قناة السويسھفي مواج ةوقد اعلنته الثور . "المصريين 
ا.  ذ ع ديدة من اة ش تعمار البريطاني المباشر معان د عانت من االس د ١٨٨٢ موكانت مصر ق ى م  ىوعل

بعين  اعس اء .  ام د ج ا الاوق تالل بريطاني ي ذعح كري ف الس ة انا لمصالمض مك الع ارات المالي ح االحتك
ر كك ورلذت الى مصر قبل ذنفلتي ااألجنبية  زت نشاطھا في استثمارين ضخمين ھما زراعة القطن وحف

ا كل امكفتوعاشت مصر خالل  .قناة السويس  ات ارة االستعمار البريطاني تجربة مروعة استنزفت فيھ ن
ة  ةثرولا وى االجنبي ا أبشع أ ،الوطنية لصالح الق رزت خاللھ اليب التسوب ه .  ط االستعماريلس د جاب ولق

واه المستعمر  و االنتفاضةتحالمالشعب العربي في مصر بكل ق ام باالنتفاضة تل م تعرف روح لو ، ل فق
رتالشعب االس ك الفت اريخ تل لف ةسالم وھكذا سجل ت ال التس ل اعم ة أروع  طي مقاب االستعماري البريطاني

 . ضال الشعبيلنصور ا
ى ضفتي  فتزال تعاني من وجود ثمانين أل انت مصر الك ةوحين قامت الثور دي بريطاني مسلح عل جن

ةت ب قدلشعوكانت مقاومة ا.  قناة السويس يرھبون ارادتھا ام  ألقت مرة اخرى في منطق اة ع .  ١٩٥١القن
ى م وقضية الشعب االول ه  ية الجالء تستوليضق..  وجاء عبد الناصر الى الحك اعفباشر ال ،علي . مل لھ

ه كل كراقعبد الناصر  وكان زن في داخل ةد اخت تعمالشعب  ھي ور في ضلالس ع اميرار وبل شعب له تطل
ورة في أول خطاب له بعدف. ونالحظ ذلك في جميع خطاباته واعماله  تحريرلل ى شباب لا ثحين تحد الث

ى االستضفي الق ةالثور فھد علنأ ١٩٥٢نوفمبر  ١٥ مالجامعة في ذكرى شھداء الجامعة يو ار معاء عل
 .خ ھذا الھدف نفسهسوشرح كيف ر

 قد و. والكفاح ضد الظلم واالستعمار لعلم النضا ارفعو ينما في مقدمة الذئلقد كان شباب الجامعة دا" 
ة خطى كنت طالبا بالمدارس الثانوية اجعل خطاي تسير مع ذف،  الجامع ل ھ و اأصابتني في مث من  مالي

اسبعة عشر عا اء اشتراكي في المظاھر م ا اصاحتات ضد االاثن افحين في  بالل م رين من المك الكثي
و وقد تركت اصابتي أثرا عزيزا ال يزال يعلو وجھي . لبالد وتحريرھااسبيل استقالل  ل ي ذكرني ك  م، في

 .من أبناء ھذا الوطن العزيز درفبالواجب الوطني الملقى على كاھلي ك
د وقع صريع الظلم واالحتالل المرحوم موفي ھذا اليو د مرسي  محم د المجي ا أفعب ا مصاب نأنساني م

املين وي ان علي واجبا افنى في سبيله أنفسبه، ورسخ في  ه حتى يتحققع اكون أحد الع ى تحقيق ،  ل
 .. " الشعب ةمن االستعمار وتحقيق سياد الواجب ھو تحرير الوطنا وھذ
و اكد عبد الناصر ھذأو ه ي اه و ١٩٥٢ديسمبر  ٢٣م الھدف في خطاب ورة مواصال اي ا جذور ث  ٢٣متتبع

ورة ھ، و ربي على االحتالل البريطانيعيوليو منذ أن ثار شعب مصر ال و المعنى الذي ورد في فلسفة الث
م فصله ه عن جذور النضال المصريلميثا ث ي حديث ى.  اق ف م تتجل د الناصر لالحتالل  وك ة عب كراھي

 : البريطاني في خطابه ھذا الذي يقول فيه
لث والعشرين من ثاممثال للشعب باليوم ال شريخ الثورة المصرية التي قام بھا الجيقد يحدد الناس تا" 
م يكن اال آخر مراحل ا. ١٩٥٢ليو يو ه ل ع الن اة للواق اريخ مجاف ذا الت ع ان ھ ورةلوالواق ى .  ث ا اول أم

ا ه... مراحلھ ا قبل ر يوم ي عش ا واثن بعين عام ل س و  ١١ي فف. فقب كندرية  ١٨٨٢يولي ت االس خرج
م ..  ، واشتعلت مصر ثائرة ، ثم كان االحتالل البغيض عة بمدافع العدوان البريطانيالواد ولكن الثورة ل
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اممى تنمو حتھا من أن تعبر لوكان ال بد .  تحقق أھدافھا ة، حتى اذا اصبحت مكتم ع األي ى  ل ادرة عل ق
وم اان تقوم بعمل ما لم تتردد في القي ذ الي دافھا من ورة اھ دم به لقد حددت الث د من " ا ھاالول لمول ال ب

 ... ". لالن جالء قوات االحتمال بد  .. تحرير مصر
ر السنين ال يستعرضوبعد ان  بعينعبدالناصر في خطابه ھذا نضال الشعب عب اد شوي س رح مختلف ابع

 :ئال ورته يختم حديثه قاث
 ". رصان تحقق اھدافھا تحرير مصر لمصر ولشعب م عيطوبھذا تؤمن الثورة انھا تست" 

وات البريطالى ضرورة جالء عوتتالت تصريحات عبد الناصر مؤكدة  اةالق ة القن ة عن منطق وتتالت .  ني
ة الجو ى مھيئ تة االول ي الشھور الس ورة ف ال الث ع اعم ا  م ة بلوغ رة الخطوات العملي التصريحات لمباش

 :لناصرااعلن عبد  ١٩٥٣يناير  ٣٠ ففي.  لھدف الجالء
رالان الج"  ل ش ا اتالقالعين لتحسط ء الكام ع بريطاني بعة  . م وام الس ي االع ا ف ة بريطاني وان سياس

 ". ريينصاالخيرة أثارت ريبة في نفوس الم
وضوخا ا رةت الث ع بريطاني ى في المفاوضات م ة اول ا اتساع حو تجرب تقبل السودان اظھرت فيھ ل مس
ق ي ف.  االف ر ف ١٢تم ف أن ١٩٥٣براي اني بش اق المصري البريط ع االتف ودان توقي ي يضمن ذوال ، الس

ولكن المفاوضات حول الجالء كانت تبدو صعبة ألن بريطانيا كانت .  لشعب السودان حق تقرير مصيره
دياسكة بالتواجد العسكري في ممت ا اوضح  -وألن البريطانيين. م لقناة وتتصرف بمنطق االستعمار الق كم

ىوا علم يكونوا قد حددوا ماذا يريدون في مصر فضيع"  - نانتج ا ل اء احتاللھم للقن " ة أنفسھم فرصة انھ
)٢٧  (. 

وقع الوضوح الكامل في حتمية الجالء ومن ن مول الجالء مح ع بريطانيام ى المفاوضةلت الثورة اھواتج
 .ة امل من ان الجالء لن يتم اال بالقولكوعي االموقع 

وم  مين الكوفى شب بورفع عبد الناصر شعار الثورة المعبر عن توجھھا ھذا حين خط ال  ٢٣ي ر وق فبراي
 : مته الشھيرةلك

 ". هئأو يقاتل حتى الموت دفاعا عن بقا ويرحل لهاه على كاھصـار ان يحمل عستعمعلى اال" 
  .  ١٩٥٣ابريل  ١٣يوم  شرح ھذا التوجه بافاضة في حديثه لمراسل جريد االوبزرفر البريطانية اكم
ات مع بر"  ي لمان مصر لن تتردد في بدء المحادث ى حل عادل عمل ا في سبيل الوصول ال لة سأيطاني

دما بأ اقناة السويس ولكن يجب التسليم معھ اق يشنمق ن نبحث في اتف ا ل ا ط الشرق األوس ملن ، وانم
 ". ةطقة القنانالجالء عن م"  لنريد بلوغ حل عاد" نعني بقولنا 

 : لثورةاتصسيم  بريطاني أوضح صراحةلوبعد أن أدان عبد الناصر في حديثه التسويف ا
ا .."  ا أوتين ل م وم ان كل ما نقوله ھو اننا سنناضل بك دماء ةن ق ة ال .. حتى وان اقتضى النضال اراق

ذا النضال  ى ھ ا عل دمر  ،وستكون تضحياتنا بالغة اذا ما ارغمتمون ن نستطيع ان ن ا ل ونحن نعرف انن
ا لدة ئبريطانيا في مصر معدوم الفا الجيش البريطاني ولكننا نعرف ايضا ان في امكاننا ان نجعل مركز ھ

 ". ھا على السواءئولحلفا
ا يسمونه  طرب ة ،اصر بصراحة أيضا رفض الثورلنح عبد اضما أوك دفاع " مصر بأحالف الغرب وم ال

رة  ظويالح.  لتحقيق الجالء طرشك"  طعن الشرق االوس روز بمن خالل تحرك عبد الناصر في تلك الفت
 .اءة دبلوماسيةكفسياسي من وضوح مبدئي ومرونة في الحركة وحركه التما تميز به في 

وسرعان ما اعلن عبد . ١٩٥٣أبريل  ١٧الجالء في  لودخلت الثورة المباحثات الرسمية مع بريطانيا حو
الى أساليبه القديمة التي جأ مايو وقف المباحثات من جانب مصر ألن المفاوض البريطاني ل ٦الناصر في 

ا ا وعانى منھ د شرحھا شر -شعب مصر طويال خبرھ يحوق ال ف ا شفيق غرب اريخ  ا وافي يم ت ه الق كتاب
دمايو  فتج٢١ مر يوصوقامت بريطانيا بسحب سفيرھا من م -المفاوضات المصرية البريطانية ف قالمو م

 .ة لفتر
ة ة التالي تويات لتخوض الجول دة مس ى ع رة عل ذه الفت الل ھ ورة خ ت الث ن . وعمل دد م ا بع فقامت داخلي

اء النظام الملكي ليو وانيو ١٨خطوات الھامة كان منھا قرار مجلس الثورة باجراء تعديل وزاري يوم ال غ
ورة السلطة د. واعالن الجمھورية واستھدفت ھذه الخطوات بل دة ال ى معاھ التوقيع عل ا ب  عافوقامت عربي
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ي  ة ف دول العربي ين ال ترك ب و ١٧المش ذه الخ.  يوني ت ھ ى طوكان ق عل ع الطري روة تقط بة بالغ  بالنس
 .ط الدفاع عن الشرق االوس لدعوى

ذه دريبھم، وباشرت ھ دائيين وت وين كتائب الف ورة بتك يلكا وقامت الث د ف  تائب نضالھا وذكر سلوين لوي
ة  ١٥٠٠ ةة شھور بلغت الحوادث في القاعدستفي " وم البريطاني انه عممجلس ال ش جيووجد ال". حادث

تقرةأ وات االحتالل لن تتمكن منقوبدا واضحا ان  . سه محاصرا بالعداءنفالبريطاني  اة مس . ن تعيش حي
مع القوات البريطانية في  ار بحظر التعامل وتداول المواد الغذائيةرن ذلك العام صدر قمنوفمبر  ٢٩وفي 

 :١٩٥٤اول يناير  مواعلن عبد الناصر في طنطا يو.  وات االحتاللقحصار على لأحكم افمصر، 
 "..لن يخرج بالكالم ولكن بالقوة ان االستعمار " 
 :باالسكندرية ١٩٥٣يونيو  ١٤د اعلن في قن كاو

ى اخراج المستعمر من  ونا من المصريينليم ٢٢اننا نكون جيشا كبيرا يخمم "  ادر عل .. بالدالوھو ق
وزع ا ن بالدالالس وانن اء ال ع انح ي جمي تطيع .. ح ف ن يس اء مصر ول ع ابن دريب جمي ى ت ل عل ا نعم انن

  "مليونا  ٢٢ولن يستطيع االنجليز ان يقضوا على .. تعمر ان يبقى في بالدنا اال بعد القضاء عليناالمس
رار مناأل لسفي مج فتحركت رالدولي على مص مؤلب الرأي العات انيا انطوحاولت بري اذ ق زم التخ  يل

را ماح الس ر بالس ائمص ن قن المرور م ي  ةيل ب ويس ف ر  ٨الس ورق، ف١٩٥٤فبراي ت الث اورة ةابل  المن
يادتھا عتسكة بحق مصر في امتمحاسم لبالرفض ا نيةالبريطا ه س بار القناة جزءا من اراضيھا تمارس علي
ة او يما ٢١وم يكما رفضت . الكاملة ى مجلس االمن والخاص بمطالب لمشروع النيوزلندي المعروض عل

ة ناةمصر بوقف تفتيش السفن التي تعبر ق يج العقب ة مشكلة خل ةنى لجال السويس واحال د . ة الھدن ورد عب
 .ليم بحقوق مصر كاملةتسستأنف اال على أساس اللن تمارس بأن المفاوضات  ٢٤الناصر على ايدن في 
يألوضاع اااصرار الثورة ونتيجة سوء  مواضطرت بريطانيا أما ي لت ليم  طتح ى التس اة ال ا في القن بقواتھ

ذاكوزير الخارجية البر -واضطر ايدن . بحقوق مصر كاملة أن الج - يطانية آن ى ان يعترف ب ء عن الال
ر " السويس  ةقاعد م من "افضل بكثي اد لھ دي محاصرين من شعب مع انين الف جن ى ثم اء عل . " االبق

تعي ى ان تس وب صغيرة حول  ضوھكذا حزمت بريطانيا امرھا عل اة بجي زة في القن عن قواعدھا المرك
بين الجانب المصري برئاسة  ١٩٥٤يونيو  ١١م ء يوت مفاوضات الجالنفواستؤ.  )٢٨( طالبحر المتوس

 . اسة انتوني نانتجئااني برطجمال عبد الناصر وبين الجانب البري
ة الجالء وصدر بايوليو تم التوقيع باالحرف  ٢٧وفي  ذلك الالولى على اتفاقي د  .غ مشترك ب ن عب واعل

تيوليو ان االتفاقية ليس فيھا تحالف عسكري وال د ٢٩الناصر يوم  اع مش دو ان تكون  كرف ، وھي ال تع
ال .  مجرد مرحلة من مراحل البناء ة فق ة من خالل االتفاقي ذه المرحل ه في ھ وأوجز عبد الناصر ما حقق

 :١٩٥٤يوليو  ٢٦في 
دلنا نھدف اكاننا "  ا الجفى ھ ى الالين اولھم ة حت وات االجنبي ع الق بالد ت ء الكامل لجمي ذه ال تواجد في ھ

ت طم االرتبادالھدف االخر ھو عو. ية المصريةسوى البذلة العسكر دفاع المش دة لل . كربأي حلف أو معاھ
 ."  وأنا أقول اننا نجحنا في تحقيق ھذين الھدفين

ا قائد ليين اوعت ١٩٥٤ سبتمبر ٢٨ولقد تم في  دة قن ا  ةمصري لقاع مالسويس كم ة الجالء  ت ع اتفاقي توقي
ة جاقية على جالء القوات البريطاكتـوبر من ذلك العام وقد نصت االتفا ١٩في  ا عن االراضي الني ء تام

رة ع اقشالمصرية خالل فت ى االتف ع عل اريخ التوقي ن ت ى ا رين شھرا م دة مقضاء ن، وعل  ، ١٩٢٦عاھ
المطارات والمنشئات الى مصر، وان قناة السويس البحرية جزء ال يتجزأ من مصر،  عوانتقال ملكية جمي

و. ه سنوات بعد توقيع ٧ول لمدة وان االتفاق يظل نافذ المفع ة وق ه في حال ى ان ة عل ا نصت االتفاقي  عكم
ة ترفا في معاھدة الدفاع المشطبلد يكون   ولة من الخارج على أيدھجوم مسلح من  ين دول الجامع رك ب

ة  ى تھيئ ا عل اعد بريطاني ان مصر تس ا، ف ى تركي ة او عل دة(العربي ة) القاع ا ادارة فعال ة وادارتھ . الحربي
د لالذي سرعان ما تح طان ھذا النص ھو الشروك ه وألغى االتفاالل عب ةناصر من دوان  قي ر الع ا اث بكاملھ

اقي ل، وسمحت ل وسرعان ما استولت مصر على نصف القواعد البريطانية. ١٩٥٦ مالثالثي عا نصف الب
 .النسحاب كامالان بريطانيين حتى يتم يير من قبل مدناان يد

ل ١٩٥٥فبراير  ١٨ مللجالء يولمرحلة األولى اوانتھت  ا رحي م خاللھ دي بريطاني من  ٢١، وت آلف جن
امنطقة الق وفة ورن د الناصر ي وق م ٢٢ مع عب م المصري ف لوفة " سكر عمارس العل ةبمنط" الش اة  ق القن
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وات البر ١٩٥٥يونيو  ١٩وفي .  عاما ٧٣منذ  ةألول مر ة من جالء الق ة ويانتھت المرحلة الثاني مطاني  ت
وات ا ١٩٥٦يونيو  ١٣وفي .  في منطقة القناة ةمنشأ ١٥صر تسليم م ة لتم جالء آخر فوج من الق بريطاني

دلا (عن مصر، فيما عدا  ا) ة قاع ة القن و ة بمنطق م مصر في ي د الناصر عل ع عب و نييو ١٨جالءلا مورف
 :على مبنى البحرية ببور سعيد في لحظة وصفھا بأنھا ١٩٥٦

و دوقدر لھذا الجيل ان يشھ. العمركلهبل كانت .  حظة العمرلكانت  " ل الغريب تتسلل  لبعينيه فل المحت
 ."  دة من حيث أتتئعا جةخار

وات اال ق جالء ق ورة في تحقي ذا نجحت الث توھك م..  اللح ذ الحل هال . ي عاشه الشعب وناضل من اجل
لمستعمر مثال بد الناصر في مجابھة اعصر واصبح أسلوب مخ تارييونيو يوما خالدا في  ١٨ موأصبح يو

ثلعالوطن العربي وا يذى فحتي ذا ا..  الم الثال ذسلوب االھ ى حق ل دأ وعل ى المب رفض المساومة عل ي ي
ورالركة الجعالشعوب في حرياتھا ولقد قارن عبد الناصر بين منطلقه وأسلوبه في م  ةء التي خاضتھا الث
لوبھا حين فا ورة واس ل الث رة وبين منطلق الرجعية الحاكمة في مصر قب و الم رة تل ز الم  ،وضت االنجلي

 :١٩٦١ية نوفمبر يرجنة التحضلفقال في ال
ورابدأنا أول معركة من اجل تنفيذ الھدف "  ى .. ة الول من اھداف الث هاالقضاء عل . الستعمار وأعوان

امعوكان  ة القن ة السياسية او في منطق  ةناه ان ندخل مع االنجليز في معارك مستمرة سواء من الناحي
ز من . العصابات  لى حربادعا االمر اذا  دخلنا معارك مع االنجليز من أجل الجالء ، معارك مع االنجلي

ابھھم ياالنجليز سواء من الناحية الس بهكان أيه موقف الرجعية واحنا نجا.  أجل االستقالل  اسية او نج
 في منطقة القنال؟

ا ة كانت دايم د ب الرجعية كانت دايما متخوفة، والرجعي د للحصول تعتق أن المساومة ھي السبيل الوحي
 ...ان تعرف المساومة لاالصيلة ال يمكن بأي حا ةوالثور. على اتفاق بأي طريق كان مع االنجليز

ز شفت ناس.. االتفاق مع االنجليز موأنا أذكر اول ايا اونوا مع االنجلي انوا بيتع ي ك ان .. من الل ود ك عب
دنيا، ازاي . ت مش عارف االنجليز ابداي يعني انت صغير يا جمال بك انلبيقول  ز دول دوخوا ال االنجلي

ي كسبوا الحرب لالنجليز الاتنساش ان دول  ما االنجليز معاحنا نقف قصاد االنجليز اذا كنت بتتفاوض 
ا وا الماني اومةيالس.. ودوخ ق المس روا ان منط رين بيعتب يين اآلخ روھ اس ق المف ت . ض و المنط كان

ة  لرجعيةا د ان لوقت دلغاي زي او السفير االميرنلسفير االابتعتق ه يي كجلي ؤثر او يكون ل ستطيع ان ي
  .  "الوزارة  دخل فى

ة، ليتحقق فعالقيق الجالء بنضالھا ضد االحتحل ةارتبط نضال الثور ورة  الف االجنبي دأ الث ومضمونا مب
تعمار.. ل االو ى االس د الح. القضاء عل ة تصديه لال ظولق ذ بداي د الناصر من اعب تعمار ارتب ة  طس معرك

ة رعمالجالء ب قااك د رافضا بحالاالح طس ي وقت واح ركتين ف ة فخاض المع ه  زمف االجنبي أ الي ا لج م
نح استقالل صو الم الثالث من م وطن العربي او الع ده راالستعمار في عدد من المستعمرات في ال ي تقي

اه لبه معن دات وأحالف تس دأ .  معاھ د الناصر ضمن مب دد عب ذا ح دفين وھك تعمار ھ ى االس القضاء عل
ا  رابطين ھم الال" مت اج دم االرتب ة وع وات األجنبي ع الق ل لجمي أي  طء الكام ف او محب دعال دفاع  ةھ لل

 ".المشترك 
ر ان الغ ى ربميع بوك ادا عل ة  طل ج الامنطق ام االح ي بنظ وطن العرب ةف ل ت وزارة الخارجي  وكان
ان العمل  ضمتنان " تريد  -كما اوضح جون كامبل -االميركية ة التي ك ى نظام االحالف الغربي مصر ال

رالاالس صاحب نظرية ھذا د وقد أقر جون فوستر  )٢٩( "وساق  قدمى علفيھا يجري  ديم ق  ضحزام تق
ي تطبيقا لما رسكععون اللل ضبعر عهسرعان ما أتبو .ى ھذا االساس لبأربعين مليون دوالر الى مصر ع

انه يؤيد الجالء على  ٥٤مايو  ١١مصر وصرح في  ة داالس بزيار موقا.  دلاى ببرنامج األمن المتبميس
ى لالشراف ااا مع تنظيم يدريجت مصر دقافني عل دا ا ةع اة معتق ى  ن مصرالقن داد  "ستنضم ال  "حلف بغ

ام  اميرت اكانو . ١٩٥٤الذي بدأ الغرب بتكوينه قي ع ا -ك دعوة التنط -ودول الغرب عموم ى لق في ال
ابه تفي ك " كامبل" ويحدثنا ". العالم الحر " ھدد المنطقة و يت " خطر شيوعي" عن االحالف من الحديث 
ول يعن وجھة النظر االم ة في االحالف فيق من  سطرق األوشبال" ا مامناھت" ك في للشال مجال " ركي

ذا  ية ومقاومة الشيوعية والمھم كيف نترجملواالستقرار ومن اجل القواعد ومصالحنا البترو المالس جلأ ھ
ول  الى سياسة تماماالھ ة االستراتيجية سوف يخل بشكل " ؟ ويق ذه المنطق ى ھ ان سيطرة السوفييت عل
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المي التوازن الع وي ب يطرة ا.  ق ا ان س رول الكم ى بت وفييت عل الم لس ن أن يخرب اقتصاد الع شرق يمك
رال الم االسالمي شار النتصوا. ح ب الع ي قل يميوعية ف ببا ف ون س ن ان يك يا نا ن الممك ي آس تصارھا ف

ه ألمر أساسي بال.  وافريقيا واوروبا ذا فان ات المتحدة ان يبقى الشرق االوسط جزءأ من نول سبة للوالي
ى " يقول  مولكي يؤكد كامبل ھذا االھتما". العالم الحر  المرلولكن حت د سوفييتي ب م يوجد تھدي ه فإ ةو ل ن
ي  يبقى ف م" س د للتو " ھ د قواع دة ان تج ات المتح ع الوالي ة ولمن رقية والغربي ارات الش ين الحض ق ب في

دفر حجتمعنا اللميمكن  فصدمات الثورات ولخلق ظرو ا ان يتطور ويتق ل بتفصيل ".  ميھ ويشرح كامب
ة مع  اننمو االھتمام األميركي بالمنطق و مصالحھا فيھ م يحكي قصة مشروع .  م دفاع " ث " لمشترك اال
ويشرح اسباب .  ن الدول العربية واسرائيل وايرانيليجمع ب.. ١٩٥١الذي وضعته بريطانيا واميركا عام 

د .  خالفھا مع بريطانيا حول الجالءلفشله التي كان من اھمھا رفض مصر له  ويبين كامبل ان الغرب عم
 ).٣٠(ون بديال عن مشروع الدفاع المشترك كاد ليدبعد ذلك الى طرح حلف بغ

دافھا ة االحالف واھ ة  وعى عبد الناصر بعمق حقيق ة النظر العربي ا بعنف وطرح وجھ االصيلة فقاومھ
اع المشترك ففبالنسبة لمشروع الد.  ر ومدافعا عن مصالحھا القوميةھيدة الجمااعن ار اً الثورية فيھا معبر

 :١٩٥٣مارس  ١٧قال عبد الناصر في 
ن يستطيع ش"  رھم، ول ر من غي ة اكث عب ان ليفھموا ان الدفاع عن الشرق االوسط يعني دول المنطق

ه بحجة ت ذا االستعمار في وطن دافع عن استمرار ھ داء فيخويرزح تحت نير االستعمار ان ي ه من اعت
 .د يتعرض له ھذا الشعب وقد ال يتعرض لهقآخر 

ى ليشأفة االستعمار من بالدنا، ف ، ومتى استأصلناط اننا نريد جالء ناجزا غير مشرو"  ئن الغرب ال طم
اذا تعرضنا السنكون أحرص منھم مئات ا أننا ان عتلمرات بل آالفھا على حريتنا واستقاللنا، ف ا ك داء أي

ا فسنقفمصدره  ذود عن حريتن د لل ة رجل واح ا وقف ذه ال..  جميع ة حاوفي ھ ردد في محالف ن نت ة ل ل
 ."لرد ھذا العدوان  -رشل في الحروب الماضيةشكما قال زعيمھم ت -ان نفسهطالشي

ر امفاوضات الجالء و ةوطوال فت اخللت م د وجذب تم ھ رف سكمن ش د الناصر ب رة األحالف  ضعب فك
د . واعلن بوضوح ان ھذه األحالف ليست سوى استعمار مقنع. األجنبية بالنسبة لمصر والدول العربية وق

 :  ١٩٥٤اغسطس  ٣١في صرح 
ة المكن ان تشترك مي الان الدول العربية "  دول الغربي دفاع عن الشرق كع ال رى في أى مشروع لل ب
 ".ليست سوى استعمار مقنع  ظمةألن شعوب ھذه الدول ترى ان المن طألوسا

ي للا ىعلى المستو ركحالت ةف ضرورالووضح لعبد الناصر خالل معركته ضد االح عزز موقف يتعرب
ا فعدة يستوجب توفير منطقة دقاوألن حماية ال.  واحد مبموقف عربي عا ةمصر الثور اع حولھا، وانطالق
ودوھكذا انعقد اجتماع عربي ضم رؤساء ال.  ير العربيصة المحدبوعن االيمان  ة ي اير  ٢٢مول العربي ين

وري .  بمعارضة االحالف العسكرية ة لبحث السياسة التي اعلنتھا الثور ةبالقاھر يس الوأصر ن سعيد رئ
ت ياانيا والوالطوبري وزراء العراق وقتذاك على عقد حلف عسكري بين العراق وتركيا وايران وباكستأن

دةالمت ه ح دخول في ة لل دول العربي ا ال ن.  ودع وة  ولك ورة عارضت بق ر الث رة فوأوضحت ان  مص ك
وم . العربية والضمان الجماعي العربي  ةمعحو فكرة الجاماالحالف ت ر  ٢واعلن عبد الناصر ي  ٥٤فبراي

 :  
أي  طوھي ترفض سياسة رب.  م وقوميتھمھ، ومن اجل قوتان مصر ستعمل من أجل العرب "  العرب ب

 " .  بيةنجأدولة 
د الناص ا وضح لعب ك المعر ركم ى ةضرور -ةكخالل تل زز الموقف  التحرك عل دولي ليتع توى ال المس

د . العربي بموقف دول العالم الثالث  وفي ھذا النطاق كان اجتماع جواھر الل نھرو زعيم الھند الكبير بعب
وم  اھرة ي ي الق رة ف ر  ١٥الناصر ألول م ن  . ١٩٥٥فبراي ذي صدر ع ترك ال ان المش د تضمن البي وق

ة عن " االجتماع اعالن ان  ة ووجوب حل المشاكل الدولي االحالف العسكرية ال تكفل السالم في أي دول
ة في " طريق المفاوضات السلمية وتأييد الجھود التي تبذل لتحرير الشعوب  رة ثاني اھرة م وزار نھرو الق

ا يوليو وصدر البان عن اجتماعه بعب ١١ د حلف تركي ذا . العراق  –د الناصر يتضمن اسنكار عق وفي ھ
يا ..  ١٩٥٥ابريل  ٢٤النطاق ايضا كانت مشاركة عبد الناصر في مؤتمر باندونغ الذي عقد يوم  بأندونيس

از . دولة آسيوية وافريقية  ٢٩وضم  ونادى عبد الناصر في المؤتمر بسياسة الحياد االيجابي وعدم االنحي
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وم وفي ھذا الن.  ن ي د أن اعل ار السالح بع د الناصر لكسر احتك م " مارس  ٣١طاق ايضا اتجه عب ا ل انن
سبتمبر من ذلك  ٢٧وفي " . نصل الى نتيجة لشراء اسلحة من الغرب ألننا رفضنا أن تملى علينا شروط 

  . العام عقدت مصر صفقة االسلحة مع تشيكوسلوفاكيا 
ه  اءات التي ولقد شرح عبد الناصر بإفاضة ووضوح موقف من االحالف وروى قصة االجتماعات واللق

وات المسلحة . تمت في تلك الفترة  ومن أشمل خطاباته في ھذا الشأن خطابه في افتتاح الموسم الثقافي للق
ة .  ١٩٥٥مارس  ٣١يوم  ة الثوري ويفيدنا أن نورد مقتطفات طويلة منه لنتعرف على وجھة النظر العربي

  : فقد قال عبد الناصر . 
رة  نت الالدول الغربية حاو د أننج ١٩٥١و  ١٩٥٠ لى عاميعندما نرجع ا"  ذه الثغ روح لا (تسد ھ

ة حكولكو. لتنظيم الدفاع عن الشرق االوسط  قةطريد جاباي) وبللشع التحررية م تستطع أي من  مةن ل
دفاع اق ال ل أي اتف ذا العم ل ھ ك الوقت ان تقب ي ذل ة ف ذه المنطق ي ھ ودة ف ات الموج المشترك  الحكوم

ى العرب  ؤثر عل ة فلسطين كانت ت د فلسطين ونكب .. لسبب واحد ھو أن الكراھية التي كانت شديدة بع
  . من اجل ذلك لم يتمكن الغرب من تنظيم الدفاع عن ھذه المنطقة 

دفاع  ى ال ذا الموضوع ، وان مصر اذا وافقت عل ل االساسي في ھ رون أن مصر ھي العام انوا يعتب ك
  . ضعوه قد ينظم الدفاع عن ھذه المنطقة في صالح الغرب المشترك الذي و

دفاع عن الشرق  اق ال ل ميث ا ال نستطيع أن نقب ا انن اء المفاوضات وقلن ا اثن ة نظرن م وجھ أوضحنا لھ
  . األوسط مرة أخرى 

ا من الجانب اآلخر  د ان االستعمار أو السيطرة علين اعتبروا ان الشيوعية خطر ، ولكني ال زلت اعتق
ر يمثل  دة سبع سنوات ، .. خطرا أكب ة الحتالل القاعدة لم د تخلصنا من االحتالل البريطاني باتفاقي لق

ر. ة ، فاذا حدثت حرب فانھم سيأتون الحتالل القاعد علينايعني أن ھناك التزام  زام نعتب  هولكن ھذا االلت
دفاع عن الشرق سنرتب ، ما بسيطااالتز ة التحالف او تنظيم ال ولست .  لتزامات اخرىبا طاما في حال

 ؟  ال أم ذا قبلت القيام بھذا االلتزاماكنني من استبقاء السيادة مي مادري ھل موقفي اليو
ة حاليبر ان مصر في وقتھا العتانني ا دا مرحل ر يجب أن تلتححل اامن مر وھي تب ل  منص لختري ك

ال تدخل وھي . ضغط جة الينت التدخل ابدا.  لى اقدامھاع كامال حتى تستطيع ان تقف صابي تخلنوذ أجنف
 .فنحن من الناحية االقتصادية لسنا اقوياء .. انھا ليست قوية رةشاع

ة احية االقتصادية علينالنون انه من الاس يقونھناك ا واح خارجي ى ن ـمد عل ذا . ان نعت ى ھ ا أرد عل وأن
واذا .. د علينا اعتمادا كليا، يجب ان يعتم ميال اننا اذا اردنا أن نبني اقتصادنا القومي على اساس سلئقا
ع مخاص بالوصول إلى مجتلا ةالثور فلن نستطيع تحقيق ھدفوجه التوجيه السليم نم ل ع اشتراكي يرتف

 .اديا وانتاجياصه الوطن اقتفي فيه مستوى المعيشة ويقوى
ا  ولكن على أي اساس؟. ط عن الشرق االوس ا مستعدون للدفاعننقلنا في حديثنا اثناء المفاوضات ا قلن

دخل اجنبي.. ھائويجب ان يكون بسواعد ابنا ،طقة نع عن المفابثق الدنب ان تجلھم انه ي "  بدون أي ت
. 

