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  القائد الغائب والمنهج المغيب: في ذكرى رحيله

  عبد الناصر جمال
  م1970/هـ1390-م1918/هـ1336

  
  محمود حمد سليمان. بقلم د                   

  
ال لصعوبته . تهيبنا كثيراً قبل الدخول في بحث مختصر عن جمال عبد الناصر   

ت الضخمة فكيف فحسب، وإنما ألن أي بحث عنه كاف وواف تعجز عن حمله المجلدا
ببحث مختصر وموجز في سلسلة من األبحاث جنحت فكرتها إلى اإليجاز واالختصار منذ 

جمال عبد الناصر يحتاج وحده إلى كتاب قائم بذاته وسواء أكان  دكل منحى عن.. بدايتها
بل وفي كل مناحي .. ذلك على الصعيد السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الديني

  . ونها ومجاالتهاالحياة وشؤ
لى جمال عبد الناصر فقد آلينا ع التي فجرها واإلسهاماتوأمام ضخامة االنجازات 

هذا النجاح العظيم الذي  إلىسباب الحقيقية التي أدت أنفسنا محاولة وضع اليد على األ
 . تموز وقائدها وبطلها/يوليو 23ليه ثورة وصلت إ

ل جمال عبد الناصر ألن يكون بطالً في تقديرنا، أن السبب األساسي الذي حم
في عصر .. الذي اختاره والمنهجية التي اتبعها" المنهج"يكمن في .. شعبياً وعربياً وإنسانياً

  .. عج بالمناهج والفلسفات والنظريات
كمـا يحلـو   " اإليمان الديني والعروبة الحضارية"أو " اإلسالم والعروبة"إنه منهج 

صبح رمزاً مـن  جمال عبد الناصر هذا المنهج ما كان لي م يتبنفلو ل.. لبعض أن يسميهل
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رموز المجاهدين وملهماً للثوار في كل أنحاء العالم وفي كل بقعة كانت تئن مـن الظلـم   
والجر واالستعمار في كل هذه المعمورةو.  

رى في اُألمـة  ألنه منهج س.. صحيح أن جمال عبد الناصر لم يخترع هذا المنهج
لنا أحداثـه  ولو قرأنا التاريخ بعمق وحلَّ.. أوائل صدر اإلسالم وحتى أيامنا الحاضرةمنذ 

لوجدنا أنه المنهج الذي كان تطبيقه يؤدي إلـى  .. بعلمية، وربطنا بين وقائعه بموضوعية
. النصر والتقدم والوحدة بقدر ما كان االبتعاد عنه يؤدي إلى الهزيمة والتخلف والتجزئـة 

  ..حالين من فوارق وتناقضات وتباعدوشتان ما بين ال
على ضوء ذلك، نستطيع أن نلج إلى سيرة هذا المجاهد العظيم، دون أن نغـوص  

ألننا، كما قلنا، أعجز مـن  .. في تقصي إنجازاته أو رصد إسهاماته كما فعلنا مع اآلخرين
  ..أن نحيط بها كلها أو نلم بتفاصيلها وتشعباتها وميادينها

  بد الناصر؟؟فمن هو جمال ع
في الخامس عشر من كـانون   اإلسكندريةولد جمال عبد الناصر حسين في مدينة 

المجـاورة  " بني مر"وهو في األصل ينتمي إلى قرية صغيرة تدعى . م1918الثاني عام 
توفيت والدته وهو في الثامنة من عمره فعاش في كنـف  . صعيد مصر لمدينة أسيوط من

ويتنقل وفق ظروف عمله مـن مدينـة إلـى    " ساعي بريد"والده الذي كان يعمل بوظيفة 
ل والترحال، فهو ى جمال دروسه االبتدائية في عدة مدارس وفقاً للحولذلك فقد تلقَّ. ُأخرى

ثم أوفده والده إلى القاهرة ليقيم في منزل .. كان قد ختم القرآن الكريم في مدرسة بني مر
الع علىتردده الدائم على أروقته واالط إلى ىعمه خليل الذي كان مجاوراً لألزهر ما أد 

برامجه بل والتعرف على العديد من علمائه والطالب الوافدين إليه من مختلـف أنحـاء   
وصودف أن منزل عمه كان قريباً أيضـاً مـن دار الكتـب    .. العالم العربي واإلسالمي

اللتـين مـا انفـك    المصرية ما أتاح له استعارة الكتب واالنغماس في القراءة والمطالعة 
إال أن المدرسة التي كان يفخر باالنتماء إليها هي مدرسـة  ..يزاولهما بكثافة طوال حياته

ففيها أكمل المرحلة الثانوية وفيها انغرست في ذهنه بواكير األفكار التي سيطل " النهضة"
ى مقـاالت  باإلضافة إل" في سبيل الحرية"وفيها ألّف رواية وسمها .. بها على العالم الحقاً

  .كثيرة لم تكن كلمة حرية تخلو من واحدة منها
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حمد عرابـي ومصـطفى كامـل وسـعد     ألعله في هذه المدرسة استوحى صور و
زغلول، واستحضر آراء جمال الدين األفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وغيرهم مـن  

  . العلماء والقادة المجاهدين
ألصعدة، قد جعل الفتى الناشـئ  لعله الظلم، الذي كانت تعانيه مصر على كافة او

ولذلك كان ال يـوفر  . فجر الحرية واالستقالل والتقدم إلىمليئاً بمشاعر الغضب والطموح 
مناسبة في مواجهة االنكليز والسلطة إال ويشارك فيها منـدفعاً غيـر مبـاٍل فـي قيـادة      

مرة فـي  إنه كان يمشي حتى .. العديدة والمتنوعةواالحتجاجات  واإلضراباتالمظاهرات 
.. عة النظيـر فانخرط في صفوفها بحماسة منقط.. بمظاهرة معارضة تصادفه الشارع وإذْ

وفي السـجن عـرف   .. فيها فاعتقله مع من اعتُقلوا البارزين الناشطين فظنَّه البوليس من
ينتمون إذ تبين له أنهم من تنظجمال من هم هؤالء والى م الذي لم يكن " مصر الفتاة"يم ن

وفي مرة ُأخرى، وإذ هو يقود مظاهرة طالبية فقد قام ضابط إنكليـزي  .. شيئاً يعرف عنه
بعـد أن ُأصـيب    أنقذتـه بتصويب نيران مسدسه إلى رأس جمال غير أن العناية اإللهية 

 قرر الـتخلص  ثالثة، وكان ال يزال طالباً، عندماوفي مرة . بُأعجوبة بجرح خارجي ونجا
وإذ هو كَمن، مع مجموعة ممـن  .. غتياالت المباشرةمن الظالمين ونظامهم عن طريق اال

فقد عاد جمال إلى منزله غير أنه .. يشاركونه الرأي، ألحد كبار هؤالء وأطلقوا عليه النار
لم يستطع النوم تلك الليلة عندما انتابته مشاعر إنسانية خارقة وهو يتصور عائلة القتيـل  

فهرع مع ساعات الصباح األولى ليشتري .. تولول عليه وأطفاله يبكون ويتحسرون لفراقه
وعندها هدأ روعـه  .. ليست خطرة إصابتهجريدة يومية علم منها أن القتيل لم يمت وأن 

في قرارة نفسه وأطمأن .إلى التفكير العميق فـي   الرحال ولعلها الحادثة التي جعلته يشد
كيفية اإلصالح والتغيير والى السأي إلى الـربط بـين   .. يق ذلكل والوسائل الكفيلة بتحقب

وإلى ضرورة االنتقال من مرحلة المراهقة والغضب إلى مرحلة .. أساليب الثورة وأهدافها
  .النضج والعمل المثمر

