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  العنف وصناعة المصرى الواقع
   عباس رءوف .د

 مةالمسال طبیعة إلى البعض أرجعھا الدماء، إلراقھ وكراھیتھ العنف عن المصرى الشعب عزوف عن شائعة مقوالت ھناك
 أقدم المصرى المجتمع كان ولما .زراعیة مجتمعات فى تعیش التى الشعوب بھ وتتسم ، المصرى بھا یتسم التى

 من یتحمل المصرى بأن القول فى ةمغرق مذاھب ذلك تفسیر فى الباحثین بعض ذھب فقد ، العالم فى اعیةالزر المجتمعات
 من ویخلصھ الضیم، عنھ یرفع السماء من لعون لتماساإ ة،عسالت أوضاعھ على یثور وقلما البشر، طاقة فوق ما المظالم

  ،السو الجار على صبرإ: "مثل العامیة، األمثال وخاصة المصرى، الشعبى التراث من لدعواھم سندا ھؤالء یجد وقد .الظلم
 ذلك غیر إلى " ....ظالم ومابتش مظلوم بات من یابخت"و" ..... العالى فى تجریش ما المیھ" و ،"غارة تیجیلھ ال یرحل ال

  .تغیره إلى الطموح وعدم عالتھ، على بالواقع والرضاء المسستواإل الخنوع على تدل أمثال من

 حدود؛ بال أبدا یكن لم الصبر ذلك أن إال فیھا، مراء ال تارخیة حقیقة علیھ وصبرھم للظلم المصریین تحمل أن ورغم
 فى یبقى ال عندئذ سراب، إلى التعس الواقع من الخالص فى ألملا یتحول دمانع ذتنف التحمل على للطاقة حدود فھناك
 برموز الدمار وتلحق ت تلقائیة، تتخذ طابع العنف، فیھب الشعب عن بكرة أبیھ ھبا للسھام، نزعم الشعب صبر قوس
  . ستبدادإلوا الظلم

 فى ألملا یتبدد عندما المصرى الشعب إنتفاض على الناصعة باألدلة ودناتز العصور أقدم منذ مصر تاریخ وقراءة
  .والسیاسى تماعىجاإل الصعیدین على والظالمین بالمستبدین وتنكیلھ للضیم، قبولھ وعدم األلیم، واقعة من الخالص

 قبل 2280 عام( القدیمة الدولة عھد فى السادسة ألسرةا أیام أواخر مصر شھدتھا التى جتماعیةاإل الثورة أحداث ولعل
 الناس عدی ولم عصابات، إلى البالد قلبتنفا" العنف، إلى وئھمولج للظلم، المصریین ستكانةإ عدم على دلیل خیر) المیالد

 الملوك مقابر على وأعتدوا ، ونھبوھا الحكومة مخازن على وھجموا الضرائب، دفع عن لناسا وأضرب حقولھم، یحرثون
 الناس وصب...  وحرقوھا القصور وابنھف ألغنیاء،ا على نتقامھإ الشعب وصب أشالءھم، وبعثروا فیھا، ما نھبواف آللھةا

 وھكذا...."  الناھبین مقدمة فى أصبحوا ألمنا رجال حتى....  الجدران بھم یقذفون فصاروا ألغنیاءا أطفال على ھمنقمت
 على یبق فلم ة،الجامح ثورنھ ثار شئ كل سلبوه قد األغنیاء وأن ، زدادإ قد الظلم وجد عندما المطیع الصابر الفالح ثار

  .مقدس لفرعون مدفن أو للدولة، مخزن أو لحكومة، دیوان أو إللھ معبد بین یفرق ولم شئ،

 السلطة، مظالم ضد وجھت والتى والدمار، العنف من تخل لم التى الشعبیة باإلنتفاضات افلح سالمیةاإل مصر وتاریخ
 الثامن( الھجرى الثانى القرن مطلع فى القرن ربع نحو مدى على والصعید الدلتا فى كبیرة نتفاضاتإ ثالث عددھا وبلغ

 حدث عما فیھا العنف یقل ولم سالمى،اإل ھدالع طول على والمجاعات قتصادیةإلا ألزماتا فى ذروتھا وبلغت ).المیالدى
  .الفرعونى العصر فى

 وتدحض والذل، والمھانة بالظلم قبولھ وعدم للضیم، المصرى الشعب قبول عدم على دلیالً  تقدم خیةیالتار ئناالقر تلك كل
 ان غیر وع،نوالخ لمةوالمسا الزراعیة البیئة بین الربط مثل للشعب، الجمعى والسلوك قتصادىاإل نتاجاإل نمط بین الربط

 معینة ظروف إلیھ تدفعھم ستثناءإ سلوكھم فى فالعنف الدماء، وسفك للعنف بطبعھم میالون المصریین أن یعنى ال ذلك
  .التاریخى الواقع أفرزھا

 الواقع دور حیث من والعنف، الحدیث العصر فى المصرى التاریخى الواقع بین الجدلیة العالقة نرصد أن ھنا نایویعن
 فى طبیعتھا لفھم وصوال ، التاریخى طارھاإ فى ووضعھا الظاھرة ھذه لتفسیر محاولة فى العنف، صناعة فى تاریخىال

  .الراھنة المرحلة

***  

  :الحدیثة مصر بناء
 تعدیالً  دخلأ الذى على محمد عھد فى عشر التاسع القرن من ألولا النصف فى الحدیثة الدولة بناء عملیة مصر شھدت
 خاللھا قام عاما، ألربعینا على قلیال یزید ما مدى على جتماعیةاإل مؤسساتھا وعلى للبالد، األساسیة ةبنیال على جذریاً 

 حدیثا، تعلیما نظاما وأقام الحكم، مؤسسات تنظیم وأعاد جتماعیة،إ تغیرات من علیھ ترتب بما المصرى قتصادإلا بتحدیث
 فى أسفرت ولكنھا والعمق، اإلتساع حیث من تفاوتت تطورات نم ذلك غیر إلى الغربى، النسق على حدیثا جیشا وأنشأ
 مردودھا على أثرت سلبیات من بالتجربة أحاط عما النظر بغض الحدیث، المصرى المجتمع دعائم إرساء عن ألمرا نھایة

 إلى یھدف نكا الذى على لمحمد السیاسى بالمشروع رتباطھاإ نتیجة ،علیھا قامت التى الدعائم صالبة وعلى جتماعى،إلا
  .مصر قاعدتھا مستقلة حدیثة عربیة دولة بناء

 فرغم لمصر، الذاتیة مكاناتاإل على تعتمد تنمیة تجربة یمثل كان على محمد عھد فى مصر شھدتھ الذى التطور ذلك
 مصریة ستثماراتإب وحدھا، مصر أكتاف على قامت التجربة، تلك طارإ فى تمت التى نمائیةاإل المشروعات ضخامة
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 فلم ، أجنبیة ستثماراتإ ألى مجال ھناك یكن ولم وعرقھم، وجھدھم كدھم ثمرة –مرغمین– المصریون فیھا قدم لصة،خا
 مصر إلى لتسللل الفرصة ألجنبىا المال لرأس تتح لم وبذلك السیاسیة، أو إلنمائیةا مشروعاتھا یللتمو قروضاً  مصر تعقد
 مصر مصالح عن یعبر مصریا ا قرار السیاسى القرار كان عاما ربعینألا على یزید ما وطوال .سیاسى نفوذ من یتبعھ بما

  .خارجیة لصغوط نتاجا یكن ولم وحدھا

 مما ة،الشھیر 1841 – 1840 تسویة فى المصریة التجربة مبریالیةاإل القوى بھا ضربت التى الشراسة یفسر ذلك ولعل
 السوق فتح بیقھاطت شأن من وكان والدول، السلطان بین ةالمبرم المعاھدات یقبطبت وخلفائة على محمد لزامإ من تضمنتھ

 فى المنتجین مع المباشر للتعامل الیةیمبراإل للدول الفرصة وإتاحة ألجنبیة،ا البضائع أمام مصراعیھا على المصریة
 دارةإ نع الدولة ید كف طریق عن ذاتلا على عتمادإلبا المصریة التنمیة تجربة ضرب ذلك معنى وكان .المصریة السوق

 نتاجاإل بفائض تستأثر كانت أن من بدال وحدھا، الضرائب على رلتقتص المالیة الدولة موارد وتقلیص الوطنى، قتصاداإل
 بدأت التى المستقلة التحدیث تجربة جھاضوإ التنمیة، عملیة فى الدولة تلعبھ الذى الدور تصفیة ذلك ومعنى كلھ قتصادىاإل

  .على محمد عھد فى لتتشك

 خالل من العالمى بالسوق المصریة السوق ربط طریق فى واسعة خطوات –العھد ذلك فى– تخط قد مصر كانت ولما
 جانبا تستھلك كانت التى مصر فى الحدیثة الصناعة تجربة ضرب فإن القطن، وخاصة قدیةنال المحاصیل نتاجإ فى التوسع

 للمحاصیل كمورد ىأساس دور للعب مھیأ المصرى ادقتصإلا جعل أولیة، مواد عتبارھاإب المحاصیل ھذه من بھ بأس ال
 فى ستثمارلإل ألجنبیة األموال رؤوس جذب فى ملحوظا دورا المصریة السوق مالعبت بقدر العالمیة، للسوق النقدیة
  .مصر

 المصریین الممولین من طبقة فى یتمثل مصرى بدیل وجود عدم مع الزراعى، نتاجإلل ساسىأ ولمكم الدولة دور فبغیاب
 دور ختفاءإ أدى وتوجیھھھ، قتصاداإل على الدولة لسیطرة الطریق تمھید مرحلة فى التجار كبار بتصفیة على محمد لقیام

 صورة فى إما لتمأله، ألجنبیةا ألموالا رؤوس جاءت المصریة، السوق فى كبیر فراغ وجود إلى ولمكم الدولة
 ربط سبیل ریست التى ساسیةاأل البنیة مشروعات ستكمالإ على تعینھا للدولة قروض شكل فى أو مباشرة، ستثماراتإ

 تخدم ستراتیجیةإ مشروعات صورة فى أو ،)والخدمات والنقل كالرى( العالمیة الرأسمالیة بالسوق المصریة السوق
 جنبیةألا متیازاتاإل وقدمت ،)الحدیدیة السكك ومشروع السویس، قناة مشروع مثل( ألولىا بالدرجة مبریالیةاإل المصالح
 السوق فى حركتھ فى ألجنبىا المال رأس تحمى التى القانونیة المظلة ةالمختلط المحاكم ثم القنصلى ضائىالق والنظام

  .المصریة

 إلى –ألمرا نھایة فى– أدت التى مصر، حول التبعیة شباك نصب عشر التاسع القرن من الثانى النصف شھد وھكذا
 من وكان ألوربیة،ا الرأسمالیة السوق لخدمة) القطن وخاصة( ألولیةا المواد نتاجإ فى متخصصة دةوح لىإ مصر تحویل

 ذروتھ بلغ الذى مصر، فى ألجنبیةا المصالح حمایة بحجة األجنبى السیاسى بالتدخل التحول ھذا یتوج أن الطبیعى
  .1882 عام البریطانى حتاللباإل

 لخدمة القطن نتاجإ فى متحصصة وحدة مصر بجعل صادیةقتاإل التبعیة ابطور إحكام تم البریطانى حتاللإلا ظل وفى
 ذروتھا التبعیة وبلغت ،وطنیة صناعة قامةإل المصریین بعض بھا قام التى المحاوالت كل وأجھضت البریطانیة، الصناعة

 رعىت التى بالبقرة یكون ما شبھأ المصرى قتصاداإل كان بذلكو ،1914 عام سترلینىاإل بالجنیھ المصرى الجنیھ بربط
 نتاجاإل لفائض منتظم ضخ ھناك كان فقد أوربا، فى لتحلب المتوسط البحر ماوراء إلى ضروعھا تمتدو مصر، أرض على

 فى المستثمرة ألجنبیة األموال رؤوس ستثمارإ وعائدات القروض، فوائد صورة فى أوربا بنوك إلى المصرى قتصادىإلا
  .مصر

 ،1907 أزمة من مصر فعانت المصرى، قتصاداإل على الرأسمالى العالم اتأزم نعكاسإ التبعیة لھذه نتیجة أبرز وكانت
 بریطانیا لخدمة المصرى قتصاداإل توظیف عن فضال ھذا ).1932 –1929(  الكبیر العالمى الكساد من مصر عانت كما

 ألوضاعا على كاسھانعإ لھا كان قتصادیةإ ألزمات البالد عرض مما والثانیة ألولىا تینیالعالم ینبرالح فى وحلفائھا
  .نیالعالمیت الحربین ینب فیما والسیاسیة، جتماعیةاإل

 اطواإلحب الیأس مشاعر غذتھ الذى السیاسى العنف تجاھاتإ لظھور المالئم المناخ قتصادیةاإل األزمات تلك وھیأت
 الحركة البریطانى حتاللاإل سلطات بھا واجھت التى القمع سیاسة عن فضال قتصادیة،اإل زماتاأل تلك عن الناجمة
  .1923 دستور ظل فى بالسلطة ستبداداإل الملك ومحاوالت العشرینات حتى الوطنیة

  :قتصادیةاإل األزمات
 العالمیة، الرأسمالیة للسوق تبعیتھا نتیجة مصر لھا تعرضت التى قتصادیةاإل ألزماتا أخطر من 1907 عام أزمة كانت
 مصر على ألجنبیةا ألموالا رؤوس خاللھا تدفقت العشرین، القرن مطلع ذمن سنوات ست متدتإ تضخم فترة سبتقتھا وقد

 ، 1904 عام وفرنسا نجلتراإ بین الودى الوفاق توقیع بعد مصر فى البریطانى حتاللإلا ستقرارإ ألفقا فى الح عندما
 وبین والاالمتد النقد كمیة بین توازان ھناك یكن ولم ستھالكیة،اإل السلع وإلى العقارى المجال إلى ألموالا ھذه تجھتوإ
 نتجیة كبیرة دخوال الزراعین المالك كبار وحقق نتاج،اإل فى الزیادة على المصدر وتنالبنك قیمة وزادت المتاح، نتاجاإل
 الزراعیة األرض من المزید شراء على فانكبوا ألزمة،ا على السابقة السنوات فى تقریبا% 30 بنسبة القطن سعارأ رتفاعإ
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 قدراتھا مع یتناسب ال كبیرا رتفاعاإ الزراعیة ألراضىا قیمة رتفاعإ إلى أدى مما ستھالكیة،اإل السلع على قبالاإلو
 فى ألزمةا نذر بدأت عندئذ .األسعار رتافعإ إلى وأدت الشرائیة قوتھ من حفضت المتدوال النقد حجم وزیادة نتاجیة،إلا
  .الذھب وشراء األجنبیة البنوك من ودائعھم سحب على األثریاء لقباإو المالیة ألوراقا سوق فى بالھبوط 1907 برایلإ

 بسبب ملكیاتھم لفقد تعرضوا الذین الزراعین المالك صغار وعلى البالد فى التجاریة حركةال على سلبیا ألزمةا نعكستإو
 من خفضت أو ھاأبواب والخدمات الصناعة قطاعى فى قتصادیةإلا المشروعات بعض وأغلقت بدیونھم، الوفاء عن عجزھم
 عام علیھ كانت عما% 180 بنسبة سعاراأل رتفاعإ رغم ألجورا نقاصإو للبطالة العمال تعرض إلى أدى مما نشاطھا،

 الموظفین من بالمئات حتفاظھاإ رغم المصریین من المتعلمین أمام التوظف فرص من الحكومة قللت كذلك .1900
  .ما سنرى نحو على والسیاسیة جتماعیةاإل ھنعكاساتإ لھ نكا مما ،رةكبی مرتبات ونیتقاض الذین ألجانبا

 مشروعات توقف لىإ الحرب نشوب أدى فقد ،1918 عام ألولىا العالمیة الحرب أعقاب فى دثتفح الثانیة ألزمةا أما
 تفنقص المحاصیل، نسب فى تغیر حدث ولكن الحرب، خالل المحصول ومساحة المنزرعة المساحة تتغیر لم لذلك الرى،
 البالد حاجة لسد الغالل محاصیل زادت بینما تقریبا، الحرب بدایة عند علیھ كانت ما ثلثى إلى القطن محصول نسبة

  .البریطانیة اترالمستعم من علیھا تتدفق التى والقوات

 یةقتصادإلا مصر قوى سخرتف قتصادیة،إلا الحیاة جوانب جمیع فى بریطانیا لتتدخل تماما مالئمة الحرب ظروف وكانت
 بنسبة المعیشة تكالیف رتفاعإ إلى أدى مما النقدى، التضخم حتدامإ إلى وأدت الحرب، خالل نجلیزىاإل الجیش لخدمة
 ألھلىا البنك فتولى سترلینى،اإل بالجینة المصرى الجنیھ ربط وتم الحرب، بدایة عند علیھ كانت بما قیاسا% 212

 ،ةیالبریطان القوات نفقات لتغطیة البریطانیة زانةالخ سندات بضمان النقد أوراق صدارإ) نجلیزیاإ كان الذى( المصرى
  .البریطانیة الخزانة على دینا أصبحت التى النفقات تلك مصر تحملت بذلكو

الواردات األجنبیة،بما ترتب  وتوقف ةیالطبیع الحمایة ظروف من ستفادةإ الحرب خالل المصریة الصناعة تطور ورغم
 العمال عرض الحرب بعد ةیالصناع المشروعات معظم ، فإن توقفلطبقة العاملة المصریةعلى ذلك من زیادة حجم ا

  .خانقة بطالة ألزمة المصریین

 وحلفائھا، طانیةیالبر القوات لخدمة المصریین الفالحین من الملیون وربع الملیون نحو تجنید على ترتب ما ذلك إلى أضف
 الخنادق، وحفر الحدیدیة، الخطوط ومد الطرق، شق من القوات لتلك معاونةال باألعمال للقیام والجمالة العمال فرق من