 :  ستر داالسفوبھذا المنطق تكلم عبد الناصر مع جون 
ا وتكلمال ، جاء١٩٥٣يل سنة رفي اب"  ة امريك ر خارجي ا وزي اى ھن ذأ ال ن ه في ھ ا .  نشأمع ا انن وقلن

ادة مشتركة مع مستعدون للسير خل دما ادخل في قي ا، النني عن ف قيادة مشتركة منا وجيش موحد من
ا فس را واميرك اس يتقاضون مرتبأكانجلت ي صورة ان ا ف ادةاون بينھم ي القي ل ...  ت ف م ك يكون لھ س

وذ ذه : النف دم وبھ ا فن اقون حاضر ي أتون بالسالح ويضعون الخطة وسيقول الب ال وي أتون بالم م ي انھ
 ."  كرا الدفاع المشتناجل ذلك رفض نم. د شخصيتنا فقدانا كامالالطريقة سنفق

اھرة في بو دن حين زار الق د الناصر مع اي م عب ع عامطھذا المنطق تكل وي . ١٩٥٥م ل أله ھل تن د س فق
و ابريطاني ي ي دنا مف كري ض وم عس وم بھج ام ان تق ن االي ال  م ديد ق النفي الش دن ب اب اي ا اج ، فلم

 :عبدالناصر
اذ"  ا في ااذن فلم دافع الشرق االوس رقشدفاع عن اللا ترفضون رأين د ان ي ا نري عن  طاالوسط؟ انن
 سهنف
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ا اال -وقد أكدت ھذا بنفسك -وانتم.. داءعتضد أي ا دوا واذا جاء علين تكم ان تعت يس في ني  داء منعتل
وننفسوف نكون نحن الذين  كمغير نكم الع دفاع ...طلب م ى ان يكون ال ا ھو أصراركم اذن عل عن  فم

اسكحالف عسبأ طاالوس الشرق ا؟ ان الن ذه األ رية تشتركون فيھامعن ى ھ ا ينظرون ال ى أنھ حالف عل
 ...استعمار جديد

 روسيا؟ ھيأين 
 :بذھول وقالوا سيا، لنظر الي الناسنوقع حلفا عسكريا مع بريطانيا ضد رو ااالن تعالو سلو قلت للنا

 :وسوف يقول لي الناس ايضا! من ھناميل الثة آالف ان روسيا على بعد ث ،أين ھي روسيا 
ي استع ا ھي الت ي ، رتنامان بريطاني ا ھي الت ا زالت احتلت مصر  وبريطاني ل االتحوم راق ت ردن والع

ى خطرم ع ال ى ارضنا فعال ونتطل ائم عل ة حتوليبيا، فھل تريد منا ان ننسى الخطر الق د ثالث ى بع مل عل
 ...آالف ميل منا

 ولكني سأتمكن.  ن به من اقناعھمكمتولن اجد ردا ا ان ھم قالوا لي ذلكوسوف يكون الناس على حق 
ة ... دكم ونحن االن احرارالن اقناعھم اذا قلت لھم ان بريطانيا خرجت من بم ذا االستقالل االن امان وھ

 ."  تداء من اي معتدعفي رقابنا ويجب ان نحميه ضد اي ا
ى  عيدسوبھذا المنطق تكلم عبد الناصر مع نوري ال ع عامحين جاء ال د أن زار  ١٩٥٥م صرفي مطل بع

اعي العماصالح سالم العراق للبحث في تقوية ميثاق الض ر رن الجم ذي يعب دفاعبي ال ذاتي عن  عن ال ال
 : المنطقة

اعي كلم معهنتوجاء نوري السعيد الى مصر، وبدأنا "  اق الضمان الجم ة ميث ذه ف.  في تقوي م ھ ال نع ق
 .خطوھا معاخطوة عظيمة وال بد ان ن

 ؟وكيف يقوى ميثاق الضمان الجماعي :  قلنا له
ا لقا ول أرى ان نستدعي سفيري امريكا وبريطاني اق الضمان ونق ة ميث د تقوي ا نري ا انن ا ھى .  لھم فم

 ..حاتكم؟االوسائل وما ھي اقتر
، واذا  اتكلم معھم في ھذا الموضوع انوا عامان ليعضى ملھم ومقترحاتھم فقد ئأنا اعرف وسا لهقلت 

ده اآلن  ذي اري ل ال ه ، وك دة الخاصة ب سألتھم اليوم فإن ذلك يعتبر بداية للمفاوضات والمباحثات الجدي
  . ھو معرفة وجھة نظرك 

ر د حي ا ون ةوبع تان وتركي يعه بضم الباكس اق بتوس ة الميث ال تقوي ة ق اعومراوغ ل تح ا لم ع اميرك ف م
ا فيير سقلت له ان ھذا الطريق ال نستطيع الف. .ن ييون عملكمن التسليح ونضھذا نبوانجلترا و ه، وانن
ا  يرفي ھذا الدفاع قد يحد من موجة التحرر التي نس ىراك اية دولة من الدول الكبرشتنعتبر ان ا فيھ

 ".قة طيد دفاعا ينبثق من المنرخصيتنا، نشاننا نريد ان نأخذ وضعنا، نريد تقوية 
د الناص ا روھكذا صمد عب دو طضغو مأم اين لتال ا وبريطاني ه عن ا اميرك ا لعزل ه مخططاتھم دوجاب ول ل

ة وا رائيليلالعربي دوان األس الخطر والع ده ب ث، ولتھدي الم الثال ى .  ع جاع عل واعي الش التحرك ال ورد ب
دولي ه .  المستويات الداخلي والعربي وال ااوتجاوب مع ى مدى مس العربي  وطنلا حةلشعب العربي عل

 .  فالضد االح صربية التي قادھا عبد الناعرالفكان االنتصار في المعركة 
درا ان مق ام وك ور ١٩٥٦ لع دأ االول للث ق المب ي تحقب ام الفاصل ف ون الع اء ع.. ة ان يك دأ القض ى لمب
تعمار ا. االس ك الع ي ذل و مفف د الناصر ي ام عب ويسي ٢٦ مق اة الس أميم قن و بت وم .  ولي ذ ي ه من م جاب  ٢٩ث
ذروتھا في نھايته وليحقق  غلتبل ١٩٥٦قد تتالت األحداث منذ بداية و . ى مصرعل دوان الثالثيلعأكتوبر ا

 .ية على االستعمار العالميعربناصر فيھا اعظم انتصارات االمة الالعبد 
االوأصبح الج ،فبعد أن خاض عبد الناصر معركة جالء قوات االحتالل بنجاح  د ان خاض . ء قريب وبع

ة بنجااف العبد الناصر معركة االح ا ، حالجنبي اء . وانتصر فيھ ا لبن د الناصر داخلي د ان تحرك عب وبع
ا لكسر  ةقاعدلا ار الساوعربيا لتحقيق التضامن العربي ودولي الم الثالث من اجل الحتك اء دول الع ح وللق

 . الستعمار العالميباحاد المسلح ل، جاء الصدام ا التحرر والتقدم
اذ  بعض الموكان عبد الناصر تعبيرا عن حرية بلده في اتخ ا واستجابة ل وتقرارھ ن ي د أعل ات ق  ١٦ مطلب

ة ا ١٩٥٦مايو  ة . صين الشعبيةلاعتراف مصر بجمھوري ة عربي راف أول دول ذا االعت وكانت مصر بھ
ا .  ھذا المجال وسابقة لكثير من الدول الغربية فيوافريقية  ديا قوي ات لسوكان القرار يمثل تح ياسة الوالي
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د الناصر ضين الشعبية دوليا، كما عبرالقرار ايالمتحدذ الرامية الى عزل الص ه عب ذي اعلن دأ ال ا عن المب
وم  ايو  ١٩ي الم من "  ٥٦م المينس انس ادي من يعادين وم ".  ا ونع د الناصر ي د خطب عب و نيوي ١٩وق

 : لوطنية المستقلة فقالاياسة مصر سشارحا 
ل سياستنا تن.  اننا ال نقبل مطلقا ان نأخذ اوامر من الخارج"  من : بعث من مصلحتنا، من ضميرناك
ى استق. لة اجنبيةدومن مصر وليس من اية ،  ا من ارضناسنونف  ،لنا الونحن في سبيل المحافظة عل

ا اء وطنن بيل بن ي س دودنا، وف أمين ح بيل ت ي س بيل ..  وف ي س ي الىء الثدابذه األسس والمھف ة نبن ث
 ...رجية بكل وضوح وصراحةاعالقتنا الخ

د السال. دؤنامبھذا .  المنا ونعادي من يعادينان نسالم من يسنح نحن نري د ان نعيش في سال مف  مونري
 .  " عن المؤامرات الدولية بعيدا
وغضو أعلن داالس ي ي ف رار العرب ن الق ا م ايو أسف ٢٣ مبت اميرك الده ال م ر بالصين صراف معتب
عبيةلا ي س. ش روض الت حب الع وة عبدالناصر بس ى خط رد عل الده لل أت ب ع وتھي ا م دمت بھ بق ان تق

 . لعاليالمساھمة في تمويل مشروع السد لبريطانيا 
ورة العالي قد وكان التفكير في مشروع السد ه في لدراسات الت انتھوا.  بدأ مع األيام االولى للث خاصة ب

ام  ر ع ا. ١٩٥٤اواخ ده ناجح ته فوج دولي بدراس ك ال ام البن م ق دولي . ث ك ال ع البن دأت المفاوضات م وب
وحاولت الدولتان االستعماريتان ان تمليا ...  مع ا نجلترا والواليات المتحدة ضله، واستوجبت التفاولتموي

ذي زار لواوضح ذ لشروط ورفض عبدالناصر ا.  شروطھما وطالت مماطلتھما دولي ال دير البنك ال ك لم
 . ٥٦في يونيو   ن المفروض ان يتم البدء في المشروعوكا. ١٩٥٦مصر في فبراير 

تقلة واوجا ة المس د الناصر الوطني ى سياسة عب  ٠ر بالصين الشعبية صراف معتء الرد االستعماري عل
ة االف اء السد عتأصدرت لجن ة لبن ه مالي ة معون ديم اي ع تق رارا بمن ادات في مجلس الشيوخ االميركي ق م

وم .  العالي ا ي ا وبريطاني و تخليي ١٩واعلنت اميرك اولي ا او.  ة في المشروعمعن المساھ ھم بنك لتالھم
ذي  آوحرص داالس ان يكون األعالن في . الدولي فسحب عرض تمويله وني ال ؤتمر بري وم في م خر ي

س قرارات مؤتمر باندونج وكان ھدف داال دجمع بين عبد الناصر وتيتو والذي صدر عنه بيان مشترك أي
رفض  نا رار ال ؤدي ق الكال" ي دقون ب ذين يتش ؤالء ال م ھ يص حج ى تقل د مال از معن ع ). ٣١( " االنحي

اھرةيعن تصر ةوتلقى عبد الناصر اول اشار ى الق ا ال  حات داالس وھو في الطائرة مع نھرو في طريقھم
 .، وبدأ ينضج قراره الخطير ويعد ما يلزم لتنفيذه

ين  ٢٣يوم  فيو رول ب اح خط انابيب البت يم بمصر بمناسبة افتت ال اق د الناصر في احتف يوليو خطب عب
اھرة والس د الق تبني الس ا س ترد وانھ القول ان مصر س ى ب وم . ويس ، واكتف رد ي اء ال ي  ٢٦وج و ف يولي

  . االسكندرية في نھاية احتفاالت مصر بالعيد الخامس للثورة حين اعلن عبد الناصر امام جموع الشعب 
دة الرسمية وا. في نفس ھذا اليوم تقرر تأميم قناة السويس "  رار فعال في الجري ذا الق ذا ونشر ھ صبح ھ

  " . القرار أمرا واقعا 
ام صوكان موضوع قناة السويس يشغل تفكير عبد النا ة ع ذ بداي ى الخصوص  ١٩٥٦ر من ر  .عل د كث وق

ا من نظام حمعركة األ لھا خالنث عيالحد ى مكانھ ة وعل ا االستراتيجية الحيوي ى اھميتھ الف وتركز عل
ة كما كثر الحديث عنھا بعد ات .البترول العربي الشامل  ى التنمي اه ال ة الجالء واالتج ا  ،فاقي ان مم حيث ك

ركة ودخلي ر ان الش ت النظ در الا ھلف ترلبصافي يق ه اس ون جني ن تعطي الي ينأربعين ملي ة لم تك حكوم
ل  قدو.  المصرية اكثر من مليون واحد اة السويس في اوائ ى شركة قن مارست حكومة الثورة ضغطا عل

غ عشرين  لان تقبكة وطنية قد فرضت على الشرلا اسة عبد الناصريومع ان س. ١٩٥٦عام  تثمار مبل اس
ى  ه عل ون جني ي ممملي ة ف ي مشروعات للتنمي نوات ف م صدى س ك ل ان ذل ي ن نكير ف ا ف د  ظركافي عب

اة ةر كخطوصب لملر الذي كان يطصالنا ر من دخل القن ى نصيبا اكب ى خمسيص أول ة  ينل ال في المائ
رة و .من نظام البترول  زءأج ناةكومات المنتجة ما دامت القحللا تدفعه شركات البترول ماسوة ب كانت فك

التأا رار ا. ميم السترداد الحق كامال مستقرة في فكر عبد الناصر كخطوة ال بد منھ ان ق ذا ف أميموھك م  لت ل
د الناصر بئيعاليا وال جوابا تلقانفيكن ردا ا ى دعا وقد اتخذه عب ا وخاصة عل ديرا دقيق در الموقف تق  ان ق

دوليمال توى ال ل ) ٣٢. ( س ا ھيك دث عنھم ين تح ي وثيقت ورق ف ى ال دير عل ذا التق وحرص ان يضع ھ
وان " تقدير موقف من وجھة النظر المصرية في حالة تأميم قناة السويس " وان بعناوالھما  واالخرى بعن
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اة السويس اتقدير موقف من وجھة "  أميم قن ة ت ة في حال اقش في الوثيق". لنظر الغربي ة ردود ون ة الثاني
ل اال ة، ورد الفع دة المتوقع ات المتح ا والوالي ا وفرنس ال بريطاني رائافع ي .  يليس د الناصر ف ووضع عب

وعتاال ر ١٧ مبار ان االتحاد السوفييتي قد تقدم بعرض ي ديم ق و لتق الي  ضيوني ل السد الع . لمصر لتموي
مبر  ذ ديس ذا العرض من ح لھ د لم ان ق ات م. ١٩٥٥وك ي تحسن  رصوكانت عالق وفييتي ف اد الس باالتح

يكية ةر منذ ان اعلنت الثورتممس رام صفقة االسلحة التش . مواقفھا الوطنية ومن خالل مؤتمر باندونج واب
رار قعااليضاحية لقانون التأميم الذي و ةولقد عبرت المذكر ه الق ه عبد الناصر عن التصميم الذي بنى علي

ا  ار" بقولھ رد اختي دو مج م يع ر ل و ان االم ذه الخط ب لھ ت المناس ر االوق و التحري مة نح ت الحاس
 . "اديصاالقت

اة السويس ا قو . وكانت بريطانيا وفرنسا تملكان غالبية اسھم شركة قن من  %٤٥د بلغت حصة بريطاني
را . ١٨٧٥ مئيلي الشھيرة عاااالسھم بفضل صفقة دزر ة مم اة التي ظلت سنوات طويل ة القن وكانت اھمي

ان .  بترولللعندما اصبحت معبرا  ١٩٤٥ت منذ عام عفھند والشرق االقصى قد تضاليا ھاما الى ائما وك
امكما كان ثلث مجموع السفن التي ت. بريطاني يمر بھالثالثة ارباع البترول ا ة ةر في القن ) ٣٣. (بريطاني

اتنسولذا فقد جاء رد الفعل البريطاني الفر ا واتخذت الوالي أميم سريعا وعنيف ى الت ا المت ي عل حدة موقف
 االستعماري كرعة مجابھا التحررك عبد الناصر بوعي وتصميم وسحبل تقاوبالم. يا مساندا لحليفتھائمبد

. 
وم  ا ي ا ني أميم، فرفضت ٢٧تقدمت بريط رار الت ى ق و باحتجاج عل لم االحتجاج يولي وھددت .  مصر تس
وة أنذر عبد الناصر دول االفيوليو باحتالل مصر  ٢٨بريطانيا وفرنسا يوم  تقابل الق ستعمار بأن مصر س

ا  مايةلح" واعلنت حكومة الثورة التعبئة العامة في مصر  ، بالقوة والعدوان بالعدوان المكاسب التي حققتھ
 " . ة الثور
وم موقا ا ي ا ف ٢٩ت بريطاني و ومعھ د االرصدريوني ا بتجمي ات  ةنس د ممتلك وال المصرية، وتجمي واالم

د وم .  ولتينشركة قناة السويس في كل من ال ة ي ة االميركي ا وضعت  ٣٠وأعلنت وزارة المالي و ا نھ يولي
ة في مصارفھاحت اة المؤمم وال شركة القن ة مصر وأم وال حكوم ع أم وصدرت . ت الرقابة المؤقتة جمي

ى االسطول البريطاني اكما صدرت االو.  الستعدادبايوليو الى الجيش البريطاني  ٣١االوامر يوم  مر ال
وم الفأعلن ا.  من قناة السويس بأن يكون قريبا و  ٣٠تحاد السوفييتي ومعه عدد كبير من دول العالم ي يولي

وم اول ا...  تأييدھا مصر في موقفھا وحقھا في التأميم اد السوفييتي ي ديم عرضه قت غسطسوكرر االتح
دافع عن  اننا نعرف كيف" ب روأنذر عبد الناصر في ذلك اليوم دول الغ.  ليعالتمويل مشروع السد ال ن

 ".وطننا وكيف نرد المعتدين 
اءة، أوكان عبدالناصر في تحركه حريصا على  ن تبقى قناة السويس تحت االدارة المصرية مفتوحة وبكف

ى عوعلى ان يبقى باب المفاوضات مفتوحا لتكسب مصر مع كل يوم ارضاء في الرأي العام ال المي، وعل
 .داءعتعن الوطن ورد أي ا عفادمة على اللية قوية مترابطة مصمخان تبدو الجبھة الدا

وة  ١ مالعالمي الى التعھد يو مم الرأي العاماطرت بريطانيا وفرنسا اضوا ن يستخدما الق أغسطس بأنھما ل
د . صراعبد الن طسه وبتصميم تدبير العدوان على مصر السقانفضد مصر، ولكنھما باشرتا في الوقت  وق

ةاوضحت بر ى ايزنھ قي دن السرية ال واي و خ ٢٨ ماور ي ي  ط يولي اني ف يس وزراء بريط دن رئ سير اي
ا يمكن من الض" االزمة ونصھا  ور اقصى م ى الف ا ينبغي ان نفرض عل .. السياسي ضد مصر غطانن

وة النولكن زمالئي وأنا مقتنعون بأننا ال بد ان نكون مستعدين في النھاية ألن  ى ستخدم الق ادة ناصر ال ع
ا م ذصوابه، ونحن من ناحيتن ام ب داد خطة .  كلستعدون للقي ا باع ذا الصباح رؤساء أركانن د أمرت ھ وق

ادر ٢ موأصدرت بريطانيا يو.  )٣٤( " عسكربة تنفيذا لذلك ا بمغ ى رعاياھ ا ال مصر  ةأغسطس أوامرھ
س غسطأ ٨ مرشدين البحريين االجانب يوالم وحرضت بريطانيا وفرنسا.  سطسغأ ٤م وتبعتھا فرنسا يو
 .ة القنا فيحة الي تتعطل المعلى االضراب لك

ا و موتتالت االحداث بسرعة خالل االي ة وحتى ي وبر ٢٩م التالي ة . ١٩٥٦ اكت دول الغربي د أصدرت ال فق
أمبالثالث بيانا حول التأميم طالبت فيه  امالع ينإنشاء نوع من االدارة الدولية بحجة ت ودعت . ة ل في القن

راح االدار.  لبحث المشكلة سطسغا ١٦دولي في لندن عقد يوم  مؤتمرالى  ة  ةورفضت مصر اقت الدولي
ا ينبغي" ووضعته في بيان بأنه  تعباال تسميته تعبير مھذب كم دولي س  ورفضت مصر حضور". مار ال



  ٣١

دويل التي التسطس رفضھا لفكرة غأ ١٨وأكدت يوم .  مباحثاته ارسال مراقب لسيربفت تن واكدمؤتمر لن
ى الشعب العربي لعتدويل محاولة لفرض السيطرة االستعمارية اان ال" نادى بھا الموتمر معلنة  ة عل المي

دن ".  ؤتمر لن ن م ت ع وم وانبثق ية برغأ ٢٥ي ة خماس طس لجن تراليائاس يس وزراء اس زيس رئ ة من  س
د اولم يكن ھدف . للتفاوض مع  مصر  ذار عب زيس ان دن ومن اق اي لبعثة التفاوض بقدر ما كان ھدفھا باتف

واعلنت  . تراجعليف وفرض على منزيس اخوار والتذد الناصر منطق االنعبورفض .  خويفهوتالناصر 
 لالدو ضولجأت بريطانيا وفرنسا وبع.  مبر رفضھا لمقترحات اللجنة بشأن تدويل القناةتسب ٦مصر يوم 
اةلى سحب المرشدين االجانب من الاسبتمبر  ٨ مالغربية يو ا قن ل المالحة فيھ دير و. بقصد تعطي ان تق ك

ه اذجو رك المرشدون االجا ارج بيكو مدير الشركة الذي قاله لبينو وزير خارجية فرنسا ان ـ بنت  ١٦٥ ال
د الناصر التحدي ب.  قناة فان مصر لن تقدر على ادارتھالا ه عب دامى شرموجاب ديه العرب المصريين الق

 في سفينه ٢٥٤دل و م يزيد على المعقوھو ر سبتمبر ١٦سفينة يوم  ٤٠ ، واستطاعوا ان يمرروا والجدد
الطوارىء على السفن التي  طللتأمين التخلي عن اقسا" لويدز " األمر الذي اضطر شركة  ،خالل اسبوع 

وانتظام المالحة في  نبسبتمبر فشل مؤامرة سحب المرشدين االجا ١٥تمر في القناة وأعلنت مصر يوم 
اة و.  القن ت مصر ي م طلب د مجل ١٧ مث بتمبر عق ر  سس ن للنظ دات البريطاناالم ي التھدي ية يف ة الفرنس

ه اقتراحه  ٢٠وعقدت بريطانيا يوم .  القوة مباستخدا دن طرح داالس في سبتمبر مـؤتمرا دوليا ثانيا في لن
كيل  ا" بتش ين بالقن ة المنتفع ب  "ة جمعي دين وتطل زودة بالمرش ار م فن اختب ة س ذه الجمعي ل ھ وان ترس

وفشل ھذا المشروع بسبب اصرار مصر . ھيئة القناة المصريةالمرور في القناة دون دفع اية رسوم الى 
ه دول فكرت ر من ال ة  ٢٨وفي . على مقاومته وبسبب رفض كثي ررت شركات المالحة العالمي بتمبر ق س

د ا مع ا وفرنس ب بريطاني ويس كطل اة الس ة قن ي . مقاطع ر ف ت مص ن  ٧واعلن س االم ي مجل وبر ف أكن
يادتھا الك ى س ة عل ى المحافظ ميمھا عل اةتص ى القن ة عل وم .  امل ت ي ن داج تاك ٢٧وتلق الة م وبر رس

 .وبركتا ٢٩م ف يويماع في جنتيقترح فيھا عقد اج ةلالمم المتحد مھامرشولد السكرتير العا
 

دارة المصرية في ضمان على الرغم من نجاح اال ، وفي ھذا اليوم بدأ العدوان الثالثي المسلح على مصر
رام مصر استمرار المالحة في قناة السو د انسحاب المرشدين االجانب واحت ا ليس بع ة المالحة وفق حري

ا  ةوعلى الرغم من ان السكرتير العام لالمم المتحد. ١٨٨٨عام  نيةالتفاقية القسطنطي اوشك ان يبلور اتفاق
ع  ة جم ا حول طريق ا وفرنس ة بريطاني وزيري خارجي ة المصري ب ر الخارجي ن خالل اجتماعات وزي م

ه من .  القناة قاتمستح م تحقيق ا ت ا مم ر لبريطاني اق ان يكون افضل بكثي وكان من الممكن لمثل ھذا االتف
 . كما سجل ھيوتوماس -انوالعد

تع د السياسة االس ر عن حق دوان ليعب دأ الع ورة مب ى ث ة ٢٣ارية عل و العربي ، وليكشف عن تصميم  يولي
ا الحاق عبد ا ةراق ثوراغ" ا على سالدولين المتواطئتين بريطانيا وفرن ذر عليھم لناصر بالدماء بعد ان تع

ه .  )٣٥" (ة بھا بوسائل التخريب الدبلوماسية يمالھز وكان ايدن منذ اوائل أغسطس قد اعلن في خطاب ل
الم اصغر م.   "ر، ولكن مع عبد الناصر صان نزاعنا ليس مع م"  رر ان الع ه ق ه ان ان  نوبدا لمن حول

فرأى يده في " شبح عبد الناصر  ١٩٥٥عليه منذ مارس  طن قد تسلوكا.  )٣٦( "يتسع له ولعبد الناصر 
ي الكاشكل الم ا ف ا بريطاني ي كانت منھ وزراء .  )٣٧" ( طرق االوسشل الت يس ال ه رئ ان مولي ذلك ك ك
ؤولية نسالفر ر مس د الناص ون عب ه يحمل اعبھي وحكومت ر، مت ي الجزائ ة ف ا وخاص مال افريقي ي ش م ف

و" ويتصورون  قاطه س م ي فان اس ا الحك ر وقبولھ دوء الجزائ ى ھ ت .  )٣٨( " يالفرنسؤدي ال وكان
 .لثورة العربية نصب عينيھاادوما ھدف ضرب  عتض رائيلاس

شفت الكتب التي كوقد . االدوار ةوتحددت من خالل المؤامر ، وبدأ العدوان بعد ان جرت التھيئة له سرا
رة من قصة اكانب جوصدرت عن السويس  اجم. مرآتلثي ذا ھ وم  وھك وبر  ٢٩الجيش االسرائيلي ي أكت

ه لووجھت بريطانيا وفرنسا في ا. صحراء سيناء ان في وات " يوم التالي انذارا الى مصر تطلب انسحاب الق
افة  ى مس ن ١٠المصرية ال ال م اة  أمي ويسقن ل م " الس وات صوان تقب طة الق تالل اراضيھا بواس ر اح
. حقيق مطالبھمات بالقوة بالقدر الذي تريانه ضروريا لضمانوأال تتدخل الدولتان ...  البريطانية والفرنسية

 وكان االنذار جزءا من خطة العدوان استھدف وضع الدولتين في موضع الحكم وليس في موضع الخصم
 .اكتوبر ٣١ موبدأت القوات البريطانية والفرنسية مھاجمة مصر يو. 
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اتوقطعت عالقا،  يض االنذار البريطاني الفرنسفنفسه ر مواعلنت مصر في اليو ا وفرنس . ھا مع بريطاني
ى النصر تقاتل حت وفمبر ان مصر س د الناصر في اول ن ا ، وأعلن عب ى مختلف  موق ة عل ادة المعرك بقي

 .المستويات
روح مناضلة و دوان ب ة الع ة ،قاد عبد الناصر الشعب العربي في مصر لمجابھ فتفجرت في الشعب  ثاب

ر الجامع  ٢م في االزھر يو رناصلبد اعخطب و.  اته الكبيرةقوطا كامنةقواه ال ى منب ال من عل نوفمبر فق
 .ورمز اصالة االمة العربية ةخالدلعلم االمنارة ود يلعتا

 سنقاتل.. سيحارب من بلد الى بلد ومن بيت الى بيت وان الشعب.. ما مقبرة الغزاةئان مصر كانت دا" 
 ". سنقاتل ولن نسلم، 
د شال ددور ن" عب وراء القائ ذا ا.. "  قاتلس بح ھ عارالفأص ول ش ا  ق ي . تاريخي د الناصر ف وخطب عب

 . لشعبا حأيدن وابرز رو علىنوفمبر فرد  ٩م االزھر مرة اخرى يو
دن ، أنا ھنا أمثل شعب مصر " ل ارادة اي ستعماريين الان ا..  رينعماو تجار الحروب وال المست ال امث
 ". ماالستسال ضوا علينا القتال ولكنھم لن يفرضوا علينا فر

ا ة القن ي منطق ة ف زت المعرك يش المصري ةوترك حاب الج م انس د ان ت ن بع يناء م يتح س ع ف  ى ال يق
د وقت قصير من قر روقد اتخذ عبد الناص.  بتھا خطة التواطؤصالثالثية التي ن ةالمصيد ار االنسحاب بع
ار ولا ةالغ ة ي وفم ٢ مبريطاني دوان ورأي انن اد الع ه ابع ين تكشفت ل ل مجتت بر ح وات المصراع ك ة يلق
وقاد الشعب في بورسعيد ببسالة واستماتة .  فرنسا وبريطانيا ماسية اماسي القناة لمواجھة المعركة االقشر

 "ول ھيوتوماس في دراسته قد كما يعيوكانت بورس.  نوفمبر ٥ ميو يينوأنزل خسائر بين الغزاة البريطان
د مدى ثيرت حستوقد ا مسالتسالا تكون عن امد عاب ادة الغزو ان يقضوا . ) ٣٩" (ماستھا الى ابع اد ق وك

الثورة السالح على  مةووزعت حكو.  لون قاربا الى مبنى شركة القناةقستيبرصاص المقاومة بينما كانوا 
 .نوفمبر ٤م د الشعب يواافر ميعج

دوان تلھب حماسه كلمات  د الناصر وتحرك الشعب العربي على مدى الساحة العربية في مواجھة الع عب
نوفمبر  ٣ف العمال العرب يوم نسوھكذا .  فيستجيب لھا معبرا عن وحدة المصير العربي. ھمته يروتستث

ووقف الشعب في . في سوريا وليبيا والبحرين والسعودية لمنع البترول عن الدول الغربية لانابيب البترو
 .يھاء من القواعد االجنبية وراقب اي تحرك يجري فاليبيا موقف العد

ا دم ھامرشولد السكرتير الع دوان فق م المتحد م وتحرك العالم مستنكرا الع و ةلالم تقالته ي وبر تاك ٣١ ماس
وفمبر  ٥ مووجھت مصر يو.  مالر منه سحب استقالته من اجل السصوطلبت م.  احتجاجا على العدوان ن

ادي واالعونداء الى جميع شعوب العالم بطلب  ا الم ينھ دوان دب الم الثا دولاستجابت ف..  ضد الع ثالع  ل
دوان الثالثي.  التي شاركت في مؤتمر باندونج ذا الع السوفياتي  تحادووجه اال.  وأدانت األمم المتحدة ھ

ذر و.  دوانعرب بريطانيا وفرنسا بالصواريخ اذا لم يتوقف الضنوفمبر ب ٥ مانذارا يو د ان كان بولجانين ق
ت مصر مكن ان ينتظر منه ان يقف جانبا اذا ھوجمسوفياتي ال يان االتحاد ال" سبتمبر  ١١ايدن منذ يوم 

) "٤٠.( 
و ي ي ة لال ٦م وف ة العام ن والجمعي س االم در مجل وفمبر اص دة من ار قم المتح الق الن ف اط رارا بوق

ا ططرت بريطانيا وفرنسا الى ان توافقا عليه امام ضغضوا رأي الع المي مال م المتحدة .  الع ووافقت االم
ي نوفمبر ٧يوم  ز والفرنس تم انسحاب االنجلي ى ي .  يليينئسراواال ينعلى ارسال قوات طوارىء دولية حت

وم  ية ي ة والفرنس وات االنجليزي دأ انسحاب الق ور ٤وب ن ب مبر م وم  ، عيدس ديس حابھا ي ى انس  ٢٣وانتھ
ناء ائيل من سيرثم بدأ انسحاب اس.  د ان عاشت بورسعيد معركتھا ستة واربعين يوماعب ١٩٥٦سمبر يد

و طرة ي ي  ٢٦م مض مبر وف ريش ١٤ديس رية الع وات المص لمت الق اير تس ي .  ين رائيل ف أت اس وتلك
ى زة حت اع غ يخ وقط رم الش ن ش حاب م وم االنس تماتت  ٦ ي د ان اس ارس وبع ة فم ك اي محاول لتمس

ذي ا. باحتاللھما ر خالل االحتالل االسرائيلي ستوتولت مصر ادارة القطاع ال بسل وصمد وعانى الكثي
الھدنة يوم  طة ووزعت على خطويوارسلت االمم المتحدة قوات الطوارىء الدول. لى مدى شھور اربعةع
اة واس ٩م وفي يو.  مارس وفقا لقرارات مجلس االمن والجمعية العامة ١٨ ر القن م تطھي ل ت  تؤنفـتابري

دوفالمالحة  ع ال علطلب مص ليھا تحت ادارة الھيئة المصرية واستجابت جمي روم سور ر دف اة  رالم بالقن
 .ھا مقدما ل
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دوان الثالث ى الع ذا انتھ ل يوھك د .  بالفش ادة عب اء بقي ة جمع ة العربي ي واألم عب مصر العرب ق ش وحق
الم  ةصارا عظيما كانت له آثار بعيدنتالناصر ا ل وفي الع المدى ليس في مصر والوطن العربي فحسب ب
 . اجمع

ة ا ورة في اولففي مصر ألغت حكوم اير  ل ث ةاالتفا"  الجالء ةاتفاقي ١٩٥٧ين ة المصرية البريطاني  "  قي
ذ عتوا ة من ا منتھي يف، ١٩٥٦وبر تاك ٣١برتھ ر خ ن آخ ر م ر مص د الناص ص عب ا  ط خل ان يربطھ ك

ى دو مه االتفاقية عن التزاتضمنتببريطانيا، ومن النص الذي  وع عدوان عل ة وق ة عالجام لمصر في حال
دبيرھا االيضاحية لقرار االاالواوضحت المذكرة .  العربية أو تركيا ا بت ھا ئداتداء وباععتلغاء ان بريطاني

اء  قاتلعالفعال تكون قد ضربت جميع ا السياسية والودية بين الدول المتحاربة ولذلك فإنه يترتب عليه الغ
داء  ه االعت وم . ھذا االتفاق في الوقت الذي وقع في ن ي ا أن تعل ر  ١٢واضطرت بريطاني ا تعتب ر انھ فبراي

  . االتفاقية مع مصر منتھية 
ة التمصيرشوبا دوان عملي ر الع د الناصر اث دأھا . ر عب دوانغفب رض ا داة الع وال للف ى ام ة عل حراس

ة واشيناير قانونا لتمصير ال ١٥ثم أصدر في .  البريطانيين والفرنسيين وك االنجليزي فرنسية لركات والبن
ام  كذل ىأدو . في مصر واة القطاع الع اد ن  صوانشئت المؤسسة االقتصادية التي اشترت حصالى ايج

 .ء في الشركاتاالعدا
وسيطرت .  راسية وطيدة االركان ن الثورة خرجت من المعركةاار االنتصار في مصر، ثولعل من أھم آ

ين  م واصبح االلتحا.  وثابة مكنته من االنطالق في تجربته الثورية حعلى الشعب العربي في مصر رو ب
 . قائده كأقوى ما يكون االلتحامرته ووالشعب وث

ة ...  ة العربي اھير االم ام جم ر حاسم ھو التح ان لالنتصار أث وطن العربي ك ى مدى ساحات وفي ال عل
ة وبقاييول ٢٣الوطن العربي بثورة  دو العربي د الناصرعھا ئ ذا . ب أميم و" وھك ين الت ا ب سادس لرب احم

د ال  ةوجدت الثور ،اء وسين ةوالخمسين وجالء الجيوش الثالثية عن القنا ى درب جدي الناصرية نفسھا عل
ة لا ةورثال ةوكأنھا قائد ةاحدو ةلقد برزت مر.  ع فيهورج داعربي . ) ٤١( " ةر مباشرماضد االستع ةلجدي

اھي "  - جتننا لوقكما ي -كله  ن العربيطر في نظر الوصوأصبح عبد النا قديسا وبطال تزين صوره المق
وھكذا ولدت الزعامة ) . ٤٢" (رن اسمه بالنصر على االستعمار تويق ،مراكش واق من مسقط الى سواال

روح .  ويلةطذ قرون من االمة العربية ألول مرة  يالقومية ف ك ال ة تل وسيطرت على الشعب العربي عام
 . ي التجربة العربية الثوريةفى االنطالق لصميم عتذلك الوالوثابة 

ويكفي ان انتصار مصر . مار نتصار الشعوب على قوى االستعوفي العالم اصبحت السويس رمزا ال.. 
وسجل  ، ياسةعتزال السا قرري على العدوان الثالثي فرض في بريطانيا استقالة ايدن رئيس الوزراء الذ

ى مصر  نقتصاد البريطاني مالضراره باافشله في السياسة الخارجية و" الته تقفي اس دوان عل جراء الع
ا " السويس  وھكذا اصبحت حرب".  نقطة تحول عظمى في التحرير ال في العالم العربي ولكن في افريقي

 بمثل السويس يةعمارية محتذتوتطلعت شعوب كثيرة للثورة على السيطرة االس. ) ٤٣( "كذلك  جھاوخار
 .. معركة السويس دولقد سجل عبد الناصر في الميثاق ابعا

م التي كانت احدى االدوا ،ان معركة السويس "  ة المصرية ل ة الثوري ارزة في التجرب كن لحظة تر الب
ا فقھأو اكتشفت في ، سهنفاكتشف فيھا الشعب المصري  ة امكانياتھ ة العربي ذه ط ا األم ا كانت ھ ، وانم

ا ان في  ، اللحظة عالمية االثر ات كانفرأت فيھا كل الشعوب المغلوبة على امرھ ة ال حدود منسھا طاق
 .  " بل ان الثورة ھي طريقھا الوحيد..  ثورةوانھا تقدر على ال ،لھا 

ا سبقضو وايبدكما  -"حرب السويس " كانت  ياانتصارا س -حا مم ورة ض ياس ة يو ٢٣خما لث و العربي لي
د ان نشير ف.  لف المستوياتتيجابية التي ذكرناھا على مخارھا االثوكانت لھا آ. وللقومية العربية ي وال ب

ا ونحن نكتب عن حرب لالمجا ھذا د ع ذا  ١٩٦٧م السويس بع ى ان ھ لسياسي غطى في ار االنتصاال
ويم الھجوم العسالجانب  ةمصر والوطن العربي على مناقش ى ئسرااالكري في الحرب الخاص بتق يلي عل

ةئسراعدوان على واقع الصراع العربي االالج ئسيناء ونتا ة الجنوبي راأل...  يلي في الجبھ يبرز  م ذي س ال
وال يمكن . ١٩٦٧في سنة  محيث ستكون له آثاره البعيدة السلبية بعد عشرة اعوا ،بعد  كسلبية كبيرة فيما

ا في لن حرب السويس قبل تناول ھذه النقطة اعالفراغ من الحديث  ا حقھ امتي نرجو ان نعطيھ . آخر نك
 . ونكتفي ھنا بحديث موجز عنھا



  ٣٤

ت قحقي ويس " ة كان ول ضخ" الس ة تح وطن ا مةنقط اريخ مصر وال ي ت ديثلف ي الح ي ..  عرب ل وف ب
ة ة الدولي دت . السياس ويس " وب رب الس ا رسو" ح ين االمكأنھ دا فاصال ب اليبه ت ح ديم بأس تعمار الق س

ه  ،دخل العسكري تالعلى  دهعتماالمباشرة وا ر المباشرة وتجنب اليبه غي د بأس ين االستعمار الجدي ارإوب  ةث
ه اسنا من الحدث الخطير معنفستخلص الأن ن حاحوكان مطلوبا بال.  المي بالتدخل العسكريعالضمير ال ني

ى الخصوص .  نتصار السياسي فنغفل عن ذلكودروسه وال يسكرنا اال ق فيمولكن الذي حدث وعل ا يتعل
ادات العسكي بالجانب العسكر ه ال القي دوان ان ائج الع يناء ونت ادات رمن الحرب في س ة وال القي ية العربي

وھكذا كما قال حسين ذو الفقار صبري في دراسته .  دراسة ھذا الجانب وا فيتعمق اسية وأھل الفكريسلا
ن  ،لم تحاول قيادتنا العسكرية التعمق في دراسة حرب السويس  "يونيو  ٥عن  ذھنھا ان ب ق ب ا عل وانم

ا قلى وثيع جوريون رفض باصرار التورط فيھا اال ان يحصل ا وفرنس ة تضمن له اشتراك قوات بريطاني
وا طد شدد المعلقون السياسيون وضغوق.  "ائيل رحماية ألجواء اس ، جوية بالذاتلقواتھما او ، الى جانبه

دريجيا أس ذات حين انكشفت ت ك .  الثالثي اطؤار التورعلى ھذه النقطة بال ى ذل ة عل رز االمثل ذكر اب ون
ى دراسة ھيوتوماس عن حرب السويس د قف. الفصل الخامس من تعليق االستاذ محمد حسنين ھيكل عل

ة لخصص ذ ة " ك الفصل لمناقش ة الحقيقي دعلنصر اللالقيم ذي ت ه ضدا عيسكري ال ا حققت رائيل انھ  س
ة النصر االسرائيلي " وانتھى في ذلك الفصل الى ". الجيش المصري في سيناء  ى حكاي اسدال الستار عل

د . المدعى في سيناء ى االب وار ال أ االن زل الستار وتطف ذا الترك. ) ٤٤(" ين ان ھ ى وك ق عل ز في التعلي ي
ين .ھزيمة العدوان والتقليل من شأن العدو االسرائيلي  ان " ،  وخاصة من غير المختصين والمطلع ل ك ب

ذاتھا الذي  طھذا االفرا ذاتھا ول ة ب ة قائم ا .. جاوز حدود الموضوعية رسمھا لنا حقيق ول قاداتن فتسدر بعق
ت، سعيا العسكرية الى طمأنينة خادعة، ويھملون التعمق في درا ا كان سة مرتكزات الخطة االسرائيلية كم

 .) ٤٥(" الى استكناه اتجاھاتھا المحتملة في المستقبل 
 

رار االرونقطة اخرى حدث الت ق ھي صواب ق يناء عانسحكيز عليھا في التعلي ذي  ١٩٥٦ ماب من س ال
رة اغالق مجرى  ،صدر بعد تلقي عبد الناصر االنذار البريطاني الفرنسي  اةوصواب فك ان .  القن ن افك

ارسخت  والفكرت ي عق ر لن ف ن السياسالكثي دأين يين م ا مب ى أساس كونھم كريين عل اين والعس  .. بتينث
اصكرية في ملعسلى كا رثة حين تصرفت القيادة اا ١٩٦٧ذي أدى عام لاألمر ا ا .  ر بوحيھم وغاب عنھ