بعد مدرسة النهضة التحق جمال بكلية الحقوق ثم بالكلية الحربية التي رفض فيهـا  
 اإلقطاعيـة على أبناء الطبقات  كان مقتصراً" الحربية"في المرة اُألولى ألن االنتساب إلى 

وألن سجله الشخصي عند أجهزة المخابرات الملكيـة كـان مليئـاً    . والبرجوازية يومذاك
كالتحريض على المظاهرات وقيادتهـا   نشاطات والمقاالت الثورية التحرريةباألعمال وال
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م خيـري  مما اضطره إلى تدبير لقاء مع وزير الخارجية اللواء ابـراهي .. والمشاركة فيها
باشا وكان هذا يسعى، بشكل ضمني، إلى تأمين الكـوادر الوطنيـة المخلصـة للجـيش     

جيشاً ضعيفاً  إبقاءهالمصري ويحاول جاهداً تقوية هذا الجيش الذي كان االنكليز يحاولون 
  .. غير ذي شأن

وبمساعدة اللواء ابراهيم اسـتطاع   .م1933مارس /آذار  وهكذا، في الدورة الثانية
تلميـذاً مـن أبنـاء    د الناصر من دخول المدرسة الحربية ومعه حوالي أربعون جمال عب

منطلقاً لزيادة  تخذ جمال من المدرسة الحربيةولقد ا. الفئات الشعبية معظمهم من الفالحين
وذلك عبـر   ..ومداركه المعرفيةمهاراته العسكرية والقتالية، ومن ثم وسيلة لتوسيع ثقافته 

ولعلـه مـن   .. على القراءة والمطالعـة  بنهمٍ واإلقبالرسة الحربية مكتبة المد إلىاللجوء 
حتى لقد . الضباط القالئل الذين ربطوا بين الفنون العسكرية وبقية أنواع العلوم والمعارف

ر من أربع مئة كتاب في شـتى  لى أن تخرج فيها أكثإإنه قرأ في المدرسة الحربية : قيل
  .والمجاالت الحقول

عين فـي   لعسكري بين زمالئه وأقرانه حتىلناصر في التدريب اتفوق جمال عبد ا
ثم تنقّل في مواقع عسكرية عديدة وفـي مـدن    ساً فيهاربية فمدرقيادة أركان المدرسة الح

ومناطق مصرية وسودانية مختلفة، مكتسباً من ذلك خبرة ال بأس بها إلـى أن انسـحبت   
ثـم وقعـت    .م1948لكيان الصهيوني عـام  القوات البريطانية من فلسطين، وُأعلن قيام ا

مفتـي فلسـطين   " المجاهدين"فاتصل جمال عبد الناصر بقائد . الصهيونية/الحرب العربية
المجاهد محمد أمين الحسيني طالباً منه االلتحاق بالفدائيين غير أن الحسيني طلب ذلك من 

قتال تحـت وطـأة   قررت األنظمة العربية إرسال جيوشها لل وعندما.. فض طلبهالملك فر
الضغط الشعبي وعنف المظاهرات التي اجتاحت الشوارع العربيـة مـن المحـيط إلـى     

حين ذاك دخل جمال عبد الناصر هذه الحرب كأحد الضباط المصـريين الـذين   .. الخليج
يحملون الهموم الوطنية والقومية فأبلى فيها بالء رائعاً وأبدى من البطوالت ما اعترف به 

فـي  " الفالوجـة "ولقد وقع جمال وفرقته في حصار .. قه أيضاًهد بذلك رفاالعدو نفسه وش
فلسطين ورغم أنه ُأصيب بجروح بالغة فقد أظهر بطولة وحكمة نادرتين في فك الحصار 

ولقد خرج من هذه المعركة وفي ُأذنيه .. موإنقاذ مئات الجنود المصريين من الموت المحتَّ
: مد عبد العزيز الذي استشهد وكانت آخـر كلماتـه  ترن كلمات زميله الضابط الوطني أح
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وهو يقصد خيانة وعجز النظـام  ". إن ميدان الجهاد األكبر هو في مصر وليس خارجها"
بأسلحة فاسدة الحاكم الذي وصل به األمر، كما هو معروف، إلى تزويد الجيش المصري 

ناهيـك عـن   .. لمقابلةن تتجه إلى العدو في الجهة اانت ذخيرتها ترتد إلى حاملها بدل أك
الفساد المستشري الذي يعممه النظام على مؤسسات الدولة وفي المجتمع بل وفـي كـل   

  ..مجاالت الحياة وشؤونها
توجهت أنظار جمال عبد الناصر إلى الداخل وصار مقتنعـاً  " الفالوجة"بعد معركة 

مـن ثـورة جذريـة    وأنه ال بد .. مع هذا النظام القائم نأن التغيير واالصالح ال يتماشيا
وتعيد األمة العربية إلى المكان الالئق بها تحـت  .. دورها وموقعها إلىحقيقية تعيد مصر 

.. المدجج بأسباب القوة والقهر واالستعباد ومنه هذا الغرب الشمس على خريطة هذا العالم
ح فرا.. المليء بالغنى والتقدم والعلم على حساب الشعوب الضعيفة والمغلوبة على أمرها

.. ط وخلفه كم متراكم من التراث والخبرات التي توحي بأسباب النصـر أو الفشـل  يخطِّ
وأمامه رؤى وصور من أحالم الوحدة والعدالة والحرية، وكل ما يتمناه األحرار الشرفاء 

من سوراح " تنظيم الضـباط األحـرار  "فكان أن بدأ بتشكيل .. ل المجد والنصر والتقدمب
ة التي تحيط به من كـل  النجاح وقلب األوضاع رغم الظروف الصعبيهيئ له كل أسباب 

 يصدر البيانات السرية في كل أنحاء مصر كما يصدر النشرة اإلعالميـة  ثم بدأ.. جانب
  . وغيرهما" الصباح"و" روز اليوسف"متعاوناً في ذلك مع مجلة  للتنظيم

لشخصـيات  تصل جمال عبد الناصر بـالقوى واألحـزاب وا  باإلضافة إلى هذا، إ
ر فِّولم يـو .. يب بالغة الدقة والسريةوالفعاليات التي تنادي بالحرية واالستقالل وذلك بأسال

مائه، وبالشيوعيين فكان أن اتصل بالوفد وزع.. أحداً من هؤالء ما استطاع الى ذلك سبيال
عام المرشد ال"ا ، ومن بين هؤالء الشيخ حسن البنّخوان المسلمين وكوادرهموقادتهم، وباإل

خوان المسلمون الحقاً أن جمال عبد الناصر قد بايع البنّا قبل اإلحتى لقد زعم ".. خوانلإل
قـد  " الضباط األحرار"ن بعض أعضاء د أوربما من الثابت والمؤكَّ.. م1949اغتياله عام 

هو أنه  بما بإشراف وعلم جمال عبد الناصر، وما يعزز هذا اإلحتمالبايعوا البنّا فعالً ور
الناصر فتح المحاكمة من جديـد بقضـية اغتيـال البنّـا وكشـف      د الثورة أعاد عببعد 

بعـض  ، ومعهـا  ثـم إن وزارة اإلعـالم المصـرية   .. المتورطين بها فحاكمهم وعاقبهم
كشفت في المدة األخيرة عن صورة لجمال عبد الناصر واقفـاً علـى ضـريح     ،الصحف
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وذلك بعـد   ..ة المسيرة على الدرب نفسهاحسن البنّا يتلو الفاتحة ويصرح متعهداً بمواصل
  .قيام الثورة بفترة وجيزة

ورسم جمال عبد الناصر الخطط والبرامج والتحركات على كافة األصعدة حتى إذا 
فقد انقض الجيش على السلطة وعزل الملك وأنشـأ  . م1952تموز /يوليو 23كان صباح 

