
ا!ئاض!لل!

وا!فمال!ضت

اوضي!هـ

و!يرلمح!بالابقمجما

مخض،لفيع،؟تيةا)ضا!ساندائمإالتاررخسجسحل

ابرزمنوأحدالذاتباوالالستعمإرالامبريالصةضدالنضال

ارهـزهاتكنلمان..العصرهذافيالوطنجمةالتيارات

.الاطلاقعلى

وظلاله،صكالهنشبا،عمارالاستفدالنضالانذلك

صؤدصصسهاصجاةطوالزشاطهافيالالساسيلخرواهوكان

منذ،لىصةالسجمسرحعلىعبدا)ضاءسلجماالخالدالزعيم

..0791لسبشء-ر28فيوفاتهحتى؟591إول--و23

بعدخلفش"التيالقيصصادةالاسالصصي-الخطالبزلاوهو

."فاتهو

فسيمااؤرزتهتنحصرل!-وطنيكتيار-قيمتهاانكما

هـ-ةوالىاتتجرتأوءخلمىقيكلةلهاكانعمليئء!ةامومن

فلسفةهـ-نءت"صدرتفيم!اايضاوابرها.،وعمصقة

-هـ،جعلت،خصوصيهملامحمنبهاتسمتوما،خاصة

الثوريالصراثا)ىصحنيةواضاؤ"،اصيلاتج،را-بحق

كلها.لآللا؟سان!

-ء،هىرمن/"صرالكالحلصاصدرقدالحكمكانواذا

القوىل3وصن..تجةالوطالءربيةالامةوموىشعبنا

اخشلملأؤطعلكماالعالمفيوالتقدمالحريةاجلكلنالناضل"

..التقديراوللاثصادةمجالايتركلا/ر،-!..ا.زلجاهاتهما

هـ-نالجانبلهذات!صدىلكا.زبرء؟-نمااق!صىؤ،ن،

بته،بتجرصةلخاااللامحابرازإحاولانهـو،4رالناصر

..الاستعمارضدالنضالفي

لكنني..-رللكث-زلللا-اجيحشامروهو

..يدشدبتركيزلهحاولسأ

،**

ع!دالناصر،جمال!ؤ،)،،اتيااالاولىا)كل!اتمن-ا

للموقفالفكرر-"الارضيةالفورعلىرتبجناننستطيم

منهاانطلقالنصفيوالمفهومات،الاصتعمارمنالناصري

:ضدهنضاله

وهو،لشعبناص!صيالرزصالع!دوهوفالاسصعمارلى*

تعانيالشيوأ،تكلاتالتخإءطكلمناالأساسيالسبب

..دلبصلملأامنها

بالتحررالا،العرريللعا)ماو،لصرخلاصولا*

الحقيق"فيهولار"..صورها*لا،دىصشعارمنالكامل

لهايضع"الذيوهو،العربجةالبلادسياسة!ىالمتحكم

يوتماماذلكتجلىوقد"مواًجهنهامنيحرمهانمزوالمآ

لا!هيونية،داسطىنتسليممنارت!اءالعدسمطينيةالقضية

..!،!اعاممعهاهز)-"لخربالعرلي!4ولاللىدفعالى

لثصفيعرلييبلدكلفيألعربيئالصصيالصصهفيوالتحغ

ؤلممهصفة"-لخسرانلي،ئماأدلعربايصبببما،الصوالا

."ةلثورا

!191تورةرمدخاصة-ل!أقدالالدمتعماران*

تتمثل،"مزيفوطنية،تفتلاوراءالتخفيالى-م!سفي

رجعيةوأحزاب،وهمقيأطيةي!وررود،روحليئحكمنظمفي

قطاعيينامنا)رجمحيةلطصقاتامنحلفائهوراء.سمتراي..