ا  اب عنھ الين وغ ي الح رة ف روف المتغي ين الظ ارن ب دأ  "ان تق ت لان المب رية الالثاب تراتيجية المص س
ـذ فيكتب لكلتيھما السالمة ةقنالالقويمة ھي ان تدافع مصر عن ا يس العكس فتضيع ھ ك ه، ول واذا . "  وتل

ذا المب ام  دأكانت التضحية بھ ام السبب مبرت انتصارا مأث ١٩٥٦ع ا ع ة فانھ ة معين  ١٩٦٧بسات دولي
 .أثمرت ھزيمة منكرة

ذا الجانب العسكري ان عدونا استخ مكان من جراء سلبية عد لقدو ام  دممناقشة ھ ة طس الخنف ١٩٦٧ع
الو. ١٩٥٦التي استخدمھا عام  را ومھين لبية م ذه الس د . ذا جاء تعبير ديان عن ھ ى شفق را رده عل اع كثي

سه نفاستعملت االسلوب "  فقال العرب لالمر طيخشى ان يحتا أنسھا دون نفللخطة  ر لجوئهعن س لسؤا
يناءبعنه في كتاالذي تحدثت  رأون ألن ١٩٥٦ ي عن حرب س اذا وضعنا ". ي ادركت ان العرب ال يق ف

 .القول مجسدا لتلك السلبية فيما يتعلق بعدم مناقشة الجانب العسكري دجانبا جانب العداء في قوله نج
ذات يلي وبائمناقشة نتائج العدوان على واقع الصراع العربي االسرا محت ھذه السلبية ايضا في عدضو ل

ق ب ا يتعل دو المفيم لحة ضد الع ة المس ف المقاوم ه توق يي ارھقت اع  ف الل الغقط ازة خ ابقين ع مين الس
ة وفي شرم ا طات الدولية على خطولقووبتواجد ا ى الالھدن ةمتشيخ وعل يج العقب ذي   ... داد خل األمر ال

ة ورة العربي ة موبقيت الج .جعل ھذا الموضوع الھام زادا لحروب الكالم والمزايدات ضد الث اھير العربي
ر للمشكك وكان لذلك كله أثره الساكالم الھمس  نلتقويم الموضوعي ومتمزقة مل تواقة متعطشة بي الخطي

 .١٩٦٧ )ايار  (على احداث مايو 
لبية مھوواضح . أعوام  ويس اال بعد عشرةلستظھر ھذه السلبية النتصارنا العظيم في ا مل ذه الس ا مان ھ

تنا م.  ار العظيمصايجابيات االنتم اما لاءضة فانھا تتن مرارمحملت لنا  مونھا ضوما عرضنا لھا ومناقش
ة اال ال ا زداد قيم ي حجنلت لبيات ولوضعه ف ن الس ياه متصار لتخليصه م اك ا.  لحقيق يس ھن ن قول يم م

 .اك أضمن من مصارحة الشعب بھاھنوليس . الحقيقة
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ة ل ١٩٥٧نعود الى عام  الذي لم يكن ھناك مفر منه وبعد ھذا االستطراد نجد ان حرب السويس كانت قم
ا نجاح ال. صار عبدالناصر والثورة العربية على االستعمارنتا دأ االول يف ةورثوقد تحقق بھ دأ ..  المب مب
ور. قضاء على االستعمارلا ى ارضھا ومن أي  يمن أ ةوبھذا النجاح تحررت قاعدة الث وجود اجنبي عل

ى ارض القاعدو. ارتباط يقيد من حريتھا د الناصر ان يتحرك من عل دور عب ذ اھداف  ة اصبح بمق لتنفي
 .وھو مطمئن الى رسوخ قدميه ، وطن العربيلالثورة العربية في مصر وا

ر ضد االستع ين عامولقد خرج عبد الناصر من خالل نضاله المري بقناعات رسخت  ٥٧و  ٥٢ي مار ب
  .التالية  مفي اعماقه وحكمت مسيرته في االعوا

ا ة ،ف قوى الرجعية المتخاذل من معارك الثورقمو ھماأول وط وارتب ذه الق المي ىھ وى االستعمار الع . بق
وقد تكونت ھذه القناعة نتيجة تجارب ومواقف خاضتھا ووقفتھا الرجعية ضد عبد الناصر وثورته، سواء 

ى االنجلعجلرا يف عانى عبدالناصر من نظرةكونذكر .  في داخل مصر او في الوطن العربي ة ال " ز يي
ة من االحالف مم كيف عانى ث.  ة الجالءيفاقاتعند ابرامه " الدنيا  االذين دوخو ة العربي ن موقف الرجعي

ى ادية في مصر لتعفئات الرجلناصر تحرك بعض البد اع ھالوحين حدث العدوان  اوضعو ال اذ او لتف نق
ا ي ة قكن انمم ا من أن ھزيم ورااذه انطالق ة ةلث د ، محقق تا وق د الناصععرض س ذه لاقف ارموب ة ھ رجعي

  .  ١٩٦١نوفمبر  ٢٥ م وطني يولا ية للمؤتمرتحضيرللجنة البه في ااي خطفموقفا موقفا 
ا  دثانيھم وى ا ةوح تعالالق ان امس ا ومك ة وترابطھ الارية الغربي ھيونية بينھ دكو. ص رائيل قاع  ة ون اس

وطن العربي قلباالستعمار العالمي في  ذ ف ، ال دايمن ة واب رابضت التجرب ذا الت د الناصر ھ ذا  طح لعب ول
 : الئقا ١٩٥٣بر منوف ٣٠ح في مر في منيا القيوح للجماھضحدث بويتنجده 

ن ترو..   بحليفتھا انجلترا طرتبااال مان اميركا مرتبطة تما"  ون ل ينا لتغضب ضان اميركا أيھا المواطن
 .  " ميركا ستساعدنااابدا ان  فال تصدقوا
دوان يولم تخف عبدالناصر حقيقة الموقف االم.  ناعةقاله عدوان الثالثي ليمعق ھذال ولقد جاء ركي من الع

ة السوي ا في أزم ا وبريطاني ا فرنس . س على الرغم من االختالف الذي بدا بين الواليات المتحدة وحليفتيھ
 ٥مويجريدة اوبزرفر لله  اصر ھذه الحقيقة وفي حديثلند عبداكرارا امار فعميل وصلتھا باالستئأما اسرا

 : قولينراه  ١٩٦٤يوليو 
ة  ، االولى العدوان الذي تم على حقوق شعب فلسطين وأرضه:  ا مسألتينلنان اسرائيل بالنسبة "  والثاني

ا كل  ١٩٥٦ لى اثبات ذلك فان احداثاھي تھديدھا المباشر وخطرھا التوسعي ولسنا في حاجة  ولى عن تت
 . االثبات 

وحميا  ، ائيلراقاما اس.. اميركا وانجلترا...  او استنتاج ى اجتھادلحتاج اتيل ال ائاسرلة االستعمار بصان 
 "ائيل راس

ا وحد وى  ةثالثھ ة الق ا ونضاليا في مواجھ ي تاريخي تعماريةاالمصير العرب ة .  الس د اوضحت معرك ولق
وھكذا تحدد الترابط .  ثياالحالف ھذه الحقيقة بجالء كما أكدھا الموقف العربي الشعبي ابان العدوان الثال

 .والدفاع عن الوطن العربي ررر مصر وتحرر الوطن العربي وبين الدفاع عن مصحالوثيق بين ت
  . وى االستعمار العالميقمار في مواجھة عة لالستيدمعارابعھا ضرورة تعاون جميع القوى ال

  
  " بلورة فكرة القومية العربية وتحديد أھداف النضال العربي " 
  

رة القوله الثورة العربية اتمن أھم ما حققكان  ورة فك د اھداف متي قادھا عبدالناصر، بل ة وتحدي ة العربي ي
د من عبدالناصر .  ي المنطلق منھا والمعبر عنھابالنضال العر ورة وبجھ ذه الث رة اففي ظل ھ ستقرت فك

  . حة القومية العربية على اسس علمية واقعية موضوعية، وتبلورت بصورتھا الصحي
رن تفت بدأت مع حديث قدلوكانت الدعوة الى القومية العربية بمفھومھا ا ة اواخر الق ح حركة اليقظة العربي

ور، .  الماضي واوائل ھذا القرن م تتبل ا ل ة فيھ ة العربي ولو نظرنا في ھذه الدعوة آنذاك لرأينا فكرة القومي
ابھام وتناقضات فيھ!أقرب الى العاطفة وتعاني من  ةكانت الفكرف دعوة ايضا محصورة في . م ا ال ولرأين

  .اجزاء عربية دون بقية االجزاء
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انيف رة تع ت الفك ي مصر كان ى ا..  ف ت دورالفعل ن ان مصر لعب ي  رغم م را ف ة تفكبي ة اليقظ تح حرك
ذعام  ا كانت من ة اال انھ ل ١٨٨٢العربي ن تس ي م ا ن ا  طتع ه اغالقھ ا ومحاولت اني عليھ تعمار البريط االس

دا يا عن ال ةسياس ا ووجھت مصر. االلسالميةو ئرتين العربي ن ھن دان  -وم ال حم ول جم ا يق رة " كم بفت
الحير م ب ان ثم. ة متميعة مليئة بالتناقفمات ومن ث د ك ا ھو اصيل أو  ةفق ا م اد متصارعة، منھ ة ابع اربع

  .ح ، تعرض عليھا بالحا ، قھري أو انتھازي دخيل
ا الرجعاوكما ار ، واقع ا االستعمار كأمرأولھا الوطنية المصرية الضيقة كما فرضھا عليھ ةدتھ ة  ي الحاكم

  .اليةنفصذاتية ا لحةكمص
و يلتثم على النقيض من ھذه المحلية المفرطة كانت العالمية االوروبية ا ا ق  ةاغراء الحضار ةجلبتھا معھ

  .الكاسحة ةالجديد
اني لھمثي كانت تلتيلي ھذان بعدان احدھما خارجي قريب العھد ھو االسالمية ا رون، والث دة ق ا لع ا تركي

  . )٤٦(قديم قدم مصر االسالمية وھو العروبة  
رتاولقد تعددت  ة التي عب ذه االبعن  التجاھات الحزبي اھ اا دع ة منھ ع صوت االقليمي  لمتصارعة وارتف

 عن انتمائھا ةوكان مطلوبا ان تبلور مصر ايديولوجيتھا المعبر. ار والرجعية الحاكمةمبفعل تكاتف االستع
  . ودورھا

أما في سوريا فقد أخذ الكفاح ضد الحكم العثماني الذي تحدى الشعب العربي آنذاك بسياسة التتريك، شكال 
وكانت . وبرزت بدايات الدعوة الى القومية العربية. فبدا الھدف العربي لھذا الكفاح أساسيا. عربيا مباشرا

رن الماضي، ظروف سوريا تختلف عن ظروف مصر التي تحداھا االستعمار  ذ اواخر الق ي من االوروب
ر ك الفت اح مصر خالل تل ذ كف ائي ةصور ةفاتخ ي النھ دف العرب ا الھ ا مؤقت ي تأجل فيھ تقالل وطن .  اس

ائي ظونالح .  ان سوريا بدورھا اضطرت حين دھمھا االستعمار االوروبي الى تأجيل الھدف العربي النھ
ر الحدود المصطنعة ووقع قادتھا الى حد ما فيما وقع فيه قادة مصر  من عجز عن االمتداد بأبصارھم عب

  . لمفروضاالتي فرضھا االستعمار مع التجزئة، او استسالم لوأقع التجزئة 
تي عاشتھا مصر وسوريا، لعن تلك ا ربية االخرى تعيش ظروفا مختلفة بعض الشيءعوكانت االجزاء ال

  .الظروفك فيھا يتخذ اشكاال تناسب تلاألمر الذي جعل الكفاح ...  وخاصة أجزاء المغرب العربي
وطن العربي ككل ى مستوى ال ة اذن عل ة العربي ة خالل  لم تكن فكرة القومي ك المرحل ورت في تل د تبل ق

ا.  من ھذا القرن لوالنصف األ ام وتناقضات فيھ ا عانت من ابھ ا قلن ة كو. بل انھا كم دعوة القومي انت ال
لى التحديد في از سماتھا ان فكرت القومية العربية فيھا افتقرت وكان من ابر. آنذاك في المرحلة العاطفية

ات وال ، بداية ظھورھا وطني يمھوتوتعرضت للوقوع في الغيبي ). الشوفينية(ات والتعصب العرقي أو ال
 ةالفكر هذھت في سوريا بين الحربين لظھررح االحزاب القومية التي طفي  ةوقد بقيت ھذه المھمة ظاھر

ى الو .) ٤٧( وعل و معم رة تق ت الفك ار مكان ن االث اس م ى اس ع  .ة طفيالعا ةعل وم ومتوق ر مفھ ذا ام وھ
دلبالنسبة  ا تق ى  ملبداية وقد حدث مع الطرح المستمر لھ ه بقي قاصرا عن الوصول ال دھا لكن في تحدي
  .لمطلوب االتحديد 

دعوةوبسبب ھذا اال كانت تتخذ شكل ردود  فتقار الى التحديد برزت التناقضات التي زاد من حدتھا ان ال
  .وتحديات محيطة لضغوطافعال في كثير من االحيان 

تج . بين الفكرة والتاريخ البعيد للمنطقة موكان من ابرز ھذه التناقضات تناقض تاريخي تمثل في الصدا ون
ديم وح ه مضعنه موقف عدائي متشنج من تاريخ المنطقة الق ة صاراتھا في رية كانت أو سورية أو عراقي

ن عكما نتج . ھي مرحلة التكونو وعجز ھذا الموقف عن تحديد الصلة بين األمة العربية وتاريخھا. ..الخ
القومية على  ةوكان في جوھره رد فعل حملة الدعو.  ھذا التناقض التاريخي تصادم بين الوطنية والقومية

روا التدعاة الوطنية الضيقة ممن قفزوا الى ا ةلفاريخ البعيد لينك رة العربي ا .ك ى ا ردويمكن ان يتب ذھن لال
ر ة كثي ة  ةأمثل ة للفرعوني ات القومي ية االحزاب والتنظيم تعراض حساس اقض من خالل اس ذا التن ى ھ عل

ة وا اكم..  والفينيقية والبابلية الخ ة والقومي ا ليتبادر الى الذھن البروز المتكرر لقضية الوطني تصادم بينھم
وتما قبل اآلخر االنيھالسؤال المصطنع حول أ على مختلف المستويات الذي من أمثلته طرح  مني أطماء ال

  . االنتماء القومي
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ة ض روحي تمثل في الصدامقوكان من أبرز ھذه التناتضات ايضا تنا ه . بين الفكرة وعقائد االم تج عن ون
ان او نصرانية ومن البعض حملة الدعوة ا دين اسالما ك يقومية موقف عدائي متشنج من ال ة لق م الروحي

د الروحي في ا. موماع ة نفسھا لوعجز ھذا الموقف عن اكتشاف او تحديد موقع البع رة القومي وعن  ،فك
الم  م دور االس ة ثفھ ارة العربي اء الحض ي بن ة وف ة العربي ون االم ال تك ي اكم ى ف رب االول ورة الع

اة الجاقوكان ھذا المو. االسالمية ى دع ة ھؤالء عل اة القومي السالمية او ة امعف في جوھره رد فعل دع
ة توھنا ايضا . ضھم في فلك الدولة العثمانية والخالفةبعخي االسالمي الذين دار آالت ذھن امثل ى ال ادر ال تب

دين ةكثير ة من ال وفي طرح السؤال المصطنع .  على ھذا التناقض في مواقف بعض التنظيمات القومي
  ...الدينية دةعقيالذي يضع االنتماء القومي في موضع التعارض والتناقض مع ال

دام ي الص ل ف ي تمث اقض طبق ا تن ات ايض ذه التناقض رز ھ ن اب ان م ر وك ين الفك و ةب ور مومفھ ة الث
ورة، عول كامل ممن وقعوا فيه من حملة الداغفا عنهونتج . االجتماعية اعي في الث د االجتم ة للبع ة القومي

دعجز ھؤالء . وأحيانا تصادم بين الثورتين السياسية واالجتماعية ا نعوق د االجتم ر البع يوعي أث  عي ف
ا ة انتصار الثور د التحرر السياسي فيھ ين بع ذ.  ووعي الصلة العضوية الوثيقة بينه وب وا ھ ذا أغفل  اوھك

  فعل ، ال يخلو من رد الءؤان موقف ھكو. للتعبير عنه ةفوا بطرح شعارات غائمة غير محددتالبعد واك
وھنا ايضا تتبادر .  مية العداء وركزوا على الثورة االجتماعيةعلى دعاة األممية الذين ناصبوا الفكرة القو

ي طرح  تراكية، وف ن االش ة م ات القومي ي مواقف بعض التنظيم اقض ف ذا التن ى ھ ة عل ذھن امثل ى ال ال
  .الذي يضع القومية في موضع العداء لالشتراكية صطنعالسؤال الم

حدد بعد المكان في فكرة القومية العربية يتداية لم وبسبب االفتقار الى التحديد ايضا الذي ھو من طبيعة الب
ح شفكان البعض ينادي بالدولة العربية التي تمتد من جبال طوروس . في تلك المرحلة ى رف مال سوريا ال

رى ياسور (العربية  ةجنوب فلسطين تعبيرا عن الوحد ة الشرق العراق .  )الكب بعض من ناحي وأدخل ال
ى المشرق العربي .  بية الھالل الخصيبالعر ةايضا لتكون أرض الوحد واقتصرت الرقعة عند ھؤالء عل

يا ي آس ي اال. ف رون مصر ف ل آخ ا رعتوادخ الا طورب. ب ي ليبي رب ف رابلس الغ ين مصر وط . بعض ب
  .واقتصر آخرون على المغرب العربي في الشمال االفريقي

ورة .. المرحلة كان ھذا بايجاز حال فكرة القومية العربية والدعوة اليھا في تلك ل تفجر ث  ٢٣مرحلة ما قب
ك  ظونالح.  يوليو العربية النواة ان الدعوات االخرى الروحية الدينية او الطبقية االشتراكية عانت في تل

ذا ظھر ا.  جضسھا ظاھرة العاطفية وعدم الننفالمرحلة من الظاھرة  اد النضال نفوھك ين ابع اد ب صال ح
  .ي سادت آنذاكلتصال في االتجاھات الفكرية افنوبرز ھذا اال.  العربي الثالثة

تعمار..  ن االس رر م ة تسعى للتح ة االقليمي اك الوطني ت ھن اوت فكان ي االجتم د الطبق ع البع  يعتصادم م
  ...  د الوحدوي القوميعوأحيانا مع الب

ديني وتتصاد آخي ال د الوحدوي  موكا نت ھناك الدينية تسعى للتحرر من االستعمار والت ومي مع البع الق
  .ومع البعد الطبقي االجتماعي

عى ل..  ة تس ة الطبقي اك األممي ت ھن تلتوكان ن االس رر م ة عح ة البروليتاري ورة العالمي مار والنتصار الث
  . ومع البعد الروحي الديني  مع البعد الوحدوى القومى موتتصاد

ا..  ة تسعى كوكانت ھن ة العربي ى القومي دعوة ال را ال ل او تتصادار للتحرر من االستعم اخي ع  موتغف م
  . البعدين الطبقي والروحي

برت عن ھذه االتجاھات تنظيمات سياسية كانت كثيرا ما تتصارع فيما بينھا وتؤكد على تناقضاتھا عوقد 
  . الستعمار والتخلفان بيجتمعة ومي بينھا سالثانوية بدل ان تخضعھا للتناقض األسا

ا  ا وقادھ ي فجرھ ة الت ورة العربي اءت الث يوج ال العرب اد النض ق أبع ة بعم ر واعي ت  ، عبدالناص فأنھ
ى أساسھا اھداف النضال العربي ، األبعاد كالحاد بين تل نفصالاال ة  ، وحددت عل رة القومي ورت فك وبل

  . فدخلت الدعوة القومية مرحلة النضج.  العربية وخلصتھا من التناقضات وأرستھا على أسس علمية
ا " ي اعتبرھا من لتالعربية ا ةلناصر عن الدائرتحدث عبدا) فلسفة الثورة(في  ثالث وأوثقھ دوائر ال م ال اھ

ا ووصفھا  ا بن ا " ارتباط ا ونحن منھ دائرة من ذه ال أن ھ ذا ". ب ا ھ وم عليھ ى يق ال موضحا االسس الت فق
  ... العتبارا
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نابوحين وقعن ، س األزماتنف، وعشنا  س المحننففلقد امتزجت معنا بالتاريخ وعانينا معھا "   كا تحت س
  . س السنابكنفل الغزاة كانوا معنا تحت خي

ديني في حدود عواصمھا  عالشعاا، فنقلت مراكز  وامتزجت ھذه الدائرة معنا ايضا بالدين ة،  ،ال من مك
اھرة  ى الق م ال ة ، ث ى الكوف ه. ال ي اطار ربطت ا الجوار ف م جمعھ ة وال ث ذه العوامل التاريخي ة ماكل ھ دي

  ."  والروحية
ة مقومات وحدتھا ةعبد الناصر حقيقة وحدة االمة العربية، وحد وأعلن رة شو.  بعلمي رح في خطب كثي
و.. ذلك كله بت ٢٨م وقد انطلق صوته من على منبر األمم المتحدة ي ة  ١٩٦٠بر مس ا األسرة الدولي مخاطب

  :  الئوقا
ة ھي .. اللغة ةوحد مائربية داعلألمة ال لقد كانت. ة اننا لنعلن اننا نؤمن بأمة عربية واحد"  ووحدة اللغ

دة ر وح اريخكو. الفك دة الت ة وح ة العربي ت لالم د..  ان دة الضميرة ووح اريخ ھي وح رى . الت نا ن ولس
  ". ھذا االساس من أساسا قوميا أمتن

وطني ا اق ال د الناصر أن يتضمن الميث ذوحرص عب يل عب ف ه للش ايو  ي قدم ات  ١٩٦٢م ات مقوم اثب
  .القومية العربية

  .لوحدة بين شعوبھاا ألمة العربية لم تعد في حاجة الى ان تثبت حقيقةاان " 
ك  اصبحت حقيقة ولقد تجاوزت الوحدة ھذه المرحلة  ة تمتل ة العربي ه يكفي أن االم الوجود العربي ذات

  . لفكر والعقلااللغة التي تصنع وحدة  وحدة
  . مير والوجدانضنع وحدة التص ويكفي ان االمة العربية تملك وحدة التاريخ التي

  ."  وحدة المستقبل والمصير ويكفي ان االمة العربية تملك وحدة االمل التي تصنع
ة ان في القومي د المك د الناصر بع ة الع وحددت الثورة العربية التي قادھا عب دعوة  لوحققت شمو ،ربي ال

ا داء اذاعة صوت ال. اليھ ان ن ذي اعفك ق نرب ال ر ١٩٥٣في صيف  ةول مرألطل  ن احدىم ةجمل ددي
  :ل صر تقولناعبد ا خطب

  يمتد الوطن العربي من المحيط االطلسي الى الخليج حتى ، كلنا سندافع عن عروبتنا ،كلنا سنعمل  "
  " العربي

  : حين قال ١٩٥٦م باعالن الدستور عا وقد أكد عبدالناصر ھذا التحديد الشامل في خطابه فى االحتفال
د من ا لمح"  ي يمت ان العرب ىان الكي ي يط االطلسي ال يج العرب ا ش.  الخل دعكلن ي .  ب واح شعب عرب

ا في الحر واحد، اتفين من اجل حقن ا متحدين متك ة ، نكافح جميع اةي ا في الحي افح .  ومن اجل حقن نك
د الحرب عكما قط ،ى وضد أعوان االستعمار، ولن تنقطع اوصالنا مرة اخر جميعا ضد االستعمار، ت بع

  ."  العالمية االولى
رة القووأ اريخي لفك د الت ة موضحت الثورة العربية بجالء البع ك من خالل النظرة العلمي ة، وذل ة العربي ي

ة خلتاري ه متصلة متتالي ة في ة العربي ذا ثومن . المنطقة الذي يؤكد بأن مراحل نضال االم ان جذور ھ م ف
د ا.  النضال تمتد عبر الزمان الى الماضي البعيد ة ق رن تكواذا كانت االمة العربي ة في الق ا كأم مل تكونھ
  .فان اصولھا تمتد في المنطقة عبر آالف السنين السابقة مالھجري االول بعد االنطالق العربي باالسال

ل المصري وأوضح الصلة بين حاضر اانطلق الميثاق الوطني في حديثه عن جذور النض ةمن ھذه النظر
ديم وحضاراتھا وحسم في مس.  قريبلاالمة العربية وماضيھا البعيد وا ة الق اريخ المنطق ألة الموقف من ت

ه م ي. في داء المتشنجو تف تعارض اموق دعفل ه بالع ر عن اقض يعب ا ا ، ن ا اقليمي ى نتھأو موقف ز ال ا يقف ازي
اء  ر االنتم د لينك ياالماضي البعي راب.  لعرب وعي بت ف ال بح موق ا اص ة،  طوانم اريخ المنطق ل ت مراح

م الحاضر لمن عبرة ھذا الماضي  ةواالستفاد ، اريضاث حرللعالم من تزاز بما قدمته المنطقة عتواال فھ
  : وھكذا سجل الميثاق. ل قبتوبناء المس

اك سدود ،ضي لمامنذ زمان بعيد في ا"  م تكن ھن ة  ل ة العربي ا األم ة التي تعيش فيھ الد المنطق ين ب ب
  .االن

ارات ا ا واحدة  خاريلتوكانت تي ا ،التي تھب عليھ ذا كانت مساھ كم ى ھ أثير عل ة في الت متھا االيجابي
ة.  مشتركة التاريخ ا ومصر بالذات لم تعش حياتھا في عزلة عن المنطق ل كانت دائم ا، ب  -المحيطة بھ
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ل ثر فيما حولھا وتتأثر به، كما يتفاعل الجزءتؤ.  االحيان بالوعي وبالالوعي في بعض ك .  مع الك وتل
  ."  ني صا نع الحضارة المصرية واالنسا نية االولىالفرعو تظھرھا دراسة التاريخ ةحقيقة ثابت

ة ومصر بمكن الحديث عن كل جزء تومن ھذه العملية ال ه عن المنطق اق في حديث ا الميث ق منھ ي انطل
  .عربي، فيشدد الموقف االيجابي من حضارات المنطقة جميعھا وتاريخھا القديم عموما

ه  ،ض التاريخي المصطنع قد ھذا التناوجور علميا المتتبع ألقوال عبد الناصر انه لم يستشع ظويالح بل ان
  .ربيةعالقومية ال مكد مفھوؤعلى العكس استفاد من البعد التاريخي لي

رايمان العرب بالقومية سابق لثورة مصر بكث"..  م  . ي ورة عدة محاوالت ول ل الث د حاول العرب قب ولق
  ". ةلقديما ةلنفس الفكر ة تكن ثورتنا اال قوة دافعة جديد

  )......ودرو ويات انىطمع الصحفى البري ٥٩ -١ -٢٨حديث نشر في (
ة آالف السنين ير في ھذا المجال الى امتداد جذوريشوكان عبد الناصر كثيرا ما   االمة العربية في المنطق

ناية بأثار الحضارة المصرية القديمة، ولم يلتفت لالصوات التي عكما أنه حرص عمليا في مصر على ال. 
ذا  .العربية بماضي مصر البعيد ةانت من ذلك التناقض حين وجھت النقد لمظاھر اعتزاز الثورع ان ھ وك

االموقف العلمي من ا ه عبدالناصر تالت ذي وقف اق كواحدة من ضمانات تمكن كريخ ال ره الميث ا ذك دا لم ي
  :  ى من توفيرھا وھيعبالنضال الش

ذا االنسان  صرمن ناحيةلتاريخ وأثره على االنسان المعااوعي عميق ب"  درة ھ ة اخرى لق ، ومن ناحي
  ". لتأثير في التاريخاعلى  بدوره

وعي ا ةلعوبسبب ھذا ال ع في منطق ائق الواق اريخ، وبحق ق بالت وطن العربي حل عبدالناصر مشكلة  مي ال
وميينطبين الو مالتصاد ين والق اد لالقليمي ا فذ موقواتخ.  نية والقومية التي برزت تعبيرا عن التطرف الح

ى السواء ةالقومي عريقوم على االعتراف بوجود المشاعر الوطنية والمشا ا عل رى تناقضا بينھم . ، وال ي
ومي اء الق ر االنتم ى ولتنك ة لتطغ اعر الوطني ف رفض تضخيم المش ذا الموق ى ھ د عن ذا  وق ى ھ ، وتجل

رفض  ة االبقال ام نفوة عقب نكس ام  ٦١صال ع ة ع ة الھزيم ين تحرك اال ٦٧ونكس ون ونشطت ح قليمي
د أار المشاعر الوطنية من اجل تككما عني ھذا الموقف رفض ان.  الحرب النفسية ضد االنتماء القومي كي

وازن .  غالة القوميين بعض وھو ما فعله . وميقماء التاالن فكان موقف عبد الناصر تعبيرا عن تحقيق الت
ة ة والقومي ين الوطني ذي ير... ب وازن ال عالت ردوده لصالح ج ة م رة القومي ت الفك د .  تثبي رح عب د ش ولق

ي تياس الناصر رأيه ھذا في مناسبات كثيرة، كما جسده عمليا ف ى الخصضواو. ه س ام وحه عل د ع ص بع
ع تحين ركز الغرب على ت ٦٧ ةنب ة في المنطق و المشاعر االقليمي يس . م أله جيمس رستون رئ وحين س
اك ازد"  ٧٠ -٢ -١٥في  مزحرير نيويورك تايت اد في الشعور ھل ھن ة المبالوطني د )ريةصي ،أجاب عب

  :الناصر
ة الثعور االكشكان ال ٦٧قبل سنة  " ة عر ظھورا ھو الشعور بالقومي د سنة  ،ربي ظھر ايضا  ٦٧وبع

ا غرف انھم عرضوا علينا صيععور بالقومية العربية، وأظنك تشطنية المصرية الى جانب الوالشعور بال
. عور بالقومية العربيةشوھذا ھو ال.  لكذعلى د ولم يوافق اح ، ھاحدوب من سيناء حاتنص على االنس

  ".لحقيقة انه ليس ھناك تناقض بين الشعور بالقومية المصرية والقومية العربية او
وط ختالف في الواقع الحالي ألجزاءارف عبدالناصر بوجود عتما اك ى سال ه عل ال ؤن العربي في اجابت

رئيس مج ةل ة في  ل وك األميركي ه  ١٩٦٨ -٣ -٤ل روابأولكن د ال ة نحو الوحدة وأك د توجه األم ي  طك الت
  .بينھا تجمع
وانين ا وعلى سبيل المثال فاننا ، ختالف أمر طبيعيالا"..  يمنافي  ةصريلملم نستطع ان نطبق الق .  ل

ة في األسرة الواحدة و.  ومن العسير ان تكون ھناك وحدة كامل ة  ةكنت أتحدث عن الوحد موي العربي
لكن العالم العربي كان متحدا في  ةوحدة الدستوريلكن اتحدث عن اأفانني لم  ٥٨ -٥٢ا بين سنوات فيم

ام دفنا.  يوم من االي زال ھ ا، و األشياء التي توحد بين الوحدة ال ت رق بين ن ر من التي تف ا اكث ومن . ن
ثالث  ينضم اليھما مث يتفق شعبان على االندماج في شعب واحد فقد.  لى وقتاتاج يحالطبيعي ان األمر 

  ." وھكذا
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ي من مصر ا ةعتولم يخف عبدالناصر كعرب را عن المشاعر الوطني ه في  ، زازه باسم مصر تعبي ولكن
را عن الھدف  ذي يشمل مصر وسوريا تعبي ة المتحدة ال ة العربي ن بفخر اسم الجمھوري الوقت نفسه أعل

  . عنىوتمسك بھذا  االسم بعد االنفصال ليؤكد ھذا الم ، القومي
ارز يكرة القومفكذلك أوضحت الثورة العربية البعد الروحي في  اقض ب رة من تن ة العربية، فخلصت الفك

ة ة العاطفي وعي . عانى منه بعض دعاة القومية في المرحل ة في توضيحھا من ال ورة العربي وانطلقت الث
  .بأھمية البعد الروحي في صياغة فكرة القومية العربية

ورة في متناول عبد الناصر ھ د الروحي بالحديث في فلسفة الث وطن عذا البع ة ال ه عن منطق رض حديث
  فرأى لشعوب المنطقة. العربي وعناصر قوتھا

اقوائص ومصخ"  ي جوھ ت ف ات وحضارة انبعث ثالث م ماوية المقدسة ال ان الس ن ق ، االدي ط وال يمك
  ". محاولة بناء عالم مستقر يسوده السالمفي  اغفالھا
  ..العربية التي من مقوماتھا الدين ةلروحي في تحديد الدائرى البعد الوتج
د"  ذه ال ااامتزجت ھ دي ئرة معن ز االشبال ت مراك ى ع اعن فنقل ة ال دود عواصمھا من مك ي ح ديني ف ال

  ."  القاھرة الكوفة ثم الى
  .العربية ھذا البعد في الفكرة القومية ي الذي سجل اھميةطنوكان البعد الروحي احد منطلقات الميثاق الو

  ".المنطقة التي ھبطت عليھا رساالت السماء  يفوھو يعيش :  ـد في رسالة االديانقان شعبنا يعت" 
ا لتتحقق افن تومبي لشعا ات التي تمكن النضالنكما أورد الميثاق القيم الروحية كاحدى الضما ورة لثيرھ

  : وھي
ل التي با ، وبرسله ورساالته القدسية  ايمان ال يتزعزع"  ى االنسانية في ك الحق والھدي ال ا ب بعثھ

  ". ومكان زمان
  : قالحين  وأكد الميثاق أھمية القيم الروحية في اسعاد االنسان وصنع التقدم

د"  ة الخال يم الروحي ادرلا ةان الق ان ق ن األدي ة م انة نابع ة االنس ى ھداي ور  عل ه بن ى اضاءة حيات ، وعل
  ."  بةمحوال من اجل الخير والحق حه طاقات ال حدود لھانعلى مو ، االيمان

  :اء في جوھرھا فكشف عن حقيقتھا الثوريةمونظر الى رساالت الس
  "..نسان وسعادته الانسانية استھدفت شرف ا سماء كلھا في جوھرھا كانت ثوراتلان رساالت ا" 
ألة لوخ ا، وحسم في مس راكم عليھ ا ت ة مم يم الروحي دين في جواص الميثاق الق ين ال ق ب ين لتفري ھره وب
دينا ة لل تغالل الرجعي ه ب.  س ذي وقف ل ال ف رد الفع اوز رافضا موق ا وتج ا علمي ذ موقف اة عفاتخ ض دع

  .مية الطبقية من الدين في المرحلة العاطفيةماأل ةالقومية أو دعا
تج الت ، ةالحيا ان جوھر الرساالت الدينية ال يتصادم مع حقائق"  في بعض الظروف من  مادصوانما ن

د محاولة ك بافتم الرجعية ان تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة التق ه تتصادعوذل  مال تفسيرات ل
  ". السامية مع حكمته االلھية

  .وحدد الميثاق الصلة بين الدين والعلم
ل"  ا تصوير متكام م الحق ھم ق، والعل دين الح ود ان ال ب الوج د حق .  لجوان ان يؤك وھر األدي ان ج
  ". الحياة الحرية وفي النسان فيا

  ين وبين التعصبلدوفرق الميثاق بين التمسك با
 والتعصب ھو الحاجز. وااليمان بغير الحرية ھو التعصب .الصلبة لاليمان ةان االقناع الحر ھو القاعد" 

ل  ويترك اصحابه بمنأئ عن ، الذي يصد كل فكر جديد ه جھود البشر في ك ذي تدفع التطور المتالحم ال
  ."  مكان

  .طالقتھاانربية وتحقيق عفي تكون االمة ال مالميثاق دور االسال حد اوضوأخيرا فق
ة وأ"  ذه الحقيق رز ھ وءا اب المي ض تح االس ان الف ر عمر انوك ن الفك دأ م ا جدي ا ثوب نع لھ ا وص المھ

  . والوجدان الروحي
ار د...  االسالمي يخوفي اطار الت ى ھ د  رسالة يوعل أعظم االدوار) ص(محم ام الشعب المصري ب  ق

  ."  الحضارة واالنسانية دفاعا عن
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رة بوع د الروحي في فك دا البع اني مؤك ذه المع ع ھ لكيته عن جمي ه ومس ه وأعمال ر عبد الناصر في أقوال
ة ةتلھما االرادسالقومية العربية وم ة العربي ة لالم ان ذل. الجماھيري روة  كوك يا في صنع الع عامال رئيس

ورة ذفھ.  يدفي تأثيره القيا ةية كبيرعالفوذا  ، د والجماھيرئالوثقى بين القا ق صيحة الث ا عبد الناصر يطل
  .حيوفيضمنھا المعنى الر ١٩٥٣في أغسطس 

ى الموت  ،وجاھدوا في هللا حق جھاده  اصبروا وصابروا...  أيھا األحرار في كل مكان"  واحرصوا عل
  ."  ةم الحيالك توھب

ور عالناصر الى الجام يتجه عبد ١٩٥٦م وحين يدھم مصر العدوان الثالثي عا  ةاألزھر ليطلق صيحة الث
  :  من على منبره معلنا

  ..... ".سنقاتل "
اريوس  فيقول.  وينقل عبد الناصر في شرحه لمفھومه للدين في مناسبات عدة ريم االسقف مك في حفل تك

  . حي والبعد الوطنيون البعد الريب طمبينا التراب ١٩٦١يونيو  ٣ ميو
ا"  دي طاالرتب ين ال ين ب ق ومت ة وثي ل ،ن والوطني وة  فك ن دع وة دي ا دع ا  ،منھم ل انتفاضة منھم وك
ة .نتفاضة وطنيةا داء الحري ة ن اني ، وھي في الحقيق ور هللا والث ذا ال أحدھما من ن ور نمن انعكاس ھ

  ". ر البشرئامعلى ض
  : عن الدين ١٩٦٢فبراير  ٢٢م في عيد الوحدة يو لويقو

  ، وضد االستعمارعي الدين االسالمي ضد الظلم االجتما .واة بكل معانيهھو دين العدالة، ودين المسا" 
ة والمساواة  تعان الدين االسالمي كان أول ثورة وض. بكل معانيه المبادىء االشتراكية الخاصة بالعدال

"  
دين من بعضروي وااألحزاب  د عبد الناصر على الذين ھاجموا تمسكه بال ول ي ة في المشرق فيق  ملقومي
  : سكندريةة االمن جامع ١٩٦٣ليو يو ٢٨

  ...الدين ھو الذي يجمع بين فئاته...  انه شعب طيب ا شعب دين تمسك بالدين وبھذا نشعرنشعب"... 
ين الحرامئدا ثورتنا كانت... الدين ھو المرشد الصحيح لكل انسان ين الحالل وب ورة ...  ما تفرق ب والث

ن عب م ا .  الش دينفاحن ك بال ا نتمس ر ان احن د.  نتخ ل واح ه  ك ك بدين لم يتمس ه المس ا لدين ا وفق من
  . السليم ، الطريق ألن الدين في ھذا يمثل الطريق الصحيح ، بدينه والمسيحي يتمسك

  ، فنحن نقول ان األفكار الملحدة ھي ھي أفكار عفنة يعتقدون أن األفكار الدينية" البعض " اذا كان 
  الشعب وھي األفكار التي ةاألفكار التي تعبر عن اراد لدين ھيواألفكار المبنية على ا... األفكار العفنة
  ". تنمو وتترعرع

ة، وفي عالموقف االيجابي ال اھذ اھير العربي د الجم دين استقطب تأيي د الناصر من ال ه عب ذي وقف لمي ال
اليسار و. اليمين االنكماشي يراه بدعا وتجديدا وادعاء... اليمين واليسار ىقو منفسه كان محل ھجولوقت ا

ذا . ) ٤٨(األنغماسي يراه رجعية وتأخرا  ة فول ورة العربي ة الث م ايديولوجي وى عن فھ ذه الق د عجزت ھ ق
 زت قوى اليسار علىعجكما . وبعدھا الروحي وبالتالي عن االلتحام بجماھير األمة العربية وبعبد الناصر

ة التي  ىلخصوص عن ادراك القوا ةتفااليجابي يم الروحي ا الق اھيرا في جرھ د ... لجم ه عب ا أدرك وھو م
هالالناصر بعمق وأحسن ا تفادة من ته كو.  س ي معرض مناقش ا أوضح مطاع صفدي ف ورلم ة الث  ةعالق

ه  ة الديني ا" الناصرية بااليدلوجي يس رصيد االنفع و لفل ة، مجرد ق ات التقليدي اھيري بالغيبي لبية  ةالجم س
ة  ادائتخلفي ل ا.  م ف نتا نب ذا الرصيد تتوق ىئھ ه عل ادر ةاالراد ج ية الق ى اس ةالسياس اه تعل خدامه باتج
ة فأھدا ة وتقدمي إ.  أيجابي ة واالخالصف اھيم العدال ور لوالتحابب والتعاضد والنضا ، ن مف ة الث  ةلحماي

، يمكن تحويل رصيدھا من ة ايجابية خطير في أھداھ،  اصلةلفوالوطن والزعامة الثورية في اللحظات ا
انفاال اھيريال لع ى..  جم حبھا  ال ة وس ة واقعي ايا تقدمي ة قض ي مخدم تثمار السياس لطة االس ن تحت س

 م الصافيرح المفھوطدين وانما لالتقليدي ل للمفھومم يستسلم لھذا علما بأن عبد الناصر .  )٤٩( "الرجعي
  .ستراتيجية ثابتةان تكتيكا مرحليا وانما كان كھذا لم ي ولذا فان موقفه.  له

ايالثابت ووعيا لدور القوانطالقا من ھذا الموقف  د الناصر  مم الروحية في الصمود أم ن عب النكسات أعل
و و  ٢٣  مي ة مباش ١٩٦٧يولي د النكس ار رةبع وري والطھ اء الث عب بالنق ع الش ه م ي معرض مطالبت  ةف

  .الثورية



  ٤٢

   " بھا مصاعتبد من التمسك بقيم الدين واال ال "
ه  يم الروحبتوعبر عبد الناصر عن ايمان ة النضاأثير الق ة في متابع ا مع الم لي وري وبترابطھ ر شاعالث

  .ةكسعلى الن مونضرب مثال بخاتمة حديثه بمناسبة مرور عا. القومية
الثقة بالنفس على الحق  إنف ة ،بالنفس غير متردد انولتكن ثقت ل ،لشعاع األم  مفلنفتح صدورنا اليو" 

ة ل حق وناصره  ھي الثق ا صاحب ك ا هللا ر ،ب يكن رض ةول ي حم ھدائنا طتح ل ش ه . بك تكن روح ول
د أن  القلب جاعة العقل وشجاعةشأزر أبطالنا ولتكن لدينا من لدنه  شديا مالقدسية عز ا ال ب رر م ، لنق

 عزيزا واضحا ام، نصرا كريلتحقيقه  قالونحقق ما ال بديل على االط نقرره ونتحمل ما ال بد أن نتحمله
."  