د الناصر في الظـل فتـرة مـن    مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب، وبقي عب
الزمن رغم أن كل المراقبين كانوا متلهفين لمعرفة من هو قائد الثورة الحقيقي ومن هـو  

شـكلية عـن الثـورة    بعد أن لمسوا أن محمد نجيب ليس إال صورة .. الرجل األول فيها
  ..ورجاالتها

قيادة  مجلس"يؤثر عن جمال عبد الناصر في هذه الفترة، أنه وقف وحده معارضاً 
فلـم  .. عدام بالملك وزبانيتـه ذي اتخذ قراراً باإلجماع بضرورة إنزال عقوبة اإلال" الثورة

.. يوافق عبد الناصر معتبراً أنه ال يجب أن تبدأ الثورة بالدماء التي لن تجلب إال الـدماء 
يجـب  : "وصـاح ألعضاء استشـاط غضـباً   الوثائق ومحاضر الجلسات أن أحد ا وتذكر

وإذا كان يجـب أن نُعدمـه   : فأجابه عبد الناصر بهدوئه المعهود .وإعدامهمحاكمة الملك 
  !"ب أنفسنا ونحاكمه؟فلماذا نعذِّ

نعم، ومنذ األيام اُألولى للثورة ظهر عمق التفكير عند جمال عبد الناصـر وفـي   
ثم فهمه العميق لمعنى الثورة وأهدافها .. طليعة ذلك إنسانيته وعدم رغبته في سفك الدماء

ضارية التي يجب أن تتحول الى تغيير حقيقي في أعماق المجتمـع والتـي يجـب أن    الح
تتكافأ فيها األساليب شرفاً مع الغايات وتترابط فيها أألهداف الوطنية والقومية كما تتكامل 

وكل ذلك لن يتحقق ما لم تتحـرر فيـه   .. من خاللها أجنحة الحرية السياسية واالجتماعية
قاعدة االقتناع الحر وااليمان المطلق باهللا والثقة الكاملة بالجمـاهير  اإلرادة الوطنية على 

  ..التي هي وحدها صاحبة المصلحة في التغيير واالصالح والنهوض
د، ورؤية كاملة لكيفية إحـداث الثـورة   لم يكن للضباط األحرار برنامج عمل محد

القضاء : الستة المشهورة وإنما اجتمع هؤالء على شعارات عامة هي البنود. بأبعادها كافة
على االستعمار وأعوانه، القضاء على االقطاع، القضاء على االحتكـار وسـيطرة رأس   

ي، إقامة حياة ديمقراطية ة اإلجتماعية، إقامة جيش وطني قوالمال على الحكم، إقامة العدال
  ..سليمة
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مة تمثلت ل برنامج عمل مؤقت، ولها داللة هارغم ذلك، فقد كانت هذه النقاط تشكِّ
في أنه ألول مرة في التاريخ يحمل انقالب عسكري توجهات وطنية وتقدمية بعيـداً عـن   

بعد تنحيـة   حتى إذا آلت األمور الى جمال عبد الناصر.. كتاتورية والقهر واالستعباديالد
د أبعـاد  وفيه حـد " الثورةفلسفة : "كتابه األول .م1954صدر عام محمد نجيب باشا، فقد أ

الدائرة العربيـة، والـدائرة األفريقيـة،    : توجهات التي حصرها بالدوائر الثالثالعمل وال
  ..والدائرة االسالمية
وذلك بعد أن دعا أكثر مـن  " الميثاق"أصدر جمال عبد الناصر  .م1962في العام 

قراره ثم إنه طرحه في استفتاء شعبي لم إعالم وخبير بمختلف الشؤون لمناقشته و 2500
إذ ألول مرة يناقش النـاس بمختلـف مسـتوياتهم    .. مثيالً في تاريخهميعرف العرب له 

ثم، ومن هذا الميثاق، .. ومشاربهم برنامجاً ثورياً متكامالً ويشاركون في قبوله أو رفضه
صيغ دستور مصر ورسمت سياستها الداخلية والخارجية في عملية ديمقراطية فريدة مـن  

أن طرح مفكر أو زعـيم أو حـزب نظريتـه     إذ لم يحدث.. نوعها في التاريخ البشري
رك هذا الشعب في الرأي والفكرة واالقتراح أشكم على شعبه ثم لدولة ونظام الحلوفلسفته 

ومن يقرأ . وبدأ بعد ذلك في التطبيق والممارسة.. ثم انتظر نتائج التصويت الحر المباشر
وفـي طليعتهـا   .. يدةبعمق يكتشف أن جمال عبد الناصر استفاد من تجارب عد "الميثاق"

تجربة االسالم في إقامة العدل ونشر الحرية وتكريس االيمان والحفاظ علـى توحيـد اهللا   
ودون تمييـز أو   ..ون تحـزب أو تعصـب  وتعالى ووحدة البشر على األرض دسبحانه 

وربما نصيب الهدف إذا ألقينا الضوء على .. خرىمة على ُأأو ُأل.. امتياز ألحد على أحد
لثالث التي أصبحت على لسان كل عربي، بل وكل حر في العالم الثالث، والتي الكلمات ا

  .الحرية واالشتراكية والوحدة: األساسي وهي" الميثاق"مضمون  صتْلخَّ
دونهما فب. السياسية والحرية االجتماعية الحرية: فأما الحرية فلها جناحان مترابطان

. عليها االنسان ل اُهللامعنى للحرية التي جب االنسان وال أو بدون أحدهما ال تتحقق إنسانية
فإنها ال تكتمـل  ... وإذا كانت الحرية السياسية تعني حرية القول، والفكر، والرأي والنشر

العمـل،   حـق : الجتماعية بكل ما تعنيه مـن إذا لم ترتبط بحياة حرة كريمة أي بالحرية ا
ما قال جمال عبد الناصـر، تفقـد   ولقمة العيش وتأمين على الحياة من قبل الدولة التي، ك

وقد يكفـي،  .. شرعيتها ومبرر وجودها إذا لم تتحسس مشاكل الجماهير وتعمل على حلها
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إن تذكرة االنتخابات تصبح بال معنـى إذا لـم   : "في هذه العجالة، أن نذكر قوله المشهور
  .."ترتبط برغيف الخبز

االشتراكيات"ل النظريات وفي الفكر الناصري عن ك زتْوأما االشتراكية فقد تمي "
الزيادة في االنتاج، والعدالة فـي  : "عرفها الميثاق بأنها تعني. المتعددة في كل أنحاء العالم

ري، إنه مضمون حضـاري وإنسـاني أقرتـه    عمولَ". التوزيع، والتكافؤ في فرص العمل
هللا كمـا حـاول   فأين التناقض مع شرع ا.. األديان السماوية ولمثله دعت الرسل واألنبياء

فراحوا يطلقون .. ة هذا التعريفهم لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد قراءالبعض أن يصوره و
  !!ليس إال .. محاولين إثارة التشويش والبلبلة واإلضطراب.. األحكام جزافاً

وإذا كنا قد الحظنا الربط المحكم بين الحرية واالشتراكية فإننا سنالحظ ترابطهمـا  
العربية كما دعا إليها جمال عبد الناصر الذي اعتبر أن الوحـدة حتميـة    أيضاً مع الوحدة

مة واحدة مزقها أعداؤها غصباً عن إرادتها مع أنها تملك وحـدة التـاريخ   وضرورية ُأل
ووحدة اللغة ووحدة المصالح ووحدة المستقبل والمصير، كمـا وحـدة األرض ووحـدة    