  . المصریین الفالحین صفوت بین السخط ختمارإ فى أثره لھ كان مما الدواب، على ستیالءاإلو والنقل

 یمثل كان مصر فى اءفالحل وشیلج المتواصل الكبیر نفاقإلا أن إذ المنقولة، ةورالث توزیع سوء عن الحرب وأسفرت
 زیادة إلى أدى مام الزراعیة ألطیانا شراء فى منھا جانبا ستثمرواإ ،القالئل ألفرادا بعض على ھبطت مفاجئة ثروات
 امھاقأ التى تلك وخاصة الحرب بعد أنشئت التى قتصادیةاإل المشروعات فى آخر جانبا ستثمرواإ كما األراضى، أسعار

  . مصر بنك

 الذین الوسطى الطبقة وأبناء الحینوالف العمال بین جتماعىإلا السخط عوامل ریكتح فى دورھا التطورات لتلك وكان
ما  نحو على العنف طابع 1919 ثورة حوادث كسبأ مما البطالة، عن فضال الحرب، عن الناجم الغالء بنار كتوواإ

  .سنرى

 أخطر من وھى ،)1932 – 1929( الكبیر العالمى الكساد فكان طالقاإل على وأخطرھا قتصادیةإلا ألزماتا ثالث أما
 المصرى قتصادإلا ربطت التى التبعیة روابط حكمب مصر على نعكستإ والتى الرأسمالى، العالم ھاھواج التى ألزماتا
  .العالمى الرأسمالى قتصادإلبا

 فى ةیمشتر الحكومة ودخلت كبیرا، نخفاضاإ القطن أسعار خفضتإنو مصر، فى ألزمةا وطأة إشتدت 1929 نوفمبر ففى
 وجود عدم بسبب قتصاداإل شیطلتن النقدى التوسع سیاسة تباعإ عن الحكومة وعجزت المزراعین كبار نقاذإل القطن سوق
 لھ كان مما نكماشیةإ سیاسة البنك تبعإف الحكومة، نفوذ دائرة عن المصرى ألھلىا البنك وخروج مصرى، مركزى بنك

 أسعار فتركت التدخل سیاسة عن عدلت أن الحكومة لبثت وما .شللال أصابھا التى مصر فى السوق حركة على نعكاسةإ
  .لألسعار وإستعاضت عن ذلك بالتوسع فى إنتاج القطن لتعویض اإلنخفاض العالمى العالمى الطلب حسب تحدد القطن

 العملة یمةق فتدھورت ،%30 بنسبة سترلینىاإل الجنیة نخفاضإب تأثر فقد ،باالسترلینى مرتبطا المصرى الجنیة كان ولما
 ألجورا حركة على نعكاسةإ كلھ لذلك وكان .سترلینىاإل كتلة على المصریة الورادات قتصرتوإ النسبة، بنفس المصریة
  .األزمة سنوات خالل واألسعار

عن سداد الدیون للمرابین، مما عرض الریف  لعجزھم الزراعیة ملكیاتھم لفقد المزراعین ارصغ تعرض أخرى ومرة
 منھم، بھم حتفظتإ من أجور نقاصإو العمال عن الستغناءا فى الشركات توسع عن فضال ل إجتماعیةالمصرى لقالق

  .ألزمةا صاحبت التى إلنكماشا سیاسة بسبب للبطالة المتعلمین ومعاناة
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 فى وخاصة الحرب خالل المصرى قتصاداإل شإنتع فقد الثانیة، العالمیة الحرب أعقاب فى فجاءت الرابعة ألزمةا أما
 من% 25 حوالى وجود ظروف أدت بل فحسب، الواردات نقص إلى الحرب ظروف تؤد فلم والتجارة، الصناعة مجال
 المشروعات من العدید لقیام الفرصة ھیأ مما الصناعیة المنتجات على الطلب ازدیاد إلى مصر فى المحاربة الحلفاء قوات

"  األوسط الشرق تموین مركز" وساعد البریطانیة، للقوات ةلتابعا الحربیة والمصانع الصیانة ورش عن فضال الصناعیة
 السلع وعرفت الصناعات من العدید فازدھر ودعمھا، الصناعات بعض) الحلفاء أقامھا قتصادىاإل للتخطیط ةھیئ وھو(

 لزراعة،ا أو الصناعة فى سواء الطائلة ألرباحا المصریة الرأسمالیة وحققت األوسط، الشرق بالد إلى طریقھا المصریة
  .للرزق طلبا المدن إلى النازحین المعدمین والفالحین العاملة الطبقة أمام العمل فرص أتیحت كما

 ماحدث وھو الحرب، بنھایة تزول ما سرعان ستثنائیةإ ظروف وھى الحرب، بظروف مرتبطا كان زدھاراإل ھذا ولكن
 عانت بینما للحلفاء، الحربى جھودمبال منھا رتبطإ ما خاصة أبوابھا، الصغیرة المصانع من العدید لقتغفأ بالفعل،

 عن الحرب أسفرت وھكذا .نتاجیةإلا طاقتھا من ضتخف جعلھا مما الحرب، بعد ألجنبیةا المنافسة من الكبیرة المشروعات
 حرب،ال قبل علیھ ماكانت أضعاف ثالثة إلى المعیشة تكالیف فیھ رتفعتإ وقت فى ل العما منھا عانى خطیرة لة بطا أزمة
  .سعارألا فى المطرد رتفاعاإل برغم األجور مستوى خفاضإن إلى العاطلین جیش وجود وأدى

 الدخل من% 61 بـ والرأسمالین الزراعین المالك كبار تأثرسإ إذ الحرب، بعد واضح بشكل جتماعىاإل التناقض وبرز
 جینھا عشر أربعة عن الیزید العام فى اعىالزر العامل أجر متوسط كان بینما وفوائد، وأرباح یجاراتإ شكل على القومى

 الحرب خالل والشركات بالحكومة التوظف فرصة لھم تتح لم الذین المتعلمین آالف العاطلین جیش ودعم .1950 عام
 الفعال أثره كلھ لذلك كانو جتماعى،اإل بالظلم ھمإحساس فزاد مؤھالتھم مع تتناسب ال بأعمال للقبول ضطرواإو أوبعدھا،

 للحركة دیدةج قیادة وبرزت والعمال، المتعلمین صفوف لتحامإب سمتتإف الثانیة، العالمیة الحرب بعد ةیالسیاس ركةالح فى
 بالعنف تتسم الحركة جعلت والقنوط أسالی روح ولكن . 1946 عام" والطلبة للعمال الوطنیة اللجنة" فى ممثلة السیاسة

   .ىما سنر نحو على

   عشر التاسع القرن نتفاضاتإ
 شھدت التى على محمد حكم فترة عشر، التاسع القرن من األول النصف فى مصر فى السیاسیة الحیاة على الركود ران
 فأضعفت القائمة، جتماعیةاإل المؤسسات من الكثیر التحدیث جراءتإب الدولة ضربت .مارأینا نحو على الحدیثة الدولة بناء

 فككتف قبل، من نفسھ على مغلقا كان الذى القریة مجتمع فى اطرف ودخلت بتصفیتھا، تقوم أن دون الحرف طوائف
 المصریون أصبح .الجدیدة المصانع فى العمل أو ش الحدیث،یوحركت شبابھ من األرض إلى الخدمة فى الج روابطھ،
 عات،كجما العثمانى العصر فى معھم تتعامل السلطة كانت أن بعد كأفراد، وسلوكھم أعمالھم عن الدولة أمام مسئولین

 بدعوى العسكریة، للخدمة ألرضا من ینتزعون فھم ،لتحقیقھ معنویاً  تعبئتھم أو ترید، لما بتوعیتھم تعن لم الدولة ولكن
 الحروب تلك وجدوى ضرورتھ، مدىو الجھاد، ھذا طبیعة یفھموا أن دون ،"الجھادیة" بـ الجیش عرف ثم ومن الجھاد،

 مواقف كانت ھنا ومن كبشر، معھم تتعامل ولم أغراضھا، تخدم دواتكأ الدولة معھم تعاملت لقد .یخوضونھا التى
 مقاومة كانت – أیضا – ھنا ومن تبناه، الذى السیاسى المشروع خطورة رغم على، محمد نظام من السلبیة الجماھیر
  تھ.لسلط السلبیة الجماھیر

 على القادرة الشعبیة القیادة غیاب وإلى م،التنظی على والقدرة السیاسى، الوعى غیاب إلى السلبیة المقاومة تلك وترجع
 نصبتھ والتى الجماھیرى، الحشد أسالیب قنتأت التى التقلیدیة الشعبیة القیادات على محمد صفى أن بعد الجماھیر تحریك

  .مصر على والیا

 ألرضا وترك ألرض،ا برزراعة الخاصة التعلیمات تنفیذ فى المتعمد ھمالكاإل ،مختلفة أشكاال السلبیة المقاومة تخذتإو
 اماتھمزلتإ من تخلصا القرى من رارالف حتى أو الدولة، إلى –معظمھ فى– یذھب الزراعى نتاجاإل عائد كان طالما راللبو
 شیوخ لزامإ إلى الحكومة ضطرتإ حتى قسرا، فیھا للخدمة جندوا التى المصانع من الھرب وكذلك .بیةیوالضر نتاجیةاإل

  .الھرب حالة فى باحضارھم والزامھم ع،المصان عمال بكفالة القرى

 إلى نتماءباإل للشعور مصدر وأول الوطنیة، بوتقة فى للمصریین نصھارإ أول كان فیھ، والخدمة الحدیث الجیش أن ورغم
 على ھاخاض التى المعارك فى الحدیث المصرى الجیش بسالة ورغم وقوتھ، بقدراتھ المصرى الجندى واحساس الوطن،

 یقضى البعض كان حتى معینة زمنیة لمدة تحدید دون العسكریة الخدمة فى الجنود بقاء أن إال كلھ، وسطألا الشرق مدى
 الفالح جعل الجیش، بھا یقوم التى العسكریة ألعمالا بقیمة الوعى غیاب عن فضال الجیش، خدمة فى كلھا عمره سنوات

 العسكریة، للخدمة الئق غیر الدولة نظر فى یصبح حتى أعضائھ بعض تالفبإ الجندیة من التھرب یحاول المصرى
 من الحربى، جھودملل المعاونة باألعمال للقیام عسكریة فرقة تشكیل إلى على محمد ضطرإ الظاھرة، ھذه نتشارإ زاءإو

 بأنفسھم العاھات إلحاق عن فیكفون العسكریة، الخدمة من للتخلص ھناك سبیل أال للناس یؤكد حتى العاھات أصحاب
 بمطابھا الفالحین الحققت الدولة أن وخاصة طویال، تستمر لم السلبیة المقاومة أن غیر .العسكریة الخدمة نم تھربا

 وشھدت ألساسیة،ا بحاجاتھم الوفاء عن یقل ما إال عملھم عائد من لھم تترك ولم سدادھا  عن عجزھم حد إلى الضربیة
 التى 1812 عام الصعید نتفاضةإ مثل العنف، طابع تتخذإ على محمد عھد طوال الفالحین نتفاضاتإ من عددا مصر

  .الطریقة بنفس أخمدت التى 1823 عام المنوفیة فالحى نتفاضةإو ، اسكانھ وذبح الثائرة القرى حراقإب السلطة واجھتھا
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 موظفى وطرد السلطة، على التمرد حد حداھاإ بلغت عشر، التاسع القرن عشرینات فى نتفاضاتإ عدة الصعید وشھد
 الجیش ستخدمإل الدولة ضطرتوإ حولھا، من نطقةموال قنا فى الشعبیة السلطة من نوع وإقامة قلیم،ألا من كومةالح

 یھدأ ولم المھدى، أحمد باسم عرف شخص بقیادة فالح ألف أربعین من یقترب ما وبین ھنبی حقیقیى قتال فدار ،لقمعھا
 من لیعودوا الصحراء إلى منھم الناجین وفرار الفالحین من القتلى مئات وسقوط الشعبیة نتفاضةاإل ھتصفیت بعد إال قلیماإل

 الحكومة كلفت حتى أمرھا لوإستفح جرحا، إلى متدتإو أسوان إلى سناإ من متدتإ أخرى ةإنتفاض تبنش عندما جدید
 الجنود نضمإف ن،المجندی الفالحین من  - المرة ھذه- كانت الثائرة المنطقة إلى توجھت التى القوات ولكن ا،معھبق الجیش

 ستة نحو الطرفین بین المعارك واستمرت ،)1824 عام( تركیة جدیدة قوات یدرلتج الحكومة ضطرتإو الثائرین، إلى
  .بھم والتنكیل الفالحین بھزیمة انتھت أسابیع

 القرى حراقإو بالقمع دائما تواجھ كانت كثیرة مناطق فى محدودة ھبات فحدثت الصعید، فى الثورة نیران مدتخ ولم
 الحال ضیق وكان ،االدلت شمال البرارى ومناطق كالشرقیة البحرى الوجھ من مختلفة مناطق فى ھبات حدثت كما الثائرة
 ضد الفالحین جماھیر حركت التى العوامل بین من السلطة ومظالم والسخرة العسكرى والتجنید الضرائب عبء وثقل

  .عشر التاسع القرن من ألولا النصف فى الحكومة

 قوانین یشبھ قانوناً  ،)1849 عام( ألولا ساعب أصدر السلطة مظالم مواجھة فى الشعبیة نتفاضاتاإل راركت موأما
 على والحكم المؤبد، بالسجن التمرد یتزعم من على والحكم المتمردة، القرى حول الحصار بفرض قضى الطورائ،
  .الناریة لألسلحة" المتمردین" ستخدامإ حالة فى العقوبة وتضاغف سنوات، ثالث بالسجن فیھ المشاركین

 سماعیلإ عصر شھد الثائرین، الفالحین مواجھة فى الحكومة تبعتھاإ التى القمع أسالیب بشاعةو القانون، ذلك قسوة ورغم
 یحشد أن ستطاعإ الطیب دمأح یدعى رجل زعامةب)  1865 عام(  جرحا نتفاضةإ أخطرھا كانت ، نتفاضاتاإل من عددا

 إلى الحكومة ضطرتإو الھزیمة، بھا الفالحون ألحق التى الجیش، قوات مع شرسة مواجھة فى الفالحین ھیرجما وراءه
 على القضاء ستطاعتإو الثائرین الفالحین لمواجھة المدافع ستخدمتإ كبیر، ضابط بقیادة كبیرة، عسكریة قوات تجرید

  .الثائرین زعیم بینھم ومن منھم آلالفا وقتل حركتھم

 نتفاضاتإ تعددت المجاعة إلى أدى الذى والقحط تحصیلھا، فى ةالجبا وتشدد الضرائب وزیادة المالیة، ألزمةا ادشتدإ ومع
 تلك فى بالمشاركین الحكومة بطش فرغم عشر، التاسع القرن سبعینات طوال وعرضھا البالد طول فى الفالحین

 المنتجین تحرم غاشمة سلطة مواجھة فى الحیاة فى قھاح عن الدفاع إلى یدفعھا سالتع الجماھیر واقع كان نتفاضات،إلا
 قدرا إال الضرائب أعباء من تتحمل لم التى الزراعین المالك كبار من الحاكمة الطبقة بھ ملتنع كدھم، ثمرة من الحقیقتین
  .العامة الخزانة تمویل وحدھم  الفالحین عاتق على وقع بینما محدودا،

 ذرعا ضاقوا الذین) الفالحین أبناء من( الجیش ضباط لیشمل متدإ بل وحدھم، الحینالف جماھیر على العنف یقتصر ولم
 فكانت تسریحھم، قرار على منھم فریق عترضإو ،الجراكسة الضباط وبین بینھم الجیش داخل المعاملة فى یزیبالتم

 ،)1879 فبرایر( معا جتماعىاإل والظلم البالد شئون فى ألجنبىا تدخلال على حتجاجاإ نظموھا التى الشھیرة المظاھرة
   .قرارھا عن الرجوع على الحكومة أجبرت والتى

 دوراً  یلعبون المصریون الضباط وبدأ على، محمد عھد منذ الطاعة عصا العسكر فیھا یشق التى ألولىا مرة ھى تلك كانت
 بالثورة عرفت التى 1882 – 1881 ثورة فكانت السیاسى، العمل قیادة لیھمإ نتقلتإ حتى الحین، ذلك منذ فعاال سیاسیا

  .العرابیة

 عرابى حمدأ شخص فى الجماھیر رأت فقد وتؤیدھا، للثورة تتحمس المصریة الفالحیة الجماھیر نجد أن - ذنإ– والعجب
 على ضوافإنتف طویلة، سنین منھ عانوا الذى جتماعىاإل الظلم كواھلھم عن یرفع أن یستطیع الذى" المخلص" الثورة زعیم
 الثورة على لوابخی ولم الفالحین، على رضاأل توزیعب وطالبوا ضیھم،اأر وھاجموا) المالك كبار( جتماعىاإل لمالظ رموز
  .ألجنبىا التدخل ضد الوطن عن دفاعا الجیش صفوف فى التطوع على أقبلوا بل  ،المادى بالدعم

 یزىالغر وعیھم أن إال لدیھم، لسیاسىا الوعى غیاب ورغم ،محدوداً  ستبدادإلاو الظلم على المصریین صبر كان وھكذا
 وبعد .والطغیان الظلم قوى مواجھة فى والقوة بالعنف تتسم التلقائیة حركتھم جعل الظلم وجھ فى الوقوف بضرورة

  .ىالوطن ستقاللاإل بمشروع السیاسى العنف رتبطإ البریطانى حتاللاإل

  :الوطنى ستقاللاإل مشروع
 للسیادة –نظریاً – ھاعخضو رغم بریطانیا بعجلة مصر ربطت التى السیاسیة بالتبعیة ةنمقتر قتصادیةاإل التبعیة كانت

