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  التاریخى الظرف وإھدارثورة یولیو 
 

  د. رءوف عباس

  1999یولیو  21األربعاء، 

 وتأثیرھا المصرى للواقع تغییرھا حیث من العشرین القرن شھدھا التى الثورات اخطر من كانت 1952 ثورة ان الشك
 یغمط ان منصف یستطیع وال یولیو ثورة لوال تحقیقھ استطاع ما یحقق ان القلم ھذا لصاحب كان ما .والدولى اإلقلیمى

 ،الباردة الحرب ظروف فى االنحیاز عدم حركة ریادة وفى وافریقیا عربیا لوطنى التحرر حركة دعم فى حقھا یولیو ثورة
، الفرص تكافؤ قاعدة على االجتماعى العدل وتحقیق الوطنى االقتصاد بناء فى یولیو ثورة دور ینكر ان احد یستطیع وال
 عن بحثا باإلنجازات الحافل الثورة سجل فى النظر نمعن ان یجب ولكننا العظیمة الثورة لھذه التاریخ یغفلھ ال كلھ ذلك

 یخطوان وھما متناأو وطننا تفید التى الدروس ستخالصإ نستطیع لعلنا رصیدھا من كبیر قدر وتبدید الثورة نكسارإ عوامل
  .متغیر عالم فى جدیدة لفیةأ نحو قدما

 من عقد على یزید ما مدى على تمت رىثو اختمار لعملیة نتاجا جاءت نھاأ نكتشف یولیو ثورة تاریخ فى النظر معناأ ذاإو
 االستقالل تحقیق تجاهإ فى التغییر ضرورة على اجمعت ولكنھا التوجھات مختلفة سیاسیة فصائل فیھا شاركت الزمان
 التى العامة الوطنیة ھدافاأل وھى سلیمة دیمقراطیة اةحی وإقامة االجتماعیة العدالة وتحقیق واالقتصادى السیاسى الوطنى

ستیالء على السلطة وتصفیة م كان نجاح الضباط األحرار فى اإلالمبادئ الستة الشھیرة ومن ث حراراأل الضباط منھا ستقىإ
 یفسر ذلك ولعل  ،على ید طلیعة الضباط األحرارالنظام القدیم ظرفا تاریخیا أتیح فیھ لعوامل الثورة الكامنة أن تبرز 

 والقوى الجیش جمعأ یولیو 23 لیلة تحركت التى للقوات المتواضع الحجم فرغم ، الحركة لقیتھ الذى المذھل النجاح
  .والسیاسیة االجتماعیة دعائمھ وضوتق القدیم النظام تسقط نأ المتسارعة بضرباتھا ستطاعتوإ،  تأییدھا على الوطنیة

 وما التبعیة من وتحریره الوطنى قتصاداإل وبناء الوطنى ستقاللاإل تحقیق صعید على تنجازاإ من الثورة حققتھ ما ورغم
 فلم ،الستة المبادئ حدأ كانت التى السلیمة النیابیة الحیاة تحقیق فرصة ضاعتأ فإنھا جتماعیةإ صالحاتإ من بذلك رتبطإ

 فى علنأ التى االنتقالیة الفترة عالنإ مع ھملتأ ان لبثت ما ثم ،الدستور إلعداد لجنة شكلت .ھتماماإ الدیمقراطیة تعر
 قوى كل تصفیة وتمت ،للسلطة وتقراطىاأل الطابع برزأو 1923 دستور عیوب كل ورث الذى 1956 دستور ختامھا

 الداخل فى عدائھاأ ضد الثورة حمایة بحجة یتزاید االمنیة االجھزة دور وبدأ العنف من متفاوتة بدرجات المعارضة
 من والنفور الجماھیر عند السلبیة تكریس من ستتبعھإ وما .العامة الحریات وتقیید القمع وسائل من ذلك تبع بما والخارج

  .قیاداتھ بین نتھازییناإل لغلبة) اسماء من ماحمل اختالف لىع( الوحید السیاسى التنظیم

 حولھ لتفتإ كزعیم بدالناصرع جمال وبروز 1956 عام الثالثى العدوان وقوع عند اخر تاریخى ظرف للثورة واتیح
 تفسح ان عندئذ الثورة باستطاعة كان، لھ انتظارھا طال الذى المخلص صورة فیھ ورأت والعربیة المصریة الجماھیر