ان ب د الناصر عن االيم ر عب ا عب ودوكم ة وق ور االقيم الروحي ر ة ،للث دين الروحي  طبارأى الت ين البع ب
ر ف  الديني والطبقي االجتماعي ة وليكون التغيي ورة االجتماعي ا للث طرحه على الجماھير ليكون الدين دافع

  .٦٢ومن أقواله الكثيرة في ھذا المجال قوله في يوليو .  االجتماعي تعزيزا للدين وقيمه
دل االشتراكية ھي ال"  ة والع ة ،كفاي ة االجتماعي تخلص من االستغالل.. ھي العدال ذا ..  ال االشتراكية بھ

  ".أبى أن يكون الغنى ارثا والفقر ارثا تة هللا عشري..  شريعة هللا.. ل المعنى ھي شريعة العد
  .والجيزة ةألعضاء المكاتب التنفيذية بالقاھر ٦٨وقوله في مارس 

 القرون الوسطى حقق أول تجربة اشتراكية في العالم م فيمرارا ان االسال لناقننا دين اشتراكي وكما يد" 
 ".  
رازاھو ون إب ه أن يك و حرص علي ل ل ديا كفي ا عقائ د الناصر توازن ق عب ذا حق دا  ك دين وتجدي لجوھر ال

  .متطلبات العصر ملتعاليمه بما يالئ
**  

ور د الطبقي  ةوأخيرا أوضحت الث ة بجالء البع رلفالعربي ة القومي ةك ارز صخلفة العربي اقض ب تھا من تن
ذا المجاو.  ةطفيالعا ةفي مرحلة الدعو نهعانت م ر النضا لانطلقت في ھ العربي  لمن وعي أصيل بعب
  .  عموما لمقة وفي العاطيل بحركة التاريخ في المنصووعي أ،  بة على مدى قرونقحله المتعاافي مر

وركعن اجتماعية فضال  ةالعربية ثور ةھكذا برزت الثورو ا ث ة ةونھ ة .  سياسية وحدوي واستقرت القومي
ا ١٩٥٩ح عبد الناصر ھذا المعني في فبراير ضقد أولو. ماعية في أحد أبعادھاتاج ةالعربية كفكر  لحين ق

:  
داء عاطفي.  ھي فلسفة اجتماعية امان ،حركة سياسية  طان القومية العربية ليست فق"  ا ن وھي  ، انھ

 ،وكما ھي شعارات . ستراتيجية، ولكنھا قبل ھذا كله فلسفة اجتماعيةا مصلحة مشتركة، وھي ضرورة
د أن تكون قضية . ا تخطيطا اجتماعياضبد أن تكون أيال ةاقتصوكما ھي جموع وحشود ال ب . ادية كامل

أ ال ،اس موكما ھي طاقة ح دا وعرق ى شمول الئق .  بد أن تكون جھ رجم ال د أن تت م ال ب ا ھي حل وكم
ة ط، وذلك انه ال كرامة لجائع وال قوة لمريض وال  تلك ھي الغاية للقومية العربية.  لجميع العرب مأنين

ه  ،ده غ لىا ئنمقاومة وال صمود لمن ال يطم لمن ال بيت له وال ا يكفل ه مجتمع أن حول ولمن ال يشعر ب
  ". تهييسلبه حقه وال يستغله ومن ثم ال يھدد حر ويرعاه ال

  .يوليو منذ أيامھا األولى ٢٣ورة د اتضح في ثقوكان ھذا البعد 
  :ضح وب وأوعلشل لسفة الثورة عن الثورتين السياسية واالجتماعيةفوقد تحدث عبد الناصر في 

اء ث ،جتماعية تتصارع فيھا طبقات الشعب اال ةان الثور"  ة ألبن ا يحقق العدال ى م ا عل م يستقر األمر فيھ
  ..الوطن الواحد

  ".ي وقت واحد فن بھا شعبنا ھي ان تعيش الثورتان معا لة التي امتحئوان التجربة الھا
ادىء . ماعيةتاالج ةيوليو منذ أيامھا االولى وجھة الثور ٢٣ ةوھكذا اتجھت ثور ك من خالل المب ان ذل وب
ذ. الستة التي أعلنتھا ق وھي لا اوسارت في ھ ة أصيلة متطورتخطري ة عربي ورت  ةوض تجرب ى بل حت

ادراالشتراكية باعتبار أن ا فھد ى تحقيق مجت ةالشتراكية ھي وحدھا الق دلمعل ة والع ى  ع الكفاي ، وعل
ة ةالتعبير عن البعد الطبقي في فكر ة العربي دو.  القومي ذا الھ ان ھ ا  ينانعكاس أم فك اريخ العربي بم للت

  . ا تفاعل فيه من قيمماستقر فيه من مبادىء و
  . ن بوضوحتضم ١٩٥٧ برفمتحاد القومي في أول نواألساسي لال موحين صدر النظا



  ٤٣

اعي "  تغالل السياسي واالجتم ن االس اوني متحرر م وقراطي تع تراكي ديم ع اش ة مجتم ه يھدف القام ان
  ".واالقتصادي 

يا محددا لھذا الھدف مضمن شرحا علت ١٩٦٢وحين صدر الميثاق عام . وھكذا تحددت االشتراكية كھدف
ه بھدف . ومضمونه ودعاماته وحتميتهمنطلقاته  ينوفصل في تب. تجاوز به مجرد طرحه كشعار ا قرن كم

وال يتسع المجال  ،انب من الميثاق حوالي ثلثي عدد صفحاته لجوقد استغرق ھذا ا. الديموقراطية السليمة
  .. برؤوس اقالم من تحديداته وانموذج لنصوصه  الستشھادات طويلة منه ولذا نكتفي

  ... كية االشتراريقھا طـاعية مجتالحرية اال" 
  ..لعدل لكفاية وااشتراكية دعامتھا اال
  ..االشتراكي حتمية تاريخية لحلا

  "  ..الصحيح للتقدم  ة اليجاد المنھجالءمراكية العلمية ھي الصيغة المتاالش
  ..يق أھدافهق، وتكريسھا لتح ا في يدهھالسلطة كل عووض.  بعللش ةان ا لديموقراطية ھي توكيد السياد

ي تراكية ھ ة مجاق ان األش دمتام ة والع اج ع الكفاي ع االنت رص ، مجتم افؤ الف ل وتك ع العم ل ، مجتم
  .. ومجتمع الخدمات 

  شتراكيةان الديموقراطية ھي الحرية السياسية، واال
  ".حقيقية ال الحرية حا، انھما جنا كن الفصل بين االثنينموال ي ،جتماعية الة ايھي الحر

تلدد الميثاق السبل الالزمة وح ت.  راكيتطبيق الحل االش ذا الت رقواس ة من خالل طھ ى أسس ثابت ق عل بي
ادىء لتطفأصبح ا ، ةالتجربة العربية الثوري ة بأسلوب ابيق العربي لالشتراكية معبرا عن مب ورة العربي لث

  .االشتراكية العلمية
د مولقد قا ذا المجال كقائ ى االشتراكية والتبشيربھا، وحقق في ھ دعوة ال أعظم دور في ال  عبد الناصر ب

رلت ات كثي ه تنظيم تطع تحقيق م تس ا ل اھير م ه الجم نين ةتحم ب دى س ى م دعوة .  عل ي ال لوبه ف ز أس وتمي
ث .شعب لث نفذ الى ضمير احيوالسھولة ب ميةوالعل ةبالبساطير والتبش ى ذ الونضرب م هطاك خلعل في  ب

   : حين يقول  ١٩٧٠مايو  ١٦مؤتمر المبعوثين يوم 
ا للناس  طونبسبنأخذ األمور بمنتھى البساطة "  ه ، يعني ان ا عاوزين اي اھي االشتراكية احن ، بنتكلم م

ات زي أي  ا عاوز اشغل االوالد واجوز البن ه اسألوني ؟ أن نوبة قعدت مع ناس وبأقول لھم أنا عايز اي
  .. عائلة 

ده  ذا نبسطھا ك ة ، الزم نعمل زراعة ، والزم ... طيب كيف نستطيع أن نحقق ھ يبقى الزم نعمل تنمي
وبكده نبقى فعال بنحقق الھدف أو بتقول عاوزين نمنع استغالل االنسان . عمل صناعة والزم نعمل كذا ن

  " .  لالنسان
  : ر االنتاجمفي مؤت قولوي
ل .. ن وليست شعارات ذات طني ،ان االشتراكية ليست متاھات فلسفية  " ة بيت سعيد لك انھا في النھاي

ة ..  ھيئين للعمل رجاال ونساءالقادرين او الم لعلى عم ميقو ، ةأسر بيت مفتوح للصحة والعلم وللثقاف
ره ضمظلال باألمان االجتماعي  اعال مع غي وت السعيدلن امد المفاجآت متف ا في أمر  ةبي مشتركا معھ

  ."  وبأمور العالم الذي يعيش فيه نهر وطمالعام بأ ماالھتما
ه  ه باالشتراكية من اعتراف د الناصر في ايمان د  عبالصراوانطلق عب د الطبقي بع ه أن البع الطبقي ووعي

  :١٩٥٤ابريل  ١٩يقول في  ه و نرا االخرى أساسي في فكرة القومية العربية يتفاعل مع أبعادھا
  .صبھا بغير حقتبين الفالح وصاحب األرض التي اغ ةئممن أجل لقمة العيش كانت ھناك معركة دا" 
ة مسيطرة.  بقاتطدون نستطيع ان نقول اننا كنا نعيش في مجتمع ب ال ة مستغلة وطبق ..  كان فيه طبق

دھات ه طبقةيوكان ف ، بقة متحكمةطكان فيه  ل جھ ك .. عمل وتبذل ك ة لتستفيد تل ة لل أقمثالتي تالطبق ي
  .."  ھذا الشعب

  :١٩٦٥ طسأغس ١٥ مر المبعوثين باالسكندرية يومفي مؤت لويقو
  ."  فيه اللي بيملك أرض وال يملك أرض  اللي فيه.  ع طبقيارصوفيه  ةفيه عندنا طبقات كثير" 



  ٤٤

ذويب افي  ورأى عبد الناصر أن حل الصراع الطبقي يكون بحل التناقضات لمية وت لمجتمع بالوسائل الس
فتالفوارق بين الطبقات واالنتقال من ديكتا ا أمكن العن ا م . ورية الرجعية الى ديموقراطية الشعب، متجنب

  . لميثاقاوقد سجل .  سھانفعن  ةدفاع الثور د العنف في حالةعم يستبلوان 
ه سلميا ي، وانما  هرتجاھله أو انكا كنملطبقات ال يالطبيعي بين اي ومالصراع الحت"  نبغي أن يكون حل

  ".الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات  في اطار
  : عبد الناصر في اللجنة التحضيرية لويقو

و"  ا بنق ايزين  لأحن لمية لنحع ائل الس اق العنف. التناقضات بالوس ي الميث تبعد ف م نس ا اذا .  ول وقلن
  ".لتھاجمنا بندخل معھا في العنف الى أقصى حد ممكن  ةسر معنا واذا أخذت فترتلم  الرجعية

رحو د الناصر ط اصيغة  عب ولتح ل ل ىف ق عب العام لتحالش ق الح لمي  قي فضا  صيغة الحزب ارالس
دو.  رفض دموية الصراعالبروليتاري بعد أن  اك عدلى ذعن ق ليمه بم ة  م تس ه الماركسية في المادي قالت

  : يقول في اللجنة التحضيرية  وھو. الجدلية
ة . لن ننقل الديكتاتورية من طبقة الى طبقة وال بندخل في حرب أھلية "  ة الرجعي فقط ننقل من ديكتاتوري

  " . مشاكلنا بدون اراقة دماء ونحن نقول بنحل .. الى ديموقراطية الشعب بأجمعه 
ين  وقد شرح عبد الناصر باسھاب اختالف نظرة الثورة العربية في حل الصراع الطبقي على كل من الحل

  الرأسمالي والماركسي ، وأكد أن الحل المناسب لنا 
ة "  عب العامل وى الش الف ق ا لتح يم حكم و أن نق ين .. ھ ود والمثقف ين والجن ال والفالح ي العم ي ھ الل

  . والحرفيين أو الرأسمالية الوطنية 
  .. " . اذن ھذا يختلف كلية عن النظريتين 

تبدأ من االنتاج وھي ديمقراطية  ان الديموقراطية ىبا لديموقراطية االشتراكية التي تروبشر عبد الناصر 
 عالى توس ي تؤديتعن األشكال والمؤسسات الجديدة ال حثالشتراكية عنت الباوالديموقراطية .  المنتجين

  .رة وكما شرحھا عبدالناصر في العيد العاشر للثو. لم يسبق له مثيل في ممارسة الشعب للديموقراطية
ة القراطيية االشتراكية تختلف عن ديموطديموقرا"  ا في الماضيتة الرجعي والتي كانت ..  ي جربناھ

ة من اال وا نتتعني أن تتحكم فئة من االقطاعيين وقلة من الرأسماليين وقل ي يبيع ازيين السياسبين الل ھ
  . صالحھممن أجل م ويستولوا على السلطة وعلى الدولة يينن والرأسمالييأنفسھم لالقطاع

ذلا بعكية فھي ديموقراطية الشاأما الديموقراطية االشتر ه الحق  يعامل ال ه ول اتج عمل ه الحق في ن ل
ده ي بل ة االجتماعمدي.  ف ي الديموقراطي تراكية ھ ة االش يةوقراطي ة السياس ع الديموقراطي ة م ي ... ي ھ

  . " ..للجميع رأس المال وايجاد الفرص المتكافئة  ةالقضاء على االقطاع واالحتكار وسيطر
  :لتنظيم فيھا امبينا دور  ٦٤ -٣-٢٥م تتاح مجلس األمة يوفعنھا في ا قالكما 

ة وقن الديموا " ة عمل اعياراطي ين سياسي واجتم دة ذات وجھ وجھ.  ح ر ال ة وبغي ا تصبح عمل ين مع
  .ة لھا وال قو عرفة ال سئزا

افالسياسي شامخا واق لديموقراطية ال تتحقق في كمالھا اال بقيام التنظيماان  ام المجالس . ا لھ واال بقي
بمجرد القول ان صوت الشعب  البالفعل  وتؤكد. كل قرار ةالمنتخبة توقع بارادة الجماھير الحر الشعبية

   ".من صوت هللا 
ىأن ھذه اال ناصرعبد ال ضحوأو ة عل مال شتراكية علمية بمعنى أنھا قائم ذا و.  عل ة أو الھ ا مادي ي أنھ يعن

كما رأى أن تطبيقھا في الوطن العربي . ه وترى فيه سندا لھابتؤمن  بلوأكد أنھا ال تنكر الدين . ماركسية
  :١٩٦٤فمبرون ١٢مجلس األمة  مأما لفنراه يقو.  ھو التطبيق العربي لالشتراكية

ى قاثمة ع:  احنا اشتراكيتنا ھي اشتراكية علمية"  ى الفوضىل ة عل م وليست قائم ا .  العل اش انھ مقلن
دينمو. مقلناش ان احنا اشتراكيتنا ماركسية..  ة ماديةكياشترا ى ال ا ان .  قلناش احنا خرجنا عل ل قلن ب

  . " ھو دين اشتراكي ينناد
د د ق د الناصر ق ون عب ذا يك ا موھك ىفاض تراكي ات ال ر االش تراكية  الفك ذه االش الل تصوره لھ ن خ م

ر نحو االشتراكية سلطة الدولة أنظ وينبغي أن نالح. العربية ادت ، و ھي التي أحدثت التغيي ھي التي ق
و اعيا لالتح وري ، الجتم يم الث اب التنظ ي غي ك ف ذه ال.  وذل ان لھ د ك لبحولق ة س تحقياقيق ي تس   تھا الت

ويم إل د تق لبياتمناقشة خاصة عن رغم من الس ى ال ا عل ة حققت نجاح ة ككل ولكن التجرب ا أن .  تجرب كم



  ٤٥

و د في  مالتجربة أثبتت أنه يمكن أن تق ا دون أن تعتم الم الثالث عموم ورة اشتراكية في دول الع ا قث يادتھ
ا ة البروليتاري ى ديكتاتوري د. عل ع للتق و داف ي جوھره ھ دين ف ا  موأثبتت ايضا ان ال يس معوق البشري ول

تغلة.  للشعوب" أفيونا " أو  م قدللت ر المس ة غي ى . واعترفت التجربة بالملكية الفردي را أوضحت عل وأخي
  : لسان عبد الناصر في حديثه للشباب في حلوان

  ". جامدة وال نصوص ناشفة صاالشتراكية ومفيش نصوفي ليست ھناك بابوية " 
  . ألخرىاوبين تالحمه بأبعادھا  ية العربيةمقوال ةد الطبقي في فكرعھكذا أوضح عبد الناصر بجالء البو

د ا ذا التحدي رلبھ ة خلص عبدالناصر الفك ة العربي رة القومي اد فك ن  ةواضح ألبع ا م ن تناقضاتھا ونقلھ م
ادرة عال ةورلثا ةفنضجت فكر .مرحلة العاطفية الى مرحلة النضج  ا والق ربية الواحدة الشاملة المعبرة عنھ

  :١٩٦٥عبد الناصر ھذه الثورة بقوله في نوفمبر  فولقد عرّ ..  العربية لآلمااعلى تحقيق 
ات "  امرات او االنقالب ن المغ ة م ون مجموع ن ان تك املة ال يمك ة الش ورة العربي ي  ،ان الث ا ھ وانم

افي سقدم السيالتالى ا.. الحركة التاريخية لجماھير األمة العربية للقفز عبر التخلف ي واالجتماعي والثق
  ". قيم الحضارية لالمة العربية محققة بالنضال الثوري أھدافھامستندة على ال

  :وأكد عبد الناصر في الميثاق
  .ان الثورة ھي الطريق الوحيد الذي يستطيع النضال العربي أن يعبر عليه من الماضي الى المستقبل" 

ا لتغالل التي كبسھا من االنفاألمة العربية أن تخلص  ھي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بھا ةوالثور ھ
  ..ي أثقلت كاھلھالتومن الرواسب ا

ذي أر ةوالثور ة التخلف ال ة للقھر غمھي الوسيلة الوحيدة لمغالب ة كنتيجة طبيعي ة العربي ه األم ت علي
ة التحدي ةوالثور.  واألستغالل دة لمقابل ك ھي الوسيلة الوحي ة  بعد ذل ة العربي ذي ينتظر األم ر ال الكبي

  " . لم تستكمل نموھا  وغيرھا من االمم التي
داف النضال ا د الناصر أھ دد عب ن خلوح ورت م ي تبل ي الت رة  اللعرب رة عن فك ة معب ه المتعاقب مراحل

  :ف ھذه األھدا مريقا جديدا أماطلبة بأن تشق مطا ةوأعلن في الميثاق أن الثور. القومية العربية
عربي ظاھرة واضحة لا لھداف النضاان عھودا طويلة من العذاب واألمل بلورت في نھاية المطاف أ" 
  .ة ي تعبيرھا عن الضمير الوطني لألمة وھي الحرية واالشتراكية و الوحدفصادقة  ،

ة ةيكت االشتراحوأصب.  نطالموا ن وحريةطن تعني حرية الوآللقد أصبحت الحرية ا"   ، وسيلة وغاي
ة لعحدة وأصبح طريق الو. عدل ھي الكفاية وال دعوة الجماھيري ة واحد ةودھو ال  ةاألمر الطبيعي ألم

ا  ضدمزقھا اعداؤھا  ذه الوحدة ارادتھ وم ھ م . وضد مصالحھا ، والعمل السلمي من أجل تقريب ي ث
  . االجماع على قبولھا ، تتويجا للدعوة والعمل معا 

داء ذه األھداف ن ة اآلن تواجه مسؤولية ،  العربي ضالللن ةت مستمرالقد كانت ھ ورة العربي ولكن الث
  ".ھذه األھداف  مطريق جديد أما شق

د أھداف ف ةذاك ما حققته الثورة العربية التي قادھا عبدالناصر في مجال بلور ة وتحدي ة العربي رة القومي ك
اعالنضال ال ر عنھ ا والمعب ق منھ ي المنطل ي . رب وطن العرب توى ال ى مس ق عل ذي تحق ذا ال ى ھ د عن وق
اقتح، و االنطالقة من ة تمكن الثورعلى أسس علمية واقعية موضوعي ةفكرلا استقرار اھير جال مق التح م

  .العربية بھا
ديولوجيات بوك راع االي ن ص ا م ر خروجھ توى مص ى مس ى عل ا عن ة اؤوح الرضم ا لي ل لكيانھ كام

دان  لوعلى حد قول جما. وجوھرھا د ةاذا االسالمية وحدف "حم اون ال وحد ةعقي ة ومصير ةوتع . قومي
و .  لكلاواذا الوطنية المحلية جزء قاصر من نفس . فقط ن كل ل جزء ميواذا وحدة وادي الن ا الكل فھ أم

ة  صر، ومصير م قومية العربيةلالعروبة وحدھا، وقدرنا ھو ا ه . ھو الوحدة العربي ا عبرت عن ذا م وھ
  . )٥٠( " الثورة صروحاسمة م ةنھائي ةبصور

ر م رةعوعنى أخيرأ على مستوى العالم الثالث ظھور ثورة التحري ة ،  ب وة الثالث وذج عن الق وطارحة انم
الفبقية ط قومية ال ةثور... ثالثلالعالم ا ةـورث ة مي مقابل ثورات الع ةالط الرأسمالي القومي رات ووث ، بقي
  .قومية والالطبقية الي العويالم الشعال
ىصليوو ذا المجال ال د ف، "  يةرالناص" نا ھذا الحديث عن انجاز عبد الناصر في ھ د خلف عب الناصر لق

ل بمجمو ةالتجرب عمال تضمنتھاوراءه تراثا من األقوال واأل ة، تمث ة الثوري د الناصر عھالعربي ا فكر عب
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ذي  وال وف ھ ةالع رةكر الث ذا .  ربي ى ھ رىفوعل ا ن ة  ھي ورةكث " الناصرية"  انن ورة العربي رادف للث م
  .القومية الشاملة 

ة يكن واضحا مومع أن فكر عبد الناصر انطلق من نظرات ومبادىء ل اال أن  ، في البداية انھا تمثل نظري
ذا" الناصرية  "مسيرة  ورت ھ ى أصلا بل ة أن  بحفكر حت ع العربي ه الطالئ د تبذل طرح يمن الممكن بجھ
يي. ھي النظرية القومية الالطبقية.. تكاملةمنظرية  ا  نولقد وصف بعض الماركس ة " الناصرية بأنھ نظري

و ن الث غيرة ع ة الص ن للبرجوازي المي م اق الع ى النط ال عل ي عصر االنتق ة ف ة الديموقراطي رة الوطني
تراكية ى االش مالية ال ور. الرأس ة للث ا نظري ة المس ةوانھ ا  تمرةالوطني مونا اجتماعي ب مض ي تكتس الت

صريحا، و من ثم تقطع مراحل ثالثا واضحة ھي كسب االستقالل ثم مرحلة التنمية االقتصادية ثم مرحلة 
ة.  اعيمتاالج لالتحو ورة الوطني ة للث ى التخلفضللق و.  وانھا نظري دم ..  اء عل وطني والتق وللتحرر ال

د اعي والوح ة القو ةاالجتم ا . " مي د بأنھ ا النق وا اليھ ة " ووجھ ولھا البرجوازي ن اص د م تخلص بع م ت ل
ى تناقضاتھا. ة الصغير م تنطوي عل ن ث ى ال... وم ا عل ا منھجي ا قيامھ ي أخطرھ ب واالنتالت اء جري " تق

)٥١.(  
ا عمرحلة أولية في التجربة ال لوالحق أن منھج التجربة والخطأ مث ورة أن تخطتھ ربية الثورية لم تلبث الث

اق ذي تضمنه الميث ة ال نھج النظري ى م ة ا.  لتصل ال ذه المرحل ان ھ ذا ف نھج الوھك ا م ي حكمھ ة الت ولي
د  ظونالح.  اھفي المدخل لتفسير وقد سبق أن تعرضنا.  دور الميثاقصالتجربة والخطأ تنتھي عند  أن عب

ة  يرة التجرب ا حين شرح مس ان واضحا في الحديث عنھ ه  ،الناصر ك ا رددت ى م وفي معرض رده عل
  : ومما قاله في جلسات مباحثات الوحدة. ھجهلمنقد نبعض األحزاب العربية القومية من 

ا"  ول م ورة نق ي أول الث جاعة ف دنا الش ان عن ا ك ةف احن ددف.. يش نظري ادىء مح ه مب مشي نو.. ة ي
  . لنظرية اوحتى نقيم ھذه .. مل النظريةعبالتجربة والخطأ حتى ن

  . ده عشر سنين ممشينا بالكال
أ ة والخط ي التجرب ينا ف نغلط .. ومش ا ب ول ان احن ا نق نغلط  %٤٠وبقين ا .. % ٥٠وب ول م ا نق وبقين

  ..عندناش نظرية
لعوب درنا نعم ده ق ق..  د ك ل تطبي درنا نعم ق عوب ... ق ة تطبي دنا تجرب تمرة أدت نس ١١دين عن ة مس

  أساس
  ".كل شيء مبين في الميثاق .  للوحدة للنظرية بالنسبة للحرية وبالنسبة لالشتراكيه وبالنسبة

ة اأما منھج  النتقاء الذي رآه ناقدو الناصرية تناقضا فيھا ودللوا عليه بتمييز عبد الناصر اشتراكيته العلمي
ة الحقماركسية اللينينية مع عن االشتراكية ال ة وبحتمي ه بالعلمي إ،  االشتراكي لول د الناصر طرح ف ن عب

ا كلماراكرا على حأن صفة العلمية في االشتراكية ليست  -ا سبق أن مر معنامك -بوضوح  سية وال مرادف
  . ، وحدد معنى العلمية لھا
ة " تراكية علمي ي اش تراكيتنا ھ ا اش م احن ى العل ة عل تتاش.  ، قائم ة وليس ى قا راكيتنا علمي ة عل ئم

  ".. ومقلناش ان احنا اشتراكيتنا ماركسية... مقلناش ان احنا اشتراكيتنا اشتراكية مادية.. الفوضى
ى اأبد الناصر من وصفه اشتراكيته بالعلمية التعولقد قصد  د عل تكي نھج العلمي في  مخداس االسلوب والم

ةوب يكون الالساوبھذا  ، دراسة حركة المجتمع ة واالشتراكية الخيالي واذا . لتفريق بين االشتراكية العلمي
ى استخدا رن الماضي اعتمدت عل ة ايضا في الق ذا ال  مكانت الماركمي ان ھ نھج العلمي ف االسلوب والم

ين ال.  إليھا يعني أبدا الوصول الى النتائج التي توصلت ونألن االختالف ب ا يق ائج كم راھيم لا لت دكتور اب
دين  عد ال د ي" س باب متعق ى أس لوب البحث العل. ة ددعود ال نھج وأس دة الم افتراض وح تج مفب د ين ي فق

أو قد ينتج من أن  ،كن أخذھـا في الحسبان بواسطة باحثين سابقين ياالختالف عن بروز عوامل جديدة لم 
ي ھو مما قد يوضح أن التعميم السابق للوصول اليه والذي صيغ في قانون عل ةاھرظالبحث المتعمق في 

ة في  ةاعاد ةمما يطرح ضرور ةمن ضمن حاالت متعدد طحالة فق ر دق صياغة القانون السابق ليكون اكث
ة واھر المتنوع ن الظ ر ع ابكةو التعبي ددة والمتش ل .  المتع ذه العوام ل ھ ة لمث الف نتيج أتي الخ ا ي وكم

ر ايضاضالمو د يعب د عن وعية فق ك وم ذا الباحث أو ذل ة ھ دى دق ي ال ىم ه ف ة مھارت ل والمالحظ تحلي
  ).٥٢... " (والتعمق في معرفة اسباب الظواھر
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م  وانطالقا من العلمية لم يخطىء عبد الناصر جميع النظريات السابقة ا ول على التجربة الثورية التي قادھ
رف ن ال ذه الن ضيعل اتظالمسبق لھ ي الوقت . ري ه ف ي نفولكن رفض المسبق ال يعن دم ال سه أوضح أن ع
. جربة الوطنيةلتم الكامل بالنتائج التي وصلت اليھا التجارب السابقة واالستغناء بھا عن التسليا ةبالضرور

ى طوحين حمل الميثاق التجربة الثورية العربية مسؤولية شق  ريق جديد أمام اھدافھا اوضح ان الحاجة ال
ا ألنغال تصدر عن ر " ذلك ة، وانم ة الوطني ه وال تصدر عن الكرام د لذات ور بة في التجدي ة لا ةالث عربي

دةظتواجه  ا جدي و.  روف ذه الظروف أن تجد الحل ة ھ د في مواجھ ا لوال ب ة لھ د . "  المالئم د أخذ عب وق
ي االاالن ة اعتصر ف روف المنطق ن ظ ار فضال ع ةلب ورة -عربي ذه الث د ھ الل  -مھ ة خ روف العالمي الظ

ه من تغالالنصف ا ا أتت ب ةيول من القرن العشرين وم املة وعميق رات ش ذي ي ى الجو ال ه  عل يجري في
م ضالالن وطني لكل األم اق أن العمل االشتراكي .  ال د رأى الميث ذا فق زم " ول ه ان يلت ا علي د حتم م يع ل

 انالتزاما حرفيا بقوانين جرت صياغتھا في القرن التاسع عشر، وأن النضال الوطني للشعوب واألمم و
ساليب المسايرة االجد يمطالب بأن " كبرى اال انه فاھيم جديدة ألھدافه المكان غير مطالب بأن يخترع 

  ". ةغيرتملالتجاه التطور العام والمتفقة مع طبيعة العالم ا
عربي لالشتراكية الذي يلتقي مع الان ھذه االشتراكية العلمية التي تبناھا عبد الناصر أوصلت الى التطبيق 

ا ةعد طتطبيقات االخرى في نقاال دة طويختلف معھا في نق ذي .  ع اء ھو ال نھج االنتق يس م ذا فل ى ھ وعل
ي النظر ية ف ة الناصرية عن الماركس تراكية العلمي ى اختالف االش لوب حل ا ةأدى ال ي أس دين وف ى ال ل

ة  ة الطبق ة مفي الوالصراع الطبقي وفي ديكتاتوري ة الفردي ا  ،لكي توانم نھج ن ج االختالف عن تطبيق الم
ه الماعربي اللى الواقع الواالسلوب العلمي ع ذي نشأت في ي ال ـواقع األوروب ا عن ال ز قومي  ،كسية رمتمي

ينسجم مع ما أعلنه عبد الناصر من  ختالفوھذا اال.  والذي يعيش في النصف الثاني من القرن العشرين
  . بھا طقا من طبيعة كل تجربة والواقع المحيطالأنه ال بابوية في االشتراكية أن

ا لبرجوازبة الرض فكرھا ھي ليست نظرية اكذلك فان الناصرية كما اتضح من ع صغيرة وانما األدق انھ
اممن قوضنظرية تحالف قوى الشعب العاملة  ة محدودة.  ياتھ ومي تتجاوز رقع  والناصرية بالمنظار الق

  : بجالء رولقد أوضح عبد الناص. الوطن العربي كله للتشم صرم ضأر من
  ...."  تبنى من مواقع التجزئة ان االشتراكية ال" 

ي ك وكبي وف المي ك ار ع ا أن الناصرية بمنظ ةلكم ة نظري ا الفكري الم الثاللورات الث ياتھ ي تال ثع ي ھ
ورلالمرح د ةة الثالثة من مراحل الث ى م الم عل ر ىفي الع ا.  نينق ورة الفرنسية ع د كانت الث  ١٧٨٩ مفلق

ىاة حلالتي مثلت بداية المر ور -ألول ة وث ة البرجوازي را عن نظري  ةورثوھي ..  يلالم الرأسماالع ةتعبي
ة  ١٩١٧وجاءت الثورة الروسية عأم .  قومية طبقية را عن النظري ة تعبي ة الثاني ة المرحل التي مثلت بداي

ا ورة البروليتاري ية وث ل -الماركس ن اج يوعيةال م ة ... ش ورة أممي ي ث ة الوھ ة وال طبقي را .  قومي واخي
ة علتكون بداية المرحلة الثالثة وتعبيرا  ١٩٥٢م العربية النواة عا ةوليو الثوري ٢٣ ةورثتفجرت  ن النظري

وھكذا كما يقول .  قومية طبقية ةوھي ثور.. ومياتھاقف قوى الشعب العاملة ضمن لالناصرية، نظرية تحا
المنطق الجدلي  ي المتطر" جمال حمدان ب ر اليمين ورة الفرنسية ھي التقري اذت الث إ فاذا ك ورة لن ا، ف ث

كالتركيب المعتدل األوسط ) العربية( صريةالم ةورث، بينما تأتي ال قيض اليساري المطلقالسوفيتية ھي الن
) "٥٣.(  
  ..وبعد
ه اذ -كما سبق أن ذكرنا -الشاملة لتراث عبد الناصر ترينا ةالحق أن النظرف ة  -ةيكانت الناصر اأن التجرب

ا  -نھا من خالل الممارسة، فا حول امور عدة ةنظرات ومبادىء محددبقد بدأت  -العربية الثورية وبكل م
ة الع -ي الممارسة من فكر وتجربةف ةرسارت سيرا حثيثا نحو بلورة النظري ة الثوري ا . بي ة لھ وھي نظري