 مصر فى الساحة على نمالمھی السیاسى المشروع وأصبح ،1914 مصر على البریطانیة الحمایة عالنإ حتى العثمانیة
  .الوطنى الستقاللا وتحقیق البریطانیة السیاسة السیطرة من للتخلص السعى فى یتمثل

 وكان .السلمى والتفاوض الشعبیة، الحرب ھما الوطنى التراب یدنس الذى ألجنبىا لوجودا من للتخلص طریقان كوھنا
 القیادة ھذه ومثل المستعمر، ضد نضالھا وتوجھ وراءھا الجماھیر تعبئ شعبیة ثوریة قیادة وجود ضىتیق ألولا الطریق

 وسلبتھا دماءھا متصتإ التى ألجنبیة،ا الھیمنة بنار كتوتإ ىالت الكادحة الجماھیر صفوف بین من خروجھا من البد كان



6  www.RaoufAbbas.org 

 تفرز لم الموضوعیة مصر ظروف ولكن الكادحة، الجماھیر لدى الثورى الوعى من عالیة درجة یتطلب وھو كدھا، ثمرة
 أسلوبو السلمى النضال تفضل التى البورجوازیة ةیالسیاس القیادة من آلخرا النوع رزتف أ وإنما القیادة ھذه مثل

 خطوة، خطوة الوطنى ستقاللاإل تحقیق على تساعد قد سامیة كحكمة أعینھا نصب" وطالب خذ" مبدأ وتضع  ،التفاوض
 مع صدام فى بالدخول بھا المغامرة تستطیع ال التى الذاتیة مصالحھا البورجوزایة القیادة تفقد ال  -حال أیة على- ولكنھا
  .مبریالىاإل الوجود

 ألجنبیةا بالسیطرة ترضى ال التى الوطنیة البورجوازیة أیدى فى یقع أن مصر فى الوطنى ستقاللاإل لمشروع قدر وھكذا
 العواقب مضمون غیر صدام فى بمصالحھا تضحى أن –الوقت نفس فى– ترضى ال ولكنھا منھا، الوطن لتخلیص وتسعى

  .صرىالم المجتمع فى الممتاز جتماعىاإل وضعھا من ویحرمھا الیدین صفر یخرجھا قد

 فراح البریطانى، حتاللاإل عقب النفسى التمزق من كامل قدع بعد بأنفسھم الثقة للمصرین أعاد قد كامل مصطفى كان ذاإو
 أسلوبھ فإن المستقبل، فى ألملا فیھم ثیبعو جانبا، الیأس طرح إلى ویدعوھم بمصریتھم، عترازاإل على ینیالمصر ضیح

 المصریین یحشد البعض، وبعضھا مبریالیةاإل القوى بین المصالح تضارب من دةستفااإل محاولة على یرتكز كان النضالى
 إلیھم توجھ من –غیرھم دون– وھم الرصینة، الخطابیة لغتھ یفھمون الذین) الدقة شئنا إن( منھم المثقفین یحشدأو  وراءه،

 شعبى دتستعب كانت التى الحریات بلد– فرنسا تحثسی با،وأور فى السیاسیة لساحةا على عینھ ولكن السیاسى، بالخطاب
 التى المختلفة ألوربیةا العواصم بین قلتنی .العریق التاریخ ذات الحضارة بلد مصر رةلنص تنھض أن –والجزائر تونس
 الساسةو والصحفیین ألدباءا جموع على ةنالرنا الخطب یلقى برلین، إلى فینا إلى باریس من بریطانیا، تعادى أنھا یظن
 قطعتھا التى الوعود معدداً  حتالل،اإل بطالن على القانونیة ألدلةا مقدماً  مصر، من بالخروج نجلتراإ البةمط إلى داعیاً 

 الثورة تصفیة وھى أال ،1882 عام فسھانل دعتھاإ التى المؤقتة مھمتھا نتھتإ ما إذا مصر عن بالجالء نفسھا على بریطانیا
 یؤید بما البالد تلك فى الصحف وتعلق تصفیق،بال خطبھ فتقابل یة،قانون أسانید من ذلك غیر إلى ،الخدیو سلطة عادةإو

  .المصریة المطالب

 ألوربى العالم الرأى قضاة یقنع بارع، محام إلى تحتاج ،"قانونیة قضیة" الوطنى ستقاللاإل مشروع أن كامل مصطفى ظن
  !مصر من الخروج على البریطانى حتاللاإل لترغم حكوماتھ على فیضغط بعدالتھا،

 مصر حساب على ستعماریةاإل خصوماتھا سوى الذى وفرنسا بریطانیا بین) 1904 عام( الودى تفاقاإل وقع كان لذلك
 مبادئھا عن تخلیھا فرنسا على ینعى فراح الصاعقة، وقوع كامل مصطفى على تفاقاإل ذلك وقع كان والمغرب،

 تشجیع على سیاتھا بنت قد كانت اب عنھ أن ألمانیاعلى ألمانیا یستعین بھا لنجدة مصر، وغ یراھن وبدأ "!السامیة"
 على الناشئة أللمانیةا مبراطورایةاإل یساعد بسالم ألوربیةا القارة تنعم حتى والفرنسیة البریطانیة ستعماریةاإل ألطماعا

  . اقوتھ وبناء ھابنیان ترسیخ

 ال الوطنى ستقاللاإل أن أدرك فقد الوطنیة، زیةالبورجوا أبناء بین الوطنى العمل قادة بین بحق فریداً  فرید، محمد وجاء
 فىیوظ بمستقبل فضحى بنفسھ، وبدأ ضحیاتھم،تبو الدائب، نضالھمبو –المصرین كل– المصریین بسواعد إال یتحقق

 من المصریة الجماھیر تعبئة على یقوم السیاسى للنضال آخر سلوباأ تخذإو أسرتھ، عن ورثھا طائلة ةرووبث مرموق
  .وفاتھ بیلق كامل مصطفى أسسھ الذى" الوطنى الحزب" وراء الصغیرة البورجوزایة اءنبوأ لعمالوا الفالحین

 لدور تقدیر وأول الشعبیة، الطبقات من البورجوزین القادة جانب من إقتراب أول النضال فى فرید محمد أسلوب كان
 ألمرا ھذا یكن فلم البریطانى، حتاللاإل ضد حالمسل الثورى النضال درجة إلى یرق لم ولكنھ الوطنى، العمل فى الجماھیر

 بالجماھیر –المرة ھذه– مدعوما أصبح ولكنھ خالصا، سلمیا سیاسیا النضال ظل بل الوطنى، الحزب قیادة عند واردا
  .المصریة

 ادیةقتصاإل ألزمةا نتائج من ستفادإف لمصالحھا، یھنتب طریق عن الشعبیة الطبقات تعبئة فى النجاح فرید محمد وحقق
 غیر ظروف فى یعملون كانوا والذین أعمالھم، فقدواو أجورھم، تدنت الذین العمال قضیة تبنى فى)  1907(  ألولىا

  ،النقابیة الحركة الوطنى الحزب ورعى قھم،حقو تحمى التى التشریعات صدارإوب أوضاعھم بتحسین یطالب فراح إنسانیة،
  بالدھم عدو دعم إلى یستند) جنبىاأل المال رأس( ھمعدو أن قیةحقیب العمال وبصر الوطنى، للعمل درعا وعدھا

  . ألجنبى حتاللإلا من بالتخلص إال سعالت ھمواقع من للتخلص سبیل ال وأنھ ،)البریطانى حتاللإلا(

 الحركة ونظم قضیتھم، تنبى عندما حولھ الفالحون لتفإ كما فرید، محمد بزعامة الوطنى الحزب حول العمال لتفإ وبذلك
  .العلیا المدراس نادى خالل من حركتھم ونظم حولھ أیضا الطلبة لتفوإ .ألجانبا المرابین من الفالحین لتخلیص التعاونیة

 تنظم شعبیة حركة إلى تحول وإنما رنانة، خطابیة عبارات مجرد فرید محمد ید على الوطنى النضال یعد لم وھكذا
 من المصرى قتصاداإل وبتحریر الب بحكم دیمقراطى دستورى،المطالب الوطنیة بالجالء، وتط وترفع المظاھرات

 على الدلیل تقیمو حتالل،اإل مضاجع تقض والطلبة، والفالحین العمال وجنودھا مصر، میدانھا حركة ألجنبیة،ا السیطرة
  .وراءھا المصرى الشارع تحركو بھا، ینشدق التى صالحاإل مزاعم زیف

 مصر، على حتاللاإل یرفضھا التى ستعماریةاإل السیاسة أبعاد تماما وعت التى الجماھیریة الحركة أوار شتدإ وھكذا
 سلطات واجھتھ 1906 شتاء فى الحقوق وطلبة المدارس طلبة نظمھا التى السلمیة المظاھرات طابع الحركة تلك تخذتوإ
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 ینایر( الحقوق طلبة تأییدب حظوا الذین ألزھرا طلبة ضرابإ فى لھا سنداً  ھالطالبی الحركة ووجدت .بالقمع حتاللاإل
 من طالبا 92 على القبض لقاءإو لفضھ الشرطة قوات الحكومة ستخدمتإو طویال، وقتا ضراباإل ستمرإ وقد ).1909
  .للمحاكمة منھم طالبا عشرون قدم ضراباإل زعماء

 العربات، سائقوا ضربفأ حتالل،اإل لسیاسة الرفض حركة إلى العمال نضمإ) 1907 عام( قتصادیةاإل زمةاأل تأثیر وتحت
 ترام عمال ضرابإ وكان .ضراباتاإل تلك فض فى البولیس قوات تنجح ولم بورسعید، میناء وعمال الترام، وعمال
 القمع أسالیب السلطة خاللھا ستخدمتإ أیام ثالثة مدة ستمرإو ضراباتاإل ھذه أخطر من) 1908 كتوبرأ( القاھرة

  .للمحاكمة بعضھم قدم ،نیبالمضر من عامال 188 على القبض وألقى  ،حشیةالو

 – مارس( ألسبوعا نحو ستمرتإ ضخمة مظاھراتفى  –مصر تاریخ فى مرة ألول– والعمال الطلبة صفوف لتحمتإو
قوات البولیس المدعمة بجنود الجیش  معھاق فى شتركتإ للحریات، یدةالمق القوانین على حتجاجاً إ) 1909 ابریل

 ذلك ورغم .الخیل سنابك تحت والعمال الطلبة ودراست المتظاھرین صفوف رىاسوالالبریطانى، وإخترقت فرقة 
 وأطلقت المتظاھرین لتفریق المطافى قوات استخدام إلى السلطة دفع مما وتضمینا عنفا وزادات المظاھرات ستمرتإ

  .المتظاھرین ھةلمواج عابدین ساحة فى المیدان مدافع من مدفعا نجلیزاإل نصب كما رھابھم،إل الرصاص القوات

 رعایة بفضل ستمراریة،إلوا والتماسك التنظیم ابھاسكتإ وراء كانت الجماھیریة للحركة الوطنى الحزب قیادة أن والشك
 لمطالب وتبنیھ الیدویة، الصنائع عمال نقابة فى الحرفیین للعمال ھیموتنظ العمال ونقابات العلیا المدارس لنادى الحزب

  .الصغیرة المتوسطة ةوالطبق الكادحة الجماھیر

 على الرقابة بقانون بدءً  القمعیة باالجراءات الوطنیة الحركة جماح جلكب مضطرة نفسھا حتاللإلا سلطات تجد مرة وألول 
 على الخطرین" نفى حق للسلطات أعطى الذى دارىاإل النفى وقانون الوطنیة، الصحافة لتكمیم سعى الذى المطبوعات

 محمد سلمی ولم .السجون فى بھم والزج الوطنیین لتعقب) 1910 عام( السیاسى البولیس أسیسبت نتھاءإو ،"العام ألمنا
  .مصر من للخروج دفعا ودفع للسجن، فتعرض كلھ ذلك من نفسھ فرید

 غتیالإ أول الوزراء رئیس غالى بطرس غتیالإ فكان" شعبى وطنى عنف إلى" الرسمى" العنف ھذا ىدیؤ أن البد وكان
 السریة الجمعیات من العدید فتشكل السرى، العمل إلى الوطنى الحزب شباب تجھإو الحدیث، مصر تاریخ فى سیاسى
 الوطنى العمل دعائم تأرس التى الجمعیات تلك لتعقب" السیاسى البولیس" ونشط ألرض،ا تحت الوطنى النضال لمتابعة
  .أبدى منفى فى قیادتھا غیبت أن بعد السرى

 كما" الحقیقیة المصالح أصحاب" الزراعین، المالك كبار قیادة البورجوازیة القیادة من دیدج لنوع السیاسة الساحة وخلت
 إلى نظروا الذین البریطانیة، السوق مع المادیة مصالحھم رتبطتإ الذین القطن منتجى كبار نفسھم،أ على یطلقون كانوا

 على یعمل مادام معھ وبالتعامل بھ فقبلوا د،الوجو لذلك مبرار" صالحاتھإ" فى ورأوا أخرى، نظرة البریطانى الوجود
 فسوف بأنفسھم، أنفسم لحكم مؤھلین أصبحوا أھلھا وأن) بفضلھ( قدمتت قد مصر یرى عندما أنھ ورأوا مصر، ریتطو

 بریطانیاب مصر عالقة تنظیم من بأس وال أنجزت، قد الحضاریة رسالتھ وأن نتھت،إ قد مھمتھ أن یجد بعدما بالجالء یبادر
 فال .البلدین بین" صداقة" عالقة طارإ فى ستراتجیةاإل مصالحھا لبریطانیا تضمن معاھدة صورة فى تعاقدى أساس على

  ".المعتدلین" و" العقالء" اسم ھؤالء على یطلقون نجلیزاإل نجد أن  - إذن– عجب

 ضالھن الوطنى الحزب بنى تىال تركیا وھزیمة المنفى، فى الوطنى الحزب قیادة وغیاب ألولى،ا العالمیة الحرب وبوقوع
 قادة ،"العقالء" دلینتللمع تماما السیاسیة الساحة خلت الحرب، خالل معھا وتحالف مصر، على بسیادتھا عترافإلا على

 مع التعاون فى غضاضة یجدون ال الذین القطن، منتجى كبار الحقیقیة، المصالح أصحاب "حزب األمة" حزب األعیان
 قتمنحھا جانھا إلى وقوفھا لمصر بریطانیا تقدر أن أمل على ألولى،ا العالمیة الحرب أیام...  الشدة وقت فى بریطانیا

  . التام ستقاللاإل إلى تصل حتى درجة درجة ستقاللاإل سلم مصر معھا قىتتر أن بد ال ستقاللاإل درجات من درجة

 لتمسی وأن الساسة، من النوع ھذا فى الثقة الوطنى الحزب حجر فى تربى الذى الوطنى الشباب یفقد أن الطبیعى من وكان
 بھا قامت التى السیاسى غتیالإلا محاوالت فكانت ستعمار،إلا مع عاونینتالم من مصر لتخلیص سبیال الوطنى العنف فى

 ،) 1915 عام( باالسكندریة ثم بالقاھرة كامل حسین السلطان غتیالإ اولةبمح بدءً  السریة، الوطنیة الجمعیات بعض
 عفض بسبب المحاوالت تللك وفشلت ).العام نفس فى( السلطان ورجل وقافاأل وزیر باشا فتحى براھیمإ غتیالإ ولةومحال
  .الرشیدة الثوریة القیادة إلى تفتقر كانت التىمتعددة ال السریة الجمعیات بین تنسیق وجود وعدم الخبرة، وغیاب التنظیم

نوفمبر الشھیرة، التى شارك فیھا ثالثة  13مقابلة  بعد ،1918 عام" لمصرىا الوفد" تشكیل كان ،"العقالء" المعتدلین ومن
 أن زغلول سعد حرصو السلمیة، بالطرق التام ستقالللإل لسعىل باشا، زغلول سعد رأسھم على ألمةا من أقطاب حزب

  .ألمةا لحزب الوفد أغلبیة ظلت وإن الوطنى، والحزب ألقباطا تمثل عناصر للوفد یضم

 قبل الشعبى النضال كان فإذا .المتطرفونفیھ  فقأخ فیما المعتدلون ینجح أن ملأ على للوفد ییدھمتأ ریونالمص وأعطى
 فلعل الباشاوات دعاة التعاون مع اإلنجلیز یكونوا وجوھاً  ،عن موقفھا اینبریطا یزحزح أن عن عجز قد ألولىا الحرب
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 على كانوا أنھم وخاصة ستقالل،إلا حول معھم التفاوض تقبلف ھم،فقمو لھم تقدرو یاھم،انو فى تثقمقبولة عند بریطانیا 
  .ستراتیجةإلا مصالحھا لبریطانیا تحفظ معھا وتحالف صداقة معاھدة برامإل ستعدادإ

 ألرضا وفقدان التضخم من عانوا الذین الفالحینو العیش، وضیق والتشرد البطالة عانوا الذین العمال آمال تعلقت
 تعلقت بالمستقبل، ألملا فقد الذى المتعلم والشباب والوطن، ألھلا عن بعیدا الحرب أتون ىف ھمورمت السلطة وسحقتھم

  .حیالجر الوطن آالم معھ تبرأ الحریة بشمس مشرق دبغ وحملت بالوفد، كلھا الجماھیر آمال

 صدر لھم یتسع لم" نالمتعدلی" حتى! زغلول سعد رأسھم وعلى" الوفد" قادة وتنفى ألمس،ا ألصدقاء تتنكر ریطانیابب ذاإو
  ."السلمیة بالطرق" لتحقیقھ وسعوا ستقالل،باإل طالبوا عندما نجلیزاإل

 الخدور، ربات والنساء والموظفین والطلبة والعمال الفالحون خرج كبرى، نتفاضةإ فى الشعبى الغضب بركان نفجرإ ھنا
 تالل،اإلح جنود تحمل التى القطارات جمتفھو جتماعىإلا ستقاللاإل ورموز حتاللاإل سلطة رموز على ھمبغض لیصبوا

 ونھبت، المالك كبار قصور جمتھو الوقت نفس وفى الشرطة، مراكز وھوجمت الحدیدیة، السكك قضبان لعتتقإو
 جسور أسد إلى المسالم الطیب الشعب نقلبإ .حتاللاإل جنود من عدد غتیلإو ضرابات،إلوا العارمة المظاھرات ونظمت

 نفسھ، زغلول سعد ذلك فى بما أحد، حسبان فى یكن لم ام وھو صوره، أروع فى الوطنى العنف وتجلى بأعدائھ، یفتك
 من مدسوسة اأخبار وظنھا منفاه، فى بلغتھ عندما 1919 مارس ثورة ألنباء البالغة دھشتھ عن مذكراتھ فى عبر الذى

  !الوفد جھود إلى لألساءة نجلیزاإل

 الثورة یزید وقودا الشعب، فئات مختلف من الضحایا مئات وسقوط الرصاصب للثوار حتاللإلا سلطات مواجھة وكانت
 والجنود الضباط وكذلك نجلیزاإل مع المتعاونین الساسة غتیالإ حوادث تدبر التى السریة الجمعیات نشطتو ا،وتأجج عنفا
 عامى بین فیما قضیة ستون لغتیااإل وتدبیر غتیالاإل مبتھ العسكریة للمحاكم قدمت التى القضایا عدد فبلغ نجلیز،اإل

1919 – 1924 .  

