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شهد     ٢٣بعد ايام، يحّل اليوبيل الذهبي لثورة       . لو آان للتاريخ منطق، لقلنا انه يسخر منا         يوليو وسط م
ذآر            . عربي قلما عانى مثل هذا االنحدار واالرتباك       ى اآلن ضجة ت . حتى ان الذآرى نفسها لم تثر حت

ه الحكو       ذي اقرت الي ال امج االحتف ذلك اطالق البرن ا وجب ان ننتظر ل ة المصرية ويفترض ان   ربم م
ل                 . يمتد سنة آاملة ابتداء من الثلثاء المقبل       ه دلي االة هو في ذات شبه الالمب ولكن دنو الموعد وسط ما ي

اريخ                    ذه المحطة االساسية في الت صلنا عن ه على المسافة الرمزية، وليس فقط الزمنية، التي باتت تف
.حول في احوال العربالعربي المعاصر، االمر الذي بدوره يشير الى حجم الت

دءًا من مصر                ة، ب سياسة العربي ًا، اخذت ال ين عام  منذ وفاة جمال عبد الناصر، قبل نحو اثنين وثالث
ا            ساداتي مصريًا            . بالذات، منحى مغايرًا لما ساد بعد ثورة يوليو وتحت لوائه داد ال تج من االرت د ن وق

آما ساهم  ". الضباط االحرار " من ثورة    ومن حلول عصر النفط عربيًا اعادة النظر في جوانب عديدة         
وم                ة في شيوع مفه ل من جه المي تمّث اخ الع ر في المن ة الناصرية، تغّي ى المرحل في تبديل النظرة ال

ر   ان يعتب ا آ ى م ار ال ادة االعتب ة واع ة مطلق سان آقيم وق االن كلية"حق ة ش ة "ديموقراطي ن جه ، وم
 التنموية االرادوية مثل تلك التي ميزت التجربة        اخرى في تراجع الفكر االشتراآي وتبخيس المشاريع      

دين    د بوم ي عه ة ف ة الجزائري ستينات او التجرب سينات وال ي الخم صرية ف دًا،  . الم صر تحدي ي م وف
ّدالت في االسم او         امتزج الموروث المؤسساتي للثورة، والكامن في الحزب الحاآم، مهما شهد من تب

د                 في العقيدة، وهيمنة الجيش على آلية الق        دة آل البع دو بعي صادية تب رار، مع ممارسات سياسية واقت
. يوليو في الوعي المصري٢٣عن الَنَفس الناصري، وليس من السهل تاليًا تحديد موقع 

ة                            ى طريق اء ضوء عل دة في الق ل ستكون مفي االت سنة اليوبي ى احتف  ولعل ردود افعال الجمهور عل
د          تعاطي مصر مع هذا الفصل من تاريخها، وهو ا         لفصل الذي تختزله الى حد بعيد شخصية جمال عب

اهي             . الناصر، مهندس ثورة يوليو والقّيم على النظام المولود منها         وال شك، في اي حال، في ان التم
د الناصر            سيرة عب ه م بين الثورة وقائدها هو من العوامل التي تعّقد اي تقويم لهذه المرحلة، لما تحّرآ

يما               فحتى من ينظر ا   . من تناقضات  ا، وال س ليه قائدًا عظيمًا ال يملك ان يتبنى آل الخيارات التي اتبعه
اطي           يم التع سياسية، وتعم ة ال ام الممارس عت ام ي وض ود الت ده والقي ي عه ة ف سكرة الدول ة ع لجه

.المخابراتي مع االعتراض والمعارضة
ستط               سلطوي، ال ي ا ال و انحرافه ورة يولي ى ث ا    ولكن في المقابل، حتى من يأخذ عل وازي بينه يع ان ي

ة   ة عربي ن دول ر م ي اآث زال ف ادت وال ت ي س الب الت ة االنق ين انظم ًا  . وب ة هي طبع ة الفارق العالم
ه، او ألنه شخصية عبد الناصر، ليس فقط النه ظل بعيدًا من الفساد الذي طبع انظمة من اّدعوا تجاوز            

.لم يكن في حاجة الى اختراع شعبية لنفسه، بل ايضًا وخصوصًا النه آان صاحب رؤية
سويس    " الرؤية آانت ضحكة اطلقها بعفوية وهو يعلن تأميم           ا دوي      "الشرآة العالمية لقناة ال ان له ، فك

: د العرب  الرؤية آانت صرخة ظلت تتردد اصداؤها في بال       . الصرخة في آذان قوى االستعمار القديم     
ان         . ارفع رأسك يا اخي، لقد ولى عصر االستعمار         د الناصر آ د عب ة بع ادة القومي ّدعي القي اي من م

ع   ت م واء اآان ة، س س، ان اي مقارن ى العك صرخة؟ عل ك ال ضحكة وتل ذه ال ل ه ى مث ادرًا عل ق
  هوة الشاسعة بينآاريكاتور ليبيا ام مع البعثين الثابتين الجامدين مكانهما، ال تفضي اال الى بيان ال
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ذين                     ين اصحاب العروش ال ه وب وة بين ا هي شاسعة اله ه، مثلم الرّيس وآل مشاريع الرياسة التي تلت
سار،                 . جهدوا لخالفته في قيادة العرب     ا سيمحو االنك ه اسس لم ذا صحيح، لكن انكسر عبد الناصر، ه

ا        -فاعاد بناء الجيش المصري بالذخيرة الحية، خالل فصل من الصراع العربي             ل م م ين  االسرائيلي ل
ل            . يكفي من التقدير، هو فصل حرب االستنزاف       سه بمث اّي جيش عربي قادر اليوم على اعادة بناء نف

ئلة               ذه االس ددًا ه هذه السرعة، وان توافر اتحاد سوفياتي جديد لهذا الغرض؟ من يدري؟ قد ُتطرح مج
.اذا اخذت سنة اليوبيل مجراها

د ان                    لكن عدم طرحها حتى اآلن، و       و، يفي ورة يولي ذآرى الخمسين لث ال ال االة حي شبه الالمب سط ما ي
ا يمكن ان يؤخذ                     . عبد الناصر بات من التاريخ     دة، رغم آل م ة الفري ذه المكان بل ان االعتراف له به

ا ال صالح     ". تاريخيته"على حكمه، ليس اال توآيدًا ل      واليس مثلم فال عبد الناصر جديدًا ينتظر في الك
ال بأس، فاالنقاذ، صرنا نعرف ذلك، لن يأتي من رجل          . فقط اشباه منقذين، واشباه اشباه    . رالدين يتكر 

شرين  ادي والع رن الح د الناصر الق ن عب د، وان يك اذ اال . واح شرين، ال انق ادي والع رن الح ي الق فف
ذ             . بجهد يحّرك المجتمعات آلها    ه ولكن حتى تتحرك هذه المجتمعات، ربما آانت الحاجة ماسة، في ه

رن العشرين وهو يصدح                          د الناصر الق ذآر عب ى ان نت ا عصر االستعمار، ال : اللحظة التي يعود فيه
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