اري ة الت ان ، تستھدف سعادة االخ موقفھا من االنسان والمجتمع وحرك ق من االيم ه وتنطل نسان وكرامت
ى موو بالقيم الروحية هد خجوباالنسان كأثمن وأغل ه هللا وكرم ؤمن ب.  لق ادىء موت ة واالشتراكية اب لقومي

ومي والصراع الطبقي بل يتص وما:  يةعلموالديموقراطية والعقالنية ال روع الق ھذه المبادىء من سنن الف
  . واكتشاف آفاق العقل والعلم ةلمساواا لاج نوالكفاح م

د  ين وخفولق ة المك د ان وضع أساس النظري د الناصر بع قت فلّارق عب ر والتطبي ن الفك ا م ا غني .  راث
ى مس يا ھده النظرية تاركائوفارق عبد الناصر قبل ان يبلور نھا التھا عل ؤولية بلورتھا النھائية وحمل رس
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ذا الطريق ب ظونالح.  ع العربيةئكاھل الطال ذ سنوات خالمأت دان محاوالت جادة على ھ ا لن د  ةحي عب
ع .  والمناقشة الجادةالناصر ونالت نصيبھا من االھتمام الفكري  نھض الطالئ د وت وبقي ان يتابع ھذا الجھ

ى اساسھا  ةسؤوليتھا في بلورمعربية بال ا والمناضل عل النظرية وبناء التنظيم العربي الواحد المنطلق منھ
الحضارية  الشاملة لتحقيق اھداف النضال العربي وحمل رسالة العرب ةعربية الواحدلتعبيرا عن الثورة ا

  . لمالى العا
  

  المشاركة في بلورة فكرة العالم الثالث 
  

ان  ادللك ة بقي ورة العربي د النا ةث ي صعب ر ف ا الكبي وصر دورھ ق الع رةياغة وبل م الطري الم الثالث ورس
اد االيجابي وعدط -الثالث ق الحي از مري دل ال ممن أجل السال لوفي النضا ،االنحي ى الع ائم عل ي فو ،ق

  .ن اجل الرخاءي ملعاون الدوتال الىالدعوة 
ة امي ھذا المجال فھفف ورة العربي ة الظروفلت الث ر طبيع ة  ى حد كبي هالتاريخي وعاشت : ا المحيطة ب

ا ، ملربية في ھذا العالعا مةأبعاد عالمھا وعصرھا وحددت مكان اال التھم  موتطلعت لقي العرب بحمل رس
  . النسانية جمعاءاى لا يةالحضار

دور. ربية ولعبد الناصرعرة الوھنا يبرز الدور العالمي للثو ذي  وھو ال أثير ال ة من الت ورة العربي مكن الث
ة  ى االحداث في المنطق ور ،عل ا ودعم ث يا وافريقي ر الشعوب في آس ة تحري ع عجل ر  ةومن دف  ،التحري

ادلدھذا ا موقد.  السياسات الدولية موالمشاركة في رس  ،الم في عصره عال ةور عبد الناصر كواحد من ق
  .المعاصر لملمكانة في العاااول عربي يحتل ھذه كان ف

**  
المي ع على ھذا االنجاز الذي حققته الثورة العربية بقيادة فعرنتاننا لكي  دورھا الع د الناصر، ونحيط ب ب

د واجه . ر عبد الناصالذي عاشه  فحص وضع العالمنتيجدر بنا أن  و" فق ا يق ا" ھيكل  لكم ه  عالم تعتري
ات التطورات الت ت تعملي ي كان ة الت د اتاريخي ة بع رعة محموم ةلحرب العالالحق بس ة الثاني ت .  مي كان

ال طوي -انيون الذين اقتسسوا فيما بينھمطاالمبراطوريات القديمة تتقوض وتتھاوى وكان الفرنسيون والبري
ان  ط ،والشرق االوس آسيا – د في وسع  ،ينسحبون من كل مك م يع ة ااول  نلسلطات االستعمارية القديم
ديواألوت موجة القومية حفقد اجتا.  من قبل لكانت تفع ماك  حكمت دي الشعوب التي عانت  ةلوجيات الجدي

  ).٥٤" (صراع وغليان  ةقبة التي عاشھا عبد الناصر فترحانت ھذه الفك . عبادتطويال من االس
ما انطوت  معذه الحرب ت ھنوكا .عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.. ان ھذا العالم ھو عالمنا المعاصر

ورضتنطوي في ت ععليه من ماس وفواج ى ث ا  ، خمةض ةاعيفھا عل ورة عرفھ ر ث بعض اكب د ال ھي عن
ان  ه رجفذ مناالنس ة اف" . تاريخ واھر الطبيعي خم الظ ال وتطلتكأض دك الجب ار وتمي ت س طمر البح

ر اراتضالح ذلك كانت فت ن  ة، ك دت م ي أمت نوات الخمس الت ى  ١٩٣٩الس روح  .١٩٤٥ال ي ال دل ف تب
فعل في العمق حمل الى العالم تغييرات اساسية اشتركت . والمظاھر مادةوالفكر والطموح اكثر منه في ال

ا  ت حوقفيھ ة وارتفع ةلوى مختلف ا اصوات مجلجل ي ف. ھ اق االطلس ان ميث دان  ،ك ات البل ت تطلع وكان
ى ا ةرمالمستع ة ال ى التحرر، واالقطار المتخلف ارارلعمال ا نت اذن ارا. ن واالزدھ ر  دةك التحول والتغيي
سبيل  يته فشدما نة من غليان لن يستقر اال عندما تبلغ تلك االرادم لت من العالم ما ھو عليه اليوعالتي ج

  ) . ٥٥" (سعادة االنسان في كل مكان 
رات ن تفج ھده م ا ش و م الم ھ ذا الع مات ھ رز س ت اب ى وصف.  كان ـ حت ر عصا الذھ دأ بتفجي ذي ب ر ال

ى ھ١٩٤٥بلتين الذريتين االميركيتين في اغسطس قنلا انيتينيعل دينتين الياب يما ونجازاكي الم ه :  روش بأن
بال الاد تفجير العلم والمعرفة بصورة لم يعرفھا شھد فق. عصر متفجر ذي فوشھد ت .نسان ق جر السكان ال

ابقه ة لس ره نتيج ي أكث اء ف ھد تفجر الحاجات . ج الوش ة ال واآلم امح والنقم موالمط ى الظل  متصاعدة عل
  ).٥٦(العبودية والشقاء  فى صنوتوالعوز والمرض والجھل وش

ذھالن  وحين ننظر بمنظار السياسة والجغرافية السياسية نجد أنه اجتمع ان حافالن م الم ا نقالب في ھذا الع
ووي وّ .  ھما ثورة التحرير واالنقالب الن دان -ر االولث ال حم ول جم ا يق اخ السياسي في  -كم الم المن الع

  .)٥٧(لب الثاني قوانين االستراتيجية الكوكبية رأسا على عقب قو ، برمته
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ة وا ات المتحدة االميركي ا الوالي ان ھم ان كبيرت ا المعاصر دولت د أن الوتصدرت عالمن اد السوفيتي بع تح
ا اال ة دول أوروب تأنھكت الحرب بريطانيا وفرنسا وبقي وى جد.  يةرعماس دولتان كق ان ال رزت ھات . ةديوب

د ش الم ق ان الع ي ھدوك تعمار الغرب دايات االس ذ ب ا من ي  قبلھ ة ثف وف الجغرافي وى العصر الكش ث ق
القوى " فثمة أوال جاءت .  ستعماريالطور التا ىنمنح -توضح -حسب تصنيف جمال حمدان -استعمارية

دالوتمثلت بالبرتغال واسبانيا وا فكشولر اصفي أوائل ع" يقة عتال ا ھولن م.  ى حد م ك  ث و "تلت ذل  ىالق
ارستا ىالتي كانت اكبر قو " تيدةعال ا لا يخعمارية ظھرت في الت وذج االستعمار بكل م حديث ومثلت انم
ا ،ه من استغالل ورجعية واحتكارات يف ا وفرنس م ظھرت .  وقد شملت ھذه القوى بريطاني وى " ي فث الق

دة أخر "  الولي دھا وت أخر توحي ي ت نافالت الب الص دء االنق ا ب ن يھ معي وم دان  ث ى مي ا ال أخر خروجھ ت
انضاالستعمار، ويندرج  ى خاص الياب رزت .  منھا المانيا وايطاليا والى حد ما بلجيكا وفي معن را ب واخي

ات المتحدة واالتحادالسوفيتي " القوى الجديدة "  ة بالوالي ة متمثل د مارست  "بعد الحرب الثاني م تكن ق ول
تنكرهاالستعمار بشكله التقليدي بل ھي تن ا .  كر صلتھا باالستعمار وتس ة من غيرھ ك فھي متھم ومع ذل

  ) . ٥٨( " تصادي واما االيديولوجيقة من االستعمار اما االصبأشكال خا
ةاوضحت ثورة التحرير خالل الحرب العالمية  ان االستعمار المباشر ي.  لثاني ذاك غوك من  %٣٥طي آن

ين عامي  ى  ١٩٦٥ -١٩٤٥مساحة العالم فھوت رقعة االستعمار ب ر . % ٤ال ورة التحري ذا مثلت ث وھك
الم اعصر ذوب ة الع ة أوروب تعمار ونھاي ان . ن االس ي لبن دايتھا ف ي ظھرت ب ورة الت ذه الث ي ھ ت ف وتتال

ام  ة: ١٩٤٣وسوريا ع ة االفريقي ة والموج ة العربي يوية والموج ة االس ة ھي الموج الث موجات زمني . ث
الروح عامالن  هوكان وراء ھذ.  التي طال كبتھا وروح العصر وأصبح التحرير ھو ايديولوجية الشعوب

دين تعمار سالح ذو ح ث أن االس تعمرات حي و المس ة نم ا آلي يان ھم ل  رئيس ن أج رض التحضير م ، يف
ل ايد قوى أوروبا االستعمارية، فرغم ان  فيء احتكار القوة العالمية نتھا، وا الستغاللا ان يمث الستعمار ك

ي دا ف ا واح ةال نظام وتراتفق نھاي ة والت ان يجيش بالصراعات الداخلي ي ال د ك ة الت زلكامن دعه صت لم ت
  ).٥٩(وتمزقه 

ورة ا مبيعيا أن يحتدطان وك ين ث رلتالصراع في عالمنا المعاصر ب دو و حري ة تال لال ي تحررت من جھ
ة اخرى ينوب ن جھ د م ديم والجدي تعمار الق وى االس د.  ق ا أن يحت ان متوقع ا ك وى الصراع ب مكم ين الق

دة نف ھالجدي د اس ا أن تتنتا بع ي فرضت عليھ اء الحرب الت ذين .  الفحھ ا المعاصر ھ ھد عالمن ذا ش وھك
تق.  راعصالنوعين من ال دول المس ى ال ان عل الم ان تشق لوك ان في الع ا عن مك ديثا وھي تبحث لھ ة ح

  .لى مكانھاإقا خاصا يصل بھا يطر عراصھذين النوعين من ال طلنفسھا وس
**  
وا ينوح ة الن ورة العربي و ةتفجرت الث و  ٢٣م ي ان ١٩٥٢يولي المارلصا ك ده في الع ى أش ه عل . ع بنوعي

. كوريا والھند الصينية والحرب الباردة في برلين تجسيدا له يب فرث الثورة في الصين والحاوكانت احد
وطن العربي الصكما كان ا ة ال ده في منطق ة فلسطلتراع بنوعيه على أش ا نكب ام ي حلت بھ  ١٩٤٨ين ع

يھا والتي تضاعفت اھميتھا بعد اكتشاف النفط بكميات كبيرة فواستجابت للنكبة بتزايد التحرك الجماھيري 
  .ھايالتالي تكالب المصالح االستعمارية علبفيھا ازداد 

ورة  ا أن تنشغل ث ان طبيعي د ك ا تثشغل بمصر  ٢٣ولق ة أول م و العربي ل أن ثيولي ي، قب الوطن العرب م ب
عان ما دخلت خضم ھذا الصراع على أرضھا من سرا ذوھك.  الميعكثورة عربية للقيام بدورھا التنطلق 

االستقالل وتثبيته وعدم  لىع ظحفالاالستعمار القديم ثم من اجل ا ىقوتحرير الوطن وطرد  اجل استكمال
  . الوقوع في براثن سيطرة قوى االستعمار الجديد 

ورة  ت الث تة وباشئبادموأعلن ا الس الھ دأ االوللا ھرت نض ق المب تعمار" و ھو تحقي ى االس  "  القضاء عل
ا ضد قو.  واجالء القوات البريطانية عن مصر ى خوض معركتھ ى أرض مصر ال ذا النضال عل ادھا ھ

ك عوسر. ه المعركة في الوطن العربي، كما سبق أن شرحنالھذاالحالف والى تزعمھا  ا أشعرھا ذل ان م
دوليبضرورة التحرك على المستو د . ى ال ة الجالء ق اذا كانت معرك ذا ف د الناصر أھميأكوھك  ةدت لعب
  .ية التحرك على المستوى الدوليمركة االحالف أوضحت له أھمعان ف ، التحرك على المستوى العربي

نوات الث س ة ث د قراب ور بع ي الظھ ورة ف المي للث دور الع ير ال دأت تباش ن  وب اتم ي  - فجرھ اءت ح ن ج
د الناص اركة عب ؤتمش ي م دونجمر ف ل  -ر بان ى افك ،  ١٩٥٥ابري ورة عل ة للث اركة فعال ت أول مش ن
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دولي توى ال ة .  المس ن خالل التجرب د الناصر م رة كي تتضح لعب ذه الفت ن ھ د م ان ال ب ه ك دو وكأن ويب
ة ه والممارس ا طبيعت د م ى ح دور، وال ذا ال اد ھ ا. بعض ابع د منھ ان ال ب ا ك ا الظروف ك كم أ لھ ي تتھي
  . لتحركالمناسبة ل

دى لقضية الجالء تعرضت من خالل ھذا صففي تلك الفترة وبينما كانت الثورة تركز اوضاعھا داخليا وتت
الدفاع عن " الغربية تحقيقا لسياسة الغرب التي تحمل اسم  فل مصر االحالخوالتصدي لمحاولة فرض د

دده السياسة حي المنطقة كما تائيل فسريلي ودور ائوازدادت وعيا لطبيعة الخطر االسرا" الشرق االوسط 
ه. االستعمارية ه من خالل ارات الغرب للسالح وتحكم ليح واحتك اد بقضية التس  في واصطدمت بشكل ح

االميركية، وخرجت  ةوخاضت تجربة التعامل على الخصوص مع الواليات المتحد.  سياسة دول المنطقة
ي ة ف ة االميركي ة السياس ة انضج لطبيع ا بمعرف ة الو ةالمنطق منھ ذه السياس اوالت ھ رفض مح تيعاب ب س

االو ةالثور يون.  ھيمنة عليھ ا ش ى م ذا المجال ال في فصل سابق عن مفاوضات  صلناهفير بايجاز في ھ
رك والوصول الى نص في تمصر بحلف أو معاھدة للدفاع المش طالجالء والخالف الشديد فيھا حول ارتبا

ا او اي من الاالتفأقية انه في حالة وقوع ھجوم مسلح من دول ى تركي ان مصر دة اجنبية عل ة ف ول العربي
د ة القاع ى تھيئ ا عل اعد بريطاني ا ةتس ة وادارتھ د. الحربي دف ع د الناصر لھ د عب ى تحدي ير ال ا نش  مكم

دفاع المشتركھي حلف أو معاأبط االرتبا د كشفت المفاوضات.  دة لل ة  ولق ر خارجي ارة داالس وزي وزي
ھو ولمصر ومباحثاته  ١٩٥٥ايدن في فبراير  ةثاته مع عبد الناصر وزيارومباح رلمص ةالواليات المتحد

ذ ا، كشاآن ة بريطاني ر خارجي رافك وزي ى دور اس رب ال رة الغ ا نظ فت ئت جميع ة وكش ي المنطق يل ف
دور يينلئيارسمحاوالت الغرب وخاصة الواليات المتحدة ترتيب صلح بين العرب واال ذا ال . ينسجم مع ھ

ذلك او ة ضك راحت سياس ا الئاس ة وأطماعھ ا العدواني رة طبيعتھ ك الفت الل تل ة تيل خ ي المنطق عية ف وس
ى  ةوحين بحثت الثور. ة بمنطق القو طوتطلعھا الى التسل عن السالح لمجابھة خطر اسرائيل وطرحت عل

ليح مصر أ ار السالح، وعادت صالغرب قضية تس طدمت بالخداع االميركي وبسياسة الغرب في احتك
رارات وئمصرية برلابعثة السالح  ات المتحدة بم يباسة علي صبري من الوالي ين دون أن تصل حن خف

ات ا.  لشيء ادىء  لمتحدةوغيرت تجربة التعامل مع الوالي د أن كانت في ب ا، فبع ورة اليھ من نظرة الث
ات المتحدة في المنطقمالمزوقة التي كانت مرسو ةوعلى الصور لى اآلماعلاألمر نظرة قائمة  ة ة للوالي

  ).٦٠(كية ياصبحت نظرة قائمة على حقائق الواقع وعلى فھم طبيعة السياسة االمر
ذ ي موالك ورة ف ف للث ن مواق ت م ا حفل رة بم ك الفت ان تل ة الك ف الل خوضھا اسسيجھ تعمارية خ ة االس

رفول المعسكر االشتراكي والدول المستقلة حديثا من تكرين دت ني الجالء واالحالف مكتمعرك رب قأ ةك
اء  لوكانت دو. صحة عن حقيقتھالاالى  اب في زعم ديدة االرتي ورة ش ة الث د بداي المعسكر االشتراكي عن
اھم بالفاشية.  لثورة وفي طبيعتھاا ا اي اد السوفيتي ناعت ذلك ا.  وقد حمل عليھم االتح سم موقف بعض تك

ورة ب ن الث ديثا م تقلة ح دول المس ر ظلتحفاال ل وب ر ب ادىء االم ي ب وطن الزف ي ال وى عت ف ين الق ي ب رب
ورل ينالسياسية خالل العامين االول ا ةلث ة التي شھدتھا  ؤتس صر مالت واتھامات غذتھا االحداث الداخلي

ذا ور. ك آن د خوض الث تويات بع ذه المس ل ھ ى ك ر عل ن الموقف تغي . ي الجالء واالحالفكتمعرل ةولك
انه " مر باندونج قال له شواين الي في رانجون قبل انعقاد مؤت مرة  وحين التقى شواين الي بعبد الناصر

  ).٦١" (حسنة عن الحكومة المصرية  ةالروس فكر ندان ع فيعر
اركة دونج كانت أول مش ؤتمر بان ي م د الناصر ف اركة عب ا ان مش ة علٮالمستوى  قلن ورة العربي ة للث فعال

ةاركة للدول المستقلة حديثا في شم لسه كان أونفوالحق ان مؤتمر باندونج . الدولي   رسم السياسة الدولي
ة في العصر نفخروج على تحكم الغرب وا لوأو ، ؤتمرات الدولي دأت الم ذ ب الم من ى الع راده بالھيمنة عل

ألول مر. الحديث الم بوجه  ةف م شعوبھم والع يويون مناقشة مواضيع تھ ون وآس ولى مسؤولون افريقي يت
ذا -عام ق آن ا عل دلكا ككم رانس ياتب الھن ار في صحيفتي ف اتور ونيشن بانيك أن جرى  دبع"  -اوبزرف
يا في م ثبحأن ت ١٩٤٦ م عا حتى في الدبلوماسية الدولية فالعر دوؤشؤون آس ة لتمر لل دو . الغربي ويب

د الصينية حضرت مفي مؤتفة لم تتخل عن ھذا التقليد بيان الدول الغر ا ر جينيف عن الھن را فرنس وانجلت
  . )٦٢( " دونيسيار بورما والھند وانضبينما لم تح ، واميركا

ديثا امحا منالى مؤتمر باندونج قد تبلورت بعد سنوات  ةوكانت الدعو ان يوالت الدول المستقلة ح اد مك ج
ددھا بصوروالتصية، لئدة السياسة الدومالھا على  ه والتي تتھ ة عن الصراع بنوعي  ةدي لالخطار الناجم
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ى انھرو لسفراء حكومات آسيا  ةجاءت دعو ١٩٤٩ ماعففي . خاصه ودلھي لوضع حد مجتالال اع في ني
ياآألعمال القوى البوليسية الھولندية في  م ضوأو ، س د ألم ذا الحشد الفري اريخي لھ دعوة المدى الت حت ال

ةدو شرةي عثنتأ ضم المتحدة فريق عربي آسيوي موتألف في ھيئة االم. الحرة واصدقائھا  آسيا آ تمرس ل
ة بالعمل الديبلوماسي عوتطور  خالل الحرب الكوري ى  م زمن ال ق آسيويفال افريقي ساھم بتشكيل  -ري

زوا  ١٩٥٠م ي عافو. يذوالتنف ھيئات للتخطيط اغيو رك ؤتمرا في ب ه االنظفعقدت دول آسيا الحرة م ر اي
رار س ى اق ة والسعي ال تعمار بصورة منظم ة االس ى مكافح ولدو المعل م يق ة  مي دائ ى سياس د" عل  مع

از  أنھا اقام" االنحي ن ش الطمن ةم ة س ؤتمر  م ق ا م ذان بحثھم ا الموضوعان الل ة، وھم يا الجنوبي ي آس ف
ة اقو.  جباندون ة سياسة االحالف االميركي تھدلويت ھذه المحاوالت في مواجھ ت تطويق الصين فتي اس

يطر د س عبية بع ا ةالش م ع ى الحك او عل يا  ، ١٩٤٩  مم رق آس وب ش اق جن ك ميث ل ذل ن أج ت م وأبرم
  .١٩٥٤معا

ة من مراحل  .يات المتحدة واالتحاد السوفيتي على أشدهين الوالراع بصوكان ال ة الثاني د دخل المرحل وق
الم دتوازن القوى التي تقوم على استراتيجية الغدر والر ى الع ة عل ه من عواقب وخيم ا تورث ع الشامل بم

ة.  أجمع اھيم االستراتيجية الدولي ووي قلب مف ك ان االنقالب الن ة ال. ذل ى والتي وازن اتوفي مرحل الول
ينيات كا ى الخمس ذري وال ناعقبت الحرب واستمرت حت ا لسالح ال رد وحدھا ب دة تنف ات المتح ت الوالي

اد ا ك االتح ة، ليمل لحة التقليدي ن االس ازا ضخما م وفيتي اال جھ ة فس ة حاف ة سياس ذه المرحل ي ھ ادت ف س
ة التي اشتھر  ا داالسبالحرب والھاوي اد الس.  ھ ا توصل االتح ى اذا م ووي وتحقق فوحت يتي للسالح الن

ردع  مساد مفھوم الھجو ةالتوازن الذري الرھيب بين قطبي القوى الجديد در وال المفاجىء واستراتيجية الغ
ديثا في ظل  تقلة ح ة التي ال تبقي شالشامل وعاش العالم وعلى الخصوص الدول المس بح الحرب النووي

  .وال تذر
ا الصين فالدعوة الى ثالثين دولة آسيوية وأ) ٦٣(ھذه الظروف وجه رجال كولومبو  طوس ة من بينھ ريقي

ا، وبحث المشاكل نالشعبية للمشاركة في مؤتمر باندو يا وافريقي م آس ين أم اون صادق ب ة تع ج بھدف اقام
ىقتة واألعيجتمااال اكل الت ة المش اركة، ودراس دول المش ين ال ات ب ة والعالق ياد تمس صادية والثقافي  ةس

  . والتعاون مث مركز آسيا وافريقيا من عالم اليوم ودورھما في خدمة السالشعوب القارتين وبح
دوش، وأعلن عبد الناصر باسم الثورة عزمه على المة واستجابت مصر للدعو رغم ناركة في بان ى ال ج عل

ذھاب  دم ال ة داالس اقناعه بع ا أورده ھيكل -من محاول ى حد م ذي أغضب داال -عل حيث " س األمر ال
ورة . ) ٦٤" (حملته الصليبية ضد الشيوعية لنا وخيانة الخذ رأى فيه ا من ث ه أيضا خروج  ٢٣ورأى في

ورة . يو عن الدائرة التي حاولت اميركا حصرھا فيھاليو ين ث ة الصلة ب وكان عبد الناصر مستشعرا اھمي
ورة وھو اوقد شرح افكاره حول ھذه . سيا وافريقياآوليو وشعوب ي ٢٣ ايلصلة في فلسفة الث عنصر  شقن

وم  ،يجابي في ھذا العالم المضطرب ما ھو دورنا اال" المكان ويتساءل  وأين ھو المكان الذي يجب ان نق
ي ھي مسرح تالتي يحرس العرب بابھا الشمالي وال" يقيا ررة الثانية الفئخصص الداف ." فيه بھذا الدور 

الم ". فوران عجيب مثير ل ة للع دائرة الثالث ارات ومحيطات  "مي السالاكما خصص ال ر ق د عب ذي يمت ال
ا  ةفي دول آسيوية عد" عقيدة لوالذي يضم اخوان ا ا كانت  ظونالح.  )٦٥(مع الوطن العربي وافريقي انھ

اده لد ذعوكان عبد الناصر أيضا قد استشرف ب.  كارا أولية تعبر عن التوجهفأ دونج وأبع اق ھدف بان ك آف
رو خالل  ع نھ واره م ن خالل ح ة م ر ئقالالعالمي ي فبراي اھرة ف ا االول بالق ة  ١٩٥٥ھم ه معرك د ھيأت وق

ا األول وتحدنفكما التقى في الشھر .  لكلذاالحالف التي كان يخوضھا  و لقاءھم ا في ا لشؤون ثسه بتيت
جنديا مصريا  ٣٨يليون على غزة وقتلوا ئفبراير صدمة عنيفة حين أغار االسرا ٢٨ مثم تلقى يو. العالمية

ه في ت الزمبقوة توافر السالح الصر لناوافتقد عبد ا ا ل رارة خذالن أميرك رد واستشعر بم ليح مصر سلل
  .صدر آخر يكسر به احتكار الغرب للسالح في المنطقةموتطلع يبحث عن 

د الناصر بشواين الي في رانجون د  وفي طريقه الى باندونغ التقى عب ارف ابع ام التع ولى نھرو اتم ن ت
اطق لوون ابينھما وتبادال الحديث عن الش اھم اعالمية وعن قضايا بلدھما والمن ى تف م توصال ال لمحيطة، ث

  .حول طلب مصر السالح من االتحاد السوفيتي
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ي  انيبوف ود ثم ع وف د الناصر م ة عب د مصر برئاس ارك وف دونج ش ال  ان ي اعم رى ف ة اخ دول عربي
يمن. المؤتمر ا  وھذه الدول ھي سوريا ولبنان والعراق واالردن والسعودية وال ا والسودان، وجميعھ وليبي

  .شملتھا الدعوةفكانت مستقلة 
ؤتمر استراتيجية  -كما يقول ھيكل -عبد الناصر حونج ة في الم ى مجتمع ة ان تتبن ود العربي في اقناع الوف
دة مالت م المتح رارات االم رافسك بق تبعاد اس ر اس ن تبري وا م ي يتمكن طين لك كلة فلس ل مش ن ئي ح يل م

  ).٦٦(المؤتمر 
دوليرح عطو ة في المجال ال ورة العربي ادىء الرئيسية لسياسة الث دونج المب ؤتمر بان . بد الناصر على م

ات وو ن طاق ديھا م ا ل ل م ة ستشن الحرب بك الثورة العربي ائف يطرس تعمار والس ى االس ة ةل عل . االجنبي
د وفر الفرصة الوحي ه ت واءه وامكانيات الم ألن اج ل الس ن أج تعمل م ة س ورة العربي دتلل ةوالث ومي مق . الق

التوالثورة العربية ستسعى  ة لھ وفير الرفاھي ا وت ين . حقيق التعاون الدولي من أجل رخاء الشعوب كلھ وب
لم اف عبد الناصر اللي خطابه ان الس ذه الشرو ةي ال يتحقق اال بشروط محددمع اول وھو يشرح ھ  طوتن

ين مسؤوليات وم المتحدة ميھا دور ھيئة االفمجموعة قضايا ھامة ابرز  اون ب تقبل التع الدول الكبرى ومس
  .الشعوب اآلسيوية و االفريقية

ا "..  ام االدراك ويؤلمھ درك تم ة سواء لت ر الممثل ؤتمر وغي ذا الم ة في ھ ان مصر وكافة الدول الممثل
ات وجھو أشد  األلم المي وتعوق صتوشك ان تق دما تتكفله أعباء التسليح من نفق م ظھر االقتصاد الع

ابوس الفلى يفيق احت ،فورا  لحوقف التس ةوتأمل بحماسة وحرار. اعيالنھوض االجتم الم من ك ع زع
  . ن جراء ھذا التسليحم جعهضالمريع الذي يقض م

ات التسليحامعيشة  ىع مستوفقة وثيقة بين رالوثمة ع وم لعوال شك في أن ا..  لشعوب وخفض نفق ل
درا ال لتتيح ل فالفنية الحديثة اذا استخدمت الغراض سلمية، سو ةوالخبر جنس البشري من الرفاھية ق
ىء افالطاقة الذرية مثال .  أي قدر توفر في أي زمان ومكان لهيعاد ذا استخدمت في اغراض سلمية تھي

ة وعوز فرصا ال نظ ة حيث يعيش السواد األعظم في فاق بالد المتخلف رللشعوب وال سيما في ال ا  ي لھ
  .. تصاديقخاء االرلل

و روعي تلتي تاة القرارات واالجراءات يجب أن تكون كاف..  اق ول خذھا المنظمة العالمية أساسھا الميث
  ...ثيلميسبق له  مداء الذي لعتعليه ھذا اال علسطين ذلك الظلم البين ولما وقفبشعب  نزلھذا لما 

ا يان نظرية التفريق العنصر..  ـدد ال والسياسة التي قامت استنادا اليھ ا وتھ ة علمي ة باطل سلم ، نظري
  ..  امتهكرسان وناال ةواألمن العالمي بالخطر كما انھا تتنافى مع عز

دول الصغيرة مان فرض الدول الكبيرة سياسة معينة لتحقيق ..  ى ال صالحھا الخاصة له أثره الضار عل
ا وي و يعزلھ رفھ اف ا بينھ ا . ق فيم اونيكم روابط والتع ا ضعف ال ا بينھ ون قائم د يك ذي ق ع . ال ذا تق وب

ات . االجنبية السيطرة دورھا االنشائي في سبيل تحسين العالق وم ب دول الصغيرة ان تق وان دل على ال
  .الدولية وتخفيف حدة التوتر الدولي

دو االستعمار يةيء آخر ھو موضوع تصفش ثمة..  ين ال اك ب ان سببا في االحتك ا ك ا لالتي طالم  وم
  .. يستتبعه من قلق

ا نشاھد ا زلن ذ سنين وم د شاھدنا من ا  ولق اطق المجاورة لھ ا والمن ة ال في بالدن اع موجة القومي ارتف
ة ا. فحسب بل في عدة اقطار آسيوية وافريقي ا تجارب الحي د علمتن ة اذا احبطت ترتبت  ةولق ان القومي

ة ععليھا  وادة وواقعي ة وھ واقب وخيمة ونشأت عنھا مشاكل عويصة، وان الدول اذا تناولتھا في حكم
وانا لنرجو ان نضع ذلك دائما نصب أعيننا بشأن بقية . ة والتفاھم والمحبةقدااثمرت ثمرا طيبا من الص
  ..ا متعطشة الى ارواء قوميتھاعوبھبالد العالم التي ما زالت ش

د  وأراني في غير حاجة الى القول بأننا نعيش االن في د يختلف عن العصور الماضية، فلق عصر جدي
  ..وقف تيار القومية و النھوضفي الشعوب وعي جديد ال يمكن معه  ظاستيق

ائم فحسب ان التعاون بين الشعوب اآلسيوية واالفريقية دولي الق  ليس عامال على تخفيف حدة التوتر ال
ارتين وسكانھا -بل ھو تعاون تلك الدول ، ر ق الم التي تمثل أكب ر من نصف سكان الع دم  -أكث ى التق عل

المي، وتحقيق ھذا الغرض ال.  وتحقيق مستوى معيشة أرفع ان ھو السلم الع ا ال يخفى لھدف ث زم كم
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ة جو من االستقرار ف ليس معنى السلم مجرد ال حرب بل انه يستوجب جھودا متضافرة متواصلة لتھيئ
المي  ع ع ا النشاء مجتم ى عنھ ات الغن ا مقوم ة وكلھ ة االجتماعي و االقتصادي والعدال السياسي والنم

  ."  ..سليم
د  دونج تصميم مأكد ھذا الطرح الذي طرحه عب وصالناصر في بان ا  رةر الث تقاللھا في عالقاتھ ى اس عل
اريخ العرب .  ، وھنا تكمن اھميته في عالمھا ھابدور مالدولية وتطلع الثورة العربية للقيا فآلول مرة في ت

ا بالوقف زعيم عربي معتزا بقوته ليعلن استقالل "  -ا يقول كرانجيامك -الحديث  ده والدور الذي يحق لھ
اھير .  )٦٧" (ن تؤديه على صفحات التاريخ أ ه للجم وحين عاد عبد الناصر ابرز ھذا التصميم في خطاب

  .ه البالتي كانت في استق
م  ،لم تك، وانھا حين ت قد استقلت يومان مصر ال"  وحي من ضميرھا انني ل ا وب فھي تتكلم عن ارادتھ

اداترك ھذا الوطن ولم اغادره اال من اجل تحقيق اھدافكم و الم أجمع ان مصر ئتثبيت مب كم واشعار الع
لھا كيان مستقل وشخصية مستقلة وانھا حينما تتصرف من وحي ھذا االستقالل انما تنصرف من  ماليو

  .  ستقاللال، وھي تشعر أيضا انھا كاملة ا وفي الخارج.  الداخل وھي كاملة االستقالل
ا مستقال في سبيل الحق وفي رالح د ان ذاقت طعمعلقد ذھبت ألعلن باسمكم ان مصر ب ية ستعلن رأيھ

  ".رير الشعوب واالنسان حسبيل الحرية وفي سبيل ت
اء مرح اھكذ يعلن انتھ دونغ ل ورتفي  ةلبرز التصميم على استقالل مصر في بان ة  ةوجه الث دولي وبداي ال

دة ورة . مرحلة جدي د ان كانت مصر الث يفبع ى وھي تسعى للتحرر منشغلة  ف ة االول االمرحل م في المق
ا ى أمل تحقيق مطالبھ ر من مستوى عل ى اكث ة عل ات المتحدة االميركي  ، االول باجراء حوار مع الوالي

و ك بق ةمحاوالت اال ةوتصارع خالل ذل تيعاب االميركي ور س دة  ة، اذا بمصر الث ة الجدي ذه المرحل في ھ
استقاللھا وتوجھھا للمساھمة في  حصار االميركي وتعلن للعالملق الى االفاق الدولية الرحبة وتكسر التنط

ة ذ. حل المشاكل الدولي ور من ورة في التبل دولي للث د ال دأ البع ذا ب ي يارت وھك دونج حيث شاركت ف خ بان
  . صياغة مبادىء باندونج العشرة

ورة  ديث عن بل ال الح ي مج ا ف ا دمن ا م تفويھمن الم الثالث ان نثب رة الع ي أصبحت  ك ادىء الت ذه المب ھ
م المتحدة ومثلت  ،ولي دي إلميدان الفكات دول العالم الثالث مصدر وحي لتحر اق االم والتي عززت ميث

ادىء . الشعوب على اختالف اوضاعھا وفي سبيل مصلحتھا المشتركة يععه تراثا مشتركا بين جمم فمب
  :باندونج العشرة تنص على

  . المتحدةالمم اومبادىء ميثاق  سية لالنسان وفقا ألھدافالحقوق االسااحترام  -١
  . االعتراف بالمساواة بين جميع االجناس واالمم -٢
  . المماوسالمة اراضي جميع  ة سياد ماحترا -٣
  . االخرى عدم التدخل في الشؤون الداخليه للبلدان -٤
  .ة أو جماعيا وفقا لميثاق االمم المتحدة نفردمحق كل امة في الدفاع عن نفسھا  ماحترا -٥
ات ا -أ -٦ ودلدرفض االتفاق ة المعق ة الجماعي ة المصالح الة فاعي ه لخدم كل وضعت في أي ش صة خاب

  . ا لكبرى لللدو
  .ينرضد االخ تمارسه قوة دولية أيا كانت طرفض أي ضغ -ب
االا -٧ ن القي اع ع دات باال ممتن ال او تھدي و داءعتبأعم تعمال الق المض ةأو باس د  ةد س ي بل أراض
  . السياسي  استقاللهو
ع ال -٨ ائوسالة بالينزاعات الدوتسوية جمي يم واالحتك ى  مل السلمية كالمفاوضات والتوفيق والتحك ال

  . لميثاق االمم المتحدة المحاكم الدولية وكل وسيلة سلمـية تختارھـا البلدان المعنية وفقا
  .عاونلتالمصالح وا لع تبادجيتش -٩
  .احترام العدالة وااللتزامات الدولية -١٠

د الناصر ع دث عب د تح ةولق ورة العربي ة ن انطالق الث اق الدولي ى اآلف دونغ ورب ال د بان ذا  طبع ين ھ ب
  :١٩٥٧م االنطالق وبين نضال الثورة قوميا فقال في عيد الثورة عا

دخ"..  ا ان ن الم شخصي لكتب علين د مع ة تحدي ة في حرب تثبيت االستقالل ھي معرك ة رابع  تنامعرك
  .عوه بالمشاكل من حولناالدولية ورسم مسلكنا في ھذا العالم الذي زر
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ا  دولي يقظ د ان يكون ضميرنا ال ا نري ة عن حدوده وكن كنا نريد أن نكون اقوياء في وطننا ندافع بكفاي
  .لعالما ميشارك في الدفاع عن سال

ا دف لم نكن نريد ان نسمع ضربات التھديد تدق ابوابنا داھم علين ذعوال نستطيع للخطر ال ك لا وال ردا وك
د لم نكن نريد ان ة تن ران الفتن رى ني م دون ان  منع في االرض لن ا معھ ا وتحرقن ا وتحرق غيرن حولن