 إلى التوصل محاولة إلى" المصرى الوفد" أغلبیة تجاهإ وراء كان 1919 ثورة صاحب الذى الوطنى العنف ضراوة ولعل
 خشى فقد الحمایة، طابع جوھرھا فى ةالصیغ تلك حملت وإن ذاتى، جزئى ستقاللإ ةصیغ حول بریطانیا مع تفاقإ

 فیھا وأضرمت المالك كبار قصور فنھبت نجلیز،اإل طال ما بقدر طالھم الذى الشعبى الغضب أتون دالعنإ من الباشاوات
 إلى والركون التشدد عن والعدول الطریق منتصف فى نجلیزاإل مقابلة إلى الوفد أغلبیة بین المیل كان ثم ومن النار،

  . عتدالاإل

 ستقالالً إ مصر لیعطى" الكبرى الوطنیة النكبة" بـ غلولز سعد وصفة لذىا – 1922 فبرایر 28 تصریح صدر وھكذا
 أول فى لوفدا یرشح األمة بزعیم ذاإو ،"ألشقیاءا لجنة" بـ زغلول سعد وصفھا الدستور عدادإل داریةإ لجنة وشكلت میا،وھ

 أرساه الذى النظام ظل فى ألغلبیةا على حصولال بعد الحكم ویتولى" ألشقیاءا لجنة" دستور أساس على تمت نتخاباتإ
  . فبرایر 28 تصریح

 ھذا ولكن المعاناة، من للوطن المخلص فیھ ورأت الزعامة، مرتبة إلى فرفعتھ زغلول سعد فى ألمةا آمال تجسدت
 سراب، مجرد بھ فاذا تام، ستقاللإ أجل من التضحیات قدموا الذین الشباب صفوف بین أثره لھ كان المواقف فى التناقص

 المستبد الملك بھ عصف" ألشقیاءا لجنة" دستور وحتى ھزیل، ستقاللإ الدماء بحصاد فاذا مصر، أجل من دماءھم وبذلوا
 ثیاب لبس عتالهإ فإذا الحكم، إلى وصوال السیاسى بالصراع لشغ المطلق تأییدھا ألمةا أعطتھ الذى والوفد مرة، من كثرأ

  !  الثورة شعارات رفع عنھ نحى ذاإو الحكام،

 خوانإلا جماعة ظھور یفسر ذلك ولعل بدیل، عن یبحثون وراحوا ،قلوبھم فى الیأس ودب ب،الشبا قناعات ھتزتإ
 زعامة عجزت الذین والعمال الطلبة شباب جتذابإ فى امونجاحھ ،العشرینات نھایة قبل الفتاة مصر وجماعة المسلمین

  . ستقاللإلا فى وطنھم وأمل جتماعىإلا العدل فى أملھم لھم تحقق أن عن) 1919 ثورة رمز( الوفد

 ألوربىا العام الرأى قضاتھا یعد لم قانونیة، أسانید ذات قضیة ملف إلى –أخرى مرة– الوطنى ستقاللإلا مشروع وتحول
 ممثلى وبین المصریة السیاسة ألحزابا ساسة بین المفاوضات موائد على تبحث ثنائیة قضیة أصبحت نماإو العالمى، أو

 –مرة كل فى– البریطانى التعنت وجاء باألمل، الجماھیر تعلقت المفاوضات، دورات من دورة عقدت كلماو .بریطانیا
  . سراب إلى ألملا لیحول

 فى السیاسى الموقف بزمام یتمسك البریطانى السامى المندوب ظل المزعوم ستقاللاإل فرغم بالمصریین، الیأس ستبدیو
 الحكومات وتكون الدستوریة، نقالباتاإل فتكون حركتھ، عقاإی زاد أو الوفد قوة زادت إذا للملك العنان یرخى مصر،

 الشعب سخط یبلغ عندما حتاللاإل أمن ستبدادیةاإل القصر ممارسات ھددت واذا .مداه بالسلطة ستبداداإل ویبلغ داریة،اإل
  .حین إلى للوفد العنان البریطانى السامى المندوب ىأرخ مداه،

 بالمصالح ترتبط ظلت ،" مصر بنك" خالل من الوطنى قتصادإلل قاعدة ءبنا المصریة البورجوازیة محاوالت ورغم
" البریطانیة التجارة غرفة" وظلت لھا، ألصغرا الشریك دور تلعب التبعیة، بروابط مصر فى ألجنبیةا قتصادیةاإل
 نجلیزیة،اإل دارتھإب" المصرى ألھلىا البنك" مع بالتعاون المصرى قتصاداإل توجیھ فى ألكبرا الدور تلعب سكندریةباإل
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 قالقل من علیھ ترتب بما الكبیر، العالمى الكساد الثالثة، قتصادیةاإل ألزمةا أتون إلى مصر التبعیة ھذه دفعت حتى
  .السیاسى العنف طابع الثالثینات من ألولا النصف أكسبت وسیاسیة، جتماعیةإ

 أقلیة ید فى الزراعیة ألرضىا مساحة ثلث من أكثر اكم؛تتر جتماعیةاإل التناقصات ظلت ألولىا العالمیة الحرب نھایة فمنذ
 كل فیھ متظتن المعدمین الفالحین وجیش الدین، ةربق فى وقوعھم نتیجة تتآكل الصغار الفالحین وملكیات المالك، كبار من
 بورجوازیةال عناصر وبعض ألجنبىا المال رأس علیھا سیطر التى والخدمات، والنقل الصناعة وعمال جدیدة، فیالق عام

 ونقاباتھم الحمایة، لھم یوفر الذى التشریع غیبة فى حدودا تعرف ال العمل وساعات أودھم، تقیم ال بأجور یعملون الوطنیة،
 البطالة من یعانى المجتمع ھامش إلى دفعا یدفع المتعلم والشباب ،السیاسى البولیس من ردةمطا بھا، معترف غیر

  .والضیاع

 یعلو صوت فال البورجوازیة، وقیاداتھا المصریة السیاسة ألحزابا برامج عن جتماعیةاإل مةألزا غابت كلھ ذلك ورغم
 ألزمةا تجمید ولكن ستقالل،اإل بعد ما إلى نتظاراإل تستطیعف مشكالت من عداھا ما أما الوطنیة، القضیة صوت على

 العمال حركة ولیفجر حتداما،إ لیزیدھا ثیناتالثال كساد وجاء عام، بعد عاما تستفحل فھى مستحیال، أمرا كان جتماعیةاإل
 النقابیة الحركة حتواءإ البورجوازیة محاوالت المشروعة، قتصادیةاإل مطالبھم لمساندة العمال إضرابات والشباب؛
 دیةالتقلی السیاسة لزعامات با الثقة یفقدون الطالب .أخرى ناحیة من وبقادتھا بھا مناأل أجھزة وتنكیل ناحیة، من الصاعدة
 خشى الذى( الوفد فدفعت الخضراء، مصانالق قرف نظمت التى الفتاة مصر ؛الفاشیة التوجھات ذات الحركات وتجتذبھم

 محاوالت عودة التنظیمین، بین الشوراع لوقتا العنف حوادث ... الزرقاء القمصان فرق تنظیم إلى) الشباب تأییدا فقدان
 .باشا النحاس مصطفى تجاهإ فى وأخرى .باشا صدقى سماعیلإ تجاهإ فى مرة..  عشواء خبط لتضرب السیاسى غتیالاإل

  .الثالثینات شباب منھ عانى الذى النفسى التمزق مایعكس بقدر السیاسى، العمل قیادة فى الثقة فقدان یعكس كلھ ذلك كان

 التھدید لسیاسة العودة على بریطانیاالبورجوازیة مشغولة بصراعاتھا، ویشجع ذلك یحدث واألحزاب السیاسیة  ذلك كل
 یثورو المزعوم، ستقاللاإل أكذوبة فیفضح المصرى الدستور بشأن الخطیر تصریحھ تھایخارج وزیر یصرحو السافر،
 نحو یتوجھ السیاسى العنف ،"الروح عودة" الرائع عملھ الحكم توفیق لھمتأ تفاضةإن فى 1935 عام الجماھیر بركان

 عن بالكلف الساسة تطالب راحت عارمة مظاھرات فى الشھداء ویسقط ألجنبیة،ا یةقتصاداإل المصالح نحوو نجلیز،اإل
  ".الوطنیة الجبھة" وتكوین إلحناو الخالفات

 الظروف ودفعت ،1936 مفاوضات مائدة على الوطنیة القضیة ملف فتح إلعادة المناخ الوطنیة النتقاضةا ھذه تأوھی
  معاھدة ،1936 معاھدة برامإ إلى باشا النحاس مصطفى برئاسة المصرى ضالتفاو وفد مع التوصل إلى بریطانیا الدولیة

) بریطانیا( للحلیفة وأعطت التحالف، صیغة حتاللباإل ستبدلتإ التى نفسھ، النحاس تعبیر حد على" ستقاللإلوا الشرف"
 غیبت وأنھا بعینھ، حتاللاإل أنھا –الثانیة العالمیة الحرب وقعت ندماع – العملیة التجربة أثبتت ما سرعان واسعة حقوقا

  ! معا ستقاللإلوا الشرف

 العرفیة ألحكاما علنتأو الحراسة، تحت رعایاھم ممتلكات ووضعت الحلیفة، أعداء عم الدبلوماسیة عالقاتھا مصر قطعت
 البنك فتولى المصریة الخزینة من الحلیفة قوات على نفاقاإل تولتو بل الحربى، المجھود لخدمة كلھا ھاقمراف وسخرت

 عرف جنیھ ملیون 420 نحو بلغ دین بریطانیا على لیتراكم البریطانیة الخزانة سندات مقابل النقد أوراق صدارإ ألھلىا
  ،الغربیة مصر حدود نحو أللمانا تقدم مع والدمار للقصف المصریة المدن وتعرضت ،"ةیسترلیناإل ألرصدةا قضیة" باسم
  )فبرایر 4 حادث( الوزارة تشكیل یتولى من ختیارإ فى وتدخلوا أللمان،ا تقدم إلعاقة یاهبالم الدلتا غراقإ فى نجلیزاإل وفكر

 الكرامة فى غائرة جروحا تركت ممارسات من ذلك غیر إلى..  الرفض حالة فى العرش عن بالخلع الملك وھددوا
 وضباط جنود غتیالإل نیینوالمد العسكریین من السریة الجمعیات فنشطت الوطنى، للعنف المناخ وھیأت ،الوطنیة

 أحد ید على) بریطانیا جانب إلى الحرب مصر دخول عالنھإ قبیل( الوزراء رئیس باشا ماھر حمدأ غتیلوإ حتالل،اإل
 أنور" طباالض فیھا شارك بالفشل باءت للنحاس غتیالإ محاولة الفاشیة ظمةالمن نفس فذتنو الفتاة، مصر أعضاء
 رھابىإلا لعملا –لمرة ھذه– یصاحبھ الوطنى العنف وتصاعد ، لألوراق  –أخرى مرة– خلط حدث وھكذا ."السادات
  .سلبیات من السیاسى أدائھا شاب ما رغم ، الوطنى ماضیھا لھا سیاسة قیادات ضد الموجھ

 ستقاللإلا وأن حقیقیا، ستقالالإ لمصر تجلب لم 1936 معاھدة أن على البرھان –إذن– الثانیة العالمیة الحرب أقامت
 القیادة أن الحرب صاحبت التى قتصادیةإلا الظروف سحقتھا التى الجماھیر تعنقتإو .المنال بعید الزال الوطنى

 مختلف ضمت والطلبة العمال من جدیدة جماھیریة قیادة فبرزت الوطنیة، ألمانىا تحقیق عن عاجزة التقلیدیة البورجوازیة
 ألخرى،ا السیاسة ألحزابا ممثلى وبعض الوفدیة، والطلیعة ركسین،الما: المصریة ساحةال على ألیدیولوجیةا التیارات

 العنف طابع ،الذى إتخذ1946ھة وطنیة قادت النضال الوطنى عام ذ شكل جبلتتخ الجماھیریة الحركة أفرزتھا قیادة وھى
 فاخلتطت ، باشا صدقى ستبدادإ وضد الثانیة، الحرب أبرزتھ الذى جتماعىاإل الظلم وضد نجلیز،اإل ضد الموجھ الوطنى

 بتحسین المطالبة ةالخیم شبرا عمال باضرابات" الزؤام الموت أو التام بالجالء" المطالبة والعمال الطلبة مظاھرات
 نجلیزإلا برصاص اءالشھد وسقط جتماعىاإل العدل بقضیة الوطنى ستقاللإلا قضیة ختطلتإ .وشروطھ العمل ظروف
  .امعنھ دفاعا الغاشمیة والسلطة

 الجبھویة، طبیعتھا بسبب قلیلة أسابیع إال تدم لم 1946 عام الوطنى للعمل" والطلبة للعمال الوطنیة اللجنة" قیادة انتك واذا
 الوطنیة، واللبرالیة التقدمیة القوى بین سیاسیا فرزا أوجدت فإنھا الجماھیر، صفوف بین سیاسى تنظیم بناء فى ولفشلھا
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 المسلمین خواناإل ضمت باشا صدقى حكومة من بتشجیع أخرى لجنة شكلت فقد ة،والدینی الفاشیة التوجھات ذات والقوى
 شق منھا الھدف كان ،"والعمال للطلبة القومیة لجنةال" سمبإ تسمت الصغیرة، السیاسة الجماعات وبعض الفتاة ومصر
 القومیة اللجنة تواجھ فقد واقعة، حقیقیة كان بل مجازاً  الضرب یكن ولم الوطنیة، اللجنة وضرب الوطنى، الصف

  .الرجعیة الحكومة لصالح والمدى بالعصى الوطنیة اللجنة فى ةمیالتقد العناصر

  ملف فتح أعادت دفعا، وتدفعھا البورجوازیة ألحزابا قادة حركة دائما تسبق كانت التى الشعبیة الجماھیر حركة أن على
 مشروع ففشل بدیال، التام بالجالء ترضى لم ھیرالجما ولكن المفاوضات، مائدة على –جدید من– القضیة الوطنیة""

 فى لیدخل) 1950 عام( الحكم إلى الوفد عاد ثم ،ةخائب فردھا ألمنا مجلس إلى مصر ولجأت ن،فیبی–صدقى معاھدة
 طرف من 1936 معاھدة لغاءإ من مفرا باشا النحاس مصطفى یجد فلم نجلیز،اإل تعنت أمام تعثرت جدیدة مفاوضات

 الكفاح إعالن إلى الوفد حكومة ضطرتإ الحكم من لطردھا تمھیدا الحكومة حراجإ إلى الملك بسعى أحس وعندما  ،واحد
  .ضطراراً إ القناة منطقة فى المسلح

 نفسھا دتوج التفاوض، طریق عن السلمى النضال فى الطویل التاریخ ذات البورجوازیة، السیاسة القیادة وجدت ھكذاو
 ویعنى المبادرة، زمام الشعبیة الجماھیر تالكإم یعنى المسلح فالكفاح مصالحھا، مع الیتفق نضال أسلوب فى متورطة
 غیر مغامرة الحیویة بمصالحھا المصریة البورجوازیة مغامرة یعنىو القرار، صنع فى دور لھا یكون أن ضرورة

 الكفاح حركة ویحھض ،المأزق ھذا من الوطنیة البورجوازیة ذلینق) 1952 ینایر 26( القاھرة حریق وجاء محسوبة،
  .المسلح

 واألھداف المشئوم، الیوم ذلك أحداث فى الشعبیة العناصر مشاركة فإن القاھرة، حریق دبرت التى ألیدىا كانت ومھما
 تجھإ فقد حتالل،اإل منذ المصریون منھا عانى التى جتماعیةاإلو السیاسة ألزمةا عمق عن تعبر للحریق تعرضت التى

  . ألجنبیةا والسیطرة التغریب رموز من وغیرھا اللھو وأماكن ألجانبا وأندیة ألجنبیةا الشركات إلى الھجوم

 وغابت الملك، فاختفى قبل، من نجلیزإلل مرتعا كانت التى السیاسة الساحة مالمح تغیرت ،1952 یولیو 23 ثورة قیامبو
 المنطقة فى الغرب مصالح أن كما جارف، بىشع تأیید إلى تستند وطنیة حكومة ھناك وأصبحت التقلدیة، السیاسة ألحزابا