ال تقوم وال يجب أن تقـوم إال  ج الناصري غير أن الوحدة في المنه.. الضمير والوجدان
ختيـار الشـعبي   الشعبية الواعية وباإلرادة الحرة المبنية على اإلقتناع الحر واإلرادة باإل

خالقسري كما حصل عند شعوب ُأخرى عبر التـاري  البعيد عن القهر أو القمع أو الضم .
دة حتى ولـو كانـت توحيـد    ألية خطوة باتجاه الوح ولذلك كان جمال عبد الناصر مؤيداً

ن من النقابات المهنية أو قطرين من األقطار العربية أو أي جهد وحـدوي فـي أي   ينقابتَ
وعليه كان حريصاً كل الحرص على التضامن العربي الذي اعتبره .. مجال من المجاالت

حداً أدنى الستراتيجية عربية واحدة تكون ملزمة لكل دولة عربية على اختالف حكامهـا  
  ..ونظم الحكم فيها

ن االستعمار سيحاصره ويمنع ثورته من الوصـول  وإذا كان عبد الناصر يدرك أ
في محاصرة االستعمار الذي كان جاثمـاً علـى معظـم     ، بدوره،الى أهدافها، فإنه برع

لكل حركات التحرر وموئالً  اًمنطلقو األرض العربية، فحول القاهرة ملجًأ لكل المجاهدين
وهو لذلك أيضاً أرسى القاعدة لمـؤتمرات  . تهانررية واالستقالل وعدم اإلطالب الح لكل

مـؤتمر   لقمة العربية، وساهم في إطالق اإلتحاد األفريقي، ولواله ما كانت لتكون منظمةا
ن ت التي ما تزال الى اليوم تعمل وإنحياز، هذه المؤسسا، ومعسكر عدم اإلالقمة اإلسالمي
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ت دورهـا  ولكنهـا أد .. عد رحيل جمال عبد الناصـر كان يشوب عملها بعض الضعف ب
الشعوب  تْوحصن.. حالف الدولية فكسرت شوكتهاالتحرري اإلنساني في مواجهة حدة األ

من الـرزوح  و.. م والتبعيةالمغلوبة على أمرها من الوقوع في المزيد من االستعباد والظل
إليمان أو الحرية أو األخـالق  رب االستعماري الذي ال يقيم وزناً لتحت سنابك خيول الغ

ر أنها اعتبرته العدو ويكفي أن نذك" ناصر"أما الصهيونية فلها شأن آخر مع . أو اإلنسانية
ويوم نزلت كل شعوب العالم الى الشوارع والساحات تبكي مفجوعة .. سرائيلرقم واحد إل
مبتهجـين   حينويزمرون فـر  وارع يطبلون، فإن اليهود وحدهم نزلوا الى الشبخبر وفاته

  ..لوفاة من كانوا يعتبرونه خطراً داهماً على أطماعهم وعنصريتهم وعنجهيتم
نجازات والتداعيات التي قلنا سابقاً، يضيق عن رصد كل اإل وإذا كان المجال، كما

ولّدتها الثورة الناصرية فإنه من المفيد التذكير بأهم مفاصلها وخطوطها العامة العريضـة  
تقوم على أنه لمعرفة جمال عبـد الناصـر ومـا     ،اعتبرناها األفضل ،ةوذلك وفق منهجي

فال بد للباحث أن يتطلع الى الواقع الذي كان سائداً قبـل عبـد   .. أنتجه على كافة الصعد
ثم مقارنة هاتين المرحلتين بالحقبة الناصرية التي .. الناصر، والواقع الذي ساد بعد وفاته
لـو  . ى أوائل السبعينات من القرن العشرين الميالدياستمرت من أوائل الخمسينات وحت

  : نحن أقمنا هذه المقارنة وفق هذا المعيار، لرأينا
أو أمير عربـي يحلـم بمقابلـة أي     قبل جمال عبد الناصر كان أي رئيس أو ملك -

بل ويفخر بذلك ويتبـاهى أمـام زائريـه    .. ير أو أي ضابط مخابرات أوروبيوز
مكمـاهون التـي رسـمت    / وما مراسالت حسـين  .. ويةلداللتها السياسية والمعن

ومع جمـال عبـد   .. وقررت مصير المنطقة العربية كلها، إال خير دليل على ذلك
بل ويعتبـر  .. يحلم بلقاء ناصر صار أي رئيس أو ملك أو وزير أوروبي الناصر

  .. ذلك نصراً بحد ذاته
في شؤون الوطن  قبل جمال عبد الناصر كان مصير أي نظام أو خطة أو برنامج -

ومع جمـال  .. العربي رهناً إلشارة من السفير االنكليزي أو الفرنسي أو األميركي
عبد الناصر صار أي وجود غربي أو أي سفير أوروبي رهناً إلشارة عبد الناصر 

 .. أو متعلقاً ببضعة كلمات يلقيها في خطاب جماهيري في القاهرة
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لعربية من المحيط إلى الخليج رازحة قبل جمال عبد الناصر كانت معظم األرض ا -
أو تنوء بقواعده العسكرية أو بأنظمة الحكم . تحت الحكم العسكري الغربي المباشر

ومع جمال عبد الناصر تحـررت األرض العربيـة   .. التابعة له والمتلقية ألوامره
ت كلها من نير االستعمار وأغلبها تحرر بالكفاح المسلح والمقاومة الشعبية التي كان

كذا في الجزائر وتونس والسودان وليبيا واليمن والعراق .. القاهرة نقطة ارتكاز لها
 ..وحتى في مصر نفسها.. والخليج

نسـبة  " توركو"قبل جمال عبد الناصر كان أي عربي في المهاجر يطلق عليه لقب  -
ومع جمال عبد الناصر .. يه اللفظة من سخرية وتخلف وبدائيةركية، وما تعنالى ت
ر كل عربي مرفوع الرأس فخوراً بانتمائه للعروبة التي فجر طاقتهـا وأبـرز   صا

: ء فرنسـة يومـاً  ارألم يقل أحد رؤساء وز.. د الناصروجهها الحضاري جمال عب
 !!"..أصبح يحتل قلوب شباب فرنسة" صرنا"إن المشكلة الكبرى والحقيقية هي أن "

وكان الشعب يئن تحت .. عاًقبل جمال عبد الناصر كانت مصر مهددة بالموت جو -
ومع جمال عبد الناصر انطلقت عجلة االقتصاد بحـد  .. سياط الفقر والبؤس والظلم

أدنى من العدالة االجتماعية فكان التصنيع، وكان االصـالح الزراعـي، والسـد    
وتأميم قناة السـويس، وتمصـير الشـركات    .. العالي، ومجانية التعليم واالستشفاء

ك من االجراءات التربوية واالجتماعيـة واالقتصـادية التـي    وغير ذل.. األجنبية
وضعت مصر في طليعة الدول النامية وعلى الطريق السـريع لدولـة عصـرية    

وسارت .. ونهج جمال عبد الناصر التقطته بعض الدول والشعوب الفقيرة.. متقدمة
 ..به حتى صارت اليوم دوالً مصنعة بل وتؤرق الدول الكبرى المزدهرة صناعياً

صالح والتغييـر قـد ذهبـت أدراج    مال عبد الناصر كانت كل صيحات اإلقبل ج -
الرياح، وعبثاً حاول األفغاني ومحمد عبده ومصطفى كامل وسعد زغلول وحسـن  

عبثاً حاولوا إحداث فجوة حقيقيـة فـي جـدار القهـر والتخلـف      . البنا، وغيرهم
ني هؤالء في الحريـة  حالم وأماومع جمال عبد الناصر تحققت كل أ. .واالستعمار

مواكبـة  التربوية ال ولعله كان واعياً جداً وفطناً ألهمية العملية.. والعدالة والتطور
ليست الجامعات أبراجاً عاجية ولكنهـا طالئـع   : "أليس هو القائل.. لروح العصر