االنحياز تنشد العدل وتطلب السالم على  ممن عد حي كل تصرفاته عن روفال يصدر عيكون لنا نصيب ف
  .أساسه

ي ان ف ابكت معركت ذا تش تقاللح وھك ت االس ؤتمر .  رب تثبي ي م تراك ف الح واالش ى الس الحصول عل
  ."  دونج الذي جمع دول أفريقيا وآسيابان

ل ع ى بوتمث دل وتطلب السالم عل د الع ي تنش از الت دم االنحي روح ع بع ب دونج فتش ادىء بان د الناصر مب
ة الم شخصيتھا الدولي الم ومع ي الع ا ف ة مكانھ ورة العربي ة . اساسه وحددت الث دونج بداي ذا كانت بان وھك

تفية، فقد تحقق انطالق الثورة العربية الى االفاق الدول دول المس ؤتمر تعريف ال ديثا في قي الم يا آلة ح س
م لھذه الثورة وكـواحد من زعماء يكزع الناصرعبد وزبروافريقيا والعالم بالثورة العربية كما تحقق ايضا 

ھذا العالم الثالث الذي بدأ بالظھور ولقد سلطت االضواء في باندونج على الزعيم الشاب الذي وصفه أحد 
ينمائي و جمانه أقوى جاذبية من ن: "  ربية بقولهلغب وصفا طريفا على الطريقة االكتا ة من أكس ر رجول ث

ذي) ٦٨( " بطل رياضي ل  وال يمث ث ف الم الثال باب الع تح ش ر تف ة االم د الناصر .  حقيق ام عب ي فواق
تنمو وتتسع في السنوات  يا س و واتساع  مع ةلتالياباندونج صالت واسعة مع رؤساء دول افريقيا وآس نم

  . يمدور الثورة العربية العال
اعودخلت الثورة العربية أثر با ندونج امتحانا في التطبيق ال ي للمب ا وخرجتتالتي أعلن ءدىمل ذا  من ھ ھ

رة .  ناة السويسق متأمي ممتحان الذي امتد خمسة عشر شھرا وقد حققت نجاحا كبيرا يواال وحفلت ھذه الفت
  . لدولياوى باالحداث الھامة على المست

اد السف راوفقد بادر عبد الناصر حال عودته من باندونج الى االتصال باالتح صفقة السالح التي  ميتي الب
را.  تفاھم عليھا مع شواين الي ام صال موتم اب لوفاكيا في اغسطس من ع ن  ١٩٥٥فقة مع تشيكوس واعل

وات ال ٢٧يوم ميا ساصر ذلك رنعبد ال ه في معرض الق بتمبر في خطاب ا.  مسلحةس ـ لووقف ح ب رتھ
ك ان داالس .  لحمله على التراجع ةدتحالواليات الم طيجابه بقوة ضغو -قبل اعالنه عنھا -انباء الصفقة ذل

وق  اد السوفياتي ف الحزام  "وقد رأى في الصفقة خروجا على سياسته الخاصة باالحالف وقفزا من االتح
س على عبدالناصر، فأرسل ھو واخوه االن داال لضغطالذي يضم دول حلف بغداد، اندفع الى ا " يالالشم

اف  ، الصفقة وتھديد عبدالناصر ان لم يستجب فلب ايقاطمبعوثھما كيرمت روزفلت الى القاھرة في  بايق
ية  ات الدبلوماس ارة وقطع العالق اف التج ة لمصر وايق ا  ةمحاصروكل المساعدات االميركي مصر بحري

تقباله معالن ابراالدا بعبد الناصر ھذا المبعوث ھو الذي ح موكان قدو روي  -الصفقة رسميا قبل اس ا ي كم
د الناصر  االس ان أوفددولم يلبث  -ھيكل ة ولكن عب ر الخارجي ن مساعد وزي ا آخر ھو جورج ال مبعوث

ا ي ط الضغو مصمد ام ان ف ه اوفشل المبعوث نثنائ ه ع ا ص. عزم امكم ك أم د ذل اوالت  مد أيضا بع مح
ه  طلت الضغوشرغيب حين فلتا يقه بأساليبالواليات المتحدة تطو نجح روبرت اندرسون في زيارت م ي فل

اور  ١٩٥٥م عا ةللقاھر سرية لحل مشكلة المن مساعي الديبلوماسية ضالتي حمل فيھا رسالة من ايزنھ
ى السفير المصري بواشنطن  ة عل فلسطين ولم تالق عروض ھربرت ھوفر االبن مساعد وزير الخارجي

  ).٦٩(صر ي مفشروط قبوال ن منته  ضمما ت
ايو  اعلن كيةالواليات المتحدة االمير معي اثناء ھذا الحوار الساخن فو ه عتا ١٩٥٦عبد الناصر في م راف

عبيةابالصين  ذا االعالن . لش ه لھ دا ب ذي ح ان السبب المباشر ال ا ك را عن روح ) ٧٠(وأي اء تعبي د ج فق
از مج وسياسة عدنباندو رة اال. االنحي رافوواضح آن فك د  عت رة ونبتت في ذھن عب سبقت االعالن بفت

دونج روح بان ة والمتصلة ب ا القوي ا مبرراتھ ان .  الناصر منذ مباحثاته مع شواين الي وكانت لھ ذا ف وھك
ان لالعالن صداه . راف لم يأت مجرد رد فعل لحادثة بعينھا وان ارتبط االعالن بھذه الحادثةعتاال وقد ك

ل كما سبق ان فصلنا -في الغرب ة  -من قب ع اي ا ضد مصر بمن ات المتحدة اجراء انتقامي واتخذت الوالي
دولي  ا والبنك ال اة السويس في  .معونة مالية لبناء السد العالي وتلتھا بريطاني أميم قن د الناصر بت ورد عب

  .وتصاعدت االحداث في المنطقة ١٩٥٦يوليو 
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ذه االحداث  الم الثالث في اوفي خضم ھ رة الع ة اخذث فك ولھام اطوشقت  النم ورة .  ريقھ وساھمت الث
ن خالل مواقف  ة م ق  خالل بدالناصرعالعربي ز التطبي ى حي ا ال رة واخراجھ راز الفك ي اب رة ف ك الفت تل

د ويوغوسالفيا وجسد يالعرب ةت الثورقوالت.  العملي ذا الطريق الثالث بالھن دعة في ھ اصر ونھرو لنا ب
  . طة بدولھمظروف المحيلوتيتو ھذا اللقاء الذي فرضته ا

اھر ينح١٩٥٥اني في ديسمبر ثوكان عبدالناصر قد التقى بتيتو لقاءھما ال و الق ذا  ةزار تيت وصدر عن ھ
ل مسة الحياد االيجابي وعدياسكھما بسماللقاء بيان مشترك اعلن ت ايش الس . يماالنحياز ودعوتھما الى التع

رد اوضحت المباحثات التي جرت بين الزعيمين ان عدم االنحيقو ا يالتي  ةاز ھو الفك ا منھ مكن ان ينطلق
المي ووك.  لتحديد مكان بلديھما من الصراع الع ع يوي ان تيت دا موق ين غودرك جي سالفيا من الصراع ب

د .  ھامتحقيقي الستقالل بالده وساللاالنحياز ھو االساس ا ممن بأن عدؤالدولتين الكبيرتين وي ان عب كما ك
ده عن  دةصر ووحم للى استقالع ظالناصر منطلقا من سعيه للحفا الوطن العربي يبحث عن مخرج يبع

رة عنفالغرب دون الوقوع تحت  ضغوطه من صيخلوالنزاع بين الكتلتين  از دم وذ الشرق فوجد فك االنحي
  . لسبيلاالمخرج و

اءھيالتقى عبد الناصر وت ١٩٥٦في يوليو  و رو، لق ا نھ و ومعھم ونيالتم ت ان نھرو .  اريخي في بري وك
يا وكھبعتاالنحياز كسياسة ت من ھو اآلخر بعديؤم ين في آس رة تستقطب فا الھند في خضم صراع الكتلت ك
رارات .  الثالث مالعالل دو د ق ان مشترك أي اء بي ذا اللق دونج وعبموقد صدر عن ھ  حعن رو رؤتمر بان
از  معد ان الموضوع األااالنحي ذي ك ات ول د ول في المباحث وني أن يسبق مب رق اء بري اشرة تصاعد للق

وم  دأت ي ات المتحدة وبريطا ٢٠األحداث التي ب و بسحب الوالي ل نيولي ا عروضھما للمساھمة في تموي ي
دوان سال ا بالع ى مصراد وبلغت ذروتھ ي عل ن الواضو. لثالث اء حم ا  ان اللق امال ھام ان ع اذ ك ي اتخ ف

از حيث اتخذت شكل وقد سجل مرحلة جديدة في سياسة عدم اال ،الموقف االميركي من تمويل السد  نحي
دا أ. م منھج عا ي عشر بن ة من اثن وني المؤلف ده دول سوأصبحت القواعد التي وضعت في بري ا تعتم اس

ة ليبحث .  عالميةلعدم االنحياز في تسوية المشاكل ا دأ االجتماعات الدوري وني مب ا أرسى أقطاب بري كم
  . الثالث لمبزعماء العا لادروا الى االتصابة ويلدولافي المشكالت 
ور اد ةوخاضت الث ة بقي د الناصر م ةالعربي أميم ععب ة ت دوان قرك ة الع ي مواجھ اة السويس وصمدت ف ن

الم الثالث لحرب أن تكون نقطة تحوال ي وقدر لھذهثالثال ر بالنسبة للع ة التحري ى دوأ.  في مجرى حرك
دوان ا ةار الثورصانت وى الع ى ق ة عل دة التي لالعربي دونج ى توسع السياسة الجدي ا في بان ا وأعلنتھ تبنتھ

ر ادة التحري د الناصر مصدر . والى بروز عبد الناصر كواحد من أعظم ق ة وعب ورة العربي وأصبحت الث
  .المعقوة روحية ومثال يحتذى عند ثوار ال

ي  ه بالمحك العمل الفكرة وكشفت ل ازداد تمسكا ب از ف ة عدم االنحي وأكدت ھذه المعركة لعبد الناصر أھمي
ذكرى . اسة الدولية وابعاد مشكالتھاآفاق السي ال بال ه في االحتف ى للنصر في بورساالوقد بدأ حديث يد عول

  . معبرا عن ذلك كله ١٩٥٧شرين من ديسمبر عالثالث وال ميو
  ...ونطالب بتثبيت قواعد العدالة وحق المصير ...في بورسعيد، نتجه الى العالم كله ماليو" 

 ...سھا بنفسھانفاستقاللھا لتحكم  ةدولة مستعمر نطالب بأن تعطى كلو ،نتجه من بورسعيد للعالم كله 
ع السكان  نطالب بالقضاء على التمييز العنصري في أفريقيا ا حق مساو لجمي ، وأن يكون ألھل أفريقي

  ... الموجودين في بلدھم
ه ل طاقت ه أن يعمل بك الم كل وم من الع ع شبح الحرب ومصر تطلب الي من  موننظر الي... من أجل دف

ذلت العطاء أس للعالم بورسعيد ر، ولتخزين األسلحة  حةل، ونجد ان المحاوالت التي ب دول أكث ة لل ذري
  .ان ھذا يعتبر تھديدا لنا لنقو... تركيا وفي ، الذرية في أوروبا

ا االخوة -وان مصر ع -أيھ يناه تتب ا قاس رغم م از، سياسة اسياسة عدم اال ب يلنحي ابي، لك اد االيج  حي
ا  الم اذا انقسم الىلعألن ا...  سكر السالمتوسع مع الم منقسمة، جزء منھ معسكرين، وأصبحت دول الع

  مع
  ."  بشرية األھواللوال بد أن تقاسي ا. حربم ھذا المعسكر وجزء مع المعسكر اآلخر فال بد أن تقو

را وھكذا ارتفع صوت الثورة العربية مناديا بسياسة عدم االنحياز والحياد االيجابي من أ جل السالم، ومعب
ة  كالت ا لدولي ي المش ه ف ن رأي ز ا ...ع رب لعنصريالتميي بح الح ذرة ، وش د ا ل ان ع.  ، وتھدي د بوك
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ذه األخطارصديقالناصر قد ازداد استشعارا ألخطار الحرب النووية من خالل انشغال  . ه نھرو الشديد بھ
دولي وخفض  ةك العالم لتخفيف حديوليو من ذل ١٠ ميو ةا عند زيارة نھرو للقاھرمع د تباحثاقو وتر ال الت

ذر مأن يستخد ١٩٥٧كما ان نھرو لم يلبث ان ناشد العالم في نوفمبر . وتحريم األسلحة الذرية حالتسلي  ةال
داء ؤوكان نداؤه م. لالغراض السلمية ه الن د الناصر وھو يرسل ل د، " ثرا وقد كتب لعب ا في الھن ا ھن انن

رعن ة الكب اكلنا الخاص ااني مش ن المص ر م ون الكثي ي مصر تواجھ م ف ا انك غلني . عب ى كم ا تش وفيم
انيةابشكل متزايد الى المشكلة العظمى التي تواجه  يرن ذھني يتجه بالتفكفإشاكلي مباشرة م  )٧١( " النس
.  
  

ين  مكل الذي ظھرفي خطابه يولشبا ةوقد أبدى عبد الناصر تفھما وتجاوب مع الدعو ا ب عيد النصر، رابط
  . في العالملسالم عدم االنحياز واستتباب اسياسة 

ق الثاو ذا الطري ي ھ ير ف ة الس ورة العربي اھر.  ثلغذت الث ا ةواستضافت الق ع ع ي مطل أول  ١٩٥٨ مف
يوي األ ؤتمر لشعوب التضامن اآلس ذي أعلفم ي ال د تتوصيا نريق لمي وتأيي ايش الس م التع ه بوجوب دع

دونواستقالل الشعوب  ؤتمر بان رارات م ة في نتأييد ق ذ . ة المتحد ماق األمطج وحل المشاكل الدولي و نب
ور.  ار واألحالفمسياسة الحرب واالستع وى مركز الث د اعالن وحدة مصر عال ةوق الم بع ة في الع ربي

اظم فتأثيرھا  دادالجمھورية العربية المتحدة، فاز موقيا ١٩٥٨فبراير  ٢٢وسوريا يوم  ي العالم الثالث وتع
ورة ال ةوتتالت األحداث خالل تلك الفتر. دم االنحيازلع عوةدورھا في الد ة الث ذا عفأغنت تجرب ة في ھ ربي

د تحت  ١٩٥٨ابريل  ١٥حدة يوم لمتفقد تقدمت الجمھورية العربية ا.  لجاالم ذي عق را ال ـؤتمر اك ى م ال
عار  ريقيين" ش ا لألف ال"  أفريقي دعيم الس وب ت ي وج ات تنحصر ف ة اقتراح ة بت م، بثماني ق والمطالب طبي

يوية ة واآلس عوب األفريقي امن الش اھرة لتض ؤتمر الق رارات م دونج وق ؤتمر بان ادىء م اوب  ، مب وتج
  . وفيتي ألول مرةلساالتحاد ا رابريل زار عبد الناص ٢٨وفي . المؤتمر

از االيجابي مع احدى  ممناسبة لكي يطرح عبد الناصر أفكاره حول سياسة عد ةوكانت ھذه الزيار االنحي
د .  امكانية التطبيق العملي لتلك السياسة ىمحكا لمد ةكما كانت الزيار.  الكبيرتين الدولتين د جاءت بع وق

ونحن نركز  -ولسنا ھنا. يوليو في مصر ٢٣ ةأن حدث التحول األول في نظرة االتحاد السوفيتي الى ثور
ير ن المس ري م ب الفك ول الجان ديثنا ح ور العالق -ة ح ن تط ديث ع ال تفصيل الح ي مج وفيتية ف ات الس

ين الشكا شارةفي باالكتولذا ن ، العربية اد السوفيتي نظر بع ى أن االتح ة ل ل و حين  ٢٣ ةورثوالريب يولي
الثة األولى وھي تناضل ضد االستعمار واألحالف فحدث في ثال معواالل اثم راقب مسيرتھا خال.  قامت

ذي قام. ل يء من التحوشنظرته  دور ال د ال ا بع ه بھ دووزاد اھتمام ه في بان دمج فأنت ب اد  ق ساسة االتح
رام صفقة السالحفالسو ى اب أ.  يتي عل م ميموحدث الت اد السوفيتي مو ث دوان ووقف االتح د أف التقالع يي

ورة ت سياسةيوان بق.  اونعل للتفضلمصر دوليا فتھيأ مناخ أ ى ا ٢٣ ث ة وعل و القومي وص في صخليولي
  .استياء االتحاد السوفيتي لحموسوريا  رعيين في مصمن الشيوعية والحزبين الشيو ضحالموقف الوا

ا حرص ضمن تطبيق  ظونالح ونحن نستعرض ما جرى في ھذه الزيارة ان عبد الناصر حرص أول م
د وا دأھا بتحدي عللمو ضحسياسة عدم االنحياز أن يب ذ ق هي يال اد... تحدث من و ق  وبشع ةيحمل تحي مفھ

  . . صديقة 
ه  -ن العالم وتشعرشعوب تعيش في منطقة ھامة م " بحكم ما تفرضه عليھا ظروف المكان الذي تعيش في

ة والرخاء شمضافا اليھا م ه في سبيل صيانة الحري ا دورا تؤدي اعرھا الذاتية المنبثقة من صميمھا ان لھ
  ".لجميع البشر  م والسال

  لى تعاون مخلصطلع ايتو ، من فھم هھرظي على ما أتو يعبر عن عرفان ھذه الشعوب لالتحاد السوفيھو
ا المشترك"  دعم فھمن ا انني واثق ان لقاءنا سوف ي م سوف ينمي مجاالت تعاونن ق . ، ومن ث واني لواث

ة مداقة التي ربطت شعوبنا بشعوبكم ستقولصأيضا ان ھذه ا انية ھائل ة انس امال كطاق وستوجه  ، بدورھا ك
ذي مأللصيانة السالم لھذا الجنس ا كل قواھا للمساھمة في ل بشري ال ه بمعجزات العق  األرض من حول

اثن حيطع ذلك لم يستم، و واالحساس دھيا بالنسبة ألي ك ا ب أال وھو ...  ع حتى اآلن أن يوفر لنفسه حق
  .) ٧٢" (حق األمن 
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اء  ي لق دت ف ي ب ة الت ك السياس رص تل ذا الح ر ھ وف ازعويفس ر األول بخروش د الناص ارة اب ء اش
العربية المتحدة اعتبرھا عبد الناصر تدخال في األمور الداخلية ين في الجمھورية يشيوعللخروشوف عن ا

  ).٧٣(، وتبين ان خطأ الترجمة ھو السبب  وطلب ايضاحا عنھا
از  ولقد تحدث عبد الناصر في المباحثات والخطب التي ألقاھا عن المواضيع المتصلة بسياسة عدم االنحي

ر المشروطة م اعدات غي ا المس ابي وأھمھ اد االيج دووالحي ادىء  لن ال ا ومب يا وأفريقي دول آس رى ل الكب
د عبد الناصر ان الصداقة مع االتحاد السوفيتي كوا.  يليئباندونج ووقف التجارب الذرية والعدوان االسرا

  . انما تقع ضمن تلك السياسة
تنا حر"  ادي ب ةان سياس داتن ابي وع اد األيج د ملحي ة وع ى األحالف العدواني از ال ول القو ماالنحي د قب اع

  .م العسكرية والعمل من أجل التعايش السلمي والسال
اد  ة المتحدة وشعب االتح ة العربي ة الجمھوري ان الصداقة والتعاون بين حكومة االتحاد السوفيتي وحكوم

اشالسوفيتي و دة ستجعل من ة المتح ة العربي ة تصد ال عب الجمھوري ة قوي اليب عدول دوان وتقف ضد أس
  ) . ٧٤(" االستعما ر 

دوحي ى تأكي دأ حرصه واضحا عل رة ن رجع عبد الناصر من زيارته ب از كأساس لسياسة  فك عدم االنحي
دولي الم لتأخذ .  الثورة العربية في الصراع ال ى الع ة ال ورة العربي ة خروج الث دا أيضا شعوره بأھمي وب

ااوقد . مكانھا فيه ا قال.  عتبر الزيارة دليال على صحة ھذه الوجھة التي سار فيھ ه عقب ومم ه في خطاب
  .شارحا أھم ما خرج به ١٩٥٨مايو  ١٦عودته يوم 

دون"  وطن العربي يعتق ه ال يمك ھناك بعض الناس في أرجاء ال تقلشلل نان ة أن تس اك .  عوب العربي ھن
ض ن بع ة م عنا لكتل ا اال اذا خض بيل لن ون اال س اس يؤمن ل الن عوب .  الكت ون خصائص الش م يجھل انھ

ون ة ويجھل ا العربي نكممقوم ق م ي تنبث وة الت ون الق ة ويجھل ه  ت الشعوب العربي وم تجاب ا الي ي رأيتھ والت
  . الحصار وتجابه الدول الكبرى

اء  ع زعم اتي م لاالان محادث ا كانت تمث اد السوفيتي انم وي  تح ي الحر الق ين الشعب العرب ات ب المحادث
  .التي ال تبغي شيئا والدول الصديقة

  الحديث نخرج الى العالم ونشعر بكياننا ونشعر بقوتنا ل مرة في تاريخناة نحن العرب ألوخواننا أيھا اال
   ...دفاعنا ينبثق من منطقتنا ر باستقاللنا ونشعر ان سياستنا تنبع من أرضنا وانعونش

اد السوفيتي ومن ا. لقد أعلنا سياسة الحياد االيجابي وسياسة عدم االنحياز ادة االتح عب لشوقد لقيت من ق
  ".رام لھذه السياسة تتقدير وكل احالسوفيتي كل 

ى حين تصاعدت األحداث في  زار عبد الناصر االتحاد السوفيتي مرة ثانية بعد شھرين من زيارته األول
وبدا . ت األحداث قد بدأت في التوتر قبل ذلك على أرض لبناننكا.   تموز بالعراق ١٤ ةالمنطقة أثر ثور

وھكذا قطع عبد الناصر رحلة العودة . دخل المسلح في المنطقةواضحا ان اميركا وبريطانيا على وشك الت
اون  منمن يوغسالفيا وطار فجأة الى موسكو وعاد  دأ التع ھذه الزيارة بنتائج حسنة اجماال عبرت عن مب

ذا  دود ھ تعماري وكشفت عن ح دخل االس ة الت ي مواجھ وفيتي ف اد الس از واالتح دم االنحي ة ع ين سياس ب
اد السوفيتي أن تمر .  لوضع الدوليالتعاون ضمن معطيات ا ولكن قدر للعالقة بين الثورة العربية واالتح

ا ةبأزمة شديد ين الشيوعيين رولم تمض سنة على ھذه الزي ا شھدته ساحة العراق من صراع ب ة بفعل م
م ريم قاس د الك ا عب ار فيھ ي س ة الت ل الوجھ وميين وبفع ك .  والق ى المح ة عل ذه األزم د وضعت ھ ولق

ى عفي تضاوتضمنت  ة وال ة العربي ى القومي ة ال اد السوفيتي األيديولوجي يفھا تفاصيل توضح نظرة االتح
اون رغم كل عجمع بين العداء والريبة، كما كشفت في مجملھا عن ضرورة التت ةعدم االنحياز وھي نظر

  ) ٧٥"(االختالفات التفصيلية على صعيد معاداة االستعمار الغربي، وحيوية ھذا التعاون للطرفين 
تالمحصلة حدة عداء اال هلى الوصول الى ھذعولعل مما ساعد  ي للغعمار اس ة  ةورلثرب ة في منطق العربي
وم قوقد تجلى ذلك في نزول ال. الوطن العربي ة في االردن ي وات البريطاني ان والق ة في لبن وات األميركي

وة دوليفي اعالن ايزنھاور بعد شھر مشروعه الذي يقضي بوض م، ث١٩٥٨يوليو  ١٥ ة ف ةع ق " ي منطق
وة السالم " باسم "  طرق األوسشال ة" ق  رىأخ ةحاولت مر ةات المتحديان الوال ظونالح. وبصفة دائم

ة  تحكمت أزم ين اس ام اح ة ع وفيتية العربي ات الس دة نأن ت ١٩٥٩لعالق ة المتح ة العربي ى الجمھوري ذ ال ف
دم  رالناص ولكن عبد.  ت الى عبد الناصر بعروض كبرى للمساعدةمتقدف ة وبع الثورة العربي ذي آمن ب ال
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تعمار، و ة لالس بثا بسياسته المعادي از وقف متش ا شاالنحي ى م اور وعل دأ ايزنھ ى مب ة عل ن حمالت عنيف
  . غ في المنطقةراتضمنه من حديث عن الف

ق عد يةالعرب ةورثتابعت الو ه مسيرھا في طري ة تمسكا ب ا التجرب د زادتھ از وق ا واھتمت اھتما. االنحي م
ام . كات التحريرحرت تموج بنخاصا بأفريقيا التي كا ة ع ا  ١٩٥٨وقد قام تيتو في نھاي ى أفريقي ة ال برحل

ة المتحدة فضال الجوبمبدأ عدم االنحياز، ومثل بناء على طلب عبد الناصر  ممبشرا بالسال مھورية العربي
  ).٧٦(عن تمثيله لبلده 

  :وكان عبد الناصر يقول
  ".يحمل فكرته أن يمثله  طيع كل منتا تيار يسمان ،س حالة االنحياز لي مان عد" 
ؤتمر الشباب اآلسيوي ضوصل الى القاھرة آالف من شباب آسيا وأفريقيا لح ١٩٥٩يناير  ٣٠ وفي ور م

  .اإلفريقي وتشبعوا بفكرة عدم االنحياز
د والبا ةبزيار ١٩٦٠في ربيع عام  صرعبد النا موقا دعيم سياسة عدم ستان في نطاق تكرسمية الى الھن

دونج ؤت على انعقاد مضسنوات م مسقق في خحما ت ىز وتحدث في برلمان الھند عن مدااالنحي تمر بان
ان وبفضل جھود التضامن اآلسيوي األفريقي  ذي ك ذا التضامن ال سياسة عدم االنحياز، سواء في نطاق ھ

ا ووقف أكد اليوم حقيقتهف جودهيحاول أن يثبت و اردة  ، أو في نطاق أفريقي ة والحرب الب التجارب الذري
  : وأعلن.  رض األحالففومحاوالت 

المناضلة تحصل على استقاللھا الوطني  ة، وشعوب ھذه القار الحرية ترتفع في أفريقيا مواآلن فان أعال" 
  ".واحدا بعد اآلخر 

حدث باسھاب لصعيدين الشعبي والرسمي ليتاوقد رجع من تلك الزيارة التي استقبلت بترحاب عظيم على 
ازعتى ما عززت قنامد عن ة وعدم االنحي الثورة العربي رئيس سوكارنو . ه ب ه مع ال د عودت وتباحث بع

  .حول اشعاع باندونج وسياسة عدم االنحياز ١٩٦٠ لابري ٢٣الذي زار القاھرة في 
ر االفريقيلتدعم حركات افي  ربية عمليا عن سياستھاععبرت الثورة ال موفي صيف ذلك العا ة حين حري

ؤامرات االستعمارية . ونجولكنشبت أزمة ا ة الم ان في مواجھ د الناصر بسرعة وعن ايم وقد تحرك عب
وم . على الكونجو ا ي الة لنكروم ة المتحدة  ١٥وأعلن في رس ة العربي ه يضع طائرات الجمھوري و ان يولي

ى داج ھامرشولد السك لنكما أع.  تحت تصرف حكومة غانا الى الكونجو الة ال م في رس ام لألم رتير الع
  .كونجولالمتحدة لتقديم كل ما يطلب منھا لمساعدة شعب ا ةربيلعاد الجمھورية اعداست المتحدة عن

وات األم بيةسطس وافقت القاھرة على طلب ھمرشولد باشتراك كتيبة عرغأ ١٢وفي  دةا مفي ق في  لمتح
ارت الجالكون وكو وط د ي اك بع ى ھن ة ال ة الع.  نميتيب ت الجمھوري ةربوتبن د ي دم  ةالمتح ة دول ع وبقي

  .اريةمستعالاالنحياز موقفا واحدا قويا في األمم المتحدة عند مناقشة األزمة في مواجھة االطماع ا
م المتحدة الخامسة عشرةعوقد شھد خريف ذلك ال رة دورة األم د . ام حضور رؤساء دول كثي رأس عب وت

دة  ة المتح ة العربي د الجمھوري دورةلتالناصر وف ك ال ان سفر . ل ر من الر هوك ه بكثي بة اللتقائ اء ؤمناس س
رو وايزنھاور ونھرو ستتيتو وخروشوف ونكروما وبكابمع جتوھكذا ا. والتباحث معھم في االمور الدولية

وم .  النيوالحسن وماكم ة ي ة العام ه في الجمعي د الناصر خطاب ه قضايا  ٢٧وألقى عب اقش في بتمبر ون س
ة ھا رةم ذه الرح.  كثي د جسدت ھ ة أوق د الناصر يمل ان عب يين ك وؤرين أساس ا في تحرك الث  رةمن بھم

دوليلتورا ھاما في ادأولھما ھو ايمانه بالمنظمة الدولية وبأن لھا .  العربية عالميا اھم ال اء .  ف ان زعم وك
ع فيه الدول الصغرى أن تؤدي طيالمكان الذي تست ھيالمتحدة  ميدركون أن األم االنحياز مجميع دول عد

ا ال دورھ الم سوف تجتم.  يمالع دون ان دول الع انوا يعتق د عوك م المتح ي االم ا ة ف أملون أن ميثاقھ ، وي
الم ريعة الع ون ش ين روس.  سوف يك رة ب ة االتصاالت المباش ه بأھمي و ايمان ر ھ ر اآلخ دول اواالم ء ال

ات ا "الم عوزعماء ال نح العالق ك يم انية تستطيع دالدالن ذل ة نظرة انس تلمئمولي ى ا أن ت  طي وسفس حت
  . )٧٧( " مة اسبابا لألتصالداألزمات المحت

م المتحدة التي يجب أن  لعامةتحدث عبد الناصر في خطابه بالجمعية ا ة لألم ورة انعربي شارحا نظرة الث
هبھح باتفتتكون للجميع و اق وأحكام ادىء الميث ة . ا للصين الشعبية، والتي ھي مب اول بالتفصيل أزم وتن

ر  ةمن إستغالل االستعمار لألمم المتحدوما حدث  لكونجوا  .فيھا وعرض قضية فلسطين وقضية الجزائ
م المتحدة في  دور األم ة االقتصادية، وطرح تصوره ل الم الثالث لتحقيق الحري وشرح نضال شعوب الع
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للوطا... ية السياسيةرحرية االقتصادية جنبا الى جنب مع الحلحمل رسالة دفع ا ى األس ة حب بالقضاء عل
ات الال ض ميزاني ة وخف كرية ووتنووي د العس ة القواع ليح وازال وف جس اور وخروش ى ايزنھ داء ال ه ن

اد  .الم سيدعوھما لالجتماع فورا من أجل ال ؤتمر ألقطاب الحي ة م اء الرحل ل انتھ وحضر عبد الناصر قب
ذا ال.  يتو وسوكارنو ونكرومات ومع نھرو  رمودعا ھ دولتين الكبي ى تيؤتمر ال ة  لشاكث المبحن ال المعلق

ة اشوكان ذلك تدخال مباشرا في ال. بالمفاوضات ة عن قضالؤون الدولي ال ياخارجي ه  مالع دوا ب الثالث أك
  .ية العامةلمسؤوليتھم في الشؤون الدو

ا . ل الممارسةالم الثالث من خلفكرة العا بلورةكان لھذه الرحلة أھميتھا في  ة فيھ ورة العربي وقد حققت الث
الم المعاصرعم الصعيد الدولي وأثبتتنتائج ھامة على  ذا استطاعت خ. ليا ان لھا مكانھا في الع ل الوھك

دونج أن تقطع  ة في بان يسوطا شسنوات خمس مضت على انطالقتھا الدولي ل ل د .  بالقلي د تحدث عب ولق
ذا في مجلس األم. بعد عودته عما حققته الرحلة لجماھير الشعب ثم في مجلس األمة رالناص ة وخطابه ھ

ةالعالدولية للثورة  ةكخطابه في األمم المتحدة يعتبران من الوثاتق الھامة في شرح النظر ا جاء .  ربي ومم
  : خطابه باألمم المتحدة مفي ختا

ايانا"  اص بقض نا الخ ي احساس ى ال يطف دي حت ذلت جھ د ب ي  لق رة ف االت الخطي ى االحتم ة عل المحلي
ن دخول في التفاصيل الى بعض ھذه القضايا، فلقد قصرت واذا كنت قد أشرت دو.  لموقف الدولي اآلنا

ا  ةا عموما بالسالم وباألمم المتحدھتعرضي لھا على الناحية التي تربط ى أي حال انن ومن الواضح عل
  .وقت خدمة لقضايانالا نفسھي في  لعامفي مجاله ا مبأن خدمة السال نؤمن

م اسؤمن بأن نكذلك فاننا  ـا م ةحدتمليادة األم ة العناھ ادىء وغلب اسيادة المب ى أق دل عل  مالحنون والع
  . الغزو و السيطرة

دل مبل اننا نؤمن ان جو السال ى الع ائم عل ر  الق ا ھو خي ه أن يباشر تطوره وأن فجو يستطيع وطنن ي
  ...جتمعه على أساس جديدمآماله في تغيير أوضاعه واعادة صنع  مأما قيفتح الطري

ي،  ناالدطنيا يجتاح اآلن بوانكم تعلمون ان تيارا ثوريا و ورات الاآلن ث شبل اننا نقول ان وطننا يع ث ث
ورةو... سياسية ةثور ...في وقت واحد  ة ث ور... اجتماعي ة ةوث ة...  عربي ؤمن بأم ا ن نعلن انن ا ل  وانن
  ..ة عربية واحد

هأن أقد يمكن مامشاكل فانني أجد خير  من امامكم األن بحلول لما يواجھنا مواذا جاز لي أن أتقد م  م لك
دونج وناقشت  ه اجتمعت في بان ھـو صورة من تفكيرنا عندما كنا تسعا وعشرين دولة آسيوية وأفريقي

تنفومع األسف أنھا  ،وقتھا  لممشاكل العا وم مع بعض االختالف  س المشاكل التي ما زال ا الي تواجھن
  ..ي التفاصيلف

للرخاء للبشر كلھم على اختالف أوطانھم وألوانھم  قايم وطريقا للحرية وطرالاننا نقدمھا ھنا طريقا للس
  ".رقة أو تمييز فبال ت وأديانھم

ع  وأعطت الثورة انعربية بعد رحلة عبد الناصر الى األمم المتحدة اھتماما خاصا ألفريقيا التي كانت ترتف
ة  الم الحري ا أع ة ضاريةتوال ،فيھ تعمار معرك ت تخوض ضد االس ورة العرب.  ي كان دمت الث ا فق ة م ي

ة، فضال عن انش ري غتستطيع تقديمه لحركة التحرير األفريقي ورة الشعب العربي الجزائ الھا المباشر بث
ذى  مالعربية تقد ةجزء من الثوركوكانت ثورة الجزائر .  التي كانت تمر آنذاك بفترة دقيقة المثل الذي يحت

ا خيرينالھرين اشالناصر في ال ط عبدقد نشو. ى لشعوب القارة األخر ن  ١٩٦٠ ممن ع ا وأعل ي فأفريقي
ة المتحدة لشعب  ةذكرى تفجر ثور ة العربي اندة الجمھوري دالالجزائر ان مس د ح ر ال تقف عن ا . جزائ كم

ا ١٥زار السودان يوم  وفمبر وبعث برس ة الئن ى عدد من ركل حول ازم دول اآلؤونجو ال يوية سساء ال
  .ريقيةفواأل

ا . م .  ع.  وحضرته ج ١٩٦١اء في يناير ضؤتمر الدار البيوضمن ھذه االنطالقة األفريقية انعقد م وغان
ر  ة(وغينيا ومالي والمغرب والجزائ ة المؤقت ؤتمر .  )الحكوم ن الم ى " وأعل ة عل دول المجتمع تصميم ال

ة " وحدتھا  حريقية كلھا، واقامة صرفحرية في القارة األلالنصر ل يقتحق وطالب عبد الناصر بحلول عملي
ن ان الصحراء الكلة الكونجشلم ا أعل اكو، كم ين دول أفريقي د فاصال ب م تع رى ل ـؤتمر ان عتوا.  ب ر الم ب

ةئاسرا ى المحافظة . يل قاعدة عدوانية استعمارية ضد الشعوب األفريقي ه تصميمھا عل ى عواكدت دول ل
ال ز السالم في الع ذه الوحدة وتعزي دام ھ دولي وترسيخ أق دان ال رأي والعمل في المي م عن وحدتھا في ال
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ارة ... النحيازاطريق تبني سياسة عدم  ا آلق ه فولقد حدد عبد الناصر طبيعة المرحلة التي تمر بھ ي خطاب
  .بالمؤتمر

ائلقد كان في فكري دا"  ذي مضى ع ا  -١٩٦٠ مما انه اذا كان العام ال اد االستقالل في أفريقي عام أعي
دأناه مفان ھذا العا ذي ب ا األفريقي يجب أن يكون عام ح -١٩٦١عام  -ال ة االستقالل ودعم تعاونن ماي

دبحتى ال نكتفي من االستقالل  ان في ...  العي دا لالنتصار ك ا تصورناه عي ا في السابق ان م د رأين ولق
  ".واقع األمر يوم الخطر األكبر 

ة  وما أسرع. والحق ان خطرا كبيرا كان يھدد حركة التحرر األفريقية أن نجح االستعمار في تدبير جريم
ن  ةد وقفت الثورة العربية تندد بالجريمقو.  ي أعقاب مؤتمر الدار البيضاءفتيال باتريس لومومبا غا وأعل

ؤذي الضمير  ١٣عبد الناصر يوم  ا سوف ت ال لومومب ة اغتي ر أن جريم ه النساني كافبراي وسارعت . ل
وزراء الكونجوئيراف بجيزنجا رعتالجمھورية العربية المتحدة الى اال ازة  وخرجت. سا ل اھرة في جن الق

ؤامرة تصفية ر، واستضافت أس ومبامشعبية من أجل لو ا وطلبت أن يبحث مجلس األمن م ته لالقامة بھ
ى بمناسبة اغ.  ل الكونجوالاستق الته األول ا وضمنھا توكتب عبد الناصر الى جون كيندي رس ال لومومب ي