 عام الجالء تفاقیةإ توقیعب ألمرا فاتتھى ألوسط، شرقال عن الدفاعى النظام فى ھالضم وتسعى مصر صداقة تتطلب كانت
 من مصر وتحلل ،1956 عام الفعلى بالجالء واقعة حقیقة أصبح الذى الوطنى ستقاللاإل مشروع بذلك لیتحقق ،1954

  .الثالثى العدوان نتیجة الجالء اقیةاتف قیود

  :یولیو لثورة النھضوى المشروع
 إلى حقبة من حدتھا تتتفاو البریطانى، حتاللإلا قبل ما منذ مصر فى مةدمحت –إذن– واالجتماعیة السیاسة ألزمةا كانت

 الذى السیاسى للعنف المالئم المناخ تھیأ حدتھا زادت كلماو الثانیة، العالمیة الحرب أعقاب فى ذروتھا بلغت حتى أخرى،
 الھیمنة قوى دض الصراع دراةإ عن البورجوازیة السیاسة القیادة وعجز الوطنى، ستقاللاإل مشروع فشل دائما ذیةیغ كان

 العنف تغذى جتماعىاإل بشقھا ألزمةا كانت كذلك .المصرى قتصاداإل عن التبعیة ضغوط رفع عن عجزھاو ألجنبیة،ا
 التى العریضة والجماھیر نتاجإلا أدوات تملك التى الضئیلة ألقلیةا بین جتماعیةاإل التناقضات ةدح زادت فقد السیاسى،

 ألنظارا تلفت أن الوطنیة البورجوازیة من الواعیة النخبة حاولت وعبثا .والمرض والجھل الفقر: العصر ذلك أدواء تعانى
 تحدید إلى كالدعوة صالحیةاإل المشروعات خالل من حدتھا من التخفیف دون حالھا على اقضاتنالت بقاء خطورة إلى

 عورات ستر إلى تھدف إصالحات من ذلك غیر أو العمل، اتیعتشر صدارإ أو جتماعیا،إو صحیا الفالح رعایة أو الملكیة
 حابھاأص تھمإو الكبیرة، البورجوازیة جانب من والمقاومة ستنكارإلبا الدعوات تلك ووجھت فقد .القائم جتماعىاإل النظام

 الوعى عنھا غاب ولكن غریزى، طبقى بوعى تمتعت المصریة البورجوازیة أن إلى ذلك ومرد .الھدامة المبأدى ثبب
 ومن جتماعىاإل ستقراراإل دعائم زلزلة من جتماعیةاإل السیاسات غیاب لیھإ یؤدى قد ما إلى باال تلق فلم جتماعى،اإل

  .تذر وال تبقى ال جتماعیةإ لثورة التمھید

 التراب یحرر الذى" المخلص" وتتنظر الخالص، إلى طلعتت فراحت المصریة، الجماھیر على والقنوط الیأس غلب اوھكذ
 المخلص لذلك نتظاراً إ تتحرك ال قابعة الجماھیر تكن مول .جتماعىاإل العدل میزان ویقیم ألجنبیةا السیطرة من الوطنى

 الوطن كرامة متھانإ على حتجاجھاإ عن تعبیرا الحركة دائبة كانت اولكنھ عدال، ألرضا یمأل الذى المنتظر المھدى وكأنھ
 وبدأ بارزا، دورا والعمال الطلبة فیھا لعب عیناتألربا منذ یقاعاإل سریعة شعبیة حركة صورة فى المواطن، وكرامة

 ركائز من غیرھاو نجم وكفور بھوت فى جتماعىاإل الظلم رموز على ةالعنیف بھجماتھم فیھا یشاركون أیضا الفالحون
  .الكبیرة الزراعیة الملكیات

 التى السیاسیة القیادة تفتقدو ، تحركاتھا وینظم خطوھا، ینسق الذى التنظیم قدتتف ولكنھا جة،جمتأ الشعبیة الحركة كانت
 منذ المصرى الواقع قئاقح من ناصعة حقیقیة كانت وإن الشعبیة فالحركة .عنھا وتعبر جھاتھا،تو وتحدد أھدافھا، ترسم

 تلك لتحقیق الجھود مشتتة ألھداف،ا ینةمتبا التوجھات، مختلفة سیاسیة ائلفص قیادة تحت كانت أنھا إال ألربعینات،ا
 السیاسیة القیادات على الشعبى السخط تراكم عن تعبیرا یمثل تلقائیا، فعالیة ألكثراو منھا ألكبرا الجانب كان كما ألھداف،ا

  .حد كل تجاوز الذى جتماعىاإل لمالظ وعلى المترھلة، التقلیدیة
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  عام المسلح والكفاح 1946 عام حتاللاإل قوات مع المواجھة: ربعینیاتاأل منذ مصر شھدتھ الذى السیاسى العنف وكان
 آالم بمثابة العنف ذلك كان ،المالك كبار ضد الفالحین حركات الطالبیة، المظاھرات العالمیة، ضراباتاإل ،1951

  .الجماھیر آمال تحقق التى جتماعیةإلوا السیاسیة الثورة بوالدة تبشر التى المخاض

 مختلف من ضابط المائة على یزید ماال یضم صغیر تنظیم ید على الجیش، من –المرة ھذه– الثورة طلیعة وخرجت
 نحج وھكذا .المستقلة الوطنبیة العناصر ومن التقلیدیة، البورحوازیة األحزاب إطار عن الخارجة السیاسیة تجاھاتاإل

 واستطاعوا ،"الوطنیة الجبھة" صورة تخذإ سرى سیاسى تنظیم تشكیل فى نجحوا المدنیین، فیھ فشل فیما العسكریون
 والتى جتماعیة،اإل السیاسیة ألزمةا طحنتھا التى العریضة الجماھیر من شعبیا تأییدا لیواجھوا القدیم، النظام دعائم تقویض

  .المنتظر" المخلص" فیھم ورأت ، كبارا آماال علیھم علقت

 بین یعمل خاص سیاسى تنظیم لھا یكن فلم ة،یالسیاس ساحةال على وافدة كانت أنھا رغم رةالثو طلیعة حول الجماھیر لتفتإ
 الثوریة الطلیعة تھانأعل التى الشھیرة الخمسة للمبادئ صالحیةاإل الصبغة رغم وذلك وراءھا، ویعبئھم الجماھیر صفوف

  بھا تمسكا الجماھیر من تجد أن دون القدیمة ألحزابا نتھتإو .جذریا رایتغی السیاسى النظام ریتغی ضمنتت تكن لم والتى
  .الثورة محكمة اممأ حوكموا الذین ساستھا مع الناس یتعاطف أو ،)الوفد ذلك فى بما(

 صالحاإل مواوقا الذین المالك اركب ضد الجدید النظام تخذھاإ  التى العنیفة جراءاتإلل رتیاحإلا الجماھیر أبدت ما وبقدر
 عدامإ( الدور كفر عمال لھا تعرض التى ةالعادل غیر المحاكمات من الجماھیر إستاءت ،)لملوم عدلى( بالقوة الزراعى

ِ تُ إ التى القمع اجراءات ومن ،)والبقرى خمیس  عنھ یتمخض لم ستیاءاإل ھذا ولكن والشیوعیین، المسلمین خواناإل ضد تعَ ب
  .1956 عدوان خالل المطلق الجماھیر تأیید كسب أن مالبث الذى الجدید الثورى للنظام ریةجماھی معارضة

 ، الجدید الثورى والنظام بریطانیا بین المفاوضات من ألخیرةا الجولة دارت الوطنى، ستقاللاإل مشروع صعید فعلى
 أنھم نجلیزاإل فتبین جدید، من سالسوی قناة منطقة فى المسلح الكفاح عاد شھور، عةبض المفاوضات قطعت وعندما

 إلى ولیس الشعب، قوة إلى –المرة ھذه– یستند المصرى المفاوض ظھر وأن والسیاسة، الساسة من جدیدا نوعا یواجھون
 الخطط عتوض بریطانیا أن ورغم .بالسلطة نفراداإل فى الطامع القصر أو الحكم إلى المتطلعة ألحزابا مناورات
 شكل لتتخذ بعد فیما تطورت التى الخطة وھى( الجدید النظام سقاطإو والقاھرة سكندریةاإل لحتالإل عندئذ العسكریة
 عارمة شعبیة مقاومة یواجھ سوف بالقوة البریطانى الوجود فرض أن واضحا أصبح أنھ إال ،)1956 عام الثالثى العدوان

الشرق  عن الدفاع لمشروعات مصر تأیید ربالغ وتفقد الفشل، لھا مقدر مرةمغا مصر فى عسكریة بقاعدة حتفاظاإل تجعل
 الجالء اتفاقیة إلى التوصل على ساعدت التى ألمریكیةا الوساطة ، فكانتةیاألوسط التى تبنتھا الوالیات المتحدة األمریك

 تفاقیةإ قیود من التخلص فرصة مصر لیعطى الثالثى العدوان وجاء ،1956 عام بالفعل الجالء وتحقق .1954 عام
  .بالفعل الوطنى ستقاللاإل تحقق بذلكو  ،الجالء

 محاولة وقامت المؤقت، الدستور صدرو الجمھوریة، وأعلنت على، محمد أسرة حكم الثورة أنھت السیاسى، صعیدال وعلى
 الثالث السنوات خالل تم ذلك كل .السیاسة ألحزابا حل عن الناجم السیاسى الفراغ أللیم للثورة سیاسى تنظیم أول بناء
 القرار ستقاللإ یعنى كان بل فحسب، مصر عن نجلیزاإل جالء یعنى یكن لم الذى الوطنى ستقاللاإل تحقیق صاحبت التى

 من غیرھا أو لندن فى ولیس القاھرة فى تقرر مصر أمور فأصبحت الحدیث، التاریخ فى مرة ألول المصرى السیاسى
  .األوربیة العواصم

 خاصة تفاقیةإ قدتفع العالمیة، لرأسمالیةل قتصادیةاإل التبعیة من لتخلصبا أركانھ أھم الوطنى ستقاللإلا واستكمل
 على الحراسة فرضتو والخدمات، نتاجإلل انزجھا وأقیم التبعیة، من المصرى النقد حررت سترلینةإلا رصدةاألب

 والصناعیة والتجاریة المالیة الشركات من ألكبرا الجانب تمثل كانت التى والبلجیكیة والفرنسیة البریطانیة الممتلكات
 لتوجیھ یخضع المصرى قتصاداإل أصبح وبذلك ).1957 عام( التمصیر قرارات صدور ذلك أعقب ثم مصر، فى العاملة
  .على محمد عصر منذو ،1840 تسویة منذ مرة ألول وطنیة مصریة حكومة

 خطأ فى ووقعت مصریة، وطنیة رأسمالیة لنمو الئمةالم الموضوعیة الظروف تھیئة إلى تھدف الثورة حكومة كانت
 الزراعیة والملكیات المالیة، واألعمال والتجارة الصناعة فى المستثمر المال رأس بین فرق ھناك أن ظنت عندما تاریخى
 فى ستثمارإلا واألخرى الزراعیة، ألرضا فى ستثماراإل حداھماإ قدمین على تقف المصریة الرأسمالیة كانت فقد  ة،الكبیر
 الزراعیة الملكیة تحدید أن الظن وكان عندئذ، الثورة رجال یدركھ لم ما وھو والمالیة، التجاریة واألعمال ةالصناع قطاع
 فى قدمھا موقع فقدت التى المصریة الرأسمالیة أن غیر .واألعمال الصناعة قطاع إلى ألموالا رؤوس یضخ سوف

 الزراعة، قطاع فى أصابھا ما ألعمالا قطاع فى بھاییص أن خشیتو الجدید، النظام فى الثقة فقدت الزراعیة، ألرضا
 والشركات البنوك تأمیم من مفرا الثورة تجد فلم التنمیة، خطة إلى أموالھا وتوجیھ الجدید، النظام مسایرة عن فأحجمت

  .اتالخدم مشروعات وتمویل حدیثة، وطنیة صناعة قامةإل المجال للدولة تتیحو میة،نالت خطة یخدم عاما قطاعا لتقیم

 قانون بصدور والشھداء، التضحیات جلھأ من مواقد الذى العمل تشریعات صدارإ أجل من المصریین العمال نضال وتوج
 ثم الدولة، برعایة ىحظی ئتمانإ مصدر للفالح لتوفر ةعیالزرا التعاونیة الجمعیات وأقیمت ،)1959 عام( الموحد العمل
 بین الفوارق –اینسب– تقرب جتماعیة،اإل التناقضات من كبیرا جانبا لتحل 1961 عام" شتراكیةاإل القرارات" جاءت

 فى العمال تمثیل ولتضمن ألقل،ا على التشریعیة الھیئة مقاعد نصف والفالحین العمال لتعطو جتماعیة،اإل الطبقات
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 القرارات، تلك بیقتط إلى نقد من وجھ مھماو .الزراعیة الملكیات قاعدة لیوسع الزراعى صالحاإل قانون وعدل ،دارةاإل
 مكفوال حقا والتعلیم العمل فأصبح جتماعیة،اإل التناقضات حدة وقلت واضحة، بصورة المصرى المجتمع وجھ تغیر فقد

 حقوقاً  صبحتأ التى الخدمات من ذلك وغیر جتماعى،اإل والتأمین الطبى العالج إلى ضافةباإل الدولة، بھ تلتزم للمواطن
  .الحاكم ھوى وفق وتمنح تعطى منحا ولیست القانون یكلفھا ثابتة

 حقیقى دیمقراطى نظام دعائم رساءإ عن وعجزھا ، الثورة بھ أخذت الذى الواحد الحزب نظام إلى نقد من وجھ ما ورغم
 فى الجماھیر تأییدب تمتعت أنھا إال القرار، صنع فى بالمشاركة الثورة من ستفادتإ التى الضخمة جتماعیةاإل للقوى یسمح

 نحیاز،اإل عدم حركة قامةإو عربیة، وحدة أول تحقیقو السویس، قناة تامیمو حالف،األ معركة خاضتھا؛ التى اركالمع كل
 فریقى،ألوا العربى العالمین فى الوطنى التحرر حركات ودعم المصریة، الصناعة صرح قامةإو العالى، السد وبناء

  .األخرى المعارك من غیرھاو

 والعدل الوطنى التحرر فى المصریین آمال عن الصادق رھایتعب إلى یرجع الثقورة بھ خطیت الذى الجماھیرى التأیید ھذا
 العالمیة مبریالیةاإلو ونیةیللصھ معاداتھا ذلك إلى أضف .واقعة حقائق إلى آلمالا تلك لتحویل الدائب وسعیھا جتماعى،اإل
 والوحدة التحرر ھدف وتحقیق الفلسطنیة بالقضیة ىالعرب القومى لتزامھاإو العدوانیة، الظاھرة لتفس وجھان عتبارھماإب

  .الثالث العالم فى مصر لعبتھ الذى البارز الدور عن فضال العربیة،

 –الحكیم توفیق زعم حد على– الوعى یفقدون جعلتھم التى الناصر عبد جمال الزعیم جاذبیة أسرى المصریون یكن لم
 عبد تزعمھا التى الثورة ولكن –أجنبى باحث زعم حد على– كلثوم مأ ألغانى ینتشون كما الرنانة خطبھ لسماع ونوینتش

 طریق على بھ بأس ال شوطا وقطع لتحقیقھا، السبل ورسم األھداف، ددح ،متكامالً  نھضویا مشروعا قدمت الناصر
 العمل نوكا سراب، مجرد ولیست المعالم واضحة المستقبل آفاق كانت .فظحت بال تأییدھم المصریون فأعطاھا تحقیقھا،

 وسطوة الدیمقراطیة دائرة نحسارإ رغم بالتأیید، ثورةال على الجماھیر خلتب فلم ملموسة حقیقة المستقبل ذلك أجل من
 ألنھا السلبیات تلك تناست أو الجماھیر نسیت فقد المعتقالت، فى والشیوعین المسلمین خواناإل وتغییب ألمن،ا أجھزة
 أقل على– عاما عشر ثالثة مدى على السیاسى العنف غیاب فى لكذ وترجم .ةالملموس نجازاتإلا من حجما أقل كانت
  .1967 و 1954 بین فیما  –تقدیر

 سیاسى تنظیم خالل من سیاسا یعبئھا من تجد لم - للثورة تأییدھا رغم– التى الجماھیر على ألیما 1967 ھزیمة وقع كان
 9( تلقائیة شعبیة بحركة موقعھ فى بقائھ على فأصرت –یمةالھز رغم– الناصر بعبد تمسكت قد كانت واذا حقیقى، شعبى

 التراب ویحرر المسار یصحح وأن عسیرا، حسابا ھزیمةال عن المسئولین یحاسب أن منھ تتوقع كانت فإنھا ،)یونیو 10 و
 مھمشة، زالت ال أنھا تشعر بھا فاذا التحریر، معركة فى فعاال دورا ظرتنت الجماھیر كانت الصھیونیة، دنس من الوطنى

 الذى النفسى التمزق عن تعبیرا حلوان وعمال للطلبة العارمة المظاھرات صورة فى السیاسى العنف بركان نفجارإ فكان
  .التحریر معركة فى أكبر دور لعب فى رغبتھا وعن الجماھیر، عانتھ

 للثورة تأییدھا أعطت مصریةال الجماھیر أن إال حتجاجیة،اإل الشاب حركة مواجھة أسلوب شابت التى السلبیات ورغم
 عند وذھول حزن من أصابھا فیما التأیید ھذا عكستو ستنزاف،اإل حرب وفى المسلحة القوات بناء عادةإ فى الناصر وعبد
  .یولیو لثورة النھضوى بالمشروع نظرھا فى رتبطإ الذى الزعیم وفاة