جاء إلى األزهر يوماً يطالع  نأليس هو م ؟ "متقدمة تستكشف للشعب طريق الحياة
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وأمر بإضـافة  .. عتبر هذا البرنامج ناقصاًمع ثلة من العلماء ثم ي هجه ويناقشبرنام
فقه اإلمام جعفر الصادق لكي تكتمل في األزهر علوم اإلسالم عند كل المسـلمين  

 ؟؟ في مشارق األرض ومغاربها
الـى أفريقيـة المتراميـة     أليس هو من وجه البعثات األزهرية على نفقة الدولـة 

من نتائجها أن ترك عشرة ماليين من البشر عبـادة األصـنام واألوثـان    ألطراف فكان ا
 !؟ وآمنوا باهللا الواحد األحد

 اإلسالمي وبمحاوالت التقريب بين/وإذا كنا اليوم نسمع بمؤسسات الحوار المسيحي
أرسى  نأليس جمال عبد الناصر هو م.. واإلسالميين المذاهب وبالحوارات بين القوميين

كثر من نصف قـرن  ولى موضع التطبيق والتنفيذ منذ أووضع مداميكه اُألك دعائم كل ذل
  !؟ من الزمان

إدراكنا لعدم القدرة على رصد كل إنجازات الثورة الناصرية ومدى مع نقول هذا، 
التغيير الجذري الذي أحدثته في الواقع العربي عامة والمصري تحديداً، ألن ذلك يحتـاج  

غير أنه من المفيد أن .. نتاجا طريقة المقارنة والتحليل واالستإلى مجلدات ضخمة إذا اتبعن
مدين معت.. ر ولو بجانب واحد من جوانب المأساة التي كانت تعيشها مصر قبل الثورةنذكِّ

 لي الذي كـان عالمـاً  مصري هو األستاذ علي الجريتبير خفي هذا التذكير على دراسة 
ومـع ذلـك   .. لعبد الناصر المؤيدين للثورة أومن نه لم يكن اقتصادياً رأسمالياً، أو لنقل إ

  :لي ما فحواه، وباألرقام أحياناًيقول الجريت
قبل الثورة كان عدد قليل من أرباب العمل يحتكرون الصناعة ويمسـكون بـأهم   "

حكم قبضتها عليه الشركات األجنبية الكبرى المحمية من الدولـة  مفاصل االقتصاد الذي تُ
  . وغيرها.. الجمركية لجهة الضرائب والرسوم

وكان عدد قليل من المالكين الزراعيين يستأثرون بثلث األراضي الزراعيـة ثـم   
  : يرصد باألرقام

  . فداناً 277258أي . فدان 2000أكثر من  منهم مالكاً يملك كل واحد 61 -
 . فداناً 97454أي . فدان 1500أكثر من  منهم مالكاً يملك كل واحد 28 -
 . فداناً 112216أي . فدان 1000أكثر من  منهم واحدمالكاً يملك كل  99 -
 . فداناً 86472 أي .فدان 800أكثر من  منهم مالكاً يملك كل واحد 92 -
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أنـه بالنسـبة لماليـين    مما يعني . فداناً 583400مالكاً يملكون  280والمجموع ان 
. يملكن فإن واحداً من كل مئة ألف مصري كا ،مع بداية الثورة الفالحين المصريين،

من مساحة األراضي المخصصة للزراعة % 12ن هذه الماليين مجتمعة تملك فقط وأ
ومـع فداحـة هـذه    .. من األراضي الزراعية% 65من المصريين % 2بينما يملك 

يقول  نفقد خرج م.. وهول المصائب اإلجتماعية التي تنتج عن مثل هذه الحالاألرقام 
لى غير ذلـك  إ.. صالح الزراعي مخالف للشريعةواإل.. إن التأميم حرام"لعبد الناصر 

من المقوالت التي يحرص أصحابها على الجمود والتخلف والضرب بعرض الحـائط  
  ..ن هؤالء يعتبرون الفالحين بشراً هذا إذا كا.. بمصالح البشر

من صادرات مصر كانـت مـن   % 90أن " ليالجريت"وماذا لو عرفنا من دراسة 
  !؟ت محصورة بيد عشرة بيوت فقط كانالقطن وأن التجارة به 

.. المسألة ليست مسألة انجازات، فهذه أكثر من أن تُعد وتُحصى: مرة ُأخرى نقول
وإما أن .. إما يكون خاطئاً فتبتعد عنه وعن أصحابه الجماهير.. ولكن المسألة مسألة منهج

ـ  .. يكون صحيحاً فتلتحم به وبأصحابه الجماهير ن يـنجح  لقد فشل المنهج التكفيـري ول
وفشل المنهج الليبرالي الرأسمالي رغم .. أصحابه حتى ولو توفرت لهم كل إمكانيات الدنيا

ي وفشل المنهج المادي الماركسي رغم الـزخم الـذ  .. فر له من قوة وجبروتاكل ما تو
من حرارة حماسية فارغة مـن أي   تْرغم كل ما ُأوتي وفشل مناهج كثيرة،.. انطلق منه
  ..مضمون
مـن الجمـود   العصر الحديث هزا الشرق ونفضا عنه غبـار عصـور   ثنان في إ

األول، لـم  . إنهما جمال الدين األفغاني وجمال عبد الناصـر .. والتخلف والسبات العميق
يصل إلى السلطة ولكنه وصل إلى قلوب ماليين العرب والمسلمين مـن كـل الطوائـف    

  .. يقيةفوضع الشرق كله على ُأهبة نهضة حق.. والمذاهب والمناطق
فمنها قفـز إلـى قلـوب    .. والثاني، وصل إلى السلطة ولكنها لم تشكل له إغراء

  ..ونقله إلى واقع جديد ومعادالت دولية ومحلية جديدة.. الماليين في كل هذا العالم
ولو نحن ". االسالم والعروبة"إنها قضية المنهج منهج : أما السر في الرجلين فواحد

نجازات واألفكار واآلراء والخطـط  أن كل المواقف واإل: يل لرأيناتحلقنا في البحث والتعم
كلها ترتبط بالمنهج وتصب فيه بعد أن تكون قد انبثقـت  .. والبرامج والرؤى واإليحاءات
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وقل األمر نفسه في كثيرين نجحوا في أوطانهم وأقطارهم ومجتمعاتهم بسبب تبنيهم .. منه
ألم يكتب التاريخ نصـراً  .. انتصروا أم انهزموا.. وسواء نجحوا أم فشلوا.. للمنهج نفسه

 .م1956وأعتى القوى الدولية عـام   لعبد الناصر على أكبر األمبراطوريات االستعمارية
أنـه   ائد نفسه، ألم يكتب التاريخ نفسـه ورغم الهزيمة التي لحقت بالق .م1967وفي العام 

وتتمسك به في استفتاء .. زوماًألول مرة يخرج شعب بكامله وُأمة بكاملها لتحيي قائداً مه
  !؟ لم تعهده البشرية من قبلعفوي 

فـي الشـدة   .. المنهج األصح يفعل فعله في السراء والضـراء .. إنه المنهج نفسه
أليست الحال نفسها .. حباطال سبيل لليأس وال للقنوط وال لإلومعه، ومعه فقط، .. والرخاء

أليس هـذا درسـاً   ".. ُأحد"ي معركة وما حصل ف" بدر"تنطبق على ما حصل في معركة 
  !إلهياً تعلمناه في زمن مبكر من تاريخ هذه اُألمة؟

ليعرفوا أن أقدامهم يجب أن " المنهج"فهالّ علَّمنا كوادر أحزابنا وتنظيماتنا ما معنى 
  !قدام عليها؟يق الصحيح قبل أية خطوة يودون االتوضع على الطر