والسبيل.فاسدةوعروش..--نطفيلرأسمايى-نوكبار

اعقابوفيقبيل-الانالاستعمارعلىلأقضاءالوحيد

،الداخلإةركائزهبضربالات،زىلا-ا52!عامالثورة

الوطنيةالسلطةتوجيهثم،الساطةمواقعمنوطردها

يقهراندلاالذي،الاستعمارضدللنضالطاقاتهابكل

الوطنيةالحركةوانادخلياعزلإز"طالماالنهايةفي

..الخإفمنالضرباحتمالاتمنزخلصت

الامحمارالاستعلىالقضاءيمكنلاانهوج!زالقد)ا

لت،وكانت،الداخلإةالجبهةفياعوانهعلىالقضاءبعد

علصزقضيأناور--طاءتالشيماالهـولفيحدثتامثلىة

واناءكرنبالتخلصربدأتفانها،رلم!دهافيالاستعمار

زرهـ-زانلتصمتطيع-ةالداخلجبهتهاوزقوبةالمستعمر

"..الحتلضدواحدارج،5فيجهودها

فيونشرتاضاصرعبدالجماكش-ها-االخورةقصةمن-

35ررصنةيوليو22يومالصباحيةالصحفاحدى

منينطلقاند"بدلاالاررصتوره،رضدوالنضال*

قف!و!نوليس..الحريةجانبالىمبدئيموقف
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نأردؤلملإ-ولذلك..المساومةعلىيقومازانياوانتهازي

وهـ-ةالمشرغبرلكاما-"ايةرالحى:ضحاواالشعاريكون

لي،ل-سمب-4قفالموذاتاتخاذؤتالوزفمروؤي..للوطن

ين.للاخر

كازتفلقد،"الصرفيالوطنيئل-ركةبايض!لمقوؤجما.

-،ولاتالمص3-لافسمادفيتمسممدائ!ةمشكلةهناك

الاحش-لملأللونسودبال-سهةنت-جةالىللوءمولتمتالتي

..الاجنبى

ؤصهاوزس-كمهانف-مصرتحتلليريكاني،كازت

فيليونازجوالبرالىمالىمةكانفؤلمد،ذلكومع..بالكاكلل

ءا-ىالسمب،دةفيابررط،ز"،شركاءازهميتصورونمصر

ر،!-م-تمورحدالىبعضهمذهبلقدبل.للسودان

هي4!المحسا)!سيادةان-واسماهـلىعليمح!دفتوحات

)سوداناوزترك..تخرجانلمجببريطاف،وانالاصل

لمصر!

ليممتطيعونلالمبئلذالاءووؤ.ومضصحكاليجاغرقفامووكان

ل:إ-دمست?ريناركوؤوأنليريدون،رادهمبةحرامتلاك

اخر!