 الثانى التاریخى الظرف ھذا ھدارإ تم ولكن ،ةقیقیح دیمقراطیة قامةإ خالل من الجماھیر مامأ السیاسیة المشاركة مجال
 لقد، سیاسیا بتنظیمھا یھتم نأ دون الجماھیر تأیید إلى مطمئنا بویاأ طابعا اكتسب الذى الشمولى وتقراطىاأل الكم لصالح

 العدوان ظروف أتاحت بعدما، جماھیریة سیاسیة لحركة واسعة مساحة ترك مغبة – تقدیرى فى – یخشى النظام كان
 ولعل. الشعبیة المقاومة حركة خالل من للتنظیم عدادھاستإو الحركة على قدراتھا عن الكشف فرصة الجماھیر لتلك الثالثى

 قضیة من السلبى موقفھ على نعكستوإ، یولیو نظام صاحبت التى السیاسیة لحركتھا الجماھیر تنظیم من الخوف عقدة
 لحركتھا الجماھیر تنظیم من الخوف عقدة ولعل. الثالثى العدوان أیام الشعبیة المقاومة تجربة مبعثھا كان، الدیمقراطیة

 ضد اتبعت التى اإلنسانیة غیر واألسالیب، بالمعارضة البطش فى وضراوتھا األمنیة األجھزة دور تضخم وراء كانت
  .األوحد السیاسى التنظیم لواء تحت نضواءاإل یقبلون وال، النظام سیاسات مع الرأى فى یختلفون الذین المعارضین

 وإتاحة الدیمقراطیة نحو السیاسى النظام مسار لتصحیح بھ االستفادة اعتھاباستط كان،  اخر تاریخیا ظرفا الثورة وأھدرت
 والوطن مصر فى الجماھیر خرجت عندما، 1967 یونیة 10، 9 أعقاب فى وذلك، حقیقیة سیاسیة لمشاركة الفرصة
 ستعدادإ من دةستفاواإل، األمنى القمع رموز بعض تصفیة من تم وما، الناصر لعبد) بیاض على( تأییدھا تعطى العربى

 أمام المجال إفساح على یترتب قد ما ھاجس من یعانى النظام ظل إذ، منظمة شعبیة مقاومة فى نخراطلإل الجماھیر
.  لھا وروجوا الفكرة ھذه األمنیة األجھزة سدنة أدخل ھكذا أو، النظام على سلبى تأثیر من السیاسیة للمشاركة الجماھیر
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 نطاق بتوسیع المنادیة األصوات ویكبت المعارضة ألسنة لیقطع" المعركة تصو على یعلو صوت ال" شعار وجاء
  . حقیقیة دیمقراطیة خالل من السیاسیة المشاركة

  مرة؟ من أكثر أمامھا الطریق فتح الذى التاریخى الظرف وإھدار الدیمقراطیة من النفور ھذا سر ما.. ترى

 عدا فیما، األولى أیامھا منذ الدكتاتوریة صف فى جمیعا وقفوا لثورةا قیادة مجلس أعضاء أن الثورة أدبیات فى الثابت من
  یرجع ذلك ولعل. تماما الحساب من الدیمقراطیة أسقطت ذلك ورغم، الدیمقراطیة جانب إلى وحده صوت الذى عبدالناصر

 عدا فیما، المسلمین خوانواإل الفتاة مصر بأفكار تأثروا ممن معظمھم كان الذین األحرار للضباط السیاسیة التوجھات إلى
 على قامت التى النیابیة الحیاة فساد عندھا الدیمقراطیة تعنى األغلبیة وكانت، االشتراكى بالفكر تأثروا منھم قلیل نفر

 األوحد السیاسى التنظیم من ختارتوإ" العادل المستبد" فكرة أوسع بشكل وتقبلت،  منھا نفرت ثم ومن، 1923 دستور
 تتحرك ان دون جتماعیةواإل قتصادیةاإل الثورة إنجازات تآكل النتیجة فكانت، الفكرة ھذه یساند لذىا الفاشى النموذج

  .المتفرجین مقاعد فى تجلس أن تعودت بعدما، لحمایتھا الجماھیر

 