وُأمنياتهم لن ليتأكدوا أن أحالمهم " المنهج" فهالّ علمنا المجاهدين المخلصين قضية
  !تذهب أدراج الرياح عند أول منعطف؟

ليكون باستطاعتهم الحكم الصحيح على " المنهج"فهالّ علّمنا مثقفينا ومفكرينا قضية 
وليكون بمقدورهم مواجهة الترهيب والترغيب الـذي  ! كل الحركات والفئات واألشخاص؟

  ؟؟ البراقة والشعارات الخادعةيتلقونه من أصحاب األلوان 
عندما " راد بها باطلإنها كلمة حق ي: "أليس قول اإلمام علي عليه السالم للخوارج

مام كـان يعـي مـا معنـى     د لنا أن اإلأليست كلمته هذه تؤكِّ ..ما الحكم إال هللا: قالوا له
  ؟ ؟ وما معنى التمسك به"المنهج"

كما قلنا سـابقاً،  " اإلسالم والعروبة" صحيح أن جمال عبد الناصر لم يخترع منهج
ل الواقع محلياً وعربياً ودولياً في هـذا العصـر   ولكن الصحيح أيضاً أن عبد الناصر حلَّ

بالذات، ثم حدد مشكالته وأزماته وأعطاها الحلول المناسبة من عصارة تفكيـره ووعيـه   
ـ   .. وثقافته ول ونظريـات  بعكس الذين جابوا أنحاء األرض وحملوا ما وجـدوه مـن حل

ألصل واألساس لمجتمعات ُأخرى ومشاكل ُأخرى وُأمم ُأخـرى  اوضعتْ في .. وفلسفات
  ..تختلف عنا في واقعها وأزماتها ومشاكلها ومناهجها
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جمال عبد الناصر ربط هذه الحلول بالمنهج المناسب لهذه اُألمة فـي هـذا    ثم إن
بد الناصر والسر الـرئيس فـي   وتلك برأينا أهم أسباب نجاح ع.. العصر الذي نعيش فيه
  ..لزعيم أو قائد منذ عصور طويلة شعبيته التي ما تحصلتْ

أذكر أنني من حوالي السنة تقريباً كنت أحضر مقابلـة مـع المفكـر األميركـي     
هنتغتون على تلفزيون الجزيرة، ولهنتغتون دور فاعل في رسم االستراتيجية األميركيـة  

سأله المذيع  ..صدام الحضارات، كما هو معروف: بلعهود طويلة مقبلة، وهو مؤلف كتا
مرهاب المنبثق عن الحركات اإلسـالمية  اإل: م واحد ألميركا اليوم؟ فأجابهو العدو رق ن

ها ومولهـا منـذ   م أنتم من أوجد هذه الحركات وسلّحولكن ألست: فسأل المذيع.. المتطرفة
هو مثله ألعدنا التحالف مع ابـن الدن   نلو عاد جمال عبد الناصر أو م: ؟ فأجاب البداية

  ..من جديد
ً؟ ولمـاذا يخشـى    فلماذا يخاف هنتغتون من رجل مات من حوالي أربعين عامـا 

عودته أو عودة م؟ هو مثله ن!  
به سـد  الخط الذي تبناه جمال عبد الناصر واستطاع / هنتغتون كان يقصد المنهج 

وتنظيم القيادات التي ال تنثني وال تنحنـي   الثغرات، وحشد اإلمكانيات، وتجميع الطاقات،
.. واإلتجاه بكل ذلك إلى الوحدة العربية التي يؤرق شبحها الغـرب بأسـره   ..وال تُروض

  .ومنذ زمن بعيد
لماذا تجتمع كل قوى األرض، رغـم  : أليس في هذا جواب على السؤال المطروح

فـي كـل أنحـاء الـوطن     ضعافها محاصرة القوى القومية وتهميشها وإتناقضاتها، على 
  !العربي؟

المنهج الذي تبناه جمـال  . ذلك ألن هذه القوى القومية المجاهدة، تتبنى هذا المنهج
العروبية سيؤدي إلى وعليه، فقد رأت الدوائر االستعمارية أن انتصار القوى  .عبد الناصر

  .المحتّم في نهاية المطاف، كما حصل في عهد جمال عبد الناصر شللها
فحسب، وإنما أيضاً برزت عبقرية عبد الناصر فـي تشخيصـه للواقـع     ليس هذا

المعاصر واستنباط الحلول له كما قلنا، ولقد تجلّى ذلك أكثر ما تجلّى في فلسـفة النظـام   
هذه النظرية التي لم يسبقه " قوى الشعب العاملة"والقائمة على تحالف  أنتجهاالسياسي التي 
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دون أن يعني ذلك أنه لم يسـتفد مـن   . ظريه عبر التاريخإليها أحد من فالسفة العالم ومن
  ..تجارب الماضي والحاضر، على حد سواء

تقوم على الفالحين والعمال والمثقفين والجنود والرأسـمالية  " قوى الشعب العاملة"
الذي تقسم مقاعده نسـبياً  " مجلس الشعب"ومن هذه الفئات يتكون .. الوطنية الغير مستغلة

قة من هذه الطبقات وحجمها الشعبي بعد إجـراء إحصـاء دقيـق لكـل     وفق عدد كل طب
  ..المواطنين وفرزهم إجتماعياً وليس وفق أي اعتبار آخر

قامت في مواجهة تحالف االقطـاع  " قوى الشعب العاملة"وإذا كانت نظرية تحالف 
ولة، والبرجوازية والرأسمالية الفاحشة، فإنها حققت أوسع مشاركة شعبية في السلطة والد

وشكّلت سداً منيعاً في مواجهـة الصـراعات   .. وجعلت الصراع بين الطبقات يحّل سلمياً
هذه الصراعات التي أفشـى بـذورها   .. المناطقية والطائفية والمذهبية والحزبية والعرقية

االستعمار التركي ثم االستعمار الغربي خدمة لمآربه ومصالحه فأدت إلى ما أدت إليه من 
  ..ة وتشتت وضعف وهوانفرقة وتجزئ

ولعمري، فإن نظرية قوى الشعب العاملة ما تزال إلى اليوم هي الحـل الجـذري   
والعراق والسـودان والجزائـر   وال سيما في لبنان  الوحيد لما تعاني منه األقطار العربية

، وربما بعض األمم والشعوب التي تتشابه معنا في واقعها ومشكالتها، وال سـيما  وغيرها
  .الم الثالثفي الع

ما كان االستعمار الغربي ومعه القوى الرجعية والعميلة، ما كانوا ليتركوا جمـال  
عبد الناصر يسير بهذا النهج المدمر لمصالحهم ومآربهم ونواياهم االستعمارية في السلب 

ولذلك راحوا يرسمون الخطط تلو الخطط للتخلص منه بشتى الصور .. والنهب واالستعباد
محاولـة  : لعـل أبرزهـا   ..لقد حاولوا اغتياله وتصفيته جسدياً مرات عديدة ..واألساليب

الرصاص عليه عندما كـان يخطـب فـي     بإطالق .م1954عام  اإلسكندريةاغتياله في 
ي تبـين  محمود عبد اللطيف الذ: قل مطلق الرصاصوقد اعتُ.. مهرجان جماهيري حاشد

تحوم عليه شبهة التعاون والتنسـيق   نتن الذي كاخوان المسلميأنه من التنظيم الخاص لإل
شرف عليـه حسـن   والذي كان ي ..كما بينت التحقيقات الحقاً.. مع المخابرات البريطانية