.  ياسة االتصال المباشر التي سار عليھاضمن س كساة االليمة وأفكاره حول أفريقيا وذللمأمشاعره تجاه ا
الة ثروقد حدد في ال هالس ر قلق ة ال ث عوامل تثي ا من توھي الجريم أ عنھ ا يمكن أن ينش ي ارتكبت وم

ا  ي تلقتھ و، والصدمة الت ي الكونج دة ف م المتح ال األم ه أعم ذي صارت الي أخطار والموقف العصيب ال
للالشعوب األفريقية المتطلعة الى أملھا بعد  ارا محدد.  يل استعماري طوي ه  ةوطرح أفك ا ينبغي عمل فيم

  ).٧٨(دوليا 
ؤ اح م ر جاء افتت وم لا رتموفي نطاق الحشد لمجابھة ھذا الخطر الكبي اھرة ي ة في الق  ٢٤شعوب األفريقي

ـود الم.  مارس د الناصر لوف ة ضد االستعمار مستمرةؤوقد قال عب  عقوحدد خطآن و.  تمر ان المعرك
ا اقريفل األالنضا فيھم ة أفريق ، ي وھم رق كلم تعمار وتف الم االس م استس ا وھ د و. ي ة القواع ب بازال طال

  . العسكرية األجنبية واستعادة األراضي والمناجم األفريقية
ة في  ذ أن تصدت لحمل مشعل الحري ي قضايا التحرر األفريقي من ى تبن وكانت الثورة العربية دائبة عل

د جع.  أفريقيا بعد باندونج ة  لاھرة المركز األولقلت من اوق وطنيين األفارق ا  ،لل الرابطة " فأسست فيھ
ة  ال الت" االفريقي ي مج ام ف دور ھ ت ب ارة المضطھدين والمنفاي قام اء الق ي ألبن اح السياس ن يلكف ين م

ذودربت . عالم عن حركات التحرروفي مجال اال ،المناضلين  ا في ھ ا دورھ ان لھ ادات ك ه الرابطة قي
وب لركات تحرير احوافتتحت في القاھرة مكاتب ل.  أوطانھا الكفاح في كاميرون وأوغندا والصومال وجن
ا وات يا ونياسحأفريقي ا وموزمبالاد روديس ا يند وكيني ر ونبجيري ار وق والنيج اد وزنزب وخصصت . تش

ذيع باللغات الصومالية والسواحلية واألمھر" ألفريقيا الحرة " قاھرة اذاعة وطنية موجھة لا ا ت ة والھوس ي
د.  تمرات ثورات أفريقياؤوأصبحت القاھرة مسرحا للقاءات وم .فضال عن االنجليزية والفرنسية   وقد عق

ين ديالھا خفي د ب و  ١٩٦٥مبر سل ستة شھور تمت دة  ١٩٦١ويوني ى مستويات مع ؤتمرات ساھمت عل
ا " ؤتمرات مھا ينن بم مختلفة في حركة تحرير القارة ؤت" اجلوا عن أفريقي ؤتمر وم ا والم مر نساء أفريقي

رات توصيات محدودة متؤوبلورت ھذه الم.  يقيا ومؤتمر تضامن شعوب أفريقيا وآسيارالثالث لشعوب أف
ى االستعمار في  ةخلق منظمة مشتركة لمساعد" حول  حركات التحرر في أفريقيا، وضرورة القضاء عل

ا  مارية فيعر الى الحكومات االستأفريقيا بكل الوسائل الممكنة السلمية وغير السلمية والنظ ا وفرنس بلجيك
را دا واس ا وھولن ات ائوبريطاني ا والوالي وب أفريقي دةيل وجن ا المخطبا لمتح ة  طعتبارھ ي لسياس األساس

د  تعمار الجدي اھرال وفتحت". االس ا ال ةق ة وكلياتھ ا العلمي دھا وجامعاتھ واب معاھ ام أبعأب كرية أم اء نس
ا ا ع ة آالف طالب أفريقي وھو  ١٩٦٠مشعوب القاھرة فكان فيھ درس في لل اثايمأربع ان ي ذي ك دد ال ع

ريقغكري للفالوالء ال مجابھةوكان لھذا العدد أثره الھام في .  فرنسا ين األف رين من المثقف ين كثي  يينرب ب
  ) . ٧٩(الذيرا درسوا في أوروبا 

ة ريقيفألا ربية لحركة التحررعود التي قدمتھا الثورة الھقت ھذه الجقوح ائج مبارك ام . نت ان ع  ١٩٦٠وك
ة الر دول مستقلة فاستقلت خشالى ما قبله كان فيھا عف.  ة كبرى في تاريخ القارةمعال ه سبع عشرة دول ل
دجد ا. ة ي ام افريقي ام ع ك الع ر ذل ت الوخ.  واعتب ي تل ر الت نوات العش امل الس ع  ١٩٥٦ ع رت ارب ظف
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ى لجھاوثالثون دولة افريقية باالستقالل كما اوصلت ھذه  ة الوحدبود ال اء منظم ا ةن ة ع  ١٩٦٣ ماالفريقي
  .وسنصل للحديث عنھا

اليجابي مارسته اسياسة عدم االنحياز والحياد  منالعربية لھذا الدور في افريقيا جزءا  ةكان تصدي الثور
د.  السياسة ھذه عمليا وأغنت به ع ت وق د  ١٩٦١تالت احداث في ربي ى عق دول أاوصلت ال ؤتمر لل ول م

ر  ي .  ازةلمنحاغي دة وتباحث م ١٧فف ة المتح ة العربي و الجمھوري ل زار تيت ول  عابري د الناصر ح عب
دل  الخنازير في كوبا ل زيارته أزمة خليجالخونشبت . الشؤون الدولية ى في ، فبعث عبد الناصر رسالة ال
ترو يعل دوان االميركي نكاس ا ضد الع دة لكوب ة المتح ة العربي د الجمھوري ا تأيي د تضمن او.  فيھ ان لق بي

تر تخدا كالمش ع اس ا ومن ى كوب دوان عل تنكار الع و اس د الناصر وتيت ين عب ات  مب ي حل المنازع وة ف الق
اع اعث بمايو  ٤وفي . العالمية د اجتم ا بعق ان فيھ ر المنحازة يطالب دول غي لرئيسان برسالة الى رؤساء ال

ا.  لرؤساء ھذه الدول اھرة رس ى الحضور ل من عدد من رؤساء الئوتلقت الق ة عل دول تتضمن الموافق
د . رممايو مع سيكوتوري وسوكارنو حول المؤت ١٦قاھرة يوم لوتباحث عبد الناصر في ا وحين تلقى عب

ه في أالناصر رسالة من كينيدي تضمنت وجھة النظر االميركية في  الة  ١٨حداث كوبا رد علي ايو برس م
  .عربيةمطولة حدد فيھا عدم االنحياز كما تطرحه الثورة ال

ة  وليس. لدولية نؤمن بعدم االنحيازااننا في سياستنا "  يس إنتھازي عدم االنحياز من وجھة نظرنا سلبية ول
ر الموضوعية وجعل ا ھانما معناه بالنسبة الينا تحرير نظرتنا الى المشاكل الدولية من قيود االرتباطات غي

وحي من ظرة مستقلة تشارك ايجابيا في دعم السالم القائم على الن ذاعدل وتبدي رأيھا في كل مشكلة ب  ھ
  ".االعتبار 

اھرة وم  وافتتح االجتماع التمھيدي لمؤتمر الدول غير المنحازة في الق ؤتمر  ٥ي رر دعوة اول م و وق يوني
و وسوكارنو. ١٩٦١لعدم االنحياز في بلغراد في سبتمبر  دعوة مع تيت ى ال د الناصر عل وحدد . ووقع عب

ھي أن  طوھذه الشرو. راك في المؤتمرتنبغي تـوافرھا في الدول التي تريد االشي طة شروساالجتماع خم
ايش ا ى التع ة عل تقلة مبني تھا مس ون سياس ذه لتك ا ازاء ھ ا ودي ون اتجاھھ از، أو يك دم االنحي لمي وع س

ة د وان. السياس ون مؤي وطني ةتك رر ال ات التح كري .  لحرك ف عس ي أي حل تركة ف ون مش وأن ال تك
ة .  لدول الكبرىاطرفا في الصدام بين  جماعي يجعلھا وأن ال تكون مشتركة في أي تحالف ثنائي مع دول

  .وأن ال تكون قد سمحت لدولة أجنبية باقامة قواعد عسكرية في أراضيھا.  كبرى
ة  ون دول ان وثالث راد وحضرته اثنت بتمبر ببلغ وانعقد المؤتمر االول للدول غير المنحازة في االول من س

د " بعض الدول الكبرى لم يبق مكتوف اليدين " من ان على الرغم  ه لعب الة ل و في رس على حد تعبير تيت
م  طفقد بدأوا يزاولون الضغ. " الناصر قبيل المؤتمر از من أجل حملھ ى كل رؤساء دول عدم االنحي عل

الى معسكر على أن ذلك ال يمكن ان يقال بالنسبة .  على عدم حضور المؤتمر أو عدم ارسال ممثليھم اليه
ؤتمر في جو ا. " من المعسكرين انما يمكن ان يقال بالنسبة اليھما معا اد الم ه الصراع حتوجاء انعق دم في

ال عبين الم ا وتصعيد القت سكرين أثر فشل مغامرة اميركا في كوبا وفشل لقاء خروشوف وكينيدي في فيين
ا ان ل يومين من االنعقاد رسقبلسوفيتي اوقد سلم السفير .  ي الوسف الة شخصية من خروشوف جاء فيھ

ه دول عدم  نفسوفيتي سيستألاالتحاد ا ادي ب اجراء التجارب على االسلحة النووية وھو أمر يخالف ما تن
  . )٨٠(النحياز من وقف ھذه التجارب ا

هاوحدد عبد الناصر باسم الثورة العربية مفھوم عدم االنحياز في خط دول  ب ؤتمر، وشرح دور ال ام الم ام
ر ى ا غي ائم عل ة السالم الق ي خدم ازة ف ق لالمنح تعمرة وتحقي ر الشعوب المس ي تحري الم وف ي الع دل ف ع

  .أجل الرخاء نالتعاون الدولى م
د ال"  وحي من قريب أو بعي ا ي اك م ا  ينبغي أن يكون ھن از انم ة بسياسة عدم االنحي دول الملتزم أن ال ب

دخل ميعاني  في عالم شاننا نعي. تصنع بنشاطھا كتلة دولية ثالثة ين وال نتصور ان ت ين كتلت ن الصراع ب
  .ن أن تخفف وطأتهمالعملية كتلة ثالثة تزيد من حدة ھذا الصراع بدال 

ه أن يخدم ضتفر امي قيد سوى أان ابرز ما يجمعنا ھو التحرر من  در طاقت ه المبادىء ورغبة كل منا بق
اة  الالحافز الذي  لذات ھـواب لذي جمعنا اليوم ھناالحافز او. ھذه المبادىء اح الحي يمكن بغير توافره أن تت

ه حافز السالمأل ادىء وأعني ب ل مجموعة .  ي مبدأ من المب ة السالم مث ى خدم ادرة عل وة ق وال توجد ق
از  دم االنحي ة ع ع سياس ي تتب دول الت دول ا .ال ذه ال ان ھ ا اللف اكل عالمھ يش مش ي تع ا أو  ت زل عنھ تنع
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ا وترسم قفكتلة من الكتل تحدد لھا موا طقفھا من ھذه المشاكل لضغخضع في مواتتنفصل، والتي ال  ا لھ ھ
ع السال دل بصرف  ماتجاه خطاھا والتي تصدر في كل ما تراه بشأن ھذه المشاكل عن داف ى الع ائم عل الق

ة وتجرد . بار آخرعتالنظر عن أي ا ة السالم بنزاھ ھذه المجموعة من الدول أقدر على أن تضع في خدم
  .لنزيھة المتجردةاا المادية والمعنوية وھي لذلك اقدر على الحركة الطليقة كل طاقاتھ

 وفي جو السالم -لخالقةا في بالدنا وان نزيد خصوبتھا ة ايانه في جو السالم وحده نستطيع أن نطور الح
  ".الل غنستطيع ان نساعد شعوبا غيرنا كثيرة ما زالت ترسف في اال

ين طخ ستة اقتراحات يتعلق أولھا بوضعوطرح عبد الناصر امام المؤتمر  دعم المفاوضات ب ة واضحة ل
ا فيين تلكتلا ق االقت.  محاولة الذابة الجليد الفاصل بينھم م المتحدة مرويتعل ين األم اني بتمك أداء  ناح الث

التھا عوب ال. رس ام الش دم أم رص التق ة ف ى اتاح ات عل ة األقتراح نص بقي م ت م تتث تي ل ا س كمل نموھ
نحياز جھودھا من أجل السالم وأن تعمل على ضرورة واالجتماعي وان تواصل دول عدم االاالقتصادي 

ى تحري تعمار وعل لتصفية االس ر ك ك تعدة للخي وى المس راح األول  . الق ى االقت ؤتمر عل ق الم د واف وق
ا ويتفاوضا من أجل مليھما ان يجتالف أربعة أقطاب بحمل رسالتين الى خروشوف وكينيدي تطلبان كو ع

المي  ذا ا. ) ٨١(السالم الع د حمل ھ را لوق ى كبي اريخ ،طلب معن ى في الت رة االول رو  -فللم ال نھ ا ق كم
ذاك دت -آن دو متق ل ال و لأق ب ةق ر -بمطال ة األم ى مرتب ى ال الم -ترق ي الع وة ف دول ق ر ال ع أن .  ألكت وم

حياز حيال استئناف التجارب االن منيد لدول عدلعالمبعوثين االربعة لم ينجحوا في مھمتھم اال ان الموقف ا
  .النووية ساعد على ابرام االتفاق الجزئي على حظر التجارب النووية بين اميركا وروسيا

**  
دونج ذ بان از من رة عدم االنحي و فك ؤتمر االول والتي  واآلن وبعد ھذه المتابعة لبروز ونم اد الم ى انعق حت

د الناصر في  ة وعب ورة العربي ى دور الث اتعرفنا فيھا عل رة ودعمھ ورة الفك ر م.. بل  ننقف لنتعرف اكث
  .ليل على الفكرة وأبعادھاحخالل الت

از رة عدم االنحي راد شرحا واضحا لفك امي . لقد تضمن البيان المشترك لمؤتمر بلغ ان الخت ا وجه البي كم
ى أن دول عدم االثتمر وأؤنداء الى الدولتين الكبيرتين اعتبر أبرز عمل من آعمال الم ل عل از بت دلي نحي
ه الوقد أبدى المؤتمر في ھذا ..  لم تجتمع في تكتل ثالث يخاصم ويقاوم الكتلتين القائمتين امي قلق بيان الخت

ة " من خطورة الحالة الدولية  ى حرب افنائي ؤدي ال أنه ان ي زاع من ش ل ن ي أن ". بحيث أن أق ذا يعن وھ
ذه الحرب ھو أن أن خ" ورأى المؤتمر .  ين يتھدد العالمتلتكالخطر الصدام بين  ل ھ ادي مث ر عالج لتف ي

ة تعداداتھما الحربي يا اس دة وروس ات المتح ف الوالي تأ... توق انفوتس وية المس اتھما لتس ال وفئا مفاوض  ق
م ا اق االم ادىء ميث دة للمب امل للسالح لى تصال احتمتح زع ش ؤتمر ". ى ن ت " وأوضح الم ه اذا كان ان

رارات الحرب  ا ووق ى أمريك ان نتاالسالم تتوقف عل يا ف الم بأسرهئروس ا تمس الع ن المصلحة ف.  جھ م
رى أن تمكن تل واالعمال الئالدائمة لجميع االمم والشعوب أن يكون من شأن الوسا دول الكب دھا ال ي تعتم

ار ال  الم واالزدھ ا الس ي طريق دما ف ير ق ن الس رية م دمار إالبش ادة وال ى االب ه .  "ل د وج ذا فق ى ھ وعل
  . توجه نداء مماثالن الم اعين وتمنى على جميع الدول في الالمؤتمر النداء للدولت

  : االنحياز فنراه يقول مونتابع شرح البيان المشترك لفكرة عد
ؤتمر أن . لفةتالعالم الذي نعيش فيه يمتاز بوجود انظمة اجتماعية مخ نا"  دول المشتركة في الم وترى ال

و ةاالف ر عقب ة ال تعتب ي االنظم ا طي رق ف رار السالصعب تغييرھ ا الق رط ان تح م لب ربش اوالم ظ ت ح
  . خل في شؤون الشعوب واألمم االخرىة والتدالسيطر

اكل ل مش م ان تح عوب واالم ع الش ى جمي ب عل ه يتوج ة ھاوإن امتنظبأ الخاص ية واالقتص ا السياس ية دھ
اسي معين على ل محاولة لفرض نظام اجتماعي أو سيكو.  ھاتواالجتماعية والثقافية وفقا ألحوالھا وامكانا

  .خطر المباشرلالعالمي ل مخارج تعرض الساللومن ا ةلشعوب بالقوا
ي الطريق الواجب سلوكه ازاء الحرب ھمبادىء التعايش السلمي  نر إمالمشتركة في المؤت لوترى الدو

ة عامة ة نووي ى ان تطور المجتمع البشر.  الباردة وخطر وقوع كارث ا مصحوبا ئيكون دا يونظرا ال م
ة، بعقائ إد مختلف ن واجب الشف رى م ؤتمر ت ي الم تركة ف دول المش ات أن تلحوب واعن ال ع عن متكوم ن

  .ارادتھا ضلفر لضغطى وسائل الاستخدام العقائد الثارة الحرب الباردة وااللتجاء ا
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يما  ميعتسوية جلباقتراحات عملية  ةساء حكومات الدول غير المنحازؤر مال يتقدو الخالفات الدولية وال س
ا بشيء دوھم يو.  خالفات بين الكتلتينال ون قبل كل شيء لفت األنظار الى المشاكل الحالية اليجاد حل لھ

ؤت يالممثلة ف ةوال تسعى الدول غير المنحاز..  عية وتقدير للمسؤولياتقمن الوا ة مالم ى انشاء كتل رات ال
ة تحاول المساھمة  عم يه ھو التعاون المخلصفغب تر ما وكل. جديدة وال تستطيع تأليف كتلة كل حكوم

  ..المعي الف مرار السالقان الثقة واركفي توطيد أ
، ويؤكد على حق جميع األمم في  ول في ضم اراض دول اخرىلدويتابع البيان شرحه فيعارض مطامع ا

ى ضرورالوحدة وتقرير المصير وعلى حق الشعوب  ا وعل ة بثرواتھ زع السالح  ةفي التصرف بحري ن
ين مستوى " في التوازن االقتصادي  اللالجھود الزالة االخ لوعلى وجوب بذ د ب ارق المتزاي بمعالجة الف

دة المتعالم دول العدي ذه . "  نصادياقا ةخرأيشة في الدول المتقدمة صناعيا وال ع ھ أن جمي ان ب تم البي واخت
انتت المطالب في روحھا ونصھا ادىء االنس م المت يةفق مع المب اق االم ا ميث ذل" حدة التي نص عليھ  كوب

ر دو دھا  لتعتب اختالف عقائ دول ب دما تصبح ال الم عن ه الع ون علي ا سوف يك ل م ا تمث از انھ دم االنحي ع
  ."  المجموعة الدولية حمصال منومطامحھا قادرة على تأمين مصالحھا كجزء 
ا ھي ضميما ك ز يوضح انھاحياان ھذا الشرح لفكرة الحياد االيجابي وعدم االن الم ر اعبر عنھا اقطابھ  لع

و" مير العالم ولسنا عضالته ضنحن " ولقد كان تيتو يقول .  أمنه موصما د الناصر عن مفھ ول عب  مويق
  :نحيازالا معد
  ".الضمير في عالمنا الذي نعيش فيه  ةات الدولية تمثل قوقھو صيغة جديدة في العال" 

ة لمبادىء السياسية التااالنحياز توحي من فكرته مجموعة  موسياسة عد ا الدولي ي تسير عليھا في عالقاتھ
ق من فريي خدمة فوھي تختلف عن سياسة التكتالت النھا ليست  .كتلتين البلدان التي لم تنضم ألي من ال

  .الدول كوسيلة لتأمين مصالح مشتركة فيما بينھا
ا المعاصر نتياحياز والحياد االيجابي ھو ظاھرة سياسية معاصرة ناال مان عد ورنبثقت في عالمن  ةجة لث

  ول المستقلة حديثا التي شكلتلدالتحرير أوجدت ا ةفثور.  التحرير واالنقالب النووي اللذين تميز بھما
وازن االستراتيجية غواالنقالب النووي . م وليوالتي بحثت لھا عن مكان في عالم ا " العالم الثالث"  ير مت

  . فناء عن العالمالاألبعاد خطر  لالدولية وفرض على ھذه الدول البحث عن حلو
الم  جمع"  لقد ين دول تعا "الثالث الع ابھة يشذن ب ا متش ر من  لھي دوف.  ظروف ورة التحرب خرجت بث

ا .  لھا ةرا مجاورقطار اميزال يتسلط ويستعال االستعمار القديم الذي كان  وھي تستشعر منه الخطر عليھ
ى جيرا ا نوعل ت فھ ي الوق عر ف ا ضده وتستش رنفتعلن حربھ ه خط تعمار  س ن االس ر م د وسالأكب  طجدي

تنفرى ت يھو. حرصھا على حماية استقاللھا الذي بذلت الكثير من أجله  ةبفعل عوامل عد -سھا قد تخلف
دموعن ركب التقدم  - ھادموارلمن بينھا استنزاف االستعمار  ق التق . العلم فتحاول ان تغذ السير في طري

اورات ا ا بالمساعداتوفي محاولتھا ھذه عليھا ان تحذر من د احتواءھ ذي يري د ال وھي .  الستعمار الجدي
ن صرا اني م ذي يع ا ال ي عالمھ يش ف را تع ت الحرب  عاخي تحكمة اعقب اردة مس ن حرب ب ين وم الكتلت

  .ھا ھذه الحرب الخطر النووي وسعي كل من الكتلتين لربطھا الى عجلت طالعالمية الثانية، ويتھددھا وس
رة" العالم الثالث " د ھي اذن قضايا ثالثة رسمت حدو ا  معد وبلورت فك اد االيجابي أولھ از والحي االنحي

دم ققضية القضاء على االستعمار وثانيھا  ا قضية التق الم وثالثھ دد الع ذي يتھ ضية السالم وابعاد الخطر ال
  . لرخاءادولي من أجل الوالتعايش 

ا وفي لقد تصدت الثورة العربية بقيادة عبد الناصر لھذه القضايا الثال ثة وحددت مواقفھا منھا فكرا وتطبيق
  لخارجية التي جسدت ھذهاصدر الميثاق وتضمن شرحا لسياسة الجمھورية العربية المتحدة  ١٩٦٢عام 

  : الميثاق ويقول.  الثورة العربية تجاه القضايا الدولية ةكرفالمواقف وعبرت عن 
د في  نعكاسا ةربية المتحدعالسياسة الخارجية لشعب الجمھورية الو"  وطني تمت امين وصادق لعمله ال

  .يما بنضال شعب باسل صمد لكل انواع الضغط وانتصرعليھاقستمحفرت مجراھا عميقا و طثالثة خطو
ة ال طإن الخطو ة للجمھوري رعالثالثة العميقة في السياسة الخارجي ة تعبي ا ھي الحرب ئعن مباد اً ربي ھ

  . وكشفه في جميع اقنعته ومحاربته في كل اوكاره ئل ،اضد االستعمار والسيطرة بكل الطاقات و الوس
  .الوطني مالصالحة لرعاية التقد ةوحيدلالفرصة ا ھووالعمل من اجل السالم ألن جو السالم واحتماالته 
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ه لشعوب لفان الرخاء المشترك لجميع ا ، اون الدولي من اجل الرخاءعلتا ثم ا ان ة كم ابال للتجزئ م يعد ق
  ".يره فولتالتعاون الجماعي  اصبح في حاجة الى

ذا ضيحكي نفمن ھذه الخطوط بادئا بالحرب ضد االستعمار  الرح الميثاق كشوي ال الشعب العربي في ھ
  . ثم يتحدث عن الحاضر والمستقبل.  اره على العدوان الثالثيصالمجال منذ ان جوبه باالستعمار حتى انت

  . اسلوبه  االستعمار الذي مازال متمسكا بأھدافه غير ان" 
وى الشعوب  ع ق ا وتجمي ه لھ ي وواصل مطاردت ر والتخف اوالت التنك ل مح ان بالمرصاد لك ان شعبنا ك

  .  "ضدھا 
كرية وتصفية اثإل الميسجوي ة األحالف العس ى محارب دوان االسلاق اصرار الشعوب عل ى ئارع يلي عل

زطجزء من الو ة التميي ى  معي نحو السالم يتحدث عن السث. العنصري  ن الفلسطيني ومقاوم يرا ال مش
تحريم التجارب  وفي العمل من اجل ةباندونج ومشاركته في اعمال األمم المتحد لمساھمة شعبنا في أعما

  : ثم يقول الميثاق . الذرية ونزع السالح ألنه يؤمن ايمانا مطلقا بالحياة 
  " . د االيجابي ان العمل من أجل السالم ھو الذي سلح شعبنا بشعار عدم االنحياز والحيا" 

ه  شعوبلرخاء المشترك لويتحدث الميثاق عن التعاون الدولي من اجل ا رى ان الم في داد " الع طبيعي امت
ل  مھو استطراد منطقي للعمل من أجل السال و لستغالالستعمار وضد االاللحرب ضد  لتوفير الجو األمث

  .للتطوير
هم ان السال"  اوت في الم تتف ي ع تقر ف ـمكن أن يس ا ال ي تويات الشعوب تفاوت ام مس ال  مان السال. خيف

ة الھو ى حاف دتالسحيقة التي  ةيمكن ان يستقر عل م المتح ين األم ا الموا ة فصل ب م التي فرض عليھ
  .التخلف

د الخطر األول لھو ا مالمحقق بين التخلف والتقد مان الصدا المي بع دد السالم الع ذي يھ اني ال خطر الث
  . رية مفاجئةن في نشوب حرب ذميك  لذيا

د م طفي ت ان التعاون الدولي من اجل الرخاء ھو األمل الوحي ين مستويات األم ا ب ور سلمي يقرب م
  ". الكراھية مويزرع المحبة بينھا بديال عن سمو

دولي والتي تحاوملجبھة العريضة التي ياد الميثاق دويح اون ال ا التع ة أن تتحرك ثال لتد عليھ ورة العربي
ع لعالجبھة فتح األسرار ا ل ھذهمعليھا وتش ة للجمي د من " لمي وع جدي دد البشرية بن م يھ ار العل ان احتك ف

ى تستطيع ان تخد ةه الذريى توجال ةوالدعو "ة ماريستعطرة االيالس يء ضية التطوير وتضق مللسالم حت
 حطيمياء لتبواسطة األقو ميث ال تستخدحجوا نب التخلف المظلم، ومواجھة التكتالت االقتصادية الدولية ب

  .م محاوالت غيرھم من أجل التقد
و ذه الخط رحه لھ اق ش ي الميث د أن ينھ ل  طوبع ي تمث ثالث الت ة ال ربمجمالعميق ا فك د ةوعھ از  مع االنحي

راه يحدد  ،انية نسنبغي أن يكون عليه مستقبل االيوالحياد االيجابي وتحمل في طياتھا رؤية واضحة لما  ن
  .ة العربيةلثوراالدوائر التي تتحرك فيھا 

ة"  ة افريقي ؤمن بجامع ة، فھو ي ؤمن بتضامن آسيوي افريقي  واذا كان شعبنا يؤمن بوحدة عربي ، وي
رتب ذين ت ه طويـؤمن بتجمع من أجل السالم يضم جھود ال ا مصالحھم ب ؤمن برب روحي وثيق  ط ، وي

ه  ،يشده الى العالم االسالمي  ؤمن بانتمائ م المتحداوي ى االم ه لميثاق ةل ذي استخلصته وبوالئ ا ال الم آھ
  ". الشعوب في محنة حربين عالميتين تخللتھما فترة من الھدنة المسلحة

ذ ان بھ اق ان االيم ا ھي اويوضح الميث ع بعض وانم ه ال يتعارض م ات سلسلح كل ويشرح . ة احدو لةق
ز ن امرتك را ع ان معب ذا االيم دت ھ ورم اح الث ا ةى انفت ا نق ة وبحثھ الم طالعربي ي الع اء ف ا  اللق وفھمھ

  . ويختم الميثاق ھذا الحديث . ة زمندولية المالشكالت ملل
ة  ياةلحان شعبنا قد عقد العزم على أن يعيد صنع ا"  على أرضه بالحرية والحق والكفاية والعدل بالمحب
  . سالم وال

ه ا يمكن ه بنفسه م ا وايمان ه ب اة ليصوغھا من ان شعبنا يملك من ايمان ى الحي ه عل  من فرض ارادت
  ".جديد وفق امانيه 

دماالنحياز والحياد االيجابي ورس ملنا ان ھذه القضايا الثالثة بلورت فكرة عدق الم الثالث وق  ت حدود الع
ورة التحر رزت نتيجة لث رب ا المعاصر ي ووي في عالمن د . واالنقالب الن رة وانعق ورة الفك وحين تمت بل
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وم غير المنحازة كانت المرحلة ال لالمؤتمر االول للدو ين التي تق ثانية من مراحل توازن القوى بين الكتلت
ا الم  ، على استراتيجية الغدر والردع الشامل في أوجھ د  ةشدودموأعصاب الع ا، وق ا رأين ك كم بسبب ذل

على اطالق صيحات ل استطاعت جھود الدول غير المنحازة ان تخفف من التوتر العالمي وأبت ھذه الدو
داء رب ون ر الح ن خط ذير م دلالتح ى الع ائم عل الم الق و السيا.  ات الس وفير الج ى ت ت عل ي سوعمل

  . اءنب مالقتصادي الذي يمھد لسالاو
د ة المتح ة العربي ادت الجمھوري عوق ود ة م ذه الجھ الفيا ھ د ويوغوس دم .  الھن اء ع اءات زعم ت لق وكان

يحات  الق الص بة الط ة مناس از الثالث داءاتواالنحي ھري.  الن راد بش ـؤتمر بلغ د م اھرة وبع وا بالق ن التق
د من أجل السالعنوفمبر بيانا ثالثيا ي ١٩وأصدروا في  وي ملن أن بذل كل جھ للسياسة  ھو الھدف الحي

دول  ة لل ة الخارجي ارس  ٢١ي فو .الثالث ة االجموجھت  ١٩٦٢م دلھوري ة المتح دول  ةعربي ى ال داء ال ن
ة ارب النووي ورا عن التج اع ف ة لالمتن ت اقوو. الذري اھرلف د  ةق وبع ك ي ل  ٢٦م ذل ام مابري رأي الع ع ال

ا  المي احتجاج لة تعلالع دجى سلس ات المتح ا الوالي ة قامت بھ دى . ة ارب ذري د أب د الناصر ق ان عب وك
ه لخروشوستا ة من الة جوابي ى جنيف في رس زع  فعداده للسفر ال ة ن اع للجن د اجتم من اجل السعي لعق

  .م للسال في ذلك خدمة نوى رؤساء الدول اذا كاستالسالح على م
دول غيرالمنحازة أصبح  يربفعل ھذه الجھود وبفضل تجارب الضم ا ال ادىء التي اعلنتھ العالمي مع المب

ةللھذه الدول صوتھا المسموع في النزاعات ا ق عد.  دولي ة ضمن فري ورة العربي از موأخذت الث  االنحي
د الناصر ك. ليوم كانھا في عالم ام ة عب ا سريعة واثقموكانت حرك ادىء التي ا رأين اتنة بالمب ق منھ . طل

ر ه معب ادىء ةوكانت كلمات ذه المب ة لھ ل الخلقي ر عن المث د .  اصدق تعبي دي يكتب لعب دنا كين ذا وج وھك
ا في اك خشارحا حين تفجرت أزمة الصواري رلناصا د الناصر ١٩٦٢وبر تالسوفيتية في كوب رد عب ، وي

ا ؤولية الھائلر خاتم ي المس ة نظره ف الته بتسجيل وجھ ا الوالس ي تتحملھ ال الجنس ة الت دة حي ات المتح ي
  . البشري اجمع

ه أحد اننا نعتقد ان الواليات المتحدة بكل قوتھا وھيبتھا"  در علي ا ال يق ى دعم السلم كم در عل ا . تق كم
دل مطلب  ممل مسؤولية تاريخية أمام البشرية كلھا في ھذا الصدد، حيث السالتتحا نھا ى الع ائم عل الق

  "  .، انما ھو يكرمھاط جميع المطالب األخرى فھو ال يصون الحياة فق مانساني يتقد
دلير المنحازة لغ لتكن رحلة الدو مول ى ھ ة سھلة،فوصول ال ا وسطت قد شفق ھا رحل صعوبات  طريقھ

ديم  . ازنحياال معد ةن فكرمأھمھا موقف الكتلتين  ه من استعمار ق ا تمثل فأما كتلة الغرب االستعماري بم
افجديد  عمارتاسو ذ ظھورھ ا -قد رفضت الفكرة وحاربتھا بشدة من ا رأين ت -كم ة ضم ماواس تت في محاول

ة االستقالل لعالم الدول النامية ا ،العالم الثالث  رة حديث ى  ،فقي ذھبي حت ا السياسي والم ا في فلكھ والحاقھ
  .واالكراه الى حد العنف و القھر ضغطوان وصل ال

ال  -وفي ھذا السبيل ول جم ا يق ة واتخذ "  -دانمحكم دفين االستراتيجية وااليديولوجي استھدف الغرب ھ
ا كيف ا" أداتين االحالف العسكرية والنموذج الرأسمالي  د رأين ى االحالف عتوق د في االستراتيجية عل م

الا م افريقي يا ث وب شرقي آس االحالف صوا ، عسكرية التي ركز فيھا على الوطن العربي وجن ا ب " فا اياھ
حرير اصبحت ھذه لته الشرسة ھذه ھو انه مع اتكان منطقه في حملو" الخطر الشيوعي " ضد  "الدفاعية 

ه حالمناطق بال قوة  .  ) ٨٢(ف األحالبربية تواجه ذلك الخطر، فھي تعاني من وجود فراغ ال بد من ملئ
م كيف طرح ياز على انھا خيانة لحملته ضد الشيوعية، ثنحأينا كيف نظر داالس الى فكرة عدم االروقد 

  . ايزنھاور مبدأه القائم على نظرية الفراغ
ق قسو ةيتيجاحين تفجر رد شعوب العالم الثالث في وجه ھذه االسترو ة انطل طت سياسة االحالف الغربي

ال ى الع مالي ليعرض عل ي الرأس مالية مالمعسكر الغرب ه الرأس تعماري، م ايديولوجيت  ستغال وجوده االس
الم ا.  معه ةتكارية الجديداالحالسابق فيه وعالقاته  ة لثوقد وقفت دول الع ذا العرض مدرك ن أالث ضد ھ

رة بسبب النظا ه ال منكبتھا كانت كبي ا اال االقتصاد الموجه  الرأسمالي وان ا فاتھ ا لتعوض م سبيل أمامھ
  .ط والتخطي

ول تيخولم  را من قب رة عدد افلف موقف كتلة المعسكر الشرقي كثي از عن المالك ي مع سكر العنحي غرب
دوافع تالف ال ر.  اخ ادىء األم ك ب ة وش ر بريب د نظ ا -فق بق أن ذكرن ا س ة  -كم ي بداي ة ف ورة العربي للث

وكان . ربيلغع ثورة التحرير في العالم الثالث على محاربة االستعمار امولكنه التقى معھا و ، الخمسينات
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ة .  موجھة ضدهغربية اللحالف االثالث ضد اال مفي صالحه أن يعزز وقفة دول العال ولكنه بقي من الناحي
الم  وليتارية شيوعية فيھابرالنظرية يتطلع لثورات  ه دول الع ذي اختارت ، ويشك في الطريق االشتراكي ال

ة لا اد السوفياتي في و.  "الماركسية " ثالت معلنا انه ال اشتراكية اال االشتراكية العلمي وزع االتح ذا ت ھك
ين ال مموقفه من عد از ب داء االنحي ذي يفرضه الع ول ال ين القب ه بعض المنظرين وب ول ب ذي يق رفض ال

ا الا معد ةالكرملين حين بدأت فكر طولقد كان يتردد في أوسا.  لالستعمار الغربي ا م از تشق طريقھ نحي
ام  ةوزار في طقاله تشاييف مدير ادارة الشرق االوس يم عامر ع د الحك ة السوفيتية لعب "  ١٩٥٧الخارجي

وة  ، حياز خرافةان عدم االن ة في أن تكسب ق ي اذا كانت راغب وعلى مصر ان تقرر اختيار معسكر دول
اد  مث.  )٨٣" (ويال طبل مشدود ولن يصمد حالنحياز مثل السير على ا موان عد.. حقيقية ل االتح حين قب
وف الفكريالس ع دو ةتي ب ل م دأ يتعام ال وب ى أس ث عل الم الثال ه مح سالع ي موقف ول بق ذا القب ن ھ ا م كوم

اذا ال .  الكتلتين ىاحدكبمصلحته  ه لم ويعبر عن ھذا الموقف جواب خروشوف على سؤال عبد الناصر ل
ال خروشوف .  انحيازه مانحياز تيتو في الوقت الذي يقبل بعد ممل عدحتي د ق ان " فق و ف ه اذا نجح تيت ألن

ؤثر فنلكنك اذا  كتلتنا ، من شأنه ان يوثر في ان من شأنك أن ت ة األخرى جحت انت ف . ) ٨٤(" ي الكتل
اد  لن قوفإصة رمزية قر قد حدث بنصه أو انه اوسواء أكان ھذا الحو ر عن موقف االتح خروشوف يعب

اطد أن شقت عفكرة بلالسوفيتي من ا رة عد ظالحنو.  ريقھ ة الشرقية بفك ول الكتل ع  مان قب از كواق االنحي
زة ة متمي ا كايديولوجي ول نظري بھ ه قب رن ب م يقت الم متس لفبقيت ال تقب.  سياسي ل تراكية دول الع ية اش