الالتورء،ر؟4رطازيابركازتمفاوضاتكلفي،وهكذا

وزجعل..المنشمارؤنيكالعقدةالسودانموغموعتضع

الىالوءمولةالنهافييرفضالذي!والمحسيالمفاوض

الى-:ط--رةتأكىدعلىازعاقايي!علقكانلانه..نتائج

..السودانعلىيةالصر

-وازيالبرجإحلء!االمث!لالمفاوءى،ذلكلكن

علىوالسودانصصرفيالخاءمةالاطماعصاحبالاقمطاعي

ولايديتقطع:"مثلشعاراتزحت،كان...السواء

مصرفياالجق،ءؤرصةلبرإط،ز-،يعطى،"ا)ممودانيقطع

..معاوالسودان

الحرإيغوضيةانوادركت..ر!ل-وثورةجاءتثم

عنيداؤعوانبدلاضهحرعنليدافعمنوان..واحدة

.الوجىددئيال!قفالموهوفهذاً..ل-نالاخرحرية

ويهاتط،لبهـ،-ا!25فمبرزو-يطانى،لبرمذكرةفقدمت

الغمثبرلآممنن.برإرم..لورودانلنسبةباإوقفابحسم

يرإد.الذيا(ئعحومص.!أدهـطكاز!إرصقن!مهالسوداني

مشكلى4،توازت.ؤواؤقت،)ر)ط،نب،د!فيواهـقط

..5391فبراربىا؟قبةازفاقىعبشوتماهـ،السودان

النململأء:رطازياوبرصسر-نواضحةالقضبةواصبحت

.كاهـلوبال..فورامصرعن

ص-ن.ىثم،ملمحردلب-لىالاسشوو،رضدوالنضاأم*

..احىتلاا"قواتاوال!-مكريوجودهمنالشحىرراجل

والفكريةةالاقشصمادوجودهمظا!ركلضدنضالهوانما

امزمك-كلضدنضالانه.مدا..-"ال!هالىوقبلها

انخداعهناكليسو..استغلاليعالميكنكام4الامبريالمب

:بال!عورب،5نواباهفي

فيهاال!سيالمواطنيةتؤوصانماتماؤون!صد)-زالانج"

اماميدعون،-انفمالبلدهذافيوزءوذهملقوتهماضعاؤ!

التيالاممفيالحياةمستوىرؤعءإكا.إعملونإ،نهمالحالم

نايسمكنولافهمهيمتحىلمنطقوهذا،ارضهارجتلون

العالمو!وهذا"..كثيراوؤليلفيال!ورلمعيتفق

علىالهمغمرةالمثمعوبيساءداز"قهارابوصلن!ايضال!و

!ساهـدوانه،تراهالذقيالحكمواختبب،رصحميرهاإرتقر

..تشهـضانءلىالتخلفةالامم

"ونالاؤ:"ب-العروؤءالأادةاعتبره؟لملأمهذا))

،تنام)كيالسمتعبدةالشعوبلتخديرالغربعالميصدره

وحشىىتقولاصحىعييى،،هـجطرالحراالعالم!ذايظلو

..منهالتخووالىزسعىلاوحشىوج!"فيتقفلا

نمسماو،متتج،تهميجواترقااالىوزضاوليصتبرنهما"

نأيعطوو،ولالي-،ئهملاصا:همزهاليوردمووقونيسرولينهبون

..تفإ-لوضلال3كلوكلاما،إةخلاادوعو،منهىبدلا

از،-التؤوالحححة!لى3ان:ةاولل!امرير*ااوا!كل*-م))

تنىاعاومثرتتفيذعلحماناءلىورمشما.مغماورقستعملبت،

أيالصحالمستوىؤ---عرعلىزحهلازها.جبةالانظ

تحش-،جالتيالإممفيفيوالثقااًلاقتصاديوءيالاجشماو

..ذلكالى

الثورةقى،مصنشهراء-ساررعةبعداولاءنصنوه،"

وكلهـحاوعودكلهـافانها،شيئان!مدقولم،شيئازرلم

.."بهتانوكلها،خداع

-5391ؤءجرزو2.-الؤهـجليء:ياخط،بصن-

علىنركزانمنه،ليمنا،واضحةكلماتوهي

يلأ:طوجدلااثارتالتفيالضقط-بعض

لطىيع"رومبكء!مبقادراكبجلا?نتكشمفؤهي-

دض،ضماهـلةمعركة:،رهاباعترالاسشعماضدالمعركة

-دوالع-"يطاؤيارر))..كلهالاستع!ابىيالمص!مكر

،((اءراإلما!ااو))،((1ا!فوئياو)1-تلمدئذالثرالب

..((ام!ر!إءو))

الولاباترونيرةاخاءساقة،مولنر--نو!ي-

اءمراندم،..-هـيدا)بسالتحديد4وجعلىالمتحدة

الصورةحى،ذمنؤخرذفيالز!بعكماء!خدوعااومنماشه!

يفعنهاعلنمضمرؤفموهـ-ووازط..المصرر--ة

زط--ورصعتطورانإل-ثلمثم،المبكرةاكلماتاهذه

..والصداماتالعلاقات
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حولهااختلفمااكثيرهاكلةحقيقةانها-تثبتكما-

الالصصشعمارمنعبدالناءرمواقفصدرتهل:وهي

عنام،ار-نشماهـا،لستعهعلىؤردافع!الكردود

وتمخ!رو،إ،لمعركةوعيمنلابرع..مسب!اصيلموقف

الخطانرؤكدالاولىع!دالناصرفكلمات.بةلابعادها

هووانما،فعلردودمجرديكنلماللملأستعمارالعادي

محددةبمواقفن!سمهعنيعبرهوؤق!..تابتخ!