إذ من المعـروف   واإلثنان لم يكونا من قدامى اإلخوان المسلمين، ،الهضيبي وسيد قطب
علـى منصـب    قد دب الخالف في صفوف قيادات اإلخوان بعد اغتيال حسن البنّا، أنه،
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الوسط في هذا الخالف هو المجيء بالهضـيبي   وبعد أكثر من سنتين كان الحلُّ.. المرشد
وأما سيد قطب فقد انتمى لجماعة اإلخـوان  .. الذي لم يكن منتسباً فعلياً لإلخوان من قبل

ما يعني أن شيئاً ما غير مألوف كـان يجـري فـي    . م1951بعد عودته من أميركا عام 
وفي هذه األجواء جاءت محاولـة اغتيـال   .. خوان المسلمين وتوجهاتهاصفوف حركة اإل
  .جمال عبدالناصر

الضـابط   في أثناء الوحدة مع سورية عندما جـاءه  فقد جرت ثانية،ال أما المحاولة
هـذا  : عبد الحميد السراج بمبلغ كبير من المال ووضعه أمامه على الطاولة قائالً السوري

ص الغتيالكالمبلغ مخص!!  
، صديق عبد "تيتو"ثم مرة ثالثة، عندما اكتشفت المخابرات اليوغوسالفية في زمن 

اكتشفت العبوات الناسـفة فـي    عندما ؛"عدم االنحياز"الناصر وزميله في تأسيس معسكر 
الطاولة التي كان مقرراً أن يجلس عليها جمال عبد الناصر عنـدما كـان فـي زيـارة     

  ..ليوغوسالفية
ـ النقاب عنه  شفَكثيرة منها ما كُومحاوالت اغتياله  توراً، ربمـا  ومنها ما بقي مس

  .حصى، كما يقول محمد حسنين هيكلعد وتُأو أنها أكثر من أن تُ ،الى اليوم
 إلـى بـل تعـدتها   .. م تقتصر المحاوالت على اغتياله شخصياً وبشكل سـري لو

الثالثي على  العدوان كما جرى في.. قيادة ونظاماً وأهدافاً: محاوالت تصفية الثورة نفسها
باء بالفشل على الرغم من مشاركة إسرائيل به إلـى جانـب    والذي .م1956مصر عام 

وعلى الرغم من عدم تكافؤ القوى بين . فرنسة وبريطانية: أقوى دولتين في العالم يومذاك
األساطيل المدججة بجميع األسلحة ومنها النووية، وبين العمال والفالحين والجنـود فـي   

وا للدفاع عن الثورة وقائدها بكل أنواع السـكاكين والعصـي والمعـاول    الذين هب مصر
  ..والرفوش

إذ  .م1961نقضاض على الوحدة بين مصـر وسـورية عـام    وكما جرى في اإل
مـدعو االسـالم ومنظـرو    .. تحالفت يومها قوى اليمين واليسار، قوى الشرق والغرب

آملـين أن  .. واستطاعوا إسقاط الوحدة".. التقدمية"البروليتارية، عمالء إسرائيل وفالسفة 
ولكن رد عبد الناصـر  .. يتم ذلك وسط بحر من الدماء العربية بين السوريين والمصريين
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ليس : "كان حضارياً ففوت الفرصة على النافخين بأبواق الفتنة والحرب األهلية عندما قال
  .."المهم أن تبقى سورية. لمتحدةاالمهم أن تبقى سورية جزءاً من الجمهورية العربية 

عندما تآمرت القـوى نفسـها بشـكل     .م1967حزيران  5وكما جرى في عدوان 
ولكنها ورغم كبرها فقـد   في تاريخ الثورة فكانت النكسة الكبرى.. مباشر أو غير مباشر

ال . ال اعتـراف . ال صلح: "شعار ععندما رف كان رد عبدالناصر ثورياً هذه المرة أيضاً 
فكانت هزيمة عسـكرية  .. حزيران 10و  9ورددته قبله الجماهير العربية في " فاوضاتم

آذار كبرنامج مرحلي للتحرير وإزالـة  /مارس 30إذ تالها بيان .. ولم تكن هزيمة سياسية
وفي أقل من سنة كان الجيش المصري قد استعاد بناء قوته وبدأ يخـوض  .. آثار العدوان

ن صهيونية أن آمالها أضـغاث أحـالم وأ  للدوائر الغربية والحرب االستنزاف التي أكّدت 
أكثر خبرة وأكثر استفادة من نار المحنـة  اومة عند العرب أصبحت أكثر قوة وإرادة المق

  ..التي لم تحرق وإنما ساعدت على النضوج
ومع ذلك لم تترك القوى االستعمارية والصهيونية سـبيالً إلـى إشـغال الثـورة     

فلجأت فيما لجأت، إلى إذكاء نار الفتن والحـروب بـين العـرب    .. تهوإضعافها إال وفعل
فكانت أحداث لبنان المتوالية بـين  .. أنفسهم وفي كل مكان وصلت إليه أصابعها السوداء

ودوره فـي اتفـاق   .. كلما اشتعلت إلطفائهاالجيش والفدائيين التي كان عبد الناصر يهب 
 ..ال يمكن ألحد أن ينكرهي والمقاومة الفلسطينية بين الجيش اللبنان .م1969عام  "القاهرة"

ومثل ذلك حصل بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش األردني مرات عديدة كـان آخرهـا   
هذه األحداث التي استدعت أن يعقد عبد الناصر مؤتمر قمة عربي شامل  .م1970أحداث 

قلبية مفاجئة وهو يـودع  والذي أصابه بذبحة .. اإلعياءحد  إلىأرهقه  القاهرة والذي في
رحمة ربه فـي   إلىفما لبث أن فاضت روحه منتقالً ).. أمير الكويت(آخر ضيوف القمة 

بعد أن أرسى قواعد ملحمـة فـي الجهـاد     .م1970سبتمبر / الثامن والعشرين من أيلول
والكفاح من أجل الحرية والوحدة والعدالة لم يعرفها التاريخ العربي والعالمي منذ عصور 

  ..ويلةط
ترك جمال عبد الناصر هذه الدنيا ومنزله الخاص في القاهرة هو نفسه كما كـان  

هجه ونظرته لكيفيـة  تدلنا على ن من وقائع عديدة ولعل واقعة واحدة.. ةقبل الثور باإليجار
ذلك أن أمير الكويت قدم له مبلغاً كبيراً من المال لكي يبني بـه قصـراً   . ممارسة السلطة
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وفـي  .. يق برئيس جمهورية بدالً من المنزل المتواضع الذي تعيش فيه أسرتهخاصاً له يل
طلب من ناصر االطالع على هذا القصـر الـذي مـن    . الزيارة التالية لألمير الى مصر

فما كان منه إال أن اصطحب األمير بسـيارته التـي   .. المفترض أن يكون قد ُأنجز بناؤه
ير قائالً هذا هو القصر الرئاسي الذي يضم آالف قادها بنفسه إلى أن توقف أمام مصنع كب

  ..العمال وتعيش من ورائه آالف اُألسر الفقيرة والمعدومة
ألني : فأجاب! ؟ لماذا يعشقك شعبك إلى هذه الدرجة: قيل لجمال عبد الناصر يوماً

  !! هذه الدرجة إلىأنا أيضاً أعشقه 
القصائد التي قيلت  نا نعتقد أننفإ.. ئد المديح النبوي عبر العصوروإذا استثنينا قصا

في جمال عبد الناصر تناهز كل ما قيل من قصائد في كل ملوك األرض وحكامها وقادتها 
ولعلنا نذكر كلمة واحدة في هذا المجال قالها الشاعر اللبنـاني  .. في كل الدهور واألزمان

يصغر إال مـوت   كل موت يكون كبيراً ثم: العروبي طارق ناصر الدين يوم وفاته إذ قال
  . جمال عبد الناصر كل يوم سيكبر ألن جنوداً من تالميذه كل يوم سيسقطون