ى الشيوعيةارأسمالي أو كمرحلة انتقال من الرأسمالية  ھا كطريق غيريالثالث باالشتراكية، بل تنظر ال . ل
رھى أنلوتركز ع ا ظھرت في الغرب االستعماري دراسات كثي الم  ةا حركات تحرر وطني وكم عن الع

الم الثالث  الثالث تشكك في فكرة عدم االنحياز من أساسھا، ظھرت في المعسكر الشرقي دراسات عن الع
  . )٨٥(كرة وتحاول توجيھھا وفلسفتھا ماركسيا لفتنطلق من قبول ا

را رت جس از عب دم االنحي ابي وع اد االيج ة الحي د ان رحل ذا نج ادت من الحرب .  من الصراع وھك وأف
وازن ا طتطاعت وسواس. الباردة بين المعسكرين ولكنھا لم تصبح جزءا منھا المي ان لظروف ت وى الع ق

  . تؤثر وتساھم في توجيه سياسة العالم
**  
دوتاببلغراد ل االنحياز في مؤتمرھا االو معد ةعد النجاح الذي حققته فكرب ر المنحاز لبعت ال سيرھا  ةغي

رةرفي قيادة ال ةربية مسؤولية كبيرالع ةوتحملت الثور.  في الطريق الثالث ك .  كب واعالء الفك ان ذل وك
ال من أجل الرخاء النض طوضمن خ.  الثالث التي حكمت سياستھا الخارجية طوفق الخطو لنضاليعني ا

ديثا  تقلة ح دول المس ى التخلف في ال ة دوالقضاء عل دول النامي ؤتمر لل ى أول م و ال د الناصر وتيت ا عب ع
ا.  اديةقتصمية االنل التئليبحث في مسا ة  رة وحضرتهھوعقد المؤتمر بالق ون دول ةناست وثالث د .  مي وق

و  ٩م حدد عبد الناصر في خطابه في افتتاح المؤتمر يو ة  ١٩٦٢يولي دول النامي ا ال المشكلة التي تواجھھ
  . اھكارا لحلفوطرح أ مليوافي عالم 

ار " ودا جب عوبھا جھ ذل ش ان تب ن أوط ا م ى ھن ادمون ال ا ق م جميع اد ةانك ا ةالع شعوب . صنع حياتھ
ا التصميم  ظشعوب تيق. الرادتھا ال دخل فيھا  فالب االحيان بسبب ظروغلف في أرغمت على التخ فيھ
  .ة بسرعة متزايد مدقخطو فيھا التي فوعلى اللحاق بالمستقبل في ظرو ،الماضي  ضاالكيد على تعوي

عوب..  ذه الش ر -ان ھ ا ونظ ل جھودھ رغم ك د اب ى التق رعة خط ة ملس ورة العلمي بب الث د ان ن -بس ج
االمر الذي يفرض دوره جھودا .. ل بينھا وبين غيرھا من الدول السابقة في التقدم تزيد وال تقالفوارق 

  .ضاعفةم
ع  طومن ناحية اخرى فان كثيرين منا يواجھون مشكلة ضغ الزيادة في عدد السكان بسرعة تكاد ان تبتل

ي الت ستوى المعيشةوانه ال بد من مجھود اكبر لمواجھة مشكلة انخفاض م..  النمو االقتصاديل معد
  .. غذاء في العالملعلى كل موارد ا ةسوف تحدث عالميا نتيجة لتضخم عدد السكان زياد

دلان المشاكل التي تتعرضون  ة احرازهم ھا، ھي في الواقع مشاكل التق سه نف، وھي في الوقت  وكيفي
ة ي ك حقيق الم، وتل اكل الس لفب أن يعرجمش ا الك ن أن  ، ھ ه ال يمك وا ان وم سالوان يثق الم  ميق ي ع ف

دول ويكون التخلف  ميكون التقدفخيفا، ميشة تفاوتا عتتفاوت فيه مستويات الم ة من ال را لقل ضا فرحك
  .رتھا الغاليةثلى كع
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ذي  نفسلكنا في  ونالوقت ال ك نستطرد لق ه ذل و في ى الق ور ال ى الف ه عل يس  لمن ؤتمر ل ذا الم أن ھ ب
  ."موجھا على أي شكل ضد المتقدمين 

ى ااري بين الدول تجالذي تضمن أن التوسع ال ةدر ھذا المؤتمر اعالن القاھرولقد اص ة وبخاصة عل لنامي
دا كاالساس االقليمي، يم ات فن أن يسھم اسھاما مفي ق العالق ى توثي ا ال ذي دع ة االقتصادية، وال ي التنمي

 العلمي والفني والصناعي بادلة بين الدول النامية في مجاالت التجارة والمدفوعات والتمويل و التعاونتملا
ؤتمر للتجادو ةالمم المتحدة اعالن القاھراوقد تبنت .  ى أول م ا رةعت ال ة في جنيف ع  ١٩٦٤م والتنمي

  .فشھدته سبع وسبعون دولة نامية
ور ١٩٦٢ م عا وحين نشب النزاع بين الصين والھند حول الحدود في خريف ثال للث  ةقاد عبد الناصر مم

أن . وانطلق من موقعه في فريق عدم االنحياز ماقرار السال ربية بدور فعال فيعلا وقد شعر ھو ونھرو ب
ديد ان شعر الصينبعء جا نهصيني كان ھجوما على فكرة عدم االنحياز، واال جومالھ أن ع از  مون ب االنحي

ل ذ ، اصبح قوة يجب أن يحسبوا لھا حسابا دون قب ابرة لوكا نوا يعتق ة ع ه مرحل ووضح ان .  )٨٦(ك ان
دا االختالف في  منهموقفھم المبدئي  اد السوفيتي وان ب دليل تلايلتقي في بعض الجوانب مع موقف االتح

  . لتطبيق العملي لهالنظري عليه وا
يبوضمن خطة مكافحة االستعمار ومتابعة لجھد الثورة العر ة ف اافر ي ؤت يقي د الناصر في م ر مشارك عب

ة األفريقي في  ايو  ٢٢اديس ابابا للقم ا و ١٩٦٣م ة وعشرين زعيم ام االجتماعات مع اربع ع في خت وق
وم . االفريقية ةة الوحدمافريقيا ميثاق منظ ا ي ايو أو ٢٤وألقى في المؤتمر خطابا ھام ارف ضحم ه ان الق  ةي

د االس ا يعان اة بينم ة  ةراداعماربشراسة تاألفريقية تواجه تحديات الحي افالحري ا وينھب ثرواتھ اجم . يھ وھ
ر عن  ،ريقيا وطالب بمواجھة مشكالت التخلف بأفضل الحلول فالذرية على ارض أاجراء التجارب  وعب

ة والشجاعة ة ا ، الحاجة الى العقل الذي يملك الحكم ة جامع ى اقام ا ال اق افرودع ة واعالن ميث ريقي فيقي
  . والى عقد اجتماعات دورية لرؤساء افريقيا

ار"  ة المتحدة ان الق ة العربي وم اقصى مراحل نضالھااال ةتعتبر الجمھوري ة تواجه الي ا . فريقي واذا كن
ول ان اعال ى ار لقالستاال منق ي ارتفعت عل ار ضالت ر خالل السنوات ةالق يالد  ةاألخي ى ان م ل عل دلي

د  ،الميالد وحده حتى بمعجزاته البالغة ال يكفي  نفا ،الحرية قد تحقق  د ان تنمو وال ب ة ال ب ان الحري ف
د معجزة عمن ھنا ب. امال وقادرا على مواجھة مسؤوليات الحياة في عصرھاوكان يكون نموھا صحيحا 

ا د صالحيتھا عو ةالميالد فان القارة تواجه االن في رأينا تحديات الحي ا وفق ظروف صعبة ان تؤك ليھ
  .دائما وتطويرھا ةاكثر من ذلك قدرتھا على تجديد الحياوللبقاء والنمو 

دفا ةكما قلت على وجود ارادان مجرد انعقاد ھذا المؤتمر دليل  ة حرة واح ى . ة ريقي م نصل ال نحن ل ف
  .وصلنا بسرعة ھنا صدفة وال
ذه االراد ر ةان ھ د ةالح نظم ةالواح ل م ى عق اج ال ا تحت مد لم تطيع أن تص ة لتس ى أعصاب محرك  وال

  ."  بكفاية الى اآلمال االفريقية العظمى ميواجھھا من تحديات ولتقدر على التقد
يوتتالت بعد  ة الت ورة العربي ة مواقف الث ة الوحدة االفريقي ا  قيام منظم ؤتمر اامتجسد عملي ه في الم علنت

ال بسبب .  وما تبنته قبل ذلك في سياستھا لاالو فقد قطعت القاھرة عالقتھا الدبلوماسية مع حكومة البرتغ
ة االفريقيماريعتحربھا االس ؤتمر القم رار م ذا لق م ا. ة ة في افريقيا تنفي ورة اھرقت العترفث ة الث ة بحكوم

ى  ي المنف وال ف ة انج ر . لجمھوري ي فبراي ا ف ين الصومال واثيوبي بت الحرب ب ين نش بب  ١٩٦٤وح بس
ة  ى اطار منظم  ةالوحدمشاكل الحدود وجه عبد الناصر نداء الى رئيسي البلدين طلب فيه نقل الخالف ال

د الناصر في .  فريقي الثانياال مةمؤتمر الق ةاستضافت القاھر ١٩٦٤ريقية وفي يوليو فاأل د شرح عب وق
از  مكد على قضايا عدأي تواجه افريقيا وحدد الطريق لمواجھتھا وتلاخطابه امام المؤتمر االخطار  االنحي

  .ثةلثالا
و سلقد كنا قبل ادي"  ا نق م كانت  ماباب ة ث ة مختلف بمحاوالت استكشاف اسفرت عن مجموعات افريقي

  ..عمحاولة تجماديس ابابا 
ا ان نو اھرة وعلين ي الق ن االن ف ىحنح ع ال ة  ل التجم ة الوثيق حيح والمعرف الفھم الص ق ب اء معم لق

ار ي الق تعمارية ف ا االس د البقاي ر ض غطا اكث دد ض تطيع ان نش ام حت ةنس ا النظ ر بقاي زاح آخ ى تن
  .ماري عن افريقياعستالا
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ة العنون ع الفرق ول بق ن ح ار م تكمل الحص تطيع أن نس يصس ة ف ي رية البغيض ا وف وبي افريقي  جن
  ...روديسيا

ؤتمر .  م بالقدر الذي تستحقلالعا مونستطيع أن نطرح قضية التنمية على اھتما ولقد اثبتت لنا تجربة م
ار ام  ةالتج تطيع ان يضع ام ة ويس واب المغلق ا االب تح امامن تطيع ان يف ا يس ا مع ف ان تعاونن ي جني ف

الم ال يتجزأ وان الرخاء ال ينفصل ي ال مھرب منتالحقيقة ال مالسابقين الى التقد ا وھي ان رخاء الع ھ
  . عن السالم

وكذلك مع امريكا . التي تمتد بين قارتنا وبين آسيا النضالية والجسور العريضة طونستطيع وصل الرواب
  ..الالتينية

  ".السالم  ملي بناء عافونستطيع فوق ذلك كله ومعه أن نشارك 
ان ي الث ة االفريق در مؤتمرالقم تعمارواص فية االس ول تص رارات ح اعدة تال و ي ق رية ومس ة العنص فرق

  .ةقياالفري ةدعم الوحد و حركات التحرر
روز سياسة عد ١٩٦٤م كان عا اد اال معاما مشھودا في تحرك الثورة العربية الدولي وفي ب از والحي نحي

الم عرا من رؤساء دول القت وھي تستقبل عددا كبيلأتالتي  ةى القاھرعلااليجابي وقد سلطت االضواء فيه 
دعوبھا مؤتمرالقمة العربي االول في يناير استجايد فقبعد ان انعف . د الناصر  ةة ل ا خروشوف  ،عب زارھ

اد حتزيارة رسمية في مايو بمناسبة األ ذي ساھم االتح الي ال اء السد الع ى في بن فال بانتھاء المرحلة االول
اني فن انعقد فيھا مؤتمر القمة االوبعد ا.  ساھمة فعالة في تنفيذهمالسوفياتي  يريقي الث و اس ف ضافت تيولي

  . ير المنحازةغفي اكتوبر المؤتمر الثاني للدول 
ي ف. تجسيد فضلاالنحياز ا ممفھومھا لفكرة عد مد جسدت الثورة العربية في ذلك العاقو ھي تنطلق الى تبن

درك أ. ة ية واحدبرعالفكرة من ايمانھا بوطن واحد وأمة  ه وھي ت وى التي تحكم ة الق ا وطبيع اد عالمھ بع
رفوھي تتحرك بحرية وفرتھا .  حتل مكانه المناسب وليقوم بدورهيالثالث ل المفتجد مجالھا في الع  معد ةك

ة  معھا تحرك توقد نجح.  كتلتين الكبيرتينلاالنحياز في عالقاتھا مع ا االتحاد السوفيتي في تجاوز االزم
ى رسم حدود عال ،عربية السوفيتية اوائل الستينات لت االقاعت بالطأحا التي ةالشديد وقواوصلت ال  مة تق

ايز العقا موالتقد مون من اجل السالعااالستعمار والت ةعلى معادا اء التم ا حافظت .  ديئوالرخاء مع بق كم
ا  ماالميركية تقد ةواليات المتحدالعلى عالقة حوار وتعامل مع  رفلن د الناصر م ةك ا مراسالت عب ع عنھ

  .القضايا الدولية لدي وجونسون حويكن
ه فاالنحياز الثاني بالقاھرة في وقت تغيرت  موانعقد مؤتمر عد ووازين المي ه ق ا كانت علي ة عم ى العالمي

وتر  دد اشتداعفب.  عند انعقاد مؤتمر بلغراد قبل ثالث سنوات ا صحبھا من ت ة وم ة الصواريخ الكوبي ازم
ة  توازن القوى بين المعسك لدولي دخ ة حين دخلت الغواصة الذري .  سرح الصراعمرين مرحلته الثالث

ر حدة ود وازن ظھرت في  ،ة من حد السيف قواصبح التوازن والتكافؤ اكث ذا الت وللخروج من أسر ھ
د ، كاستراتيجية لھذه المرحلة " الرد المرن" ة لسفاميركا ف ي التق ى خوض حروب صغير موھي تعن  ةال

ونتج عن .  للحرب النووية ودون خوف من الردع النووي الشامل ةي دون ما اثاربالسالح التقلبد ةحدودم
ة المجال للحروب الصغيراالتحول في نمط التوازن الدولي ان تراجعت  اھذ  ةلحرب الذرية الشاملة تارك

وانعكس ، "  يش السلميعاالت " راشع عيرتان تتقاربان قليال وبالتدريج وارتفكبوبدأت الدولتان ال.  المحلية
وشھد كل من المعسكرين  ، ي مجاالت االتفاق على نزع السالحوفھذا التقارب في تزايد التبادل التجاري 

ذا التطور و.  تفككا في داخله وتباعدا بين دوله، وسيظھر بوضوح في رومانيا والصين وفرنسا قد جاء ھ
وحركات  لهي اصبح على دوعلى حساب العالم الثالث الذ -ة الحرب المحدود لوعلى الخصوص في مجا

دة في المأن عليھا ان تعت التحرير فيه ان تدرك ة مكاسب ادد على نفسھا بدرجة متزاي ر لتحفاع وحماي ري
)٨٧( .  
كمراقبين ل كما حضرته عشرة دو، التي شاركت في المؤتمر الثاني ثمان واربعون دولة  لالدو لغ عددوب

ا وبر بختاك ٥تمر يوم ؤوافتتح عبد الناصر الم د فيھ ى اختالف الظروف التي ينعق ه ال ه في طاب شامل نب
راد ؤتمر بلغ د م ه حين انعق اردة ف. المؤتمر الثاني عما كانت علي د خفت الحرب الب ل كلق را عن ذي قب ثي

تم التوصل التفاقية موسكو للحظر الجزئي  ود االستعمار ضوتباعدت الكتل وتحققت انتصارات عظيمة 
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 فل استنفذت بسبب ھذا االختالھياز ونحسياسة عدم اال حول ساؤللتوح اضوب حطر مث. للتجارب الذرية
  . ؟ دورھا

ر"  التغيرات  ةنسمع االن من انحاء كثي ا ب د استنفذت دورھ از ق ا ان سياسة عدم االنحي ون لن من يقول
  .وسياسة الكتل ة ت على الموقف الدولي وخاصة فيما يتعلق بالحرب الباردأرطالتي 

ذي  المكان ان ھذمانفسنا وال بد ان نسأل  ة واالنسانية ال هفقف ن، ومن موضع المسؤولية التاريخي . ي
  ھذا صحيح؟ لھ

ا  بة لن ن الضروري بالنس دد بعنوال ان أم اھيم ضح د المف ذلك معن سياسة ع د ب از ونؤك  ةرم االنحي
  . قاله كل منا من قبل في مختلف المناسبات  اخرى ما
ين تستھدف الحصوة يست تجارلحياز االن ماالول ان سياسة عد مالمفھو ين الكتلت ى  لفي الصراع ب عل

در  ر ق ناكب ا  م ل منھ ا من ك ذا ا ،المزاي ة ھ ا الزال ر جھودن ا اكب ا وجھن دليل انن ى لب ه ال صراع والتنبي
  .  فيهلتالمل ايجابيا لعمخاطره وا

اكاتريد أن تنأى بنفسھا عن مش االنحياز ليست سلبية مالثاني ان سياسة عد مالمفھو د ، ل عالمھ يل لب
لطاننا حاولنا ارتياد جميع مشاكل عصرنا وخرجنا من ذلك بحلول  د .  رحناھا في وجه سياسة الكت ولق

زا رسنا به ھو ان نصدنفكان كل ما ألزمنا ا دھا الت ة ال يقي مسبق  مفي كل موقف نتخذه عن نظرة امين
ى  ي اغل عوب ف تھا الش ي ارتض ادىء الت لت الواال بالمب ة توص م ثيق اق االم ي ميث حياتھا وھ ا بتض يھ

  . القائم على العدل مميثاق السال. .ة المتحد
  : واذن نخرج من ھذه المفھومين بعدة حقائق

  .  حرب باردة ةاالنحياز ليست تجار مان سياسة عد
ل الدولتان ال رات في اوضاع الكت ةغي از ي ؤثر في سياسة عدم االنحي ا يبقى  ، ال ت ذه السياسة لوانم ھ
  .بع ث أو أرالانت ھناك كتلتان أو ثك سواء ة بميثاق االمم المتحد ما عن ضمير االنسانية الملتزتعبيرھ

  .. " . ميع السالم القائم على العدل ورته النھائية تجصاالنحياز ھو في  مان موقف عد
و ةحددت الثور اوھكذ رة عد مالعربية المفھ از مالراسخ لفك ق عبدالناو .االنحي ذا ا من صرأنطل وھ  ملمفھ

ه لق اريطلويرسم ا ملسالاضايا قيناقش في خطابه  ة في مستويات معيشة وركز . ي وارق المؤلم ى الف عل
ع انيةالش تقبل االنس ى مس اھر.  وب عل ت الق د اس ةوكان و تضق ي يولي صادي قتؤتمر االلما ١٩٦٤افت ف
ؤتو.  الضواء على ھذه الفوارقاالنامية الذي سلط  لللدو ان ركز االنح مر عدمصدر عن م اني بي از الث ي

  .على الناحية االنمائية االقتصادية
ة الشدة في تھا ان ل قدر ١٩٦٤م االنحياز في عا مالتي بلغتھا سياسة عد ةذرولبعد ھذه ا ا بالغ ه ظروف جاب
 ملتصفية سياسة عد ،فعل انطالق الواليات المتحدة بفقد ارتفع المد االستعماري واتصل .  التالية ماالعوا
ايش السبس نحيازاال تغلة التع د مس ة في دولتبات الضروتتالت ا.  ميلالح االستعمار الجدي  معد لخريبي

از ا التعو -االنحي ي أفريقي ى الخصوص ف ا يل ي ع م  ١٩٦٦م شھدت ف ا وعاشت االم ي عشر انقالب اثن
ة مشبت الحرب في فيتنانحدة أزمة عنيفة وتالم ا الالتيني م جاءت ضر.  وثارت اضطرابات في اميرك بة ث

و يعدوان  ة عد ١٩٦٧وني ة طليع ورة العربي ة للث تعماري  .از ياالنح مموجھ د استھدف التحالف االس وق
  .االنحياز بعد أن يثبت عجزھا ميما استھدفه ان يقضي على فكرة عدفالضربة  هالصھيوني بھذ

ووي تغلت السا ةحدتملوالحق ان الموقف بدا صعبا للغاية اثر العدوان حيث وضح ان الواليات ا وازن الن ت
د حد اد ، لصالحھا الى ابع ا كف االتح ده  بينم الم الثالث عدوان االستعمار . السوفيتي ي ذا واجه الع وھك

يختار  نا يهأن علو ، االنحياز وصل طريقا مسدودام وبدا للبعض ان عد. لقوة لذي تغطرس باايركي ماال
  . ن لتيلكتا ىي الحدتبعال ضماماالن
تالعرة دت الثورصم ولقد ا انطلق ورة بية في ھذا االمتحان الصعب، كم افشعب  ث ر تواجه  ميتن وة اكب بق

ي دوان االميرك ثالن ان .  الع د الم وح  ميق عدطروأك از مفت ادر ،االنحي رة ق تالؤ ةوان الفك ى ال ععل  م م
د خاضت ضد التحالف الصھيوني االف.  دوليةلت ايراالمتغ ة فق ورة العربي ا الث تأم  ئيليسراالا(عماري س

ا) الميركيا ا محرب االستنزاف وصمدت ام ة.  متطلباتھ اد السو مع وأقامت عالق وفاالتح ى  مياتي تق عل
ي والصداقة   اون ف ة مالتع تعماري موضحة ان ھزيم دوان االس ة الع از تعواجھ ق تدم االنحي رك الطري

د اكدت  مناشعب فيت ةوأما ثور.  قيلشرمفتوحا لضربة قادمة بوجھھا االستعماري االميركي للمعسكر ا فق
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ادر ا وس ةأن حركات التحرير ال تزال ق ى شق طريقھ ايش  طعل اخ التع وان عطاء الشعوب ال يحد  ،من
  . الميعضات االستعمار القفجير تنابتھو كفيل و

دوان  د الع ا بع ة صبت كل جھودھ ق ھدف أساسي ال ينتظر ھو لتحقيوعلى الرغم من ان الثورة العربي
ة ر األراضي العربي م ت، ف تحري ا ل المي غانھ ا الع ل عن دورھ ن اجل ح ،ف تطيعه م ا تس ذلك م ات روب ك

امخصوص في فيتلالتحرير وعلى ا ة ا ن ا لمجابھ افرانفوفي نيجيري د.  صال بي و لا ومع ان عب ناصر وتيت
م يصدر  محين غزا االتحاد السوفياتي تشيكوسلوفاكيا ان يد عد ١٩٦٨شعرا في عام  االنحياز قد غلت ول
ة ان  ،اصر يدين الغزو نلرأي عن عبد ا ه ثق از وكل ى عدم االنحي زا عل اال ان نظر عبد الناصر بقي مرك

  .ستنتھي األزمة التي يعانيھا
ر االراھقصارى ج لبعد ان بذ ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨ ميو ة عبد الناصر فجأ حلور ةضده لتحري . ي العربي

ل  مء عدذكراه كواحد من زعما ، و وبقيت تجربته الحافلة في المجال الدولي ي يحت أول عرب از وك االنحي
  .طريقھا لمتابعة المسيرة سمتلت ة التي قادھايالعرب ةت أيضا الثوريوبق. المنا المعاصرعمكانة بارزة في 
د د حدث بع د  ولق ل عب لارحي ا ودخ ي عالمن رات اخرى ف وى  لناصر متغي وازن الق ات ذ ع  ١٩٧٢ م من
اف.  مرحلته الرابعة اد السوفياتينيكسو ةاريز م شھد ذلك الع ودخول الصين .  ن للصين الشعبية واالتح

ماال ارلمتا م د زي ددت بع رتين وتح دولتين الكبي ين ال اق ب ة الوف رت سياس دة وظھ ات جنبري ةح ف للوالي ي
ادة  مونراھا اليو ١٩٧٣في يونيو  ةالمتحد اداتتجسد في زي ين المعسكرين وفي المشاريع تال للتب جاري ب
  . وفيتيداخل االتحاد الس ةالغربي

ور ى الث رات عل ذه المتغي ة ودولا ةوتطرح ھ م  لعربي الم الثالث ان ترس ى ضوطالع ا عل دد ئريقھ ھا وتح
دعوة ا.  بارھاعتتھا وھي في اياستراتيج ولوالطالثع العربية م ورة  م ي ؤمن بضرورة استمرار الث وھي ت

ن اجل مالثورية في نضالھا وس وعبر التجربة العربية رالعربية الى دراسة ھذه المتغيرات واسترجاع د
ا .  االنحياز والحياد االيجابي مبلورة فكرة عد ة أساس ورة العربي ة التي حددتھا الث وال تزال القضايا الثالث

دلئالقا مالسال ةوال بد من سياد ، ال بد من القضاء على االستعمارف.  االنحياز قائمة معد ةلفكر ى الع  م عل
ى لعوحين تنطلق الطالئع ا.  ن اجل الرخاءمدولي والتعاون ال مبد من التقد ، وال ذه عل ا ھ ربية في مھمتھ

وفالمستوى الدولي  ى مصير يتالعربي  طنانھا تمھد لذلك بنضالھا لتحرير ارضھا ألن مصير ال وقف عل
دان  –مصير الوطن العربي  الثالث يتوقف على م، ومصير العال فلسطين ذه  -كما قال جمال حم ى ھ وعل

  .ةئاؤه على التجزبنربي ال يمكن عال مالتقد نايضا النتصار اھداف النضال العربي أل ناضلالطالئع ان ت
ا ترجع المھ دعوة أن تس ة م ع العربي اا مان الطالئ ه ولھ د الناصر لنفس ددھا عب ي ح ي .  لت رحھا ف د ش وق

اير ي ٣٠ يوم وريةمھاالمة حين قبل الترشح لرياسة الج سخطابه بمجل اذه ھ وكانت آخر. ١٩٦٥ن  مالمھ
  . ربية عالمياعھي مھمة الثورة ال

دن وانما ، ان االمة العربية ليست مقطوعة عن دنياھا"  ذه ال ا في ھ د كانت .  ايھي في القلب تمام ولق
ا مور وتحمل ألويتھلنوا لمنذ فجر التاريخ رسالة حرية وحضارة جاھدت في سبيلھا لكي تنشر االم الھ
  .ى اقاصي االرضال

ذ وإذا كانت الظروف د صدت بالنكسة ھ ر اق دور االنساني الكبي د تمكنت من  ، ال ة ق ا العربي ان امتن ف
ا دعوة السالضوف وعادت لتحمل رسالتھا من جديد، حرية وحراالرتفاع فوق الظ  مارة وتضيف اليھم

، وفي مقدمتھا استحالة الحرب العالمية بسبب  وعيا بالحقائق الجديدة التي ابرزتھا ثورة العالم الحديث
  . الخطر النووي

ة  ة العالمي ذه المسـؤولية العربي وإذا كان الشعب المصري في ھذه المرحلة يحمل النصيب األوفى من ھ
ر فليس ذلك في واقع االمر مجرد مته ،سه وتعبيرا عن انفاصالة عن  ادىء  عتطوع وتب من اجل المب

  ."  لمسافات وانتھى امرھاوانما ھو الى جانب المبادىء ضرورة أمن في عالم ضاعت فيه ا.. وحدھا
ائان الطال ذه المھ د الناصر لتست مع العربية وھي تتصدى لھ ل عب د رحي ة بتعر من خالل تجرشبع ه الثق

  . لى العالمابقدرتھا على القيام بدورھا وحمل رسالة العرب الحضارية 
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  ھوامش 
  
   ١٠الناصر ، ص أنيس صايغ في مفھوم الزعامة السياسية من فيصل األول الى جمال عبد ) ١(
  .  ٣٧٧انتوني نانتج العرب ص ) ٢(
  .  ١٩٧٠نوفمبر  ١١٦انظر مقالة عبد الناصر كما يراه العالم مجلة الكاتب العدد ) ٣(
   ١١٦و  ١١٥البيان القومي الثوري ص  –انظر عبد هللا الريماوي ) ٤(
  .  ٨ناصر الناصرية والثورة العربية ص  –انظر مطاع صفدي ) ٥(
  .  ٢٧٨استراتيجية االستعمار والتحرير ، ص : حمدان جمال ) ٦(
  .  ١١٥البيان القومي الثوري ، ص : عبد هللا الريماوي ) ٧(
  .  ٧١ومجلة اآلداب فبراير  ٦، ص  ٦مجلة مواقف عدد : نديم البيطار ) ٨(
من . بعض ھذه الدراسات  يراجع بحث عبد الناصر والقومية العربية للمقدم ابراھيم الفحام حيث أورد مقتطفات من) ٩(

  . منشورات معھد تدريب ضباط الشرطة 
  . طبعة كتاب الھالل  ٢٤٥شخصية مصر ، ص : جمال حمدان ) ١٠(
  . الميثاق الوطني ، فصل جذور النضال المصري ) ١١(
  .  ١٧٤الفكرة العربية في مصر ، ص : انيس صايغ ) ١٢(
   ٥١ – ٥٠، ص  ١صرية ، جـ مذكراتي في السياسة الم: محمد حسنين ھيكل ) ١٣(
  . المصدر نفسه : محمد حسين ھيكل ) ١٤(
  .  ٦٣فلسفة الثورة ، ص : جمال عبد الناصر ) ١٥(
  .  ٦٣فلسفة الثورة ، ص ) ١٦(
  .  ٦٩فلسفة الثورة ص ) ١٧(
   ١/٤/١٩٥٥حديث مع ديزموند ستيوارت في ) ١٨(
  .  ٢٠، ومحمد الفحام ، ص  ٢٥٩انيس صايغ ، ص ) ١٩(
  . حوار واسرار مع الملوك والرؤساء : احمد الشقيري  )٢٠(
  .  ٦٥انظر يوميات الثورة ، مجلة الطليعة يوليو ) ٢١(
  ٢٤٠ – ٢٣٦شخصية مصر ، ص : جمال حمدان ) ٢٢(
  .  ١١٨، ص  ١٩٥١آراء واحاديث في الوطنية والقومية ، القاھرة : ساطع الحصري ) ٢٣(
اآلداب  –، ونديم البيطار  ٦٦مة ، وعبد هللا الطريقي في مجلة الطليعة يوليو يراجع انيس صايغ في مفھوم الزعا) ٢٤(

  .  ٧١، فبراير 
  .  ٢٥٦ – ٢٥٤جمال حمدان ، المصدر نفسه ، ص ) ٢٥(
كيف نجح عبد الناصر ، واحاديث عبد الناصر في اللجنة : وكرانجيا  ١٩٦٥تراجع الطليعة عدد يوليو ) ٢٦(

  . واالعداد الخاصة التي صدرت بمناسبة وفاته في المجالت العربية  ١٩٦٤لس األمة عام التحضيرية للميثاق ، وفي مج
  .  ٣٧٥العرب ، ص  –نانتج ) ٢٧(
  .  ٣٧٦العرب ، ص  –نانتج ) ٢٨(
  . الدفاع عن الشرق االوسط  –جون كامبل ) ٢٩(

  ... كيف نجح عبد الناصر  –كرانجيا       
  . الثالث والرابع االول و: الفصول  –جون كامبل ) ٣٠(
  . عن كتاب داالس في السويس لتايمز  ١٢٨خبايا السويس ، ص  –محمد حسنين ھيكل ) ٣١(
  . وما بعدھا  ١٢٣يراجع المصدر نفسه ، ص ) ٣٢(
  .  ١٢دراسة ھيوتوماس عن السويس ، خبايا السويس ، ص ) ٣٣(
  .  ١٣دراسة ھيوتوماس عن السويس ، خبايا السويس ، ص ) ٣٤(
  .  ١٧٦رانجيا ، ص ك) ٣٥(
  . ، خبايا السويس  ٣١دراسة ھيوتوماس ، ص ) ٣٦(
  .  ٣٧٨نانتج ص ) ٣٧(
  .  ٣٧٩نانتج ص ) ٣٨(
  .  ٧١خبايا السويس ، ص ) ٣٩(
  .  ٤١خبايا السويس ، ص ) ٤٠(
  .  ١٢٠ناصر الناصرية ، ص  –مطاع صفدي ) ٤١(
  .  ٣٨٠العرب ، ص  –نانتج ) ٤٢(
  .  ٢٧٨حمدان ، ص ) ٤٣(



  ٧٢

  .  ١٥٨خبايا السويس ، ص  –ھيكل ) ٤٤(
  .  ٢٠يونيو ، ص  ٥أضواء على  –حسين ذو الفقار صبري ) ٤٥(
  .  ٢٤٧شخصية مصر ، ص : جمال حمدان ) ٤٦(
  . تراجع دساتير ومنشورات تلك االحزاب وكتابات مؤسسيھا وزعمائھا ) ٤٧(
  . ليد قمحاوي انظر عن االنكماشيين واالنغماسيين النكبة والبناء للدكتور و) ٤٨(
  .  ١٨٦ناصر الناصرية ، ص : مطاع صفدي ) ٤٩(
  . شخصية مصر ) ٥٠(
  .  ٧١الناصرية والنظرية الثورية ، االداب فبراير  –فؤاد مرسي ) ٥١(
  .  ١٩٧٠مجلة الفكر المعاصر ، نوفمبر  –ابراھيم سعد الدين مقال عبد الناصر واالشتراكية العلمية ) ٥٢(
  .  ٣٤٤تراتيجية االستعمار والتحرير ، ص اس –جمال حمدان ) ٥٣(
  .  ٣٢عبد الناصر والعالم ، ص  –محمد حسنين ھيكل ) ٥٤(
ملف عدم االنحياز من باندونج الى دار السالم ، ص .  ١٩٧٠ج ع تموز / مجلة القضايا المعاصرة المجلد األول ) ٥٥(

٢٣٥  .  
  . علم للماليين ، دار ال ١٩ھذا العصر المتفجر ، ص  –قسطنطين زريق ) ٥٦(
  . ، كتاب الھالل  ٢٧٠استراتيجية االستعمار والتحرير ، ص  –جمال حمدان ) ٥٧(
  .  ٢٧٢جمال حمدان ، ص ) ٥٨(
  .  ٢٩٣و  ٢٧٣جمال حمدان ، ص ) ٥٩(
تكشف خطابات عبد الناصر في تلك الفترة بالتفصيل ھذه النقاط وتشرحھا شرحا ضافيا كما يوضح كتاب ھيكل ) ٦٠(

تجربة الثورة مع اميركا وفي فصل عبد الناصر وايدن تجربة " عبد الناصر وداالس " اصر والعالم في فصل عبد الن
  . الثورة مع بريطانيا 

  .  ٧٧انظر محمد حسنين ھيكل ، ص ) ٦١(
سھا وقد حفلت تعليقات الصحف الغربية نف. عدم االنحياز من باندونج الى دار السالم ، مجلة القضايا المعاصرة ) ٦٢(

  . على المؤتمر بمشاعر الحنق وھي تتحدث عن استعباد الغرب 
اميد جوجو ونھرو ومحمد علي . وھم رؤساء حكومات اندونيسيا والھند وباكستان وسيالن وبورما آنذاك ) ٦٣(

  . وكوتيالداال ويونو 
  .  ٧٥ھيكل ، ص ) ٦٤(
  .  ٦٨ – ٦٧فلسفة الثورة ، ص ) ٦٥(
  .  ٢١٩ھيكل ، ص ) ٦٦(
  .  ١٧٣كيف نجح عبد الناصر ، ص  –رانجيا ك) ٦٧(
  . مجلة القضايا المعاصرة  –ملف عدم االنحياز ) ٦٨(
  . فصل داالس سياسة حافة الھاوية .. اورد ھيكل تفاصيل ھذه االحداث في كتابه ) ٦٩(
لجانين في تحدث ھيكل في كتابه المباشر العالن اعتراف مصر بالصين الشعبية وربطه بمباحثات خروشوف وبو) ٧٠(

بريطانيا وما اتجھت اليه من خطر تصدير السالح للمنطقة ، فجاء االعالن ليمكن من شحن السالح الشرقي عن طريق 
  .  ٩٠الصين الشعبية ان اقتضى األمر ذلك ، ص 

  .  ٣٩٦وفي الكتاب نص نداء نھرو ، ص  ٣٩٧انظر ھيكل ، ص ) ٧١(
   . ١٩٥٨ابريل  ٢٩من خطابه في مطار موسكو ) ٧٢(
  أورد القصة تفصيال  ھيكل ) ٧٣(
  .  ٤/٥/١٩٥٨من خطابه في أوزبكستان بتاريخ ) ٧٤(
وتراجع خطابات عبد الناصر . أورد ھيكل في فصل عبد الناصر وخروشوف من كتابه بعض تفاصيل االزمة ) ٧٥(

  . بشأنھا  ١٩٦٠و  ١٩٥٩عامي 
  .  ٣٦٨ھيكل ، ص ) ٧٦(
  .  ٣٢٠، انظر ھيكل ص  ١٩٦٤ابريل  ٢٦في  من رسالة عبد الناصر الى جونسون) ٧٧(
  .  ٢٥٠انظر نص الرسالة ھيكل ، ص ) ٧٨(
 ١٩٧١يراجع مقال عبد الناصر وحركة التحرر االفريقية في مجلة االداب العدد الخاص عن عبد الناصر ، فبراير ) ٧٩(

  . م 
  .  ٣٧١ھيكل ، ص ) ٨٠(
  . البيض ونھرو ونكروما الى الكرملين أوفد المؤتمر سوكارنو وموديبوكيتا الى البيت ا) ٨١(
  .  ٣٣٢انظر جمال حمدان ، ص ) ٨٢(
  .  ٢٩٧انظر القصة كاملة كما أوردھا ھيكل ، ص ) ٨٣(



  ٧٣

  .  ٣٦٧ھيكل ، ص ) ٨٤(
  . الصادر عن مكتبة الشرق " العالم الثالث " يراجع كتاب ) ٨٥(
  .  ٤٠٠ھيكل ، ص ) ٨٦(
  .  ٣٢١جمال حمدان ، ص ) ٨٧(

*** 
 