 التناقضات حدة من وخففت الوطنى التحرر رةالثو حققت عندما طویلة" بیات" مرحلة فى السیاسى العنف كان وھكذا
 ألھداف،ا تلك لتحقیق وسعت الجماھیر، آمال عن عبرت أھدافا حددت وعندما نسبیة، جتماعیةإ عدالة قامةإب جتماعیةاإل

 دائرة لىإ تعود مصر وبدأت ألوراق،ا ختلطتإو السادات، أنور ید على تھب" المضادة الثورة" رباح بدأت ذاإ حتى
  .وخطیرةً  جدیدةً  اً أبعاد السیاسى العنف تخذإ ،التبعیة

  :الوطنى العنف وصحوة یونیو ھزیمة
 العمالیة والحركة الطالبیة الحركة ستئناسإب ذلك فسیرت الیمكنو العنف، مظاھر من 1967 حتى 1954 من الفترة خلت
 نیتعیو داریة،اإل للسلطة خضاعھاإو الطلبة تحاداتإ على) العربى شتراكىإلا االتحاد( السیاسى التنظیم سیطرة خالل من

 لنقابات العام تحادإلا على العربى شتراكىإلا تحاداإل وھیمنة داریةاإل للسلطة النقابى التنظیم خضاعإ خالل ومن أعضائھا،
 .اتالسنو تلك طوال والعمالیة الطالبیة الحركتین زمام تملك أن تستطیع ال نھاإف والتحكم التسلط درجة بلغت مافمھ العمال،
 ھاما دورا لعبت الفالحینالعاملة و والطبقة الصغیرة المتوسطة طبقةال منھا ستفادتإ التى یولیو ثورة نجازاتإ أن والشك

  ،المستقبل فى باآلمال ةملیئ النفوس كانت .السنوات تلك طوال ىاسیالس العنف غیاب فى تمثلت التى یجةتالن ھذه تحقیق فى
 عدم حركة صعید وعلى فریقیةاإلو العربیة الساحة على عىالطلی مصر روود ، رقمش بغد تبشر التنمیة فمشروعات

یحدد مجرى حیاتھ المستقبلیة: ماذا یعمل، ومتى  أن یستطیع شاب كل كان العریضة، الجماھیر تأییدب ىحظی نحیازاإل
 التى الھدواء سنوات ءورا حوالوض ھذا كان .الحیاة طریق على أمل من یبلغھ أن یرید وما أسرة، یكون یستطیع أن

  .1967 یونیو وھزیمة 1954 مارس أزمة بین فیما مصر شھدتھا

 ألرضا تحت والعمال الطلبة صفوف بین تعمل الرسمى السیاسى التنظیم طارإ خارج سیاسة حركات ھناك كانت حقا
 حتت من البساط تسحب أن عن عجزت ولكنھا المختلفة، وعیةالشی والتظیمات المسلمین خوانإلا وخاصة سریة، حركاتك

 السنة رأس لیلة مع واسع نطاق على الشیوعیین عتقالإ یؤد فلم: حیدتھا عن الصامتة ألغلبیةا تخرج وأن النظام، أقدام
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 عندما المسلمین خواناإل مع الناس اطفیتع لم كذلك الجماھیر، جانب من عنیفة أفعال ردود إلى 1959 عام الجدیدة
 .1954 عام نكبتھم عند معھم تعاطفوا ما بقدر للمحاكمة، وقدمتھم 1965 عام صفوفھم نظیمت إلى عودتھم السلطة كشتفتإ

 تحفظ، دون تأییدھا فأعطتھا لمصر، جدیدا بناءً  یولیو ثورة جازاتإن فى ترى المصریة للجماھیر العریضة القاعدة كانت
  .1967 یونیو وھزیمة 1954 مارس ازمة بین فیما الطولیة الھدوء سنوات عن مسئوال للنظام المطلق التأیید ھذا وكان

 أفاقت عندما ألیما الھزیمة وقع كان فقد للنظام، الجماھیر نظرة معھ تھزو المصرى، المجتمع لتزلزل الھزیمة وجاءت
 من الكثیر عامر الحكیم عبد المشیر مجموعة محاكمات حمطتو الھزیمة، بحجم تحس وبدأت ةالصدم ھول من الجماھیر
 قلیل بدا خاصھا التى المعارك كل فى هوراء ووقفت تأییدھا طتھأع الذى فالزعیم الناس، أذھان فى ستقرتإ تىال المفاھیم

 لمجموعة وفساد سلوكیة فضائح من المحاكمات أثارتھ وما المشیر، حول لتفتإ التى العسكریة ةمالطغ تلك أمام الحیلة
 كل فى الثقة وعدم مئزازباإلش وأصابھا الجماھیر نفوس فى ةقعمی جراحا خلف العسكریة، للمواجھة دارةإ وسوء المشیر،

 .العصور مر على المصریین كعادة الناس یتبادلھا كان التى الساخرة اتبالنك كلھ ذلك عن واروعب بالزعیم، یحیطون من
 محاطاً  مادام ھذنب فما كبیرة، ةبشعبی یخطى وظل تھتز، ولم تتأثر لم نفسھ الناصر عبد مكانة أن للنظر الملفت الشئ

  !!  یةلالمسئو وىتسم على لیست بمجموعة

 التى التلقائیة الشعبیة الحركة عدا فیما ھدوء، فى 1968 وفبرایر 1967 یونیو بین فیما السبعة الشھور مرت وھكذا
 الصدمة نتجیة جاء الھدوء ھذا أن غیر ،)یونیو 10 ، 9( موقعھ فى بالبقاء الناصر عبد جمال الزعیم تطالب خرجت
 مادامت ،یسیراً  ھدفا" العدوان زالةإ" وأن ،"نكسة" مجرد الھزیمة أن الجماھیر صدقت بالترقب، مشوبا ھدوءً  كان القاسیة،

  !!  1967" عدوان" إزالة على قادرة نھاإف ، 1956 عدوان آثار زلةإ فى نجحت قد مصر

 عن بعیدة أنھا –مرة ألول– تشعر اھیرالجم جعلت النفوس، فى المشیر مجموعة محاكمات ھاتترك التى ةارالمر ولكن
 سیاسى تنظیم وراء تسیر نھاأو نفسھا، عن التعبیر حق من ةممحرو نھاأو حیاتھا أمور أدق یمس الذى القرار صنع دائرة

 حول الناس بین الھمس ودار .حجمھا من كثیرا أقل بصورة الكارثة وتصور األمور، تھون ینینتھازاإل من حفنة تحركھ
 بعض مقاالت فى الصوت مرتفع حدیث إلى فشیئا شیئا الھمس تحولو فجأة، السطح على طفت التى "ریاتالح"  قضیة

 بأسلوب ألخذإلى ا الدعوة: المشیر مجموعة محاكمات أثناء توفر الذى التعبیر مناخ ضمن بنشرھا سمح التى الكتاب
 من النظام من ستفادتإ التى الجدیدة الطبقة تقادنإ الحرب، قتصادإ إلى الدعوة یتنام،ف تجربة ستلھامإو الشعبیة الحرب

  .نفوذھا اللباستغ واترالث تكوین ستطاعتإو والتكنوقراط العسكریین

 ،)1968 فبرایر 19( الطیران بأحكام عرفت التى المسلحة، القوات داخل التقصیر قضایا فى الصادرة اماألحك وجاءت
 الغضب لتفجر خر،اآل البعض على الخدمة من والطرد بالسجن أحكاما ووقعت الضباط كبار بعض ةساح برأت التىو

 أمام أبعادھا تضحتإ التى الكارثة بحجم قیاسا متواضعة امألحكا تلك عدت فقد الجماھیر، نفوس فى عتملإ الذى الشعبى
  .الجماھیر

 ضد تھتف بیرةك مظاھرة فنظموا ألحكام،ا تلك على جاجاتحإ تحرك من أول بحلوان الحربیة المصانع عمال وكان
 فواجھتھا العاصمة، قلب إلى زولالن إلى تھدف المظاھرة وكانت اسبتھم،حبم وتطالب المسلحة القوات فى المقصرین
  .العمال بعض على القبض إلقاءو ،بجراح عامال 23 إصابة إلى أدى مما النار طالقإو بالعنف الشرطة

 أحكام فى رأیھم عن فیھا عبروا التى جتماعاتاإل قدوافع بدورھم، یتحركون القاھرة جامعة طالب بدأ ما وسرعان
 عن داریةاإل السلطات ید برفع المطالبة من بدءً  مطالبھم وعددوا حلوان، لعمال جرى ما على حتجاجھمإ وأعلنوا الطیران،

 الذى الدقیق تنظیمال طابع للنظر والملفت .وبالدیمقراطیة العامة الحریات طالقبإ بالمطالبة نتھاءً إ الطالبیة، تحاداتاإل
  .التعلیم وزیرو الجامعة مدیر إلى مطالبھم نقلت زمالئھم من للجنة ختیارھمإو الطلبة، جتماعاتإ بھ تمیزت

 أعضاء بعض تقالعإب بادرت السلطات ولكن ھم،بمطال لبعض ستجابةباإل الطالب حركة حتواءإ الممكن من كان ولعلھ
 من خرجوا الذین القاھرة جامعة طلبة مظاھرات نفجارإ إلى أدى مما ھم،بطالم عن للتعبیر الطالب ختارھاإ التى اللجنة
 خروجھم عند الطب كلیة طلبة مع الشئ نفس وحدث ف،بالعن ألمنا قوات فواجتھم الجامعة، كوبرى تجاهإب الجامعى الحرم

 وسط تقصد مظاھرة فى خرجوا الذین شمس عین جامعة طلبة مع تشتبك ألمنا قوات كانت الوقت نفس وفى .للتظاھر
 قوات یقاومون وظلوا ،المدینة وسط الرئیسة والمیادین الشوراع إلى الوصول فى الطالب حجن الحاالت كل فى المدینة،

  . المساء حتى ألمنا

 دون معھم بالتعاطف كتفتإ التى المصریة الجماھیر ضمیر عن یعبرون) 1968 فبرایر 21( مظاھرات فى الطالب كان
 ،)مرة بقت العیشة..  حرة حكومة عاوزین( بالحریات مطالبة الطلبة ھتافات وتعالت الیوم، ذلك داثأح فى تشارك أن

 عوض صدقى اللواء بذلك صدونویق ،)الغول الوال نتأ...  المسئول ینم یاجمال( الھزیمة عن المسئول بتحدید ومطالبة
  .المسلحة القوات فى ریالتقص قضیة فى المتھمین بین من كان الذى مدرعات الرابعة الفرقة قائد الغول

 فى التقصیر قضیة وإحالة ألحكاما لغاءإب قرار صدر الموقف، حتواءإل محاولة فى الحكومة، جانب من سریع فعل رد وفى
 نعمو العلیا، والمعاھد معاتاالج فى الدراسة تعطیل تقرر كما أخرى، علیا عسكریة محكمة إلى المسلحة القوات

 وجاء .الطالبیة تحاداتاإل متنظ الئحة باصدار الطالب تحاداتبإ الخاصة للمطالب ستجابتإ قد تكان وإن المظاھرات،
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 بالتغیرات الخاصة المطالب تجمید لیعنى الناصر عبد جمال أطلقة الذى" ركةعالم صوت على یعلو الصوت" شعار
  ."النكسة" أو الھزیمة آثار من التخلص مابعد إلى والسیاسیة قتصادیةاإل

 الصمود فى الجماھیر مطالب عن لیعبر الشھر على قیلالً  یزید بما المظاھرات بعد" مارس 30 نیاب" صدور وجاء
 طریق عن شتراكىإلا تحادإلا بناء عادةوإ المعركة، أجل من الشعبیة القوى حشدو القوى، مراكز وتصفیة قتصادى،إلا
 التجدید على والحرص الدستور، فى الشخصیة الحریة تضمانا توفیر على والعمل القمة، إلى القاعدة من الحر نتخابإلا

 دون وتملت تركت الجماھیر مطالب من ستمدتإ التى" مارس 30 بیان" روح ولكن والتفیذیة السیاسیة للقیادات رمالمست
  .المطلوب ریالتغی قتحق أن

 رموز ضمن الموجھ عنفال طابع تخذتوإ ، نوفمبر فى سكندریةاإلو بالمنصورة الطلبة مظاھرات ماتجددت وسرعان
 الحوادث تللك سفرتوأ الشرطة، رصاص مقابل مولوتوف وزجاجات الحجارة ستخدمتإو ألمن،ا مدیریة تمفھوج القمع
  .والخاصة العامة كیاتلمبال لحقت التى الخسائر بعض عن

 القمع أسلوب وأدى ر،یتغیال فى الحكومة جدیة من الشاب یأس یعكس بالعنف وإتسامھا الطالبیة المظاھرات تجدد كان
 فقدھم نتیجة منھا عانوا التى النفسیة لألزمة مخرج لتماسإ نحو الشاب من قطاعات تجاهإ إلى مواجتھھا فى ستخدمإ الذى
 حقال –بعد فیما– واحأصب منھم ةكبیر جموعا الصوفیة الطرق بتإجتذو الدین، إلى فاتجھوا السیاسیة، قیادةال فى الثقة

 تحاداإل رعاھا التى" الشباب منظمة" شباب بعض تجھإ بینما السادات، عھد فى المتطرفة الدینیة للجماعات خصبا
  .ألرضا تحت یعملون وأولئك إلى اإلنضمام إلى بعض المنظمات الشیوعیة، وراح ھؤالء یونیو ھزیمة قبل شتراكىاإل

 المسلحة، القوات بناء عادةإل ھودج من یتم فیما باألمل تتذرع والعمال الشباب من العریضة القاعدة بقیت ذلك ورغم
 رفع إلى أدى مما المسلحة، القوات صفوف فى الجامعات شباب رطخنإو ستنزافاإل حرب خالل تأییدھا النظام طتعوأ

  .1973 كتوبرأ حرب فى داءاآل مستوى

  ! للبیع ثورة
 وكان ،"الناصر دعب طریق على" شعار رافعا الجمھوریة رئاسة السادات أنورتولى  الناصر عبد جمال رحیل أعقب
 نصفى لتمثال تحیة حنىفان صرالنا لعبد ھوفائ ظھارإ فى السادات وبالغ یولیو، ثورة توجھات ستمرارإ الشعار ھذا مغزى

 خطابة فى مستخدوإ المشاھدین، لمالیین المشھد ھذا التلفزیون عدسات نقلتو الشعب، مجلس قاعة فى اصرالن لعبد أقیم
 ركیزة العام القطاع: الناصر عبد بھا لتزمإ التى والدولیة قلیمیةاإلو جتماعیةاإل بالتوجھات املتزاإل تؤكد مفردات السیاسى
 الدول مع الصداقة نحیاز،إلا عدم سیاسة العربى، القومى التوجھ والفالحین، العمال مكاسب على الحفاظ للتنمیة،

 التى الثورة لتوجھات العامة المالمح من ذلك غیر لىإ ... التقدیر من أكبر اقدر السوفیتى تحاداإل عطاءإ مع شتراكیةاإل
  .الناصر بعد رتبطتإ

 یتحقق أفضل مستقبلب الحلم تجدیدو یولیو، ثورة ستمراریةإ عن یعبر للسلطة نتقالإلا ھذا أن المصریة الجماھیر وأحست
 كسب لذىا 1971 مایو 15 قالبنإب السادات قام حتى المغتصبة، العربیة ألراضىا وتحریر ةالوطنی الكرامة ستردادإ فیھ
 ،"حیالتصح بثورة" سمى فیما .الناصر عبد معاونى من ھیمنافس وبین ھبین السلطة على الصراع فى اسمةالح الجولة فیھ
  .فشیئاً  شیئاً  الجدیدة سیاستھ عن یسفر فبدأ ،"القوى مراكز تصفیة"و

 عبد من الموتورة العناصر أمام ألخضرا ضوءال السادات أضاء صفیت، التى العناصر ضد عالمیةاإل الحملة إطار ففى
 اولوانلیت ، السلطة قمة على یجلس من كل لخدمة أقالمھم سخرونی الذین نتھازییناإل الكتاب من المباخر حملةو الناصر،

 ت،والحراسا الفقر شتراكیةإ كانت الناصر عبد شتراكیةإف نجازات؛إ من الناصر عبد عھد فى تم ما كل والتجریح بالنقد
 القمع على اقائم كان كلھ والحكم شیئا، ینتج الو الفساد بؤرة العام والقطاع العرب، بین الفرقة بثت العربیة وسیاستھ

 ذمتھ فى وطعنت الشخصیة الناصر عبد جمال سمعة الكت عندما ضیضالح الحملة تلك وبلغت .والفساد رھابواإل
  .الوطنى التحرر كةرح فى البارز دوره الناصر دبلع ردّ قَ یُ  كان الذى ىالعرب العالم فى عنیف فعل رد لھ كان مما المالیة،

ُ  جدیدا ادستور السادات وأصدر  الحراسات فألغى ،" المؤسسات دولة" قیام معلنا دیمقراطیة شعارات ورفع عجل، على دَ عِ أ
 الناصریون( الیسار دھاقا التى الطالبیة نتفاضةاإل مواجھة وفى ،)المسلمین خواناإل وخاصة( المعتقلین سراح وأطلق

 وترعرعت، نمت حتى ألمنىاو المادى الدعم لھا ووفرت" سالمیةاإل الجماعات" الدولة تضنتإح ،)والماركسیون
  .)رىسن ما نحو على( تلعبھ أن منھا طلب الذى الدور طارإ عن وخرجت