لم تكن قوة عبد الناصـر ونفـوذه   : أما رئيس وزراء بريطانية ادوارد هيث فقال
  .معترفاً بهما في مصر وحدها ولكن في جميع أنحاء العالم

الناصر أسوأ نبأ سـمعته  لقد كان نبأ وفاة عبد : وقال وزير خارجيته جورج براون
لقد كان أفضل .. كان شجاعاً بعيد النظر.. لقد كان ناصر أعظم رجال العالم.. في حياتي

  ..رجل ظهر في الشرق األوسط
إن وفاة عبد الناصر تعني وفـاة  : فقال إسرائيلأما مناحيم بيغن زعيم الليكود في 

ن تشارك في الحـديث الـذي   لهذا السبب ال تستطيع أ إسرائيلإن .. إلسرائيلأخطر عدو 
  ..يمأل العالم كله عن ناصر وقدراته وحنكته وزعامته

بوفاة جمال عبد الناصر أصـبح  : حاييم بارليف إسرائيلوقال رئيس أركان جيش 
وعاد العرب فرقاء كما كانوا وسـيظلون كـذلك باختفـاء     إسرائيلالمستقبل مشرقاً أمام 
  .. شخصيته الكاريزماتية

الرئيس عبد الناصر هو أعظـم  : ة اإليرانية آية اهللا الخميني فقالوأما زعيم الثور
لم اإلسالمي وللعالقات بـين مصـر   عربي ظهر في عصرنا ووفاته خسارة عظيمة للعا

  ..لقد كان أقرب زعيم لثورتنا عندما كنا مطاردين من الشاه.. يرانوإ
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على مصر  فازت جنوب أفريقية وبعد حوالي أربعين سنة من وفاة ناصر وبعد أن
: سون منديال زعيم ثورة الفقراء في جنوب أفريقيـة لفقد قال ني. س العالم لكرة القدمفي كأ

فقد كانت جنوب .. سة أمامنالو كان جمال عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافَ
 ..ولكن الظـروف تغيـرت اليـوم   .. أفريقية انسحبت على الفور من الوقوف أمام مصر

  . مصر عبد الناصر ومصر لم تعد
  

  آثاره
  
بعد أن نوقش في مؤتمر ضخم من قادة الـرأي   .م1962وقد صدر عام . الميثاق -

ثم عرض على استفتاء شعبي وحاز على األغلبية الساحقة مـن  . والفكر في مصر
 23وهو يشكل اإلطـار الفكـري واالسـتراتيجي لثـورة     .. أصوات المصريين

  .تموز/يوليو
وفيه يحـدد الرؤيـة    .م1954صدره جمال عبد الناصر عام اب أكت. فلسفة الثورة -

ويحدد الدوائر األساسية التي على الثورة التحـرك  . للثورة الناصرية اإلستراتيجية
 .فوريتحرر حقيقي و إلىفي إطارها وآفاقها وصوالً 

كتاب أجاب فيه جمال عبد الناصر عن ألف سؤال في مختلف . ألف سؤال وجواب -
وقـد  . الدينية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، وغير ذلـك الشؤون السياسية و

والخبـراء وطـالب الجامعـات،    الحوار المباشر مع المثقفـين   أسلوباعتمد فيه 
 . وغيرهم

كبرنامج مرحلي للتحريـر وإزالـة    .م1968أصدره عام . آذار/ مارس  30بيان  -
 . آثار العدوان

د الناصر في مختلف المناسبات منذ مجموعة الخطب المتنوعة التي ألقاها جمال عب -
معت كلها لبلغت مجلدات ضخمة في مختلـف  وهي لو ج. قيام الثورة وحتى وفاته

علمـاً  .. وفي مختلف شؤون الحياة ومجاالتها. الشؤون المصرية والعربية والدولية
.. مصرياً وعربياً ودوليـاً : أن الخطبة الواحدة، بشكل عام، تنقسم إلى ثالثة أقسام
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 .م1975ولقد قامت دار المسيرة ببيروت عـام  .. كانت تستغرق عدة ساعاتوقد 
المجموعة الكاملة لمكتبة المعلم جمال عبـد  : بإصدار قسم كبير منها تحت عنوان

 . الناصر

  المصادر والمراجع
  

سـامي عمـارة، دار التقـدم، موسـكو،     . ترجمة د. جمال عبد الناصر: أجاريف -
  . م1983

 .م1987الدار التقدمية، بيروت، . ن من النضالربع قر: جنبالط، كمال -
المؤسسـة العربيـة للدراسـات،    . م1952يوليو  23قصة ثورة : حمروش، أحمد -

 . م1974بيروت، 
جمال عبد الناصر مـن حصـار الفالوجـة حتـى     : دومال ولوروا، جاك وماري -

 . م1968ترجمة ريمون نشاطي، دار اآلداب، بيروت، . االستقالة المستحيلة
مركز دراسات الوحدة العربية،  .جمال عبد الناصر آخر العرب: سعيدلريش، ابو ا -

 . م2005بيروت، 
 . م1997، دار العلم للماليين، بيروت، 12الطبعة . األعالم: الزركلي، خير الدين -
معهد اإلنمـاء  . السورية/ يوميات ووثائق الوحدة المصرية: سويدان، ناصر الدين -

 . م1987العربي، بيروت، 
 : الدولة، عصمتسيف  -

 .م1971دار الفكر، القاهرة، . نظرية الثورة العربية -
  دار المسيرة،  . هل كان عبد الناصر ديكتاتوراً -        

   .     م1977بيروت،                            
  المركز الوطني للدراسات، . العرب والتحديات الدولية -: شاتيال، كمال -

  .بيروت                     
  المركز الوطني . لبنان بين العروبة والشرق األوسط الكبير -      

  .ت.للدراسات، بيروت، ال                    
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  المركز الوطني للدراسات، . مواقف إسالمية حضارية -      
  .م2004بيروت،                     

  . ت.دار القضايا، بيروت، ال. أقنعة الناصرية السبعة: عوض، لويس -
 . م1971دار النهار، بيروت، . عبد الناصر: تير، جانالكو -
عـدد  (م 1987معهد اإلنماء العربي، بيروت، . 5و  4العدد . مجلة الفكر العربي -

 ).خاص عن الناصرية
المجلد األول، دار المسـيرة،  . المجموعة الكاملة لمكتبة المعلم جمال عبد الناصر -

 .م1975بيروت، 
وبعض أعـدادها  . م1970أكتوبر، عام/أولتشرين  األعداد بدءاً من. مجلة الموقف -

 . كانت تصدر باسم الموقف الناصري أو الناصرية
ــة: نــويهض، عــادل - ــروت، . ســنوات كانــت عربي ــويهض، بي مؤسســة ن

 .م1990/هـ1410
 . م1984دار الوحدة، بيروت، . مع عبد الناصر: هويدي، أمين -
 ز األهرام، مرك. السالح والسياسة 73 أكتوبر -: هيكل، محمد حسنين -

  .م1993/هـ1414القاهرة، 
الطبعـة السادسـة، شـركة    . بين الصحافة والسياسة -

  .م1985المطبوعات، بيروت، 
  .م1985شركة المطبوعات، بيروت، . ربالحل والح -
الطبعة السادسة، شركة المطبوعـات،  . قصة السويس -

  .م1985بيروت، 
الطبعـة الثانيـة، شـركة    . ال لعبد الناصـر .. لمصر -

  .م1988المطبوعات، بيروت، 
........................................................  

علمـاء وحـدويون    :من كتـاب . محمود حمد سليمان.د
  .م2011در منتدى المعارف، بيروت، . مجاهدون

 