..محددةظروفوفق

اك،صريالسلوكاتجاهعنالحديثيحيءتم-2

.العملالساوباو،الاستعمارمواجهةفي

لنفسمهااتخذتقديو):وثورةقب،دةانوالحقيقة

..والقصسةبسنيتسسمواضحاموقفاالبدايةمنذ

الدفاععلىالاصراًراثالاستعمارضدال!نضالفيبالصللابة

..الفملب!ةكلناثيءمعلكن،اًلوطنممصالحنء

اولفيطانيابرمصإالقيادةهذهمعركةكانتولقد

..الاستعمارضدبافعلاالخضالبدايةهيالثورةعهد

اب!عادالسسلوكتعطيالصفيالنيوذجيةالمعركةايضاوهيكما

.الاستعمارمواجهةفيالناصري

الاولاهدفاان"الجداليمندالثورةاعلنتؤلفد

يوليو3؟ؤحبمراءلختالشيالسشةالاهدافبينمن-لها

عبدجماليلبسثالمثم.الاستعمارعلىالقضاءهو-

الشع!ارهذافيشرةالمبماالعمليئالسطلةحددانالناصر

الورداعلىالردمعرضفي5391ابريى15فيفقال

ناإجسسص:"مصرفيالاسبقالبريطانيالسفيركبلمرن

يا!بدون،كاملاجلاءاراخحيناءنالاجنبيةالقواتزجلو

قد-إرفبرا23-قبلمنوكان.."نترط-اوقيد

عصاهيحملانالاستعمارعلى":الت،ريخيشعارهأعلن

عندفاعاا،وتحتىيقاتلاو..ويرحلكاهلهعلى

."بقائه

معفيمفاوضاتيدخلانقبلعبدالناصرانعلى

وضةالظاسلوبفضىيرولم،الجلاءبثصأنبريطانيا

يقدمكيف:ا؟تيركلاص-،ذلكاثأرقدو..ذاتهحدفي

.؟بلملادهمحتليمفاوضةعلى،اكاملاالجلاءيريد،ثوري

الاحزاب؟لبين،مصرفيقدمةمعركةهذهوكانت

عليه،تشهاؤتبلالت!،وض،رؤضلاكانتالتيرةالمصر

رؤ-عصالذيالوطتيالسصزبمقدروةفياخرر.زصاوبين

.."الجلاءبعدالامفاوضةلا"ارشع

كهاالمبداحيثمنالمفاوضاتعبدالناصريرفضلم

متهاقتايدخلهالمايضالكنه..تيالوطالصسزبي!ورلكان

وهودخلهاولكن..الشقليديونالسالسةيفعلكانكما

وانبة.الن،-زالاررصتقلالمبدأءلمىمسماومةلاانإوكد

..التفاصيلفيالبحثر!كنكان

الب،حثاتيميعونيط،زيسنالبرانشعرعندما..ثم

..مصرجانبمن..المفاوضاتقطعالى؟در..