 فسحت المصرى قعاالو على تغیرات دخالإ بھدف قتصادىاإل نظامال على یثب الجدید النظام بدأ ،1973 كتوبرأ حرب وبعد
 الوالیات لیغازل السوفیتى تحاداإل وھاجم مصر، من السوفییت الخبراء طرد الذى للنظام الجدیدة التوجھات أمام الطریق
 فأعلنت أمریكا، مع جىیستراتاإل التحالف تجاهإ فى كتوبرأ لحرب السیاسى الحصاد وأدار والغرب، ألمریكیةا المتحدة
 والمضاربین السوداء السوق وتجار سماسرة من یةالطفیل الرأسمالیة مصالح حققت التى" قتصادىاإل تفتاحإلا" سیاسة
  .والحرفیین والفالحین العمال من والكادحین الوطنیة الرأسمالیة حساب على والمھربین العملة وتجار
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 على الباب حتفت ،1952 یولیو لثورة جتماعىاإلو قتصادىاإل المسار ریتغی ستھدفتإ قانونا 124 صدر 1974 عام ففى
 سیاسة واسعة متیازاتإ ألجنبىا المال رأس ومنح قتصادیة،اإل ألنشطةا كافة لممارسة ألجنبىا المال رأس أمام مصراعیھ

 قطاع إلى العام القطاع وتحویل التأمیم، ضد وحمایتھ الدولة، بخطة لتزامةإ عدم بینھا من وجمركیة، ومالیة قتصادیةإو
 قوانین فى علیھا المنصوص لتزاماتاإل من عفائھإو ألجنبى،ا المال رأس مع مشروع فى شریكا دخولھ حالة فى خاص

 والعدول ستیراد،اإل إباحة إلى باالضافة ھذا .ألجنبىا والنقد ألرباحوا والعمالة دارةاإلو والنشاط بالملكیة الخاصة الستینات
 قوانین من ذلك غیر إلى...  الحرة المناطق إقامة فى والتوسع ،والطلب العرض انونلق السوق وترك ، التخطیط عن

 بھا أخذت التى التصنیع سةاسی ةلنیع تصریحات فى السادات ھاجم بل .یولیو ثورة توجھات مع تماما تناقضت جراءاتإو
 یشاء من كسبلی"  شعار رافعا بھا، رتبطةالم الغذائیة والصناعات الزراعة على التركیز ضرورة معلنا ،یولیو ثورة

 عن فضال الضریبى، التھرب بمشكلة عرف فیما اضائع ظل"  الدولة حق ولكن ،"الدولة حق یؤدى طالما مایشاء
  .تاحاإلنف شركات بھا تمتعت التى والجمركیة الضرییبة االعفاءات

 على تحصل التى لفئاتا وھى قتصادیة،اإل الحیاة على الطفیلیة الرأسمالیة وسیطرة التنمیة توقف السیاسة ھذه عن نتجو
 تجاھاتاإل وعلى المصرى، قتصاداإل أزمات من ستفادةاإل على عتمادإ یذكر، جھدا تبذل أن دون الیةیخ سریعة دخول

 نتاجإلل شیئا تضیف أن دون فاحشة ثروات لتكوین سبیال فساداإلو الفساد من ذةمتخ ھا،تتنمی على تعمل التى ستھالكیةاإل
 ونبذ المستوردة السلع على كاالقبال المصرى المجتمع على ةغریب رذیلة جتماعیةإ عادات لفئةا ھذه نمت بذلكو .القومى

 جره عما فضال العامة، والخدمة المنتج العمل قیمة من بدال جتماعیةاإل كانةللم مظھرا الكاإلستھ عتباروإ الوطنى، نتاجإلا
 السلع قتناءإل الوسطى الطبقة من اینالد الشرائح تطلع عن ةناتج جتماعیةإ أمراض من المجتمع على ستھالكىاإل تجاهاإل

 جتماعیةاإل القیم مع فىتتنا التى واألخالقى المالى نحرافإلا حاالت نتشارإ ثم منو ألخرى،ا الشرائح بھا تتمتع التى
  . المصرى للمجتمع لةیألصا

 ستیرادإلا فى التوسع فأضر ألجنبیة،ا حالبضائ لصالح الوطنیة الصناعة ضرب تلك العشوائیة نتفتاحإلا سیاسة عن ونتج
  تجھتإو .السلعى المخزون تكدس من تعانى أصبحت التى النسیج صناعة وخاصة السواء، على والخاص العام بالقطاعین

 كبیرة، زیادة المستوردة الغذائیة المواد حجم وزاد .الزراعةو الصناعة حساب على التجارة نحو التوجھ إلى ستثماراتاإل
 الغذائیة السلع أسعار رتفعتإو عام، بوجھ یانجنو رتفاعاإ رتفعتإ التى عام بوجھ سعارألا على نعكاسھإ لھ نكا مما

 من الكفاف حد تحت ونیشیع من نسبة وتزایدت الكادحة، الطبقات أمام الصعوبة بالغة الحیاة جعل خاص ھبوج ألساسیةا
  .آلخر عام من المصریین

 الشعبى، سكانإلا سیاسة عن الحكومة عدلت" مصرى لكل خاص مسكن" بأمل لتلویحوا الخاصة الملیكة تشجیع وباسم
 الفاخر سكاناإلو لیكمالت بنظام سكاناإل مجال فى الخاص للقطاع الغارب على الحبل وتركت المساكن تملیك إلى تجھتوإ

 یزاحمون القبور كنىس من مفرا الناس یجد ولم المنال، دیعب حلما مسكن على الحصول فأصبح الخصوص، وجھ على
  .القاھرة جبانات فى الموتى

 فرص ینشدون خاصة والشباب عامة المصریین جعلت ،المسكن على الحصول رعذتو الغالء، وطأة شتدادإ مع صعبة حیاة
 فى الحیاة مواجھة على یعینھم ما كسب فى طمعا العمل، فرص فیھا تتوفر التى العربیة البالد فى الحدود، وراء العمل

  . المعقدة جتماعیةاإل لمشاكلا من العدید ذلك على وترتب للوطن العودة بعد ھمبلد

 الرأسمالى، الغرب على فتاحبان ترجمتو نفتاح،إلا سیاسة صاحبت التى للدیون المطردة الزیادة كلھ ذلك لىإ فناأض فإذا
 یمثل العجز ھذا وأصبح الخارجى، العالم مع العجز تزاید من ذلك على ترتب بما شتراكیة،اإل الدول مع الصالت قطعو

 بالمشروع لحق ما مدى أدركنا سلبیات، من تفتاحاإل سیاسة على ترتب ما إلى ذلك أضفنا إذا .القومى نتاجإلا على عبئا
 الدائنین، ضغوط تواجھ وأصبحت قتصادى،اإل ستقاللھاإ  –عملیا– مصر قدتفف ،وتشویھ مسخ من یولیو لثورة ھضوىالن

  .ألمریكیةا المعونة وھئیة الدولى، بنكالو لدولى،ا النقد وصندوق

 شتراكیة،اإل والدول السوفیتى تحاداإل مع عالقتھا كبیر ففترت تغیرا مصر شھدت ، السیاسة التوجھات صعید وعلى
  ،ومىالق التوجھ من التحلل إلى السادات تجاهإ مع مطلوبا ھذا وكان الخلیج، ودول السعودیة تجاه العربیة ھاتبوصل تحولتو
 الشرق قضیة حل أوراق لوضع كتمھید  العربیة" الثورة" دول ال  العربیة" ةروالث" دول مع خاصة عالقات قامةإو
 كسر" مقولة تحت القدس، ةزیار حیث من ألمریكیةا طریقةال على بالسالم بالقبول نتھتإ التى أمریكا ید فى ألوسطا

  .دیفید كامب اتاتفاقی وتوقیع ،"النفسى الحاجز

 صاحب وما معھا، العربیة الدبلوماسیة العالقات وقطع ،ازحینإلا عدم ةبكتل مصر صالت عفض - بالطبع- ذلك عن نتجو
 الحضارة صاحبة مصر تفرد على والتأكید والعروبة العرب على خطبة فى السادات جانب من شدید ھجوم من ذلك

 بعالقات فظتتح التى بالدول قویة بعالقات فاحتفظت لیو،یو ثورة سیاسة تناقص جدیدة فریقیةأ سیاسة مصر تنبوت .العریقة
 وجمدت السوفیتى، تحاداإل مع قویة عالقات تربطھا التى تلك أو التقدمیة بالدول عالقاتھا فترتو أمریكا، مع وثیقة

  .الوطنى التحرر بحركات عالقاتھا

 حیرة فى الشاب من كامل جیل ووقع الطرق، وافترقت الساداتیة، التوجھات ظل فى  –كادت أو– یولیو ثورة تعیب وھكذا
 والحراسات والحاجة الفقر تعنى أنھا لھ قیل ثم أفضل، تقبلمس لبناء ألمثلا الطریق ھى شتراكیةاإل أن تعلم أمره؛ من
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 العروبة أن لھ قیل ثم والوحدة، التحرر فى العربیة ألمةا آمال حقیقتل طلیعى دور ذات عربیة مصر أن تعلم والقھر،
 وأمریكا العالمیة مبریالیةاإل مع تتعارض مصر مصالح أن تعلم  ،ھاتذب نسیجا تجعلھا خصوصیة ذات مصر وأن بةأكذو
 تعلم ون،جنو حماقة معھا التناطح وأن الصدیقة أمریكا بید  - ألوراقا معظم– ألوراقا أن لھ قیل ثم الخصوص، وجھ على

 أفضل والتعایش" خیر الصلح" أن لھ قیل ثم حدودا، تعرف ال وسعیةت أطماع ذات وأنھا للعرب لدودال العدو الصھیونیة أن
 بل والھدف، الدلیل فقدان كلھ لذلك المنطقیة النتیجة فكانت .المعجزات تحققت نكسرإ ما ذاإ" نفسى حاجز" كلھ ألمرا وأن

  .العنف صناعة إلى تؤدى سمات وكلھا والضیاع بالیأس واإلحساس نتماء،إلا وفقدان

  :1السیاسى العنف میرةخ
 الحركة إجھاض على السادات عمل ،1971 مایو 15 نقالبإ بعد الجدیدة سیاستھ لتقبل المصرى لشارعا ةیئلتھ طریقھ فى

 المریر بالنقد فلتح) المباحث أجھزة فیھا ینشر ما ترصد كانت التى( الجامعة فى الحائط مجالت أن خاصة الطالبیة،
 التعلیم مجانیة كانت .أمریكا ینبو ھبین المكشوف والغزل العدو، مع بالمواجھة یتعلق فیما السادات أطلقھا التى للمبادرات

 فكانوا العام، والقطاع الدولة وموظفى والفالحین العمال من الكادحة الطبقات أبناء من جاءوا بطالب الجامعة إلى دفعت قد
 وبعض أوربا إلى السفر على الطالب جیعتش طابع إلجھاضا خطة تخذتإو .المصریة الجماھیر ضمیر عن یعبرون بذلك
 قروض لھم فصرفت السفر، فى الراغبین مھمة لتسھیل جراءاتاإل تخذتإو الصیفیة، العطلة خالل للعمل العربیة البالد

 والكسب، العمل حلم یتحقق أن دون الطلبة من آلالفا عشرات سافر وعندما السفر، تذاكر قیمة تغطى الطلبة بنك من
  .علیھم الجماھیر سخط ثارةإل الصفات بأبشع ووصفتھم الطلبة النظام كتاب أقالم اجمتھ

عاده أ وقد( الجامعى الحرس لغاءإ عن الناشئ النسبى اللبرالیة جو وفى لھا، برید لما واعیة كانت الطالبیة القاعدة ولكن
 سیاسة شعارات الطالب فیھا فعر ،1971/1972 شتاء فى الطلبة تحاداتإ نتخاباتإ أجریت) بعد فیما أخرى مرة السادات
 إلى المر النقد ووجھ الشعبیة، التحریر وحرب العسكرى بالتدریب وطالبوا أمریكا، مع وللتعامل السلمیة راتدللمبا معادیة
 وخاصة العدو، مواجھة عن تقاعسھا الحكومة على ونعوا .زوجتھ وتصرفات السادات، یعیشھ الذى المترفة الحیاة أسلوب

  .الموقف سكون یتحرك أن دون العام نتھىوإ المعركة، عام الحسم، عام 1971 عام أن –مرة غیر– أعلن السادات أن

 فى البالد عوض جراءاتإ تخاذإب الحكومة فیھا طالبوا یوما، 11 ستمرتإ عارمة مظاھرات فى فخرجوا الطلبة صبر ونفذ
 ھیة،الترفی السلع نتاجإ ووقف الصغیرة، األسلحة صةوخا السالح نتاجإ فى الحربیة المصانع وتوسع الحرب، قتصادإ حالة

 شعبیة، اتیمیلیش لتشكیل للجماھیر العسكرى عداداإلو العام، القطاع قیادات متیازاتإ منو ألجورا فى التفاوت من والحد
 التحریر ظمةلمن المطلق والتأیید الجامعة، داخل التعبیر حریة واطالق الصحف على الرقابة بالغاء التعبیر ةیحر طالقإو

  .والعمال طلبةال من تقلینعالم عن إلفراجاو الفلسطینة،

 بیانات، شكل فى صدرت نھاأو ومخاوفھا، المصریة الجماھیر ھموم عن صادقا تعبیرا عبرت المطالب أن المالحظ ومن
 الحركة قادت طالبیة منظمات وجود یالحظ كما ،"للطلبة الوطنیة اللجنة" أصدرتھا التى الطالبیة الوثیقة صورة تخذتإ ثم

 الوطنیة اللجنة وأخیرا مصر وجماعة حسنى داوج وجماعة الفلسطنیة الثورة أنصار وجماعة الشباب منظمة أعضاء منھا
  .الطالب صفوف بین الیساریة للقوى وطنیة جبھة بمثابة كانت التى للطلبة

 ،یةالباكستان–الھندیة الحرب صاحب الذى ىوالعسكر السیاسى" الضباب" إلى المعركة قیام عدم السادات أرجع وعندما
 بابض فى اقغار تصوره للسادات ریةیكاریكات رسوما عةمالجا أسوار على الطالب ورفع المظاھرات حدة زادت

 القاھرة جامعة حرم إلى بالحضور السادات طالبوا الذین الطلبة ثائرة تھدأ ولم والسخریة، بالتجریح تتناولھو الحشیش،
  .لمناقشتھم

 ألمنا قوات فحاصرتھم القاھرة امعةج داخل تحصنوا قد الطالب كان بالقوة، الطالبیة الحركة عقم السادات قرر كذاوھ
 علیھم، ألمنا قوات ھایتلق التىن نفس القذائف یبة التحیة بمثلھا مستخدملقى رجم الطلبة، فرد الط "الزلط" واستخدمت

 اتلوإحو عىالجام الحرم خارج الطالب ندفعإف الطلبة، زعماء على لقبضا تقوأل الجامعة حرم القوات تحمتقإ الفجر عندو
  .تفریقھم ألمنا تاقو ستطاعتإ حیث التحریر میدان

  ،الطلبة مطالب مؤیدین السادات إلى رفعوھا عریضة وافوقع طلبة،ال مع والفنانین والصحفین الكتاب من المثقفون وتضامن
 تنظیم أمانة من صحفیاو كاتبا 123 فصل على أقدم أن الإ السادات من نكا فما الشباب، قضیة خطورة على وأكدوا

 فى الكتابة ممارسة من الكتاب بعض ومنع تماما، آلخرا البعض فصلو ستعالمات،اإل ھئیة إلى ھمونقل شتراكىإلا تحاداإل
 أمام سیاستھ حقیقة تضحتوإ السادات، بھا تشدق التى المؤسسات ودولة الدیمقراطیة دعاوى بذلك نكشفتوإ الصحف،

  .والعالمى والعربى المصرى العام الرأى

 بینما الیسار، ائلفص من رھمیوغ والماركسین الناصریین من الطالبى الیسار قیادة تتح –حینئذ– البیةالط الحركة كانت
 حلقات على رفتقتص سیاسى، موقف تخاذإ فى نفسھا تورط أن دون الطلبة صفوف بین تعمل" سالمیةاإل الجماعات" كانت
 شتباكاإل مث الیسار، مع المؤقت بالتحالف السیاسة لعبة تمارس بدأت عودھا إشتد ذاإ حتى الدیینة، والدروس القرآن تخفیظ

                                                             
 .1987، دار سیناء للنشر إستفدنا ھنا كثیرا بالمعلومات التى أوردھا األستاذ عادل حمودة فى كتابھ الھام: الھجرة إلى العنف 1
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 منتصف فى القاھرة جامعة الطب كلیة مظاھرة( الجرحى من من اعدد تخلف شھیرة معركة فى الیساریین الطلبة مع
 من غیرھا أو اتالحری أو الصھیونى العدو من الموقف تتناول ال بھتافات میةسالاإل الجماعات طلبة فیھا ھتف ،)1972
  ".سالمیةإ سالمیةإ...  غربیة وال شرقیة ال ... اكبر هللا" ھتافاتھم كانت فقد الطالب، حركت التى القضایا

 فى ألمنا قوات طتتور أن دون البعض ببعضھم الطالب ضرب یحققھ ما إلى السلطة أنظار لفت الحادث ھذا أن ویبدو
 أسالیب تباعإ على وشجعتھم ومعنویا، ادیام ھمتودعم ،"سالمیةاإل الجماعات" طلبة حتضنتإف الطلبة، مع مباشر صدام
 .المتفرج موقف الشرطة  قوات وقفت بینما والعصى، والجنازیر البیضاء باألسلحة الیساریین الطلبة مواجھة فى فاشیة

 والمعنوى، الروحى للتدریب صیفى معسكر متنظ القاھرة بجامعة" سالمیةاإل الجماعة" بدأت 1973 صیف  من ا عتبارإو
 التأثر عن وتبعدھم بالسیاسة، ھتماماإل عن الشباب تصرف أن أمل على والمعنوى المادى ودعمھا السلطة برعایة خطیت

 الجماعات ستفاداتإ بینما .لمصرىا للمجتمع ألصلیةا القیم ومجافاة حادواإل بالكفر وصفت التى الیساریة تجاھاتباإل
  .لحركتھا لالزمةا الكوادر عدادإ فى المعسكرات لھذه السلطة دعم من سالمیةاإل

 الطالب راع فقد سالمیة،إلا الجماعات أحضان بین الطالب من بالمزید لتلقى 1974 عام منذ نفتاحإلا سیاسة وجاءت
 مع جتماعىإلا التوافق عن وعجزھم والغالء، الترفیة السلع ىعل قبالاإل) ریفیة أصول من جاءوا من وخاصة( الفقراء
 أحیانا وبالمجان رمزیة بأسعار الدراسیة الكتب لھم قدموا تجنیدھم، سالمیةاإل الجماعات كوادر على فسھل المدینة، مجتمع
 مصادر مولتھا یةماد خدمات من ذلك غیر إلى الطالبات لنقل أتوبیسات وخصصوا أحیانا، والمالبس السكن لھم ووفروا

  .سالمىاإل التوجھ ذات ةلثروا

 منھ عانى الذى النفسى التمزق لعب وإنما سالمیة،إلا الجماعات إلى الطالب ابذتجإل یالً بس وحدھا ماتدالخ تلك تكن ولم
 تم ما كل ضد المنظمة الدعایة مخض وفى السادات، ید على الوطنى المشروع تصفیة بعد ختیارھمإ حسم فى الشباب

 وجاءت التناقضات اإلجتماعیة الناجمة عن  الدلیل وغرق فى الحیرة، فقد قد الشباب كان .الناصر عبد ید على ازهنجإ
 سھال صیدا صبحأو والنفسى، الوجدانى ألمانا واحة ینالتد فى فوجد تراب،غإلبا عمیق حساسإب لتصیبھ االنفتاح

  .سالمیةاإل للجماعات

 ،1977 عام كان حتى بھا صطداماإل تحاول ولم إلیھا، السلطة حاجة من ستفادةاإل سالمیةاإل الجماعات أحسنت وھكذا
 تضانإح ستفزھاإو بھ، تحلم الذى سالمىإلا المجتمع بناء فى سالمىاإل التیار آمال یرانیةاإل الثورة نجاح أنعش عندما

 نتقادبإ سالمیةإلا الجماعات ھرتفجا أرضیھا، فى قامتھإ ورفضت عنھ تخلت أمریكا تھفیلح أن رغم یرانإ لشاه السادات
 یقاعإ فتصاعد ،بھ تصطدم وبدأت معھ تحالفھا فأنھت النظام، إلى حاجة فى تعد لم بأنھاو بقوتھا، ستحوأ السادات، قفمو

 فاذا لخدمتھ، سخرهسی أنھ منھ ظنا مالقمق من المارد خراجإل سعى كمن كان الذى السادات، بإغتیال الذروة بلغ حتى العنف
  .العنان لھ أطلق بمن صفیع بھ

  :الشعبیة اإلنتفاضة
 حربیة معركة حقاً  سیخوض النظام أن یصدق أحد یكن فلم ،1973 اكتوبر حرب أعقاب فى السادات حول الجماھیر لتفتإ

 ألداءا وكان .ألمریكیةا المتحدة الوالیات ود وخطبھ السادات أطلقھا التى السلمیة المبادرات إزاء الصھیونى العدو ضد
 نتائج ستثمارإل سعى السادات ولكن .الجماھیر نفوس فى لألمل جدید بعث بمثابة الحرب تلك فى المسلحة للقوات لرائعا

 حتافناإل سیاسة كانت ثم ومن أمریكا عم ستراتیجیةإ بروابط مصر یربطو والغرب، أمریكا نحو میولھ یخدم بما الحرب
  .یولیو ثورة أقامتھ الذى جتماعىاإلو قتصادىاإل البنیان –رأینا كما– ستھدفإ ىتال

 وأخذت ، طردةضم بصورة سعاراأل فارتفعت للعیان، واضحة سوءاتھ بدت تاحنفاإل على سنوات ثالث ضاءإنق وبعد
 لم بصورة تتضح قتصادیةاإل التبعیة معالم وبدأت الدولى، والبنك الدولى النقد صندوق ضغوط ومعھا التراكم فى الدیون
 الرأسمالیة ونمت قبره، فى مثلھ ملیتمل –أیضا– حرب طلعت جعلت بل قبره فى ملیتمل دهوح الناصر عبد تجعل
 كما ،الدخل محدودى یستفز وردهتسالم بالسلع السوق غراقإ صاحب الذى الجدید ستھالكىإلا النمط وبدا ،یةلالطفی

  .السادات عاشھا التى الخاصة الحیاة نمط استفزھم

، فإستجابت حكومة ممدوح سالم لضغوط المؤسسات المالیة الدولیة، وإتخذت اسیةألسا السلع دعم على الدور وجاء
 واألرز، والشاى واللحوم الطحینیة والحالوة والسمسم والذرة كالدقیق قرارات برفع أسعار بعض السلع الغذائیة األساسیة

 كرسوم المباشرة غیر الضرائب فى زیادة القرارات وتضمنت ألقمشة،او والملبوسات البوتاجاز القرارات تناولت كما
 من المستھلكون یتحملھا أعباء وكلھا الجمركیة، الرسوم وزیادة السلع، من للكثیر ستھالكواإل نتاجإلا ورسوم ةالتمغ

  .الشعب مجلس على عرضھا دون 1977 ینایر 18 صباح القرارات تلك صدارإ وتم .الشعب جماھیر

 المسئولون یصنعھا التى ألملإلقتصادیة، وتتناول خبزھا الیومى من عجینة اإلى تحسین األحوال ا تتطلع الجماھیر كانت
 أمریكا مع الوفاق ومایجره السالم، ظل فى العمیم رخاءلبا تبشر راحت التى ألقالما وتصنعھا المتتالیة، تصریحاتھم فى

  !  اذھب تمطر أن توشك السماء وكأن ألمرا وبدا مصر، على تتدفق ومعونات أموال من والغرب

 الفقر تكریس نذر یحمل) ینایر 18 صباح( الغد ذلك جاء حتى عود،والم الغد فى أمال المعاناة على الجماھیر صبرت
 ظھور من أسابیع ثالثة عن یقل ما بعد" القومیة" الصحف القرارات وتصدرت .العیش وضیق المعاناة، وزیادة والحاجة
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 تزید التى وأسعارھا المختلفة، المالھى فى السنة رأس تاسھر عن الصحف صحفات نفس على ستفزازیةاإل عالناتاإل
  .المطحونة المصریة ألسرا مالیین من أسرة میزاینة عن

 علىر تقص لم والطلبة، العمال فیھا شارك تلقائیة سلمیة مظاھرات صورة تخذإو الشعبى، الغضب بركان انفجر وھكذا
 ستقراءإب ینعنیالم أذھان إلى أعادت سوان،أ حتى أیضا ألخرى المدن وبعض االسكندریة شھدتھا بل وحدھا، القاھرة
 ألزماتا تحتدم عندما المختلفة، التاریخیة الحقب فى المصریون بھا قام التى العارمة الشعبیة نتفاضاتاإل تلك مصر تاریخ

  .الناس على الجوع شبح ویخیم قتصادیة،اإل

 دار حیث المركزى ألمنا قوات لھم صدتفت ینایر، 18 احصب المظاھرات شرارة أطلق من أول ھم حلوان عمال وكان
 مجلس  تجاهإ فى الطلبة ركتح الظھر وعند .الرصاص مواجھة فى الحجارة العمال فیھ ستخدامإ الطرفین بین حقیقى قتال

  .المدینة وسط الرئیسة والشوراع المیادین فى المظاھرات شرتإنتو الشعب،

 من العدید عمال یھاإل نضمإ یراین 18 صباح غاضبة مظاھرات فى البحریة الترسانة عمال خرج سكندریةاإل وفى
 ألسعارا رفع قرارات على حتجاجلإل بالمنشیة شتراكىاإل تحاداإل مقر قاصدة المدینة وسط إلى طریقھا تقش الشركات،
  . المركزى ألمنا قوات لرصاص الجمیع وتعرض الطلبة، الیھم وانضم ئھا،بإلغا والمطالبة

 تعرفھ لم السلطة من ادجدی موقفا الضحایا سقوط علیھ ترتب والذى السلمیة، المظاھرات بھ ووجھت الذى لعنفا وكان
  ،المضاد العنف اإلى تتجھالخاضعة للسیطرة البریطانیة، مما أثار ثائرة الجماھیر وجعلھا  الحكومات عھد فى إال الجماھیر

 جتماعىاإل التناقض رموز إلى تجھتإ كما فإقتحمتھا وحطمتھا، )إلى رموز السلطة (أقسام الشرطة غضبتھا فى تجھتإو
 التى المظاھرات ستمرتإو .التجاریة والمحالت الخاصة، والسیارات والسینمات، اللیلیة، ندیةاألو المالھى ؛الصارخ
 إلى الجیش نزول بعد إال ألمورا تھدأ ولم سكندریة،اإلو بالقاھرة  )ینایر 19( التالى الیوم فى وتدمیرا عنفا إزدادت

 یولیو كان یھدف حمایة الشعب 23لیلة  الجیش فنزول الموقفین، بین ناوشت ،1952 یولیو 23 لیلة منذ مرة ألول الشوراع
 وفى .الشعب غضبة من النظام لحمایة جاء 1977 ینایر 19 مساء نزولھ ولكن جتماعیة،اإل لةاالعد بین وتحقیقمن الغاص

  . الشعبى الغضب بركان ترفج التى القرارات الغاء مةالحكو أعلنت نفسھ الیوم مساء

 صدور فى یجیش عما تعبر یب،خروالت عنفال إلى القمع ھاعیدف أن قبل السلمیة المظاھرات سادت التى التھافات وكانت
 فاتاالھت من ألكبرا بالجانب ىحظ العشوائى فتاحنإلا سیاسة عن الناتج جتماعىاإل تناقضفال ،واضحاً  تعبیرا الجماھیر

 الطلبة حناإ....  مرتاح مش جعان الشعب فتاح،نإلا حرامیة یا ...... العیش رغیف یاخدوا ینیجا ،یشالخ لبسنا كفایة شم(
 الشعب بكره فلوسك لمى أمریكا یا( أمریكا على الجماھیر سخط الھتافات صبت كما ،)المال رأس تحالف ضد العمال، مع

 تضمنت اكم الساخطة، الذمیمة النعوت من بالكثیر سالم ومدوح مرعى وسید داتالسا الھتافات وتناولت ،)یدوسك العربى
  .باألسعار ألجورا وربط التعبیر، وحریة ألحزاب،ا بتعدد المطالبة

 شدیدة بمرارة یذكرھا –وفاتھ قبیل حتى– فظل العداء،  بالغ الشعبیة نتفاضةاإل لھذه السادات فعل رد نجد أن عجب فال
 قیادات وبعض یةسومارك ناصریة عناصر على القبض لقاءإ فتم بتدبیرھا، الیسار ویتھم الحرامیة ةنتفاضإ بـ ویصفھا

 سنوات وثالث سنة بین  وحتتر لمدد بالسجن منھم 19 على حكم متھما، 176 عددھم بلغ للمحاكمة، قدموا التجمع، حزب
 ارقونغ الشعب ھذا أوالد بینما.... .."  نھأ كمالح حیثینات فى المحكمة وأعلنت المتھمین، باقى ببراءة المحكمة وقضت

 الحكومة تصدرھا بقرارات اجأونفی  –غرة حین وعلى– ابھم إذا مساء، صباح عالماإل أجھزة ھاتبث التى ألملا بحار فى
ال زلزل ھكذا دون إعداد أو تمھید. فأى إنفع الیومیة، وأقواتھم حیاتھم تمس التى األساسیة السلع من عدید أسعار بھا ترفع

 تأصیب أسعار وین ثابتة دخول بین یوائموا أن الدخل، محدود عظمھممو الشعب، ھذا لِ جُ لِ  أین قلوب ھؤالء الناس؟ ومن
 وتلقائیا ایقتواف الخروج ھذا وكان .دینایموال الطرقات إلى مندفعة تخرج الشعب ھذا من الھائلة باألعداد واذا ؟بالجنون
 وحطمت الرجاء وأدت التى راراتالق تلك على وغضبھا سخطھا معلنة زاحفة درةھا تتالحم الجموع بھذه واذا ،مخضا

واآلالم  والغضب متأجج ھذا لھا أنى ولكن النظام، على وتسیطر الجماح تكبح أن ألمنا جھات وحاولت .آلمالا
  مھتاجة...."

 إلى وأضاف ،)والطلیعة الكاتب مجلتى( الصحیفة منابره فأغلق الیسار لتصفیة ذریعة ألحداثا تلكالسادات من  وإتخذ
 فى یشارك أو سرى تنظیم فى یشترك من لك على المؤبدة الشاقة غالباألش تحكم جدیدة قوانین ستثنائیةاإل القوانین ترسانة

 وأخضع بالسیاسة، شتغالاإل طلبةال على وحرم الجامعة، إلى الحرس وأعاد .تخریب أو تحریض أو إثارة عملیة أى
  .الیساریین الطلبة زعماء عتقلإو التدریس، ھیئة أعضاء من" رواد" لسیطرة ةالطالبی تحاداتإلا

 عاتامبالج الطالبیة حاداتتإلبا نفرادإلا ستطاعتإ التى سالمیةاإل الجماعات"  أمام الطالبى العمل ساحة خلت وھكذا
فرض جوا من اإلرھاب فى أزرھا، وبدأت ت یرانیةاإل الثورة تشدّ  أن بعد بالسلطة متإصطد نأ لبث ما ثم الرئیسة،

 ... ألقباطا بالطلبة تحتكو ،بالحجاب الطالبات تلزمو والطالبات، الطالب بین وتفصل الموسیقیة الجامعات، تمنع الحفالت
 التیار جانب من العنف وتصاعد .سبیلھا ممارسات. ورفعت سالح التكفیر فى وجھ كل من یعترض من ذلك غیر لىإ

  )،1979 یلابر 26( دیفید كامب تفاقیتىإ برامإ بعد حدتھ وزادت) 1977 نوفمبر 19( للقدس تالسادا ةرزیا بعد سالمىاإل
 أفرز الذى التیار ذلك الجامعة، راأسوخارج  سالمىإلا بالتیار مترتبطة سالمیةاإل الجماعات أصبحت عندما وخاصة

  .ساداتال غتالتإ لتىا الجھاد وجماعة ،)والھجرة التفكیر( المسلمین كجماعة تطرفھالم الجماعات
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  :التاریخ عبرة
 الذى بالقدر الموازین ختلتإ فكلما .العنف وصناعة جتماعىاإل قتصادىاإل الواقع بین الجدلیة العالقة للقارئ یتضح وھكذا

، قتصادیةاإل ألزماتا حتدمتإ اذا حتى النفوس، فى السخط ختمرإ المصریین، بین الدخل توزیع سوء علیھ رتبتی
 طابع تتخذو الجماھیر، غضبة عن تعبر التى التلقائیة الشعبیة اضاتات اإلجتماعیة صارخة، كانت اإلنتفاقضوأصبحت التن

  .الكادحین كد ثمرة من ألكبرا بیبالنص أثرتتس التى جتماعیةاإل القوى ضد الموجھ التخریب

 فى الجماھیر آمال عن یعبرو الھدف، یحدد الذى السیاسى المشروع غاب كلما العنف نحو تجاھاتاإل نمو یتضح كذلك
 أحاطت التى الصعوبات خالل بوضوح تجلى كما البریطانى، حتاللإلا ظروف فى بوضوح ذلك تجلى والرقى، التقدم

 وطموحاتھا، الجماھیر آمال عن یعبر المعالم واضح نھضوى مشروع ھناك كان وعندما . الوطنى ستقاللاإل بمشروع
  .السیاسیة الساحة عن العنف غاب

 ضد العنف أعمال فوجھت ستبداد،اإلو ألجنبیةا الھیمنة قوى -معظھا فى -  فتستھدإ العنف اھرةظ أن المالحظ ومن
 ألھدافا فى فرطوا من ضد وجھت كما الحدیث، مصر تاریخ شھدھا التى التاریخیة الحقب معظم فى ألجنبىا الغاصب
  .الغاصب حتلمال مع وتعاونوا الوطنیة

 شھدت التى الحقب فى المصریة ساحةال على برزت التى رھابیةاإل ألعمالا من یخل لم الحدیث مصر تاریخ أن على
 تأثرت بعینھا جماعات ید وعلى الوطنیة، ألمانىا تحقیق عن السیاسیة للحركة التقلیدیة القیادة عجز نتیجة سیاسیة أزمات

 وفى .أمامھا الساحة یخلى شخصیاتال بعض غتیالإو الخصوم رھابإ أن نتظو بعینھا، تاریخیة ظروف فى بالفاشیة
  .إزاءھا الجماھیرى الفعل رد یمثالن شمئزازإلوا ستنكاراإل كان رھاب،اإل الجماعات تلك فیھا مارست التى الحاالت معظم

 وبین وقبولھا، الجماھیر أییدتب دائما یخطى كان والذى الغاصبین، ضد الموجھ الوطنى العنف بین واضحا الفرق نجد وھنا
 إلى الجماھیر نظرت فقد تنكارھا،إسو المصریة الجماھیر ستھجانإ موضع دائما كان الذى صورة بشتى السیاسى برھااإل

 بینما الوطن، أرض على ألجنبىا الوجود رفض عن وتعبیراً  المستباحة، الوطنیة للكرامة ثأراً  تبارهعإب الوطنى العنف
 بالقوة الناس على معینة نظر لوجھات وفرضا عتقاد،إلا وحریة الرأى حریة على عدوانا السیاسى رھابإلا عتبرتإ

  .ستنكارإلوا باالشمئزاز وقابلتھ ، تأییدھا عنھ فحجبت ، یةالوطن للوحدة وضربا الغاشمة،

  