نشسطص:يهفالعشالضغطاسلوبالىلسصوعندئذ

بضباطهورعث،القناةمنطقبمافيالمسلحةالمقاومةحركة

موجودةكانتالتيالفدائيبنحركةينظمونهناكالى

..قبا!من

لانالانجليزاضطرالمسصاخنالضغساهذاوتحت

..المفاوضةالىالعودةيطلبوا

اكدوازما..ءجدالندءصسليرؤصسسصلماخرىومرة

..فةالساباشتراطاته

،المضهونحيثمناص،.ا)شكلجبثمنهذا

الجلاءاتفاقيةطازبيابرمعيوقعانعبدالناصصرقبلفقد

جلأءعلىزضسرالازفاقيةوكازسنا.ا،5!اكتوبرا9في

لكن.تاماجلاء..شهراعسحرينخلالا،حشلألقوات

اذاوقتايفيالقناةالىا)عودةحقل-ر*طانيايبقىان

خسصلملألوذلك..لاخطرحسلسفاز"،احدىاوهيتعرضت

..الازلفاقيةتوقيسصمنسنوات7

هذههـ:سصواسعةبمعارضةالالفاقيةووجهتوقد

اعتب،رهـ،الىحدالمعارضينبعضرذهسصبل..النقطة

بجريطانياولىسواحلافهبالاستعمارلبلاد؟،اووقربطا

..دهماوحى

صسفا،وقفالمسلمصنالاحوانجماعةواستغلت

61النصثببةصسصادنص-عبدالناصربرمالاغتيالتبرير

-591،اكتوبر

يبدومالرضةالمعقفموالامور،كانظواوورحيثومن

المدىعلىعبدالت،صرجمالمواقفلكن..منطفيا

كها.البساطةبهذهلجستالممطل"اناثبتتالطويى

معالصسةفيا)ت،ءسيالنهجنفسهالوقتفياوضححت

عبدالن،صرلصسمالالسعيدةوالنظرة..الكبرىالصرأعات

..اخصوسناوجه!رلىالاستعمارمحاربةفي

المراحلبىصياسةورصتمرارباليؤمنعبدالض،صركان

الاإطلاقثم،!غهاكلفيكسمبهيمكنماكلوكسب..

تتوفرؤ!سواخر!سصلتحقيقالت،لسةالمرحلةنحو

واالهدفالكأجمادةتففدال!فالمهم..الضحقيفهالظروفي

عليه.تسصاوم

ازها..الجلاءاتفاقسةتوقيعبعدفعلاا!رلنوقد

مرحلة.مجرد

وجوداناساسسعلىتقومعبدالناصرخطةوكانت

الادر"لعرقلةالقوةيعطيهماهوللاستعماراحتلالقوات

إتخلصانالاكبرهمهوكان..والثورةررالتحرخطوات
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تحقيقفيالحركةحرريئلديهلتصبحالقواتهذهمن

..المخطىربقية

بمثلجلاءهاترب!انعلىمصرةوبريطانياص،ذالكن

رباءيةمحالفةصورةفيمرةعرضض"الذي،الشرطهذا

وهـرةمصر(جازبالىوتركياوفرنسابريطانياإتضم

اصرارامامخففش"ثم..الابىضللمبحرحلفصورةفي

..للخطر،تركباوهيتعرضتاذاحقاًلعودةالىالثورة

؟..سنوات7فيمحددةوبمدة

اهـ،الشرذلكريىفضاناماعبدالشاصرامامكان

فيإضبنراجندي0.0،08معمسلحصدامفيويدخل

ززاللاالتي4حبالرجألفوىمنخامسوطابور..القناة

ارتش!اناحتمالاتمع..كثيرةقوةمصادرلديهأ

وإزا-ح،الشرطهذايمبلانواما..نفسهاالثورة

الجبه!"فيجديدةارضاويثسب،الاحتلالكاروسى

ولدر-صه.ال!ثرهـ.!ذافييتصرفتم.بةلميةالداخ

..لتجميدهبةحقيقامكانيات

..بالثازيةعبدالناءساخذوقد

صهدالشاءسء-دل؟ن..وهاجتضةالمعارتارتو

..واضحةخ!طةلديه3،نتفقد

بهاء،لجالءيمالروحهوذلكمنالاهمانعلى

فمن.عم،رالاستمعةلكبيرلالاواكمامعركتهعبدالناصر

الوطشيريخالظصاحب،يوليو23ثورةق،ئدانالواضح

يفو،عمقؤلسطينحربتجررةء،شالذي،القدلمبم

المحيطةالظروفدراسةفيكثيرا.ر،ملوالذي،ايعادها

جولةتكونلنألاستعمارمعالمعركةانادركقد..ببلاده

ي!كونولن..بسرعةتحسملنازهاكما..واحدة

ليل..العسكرياو،ررصيالسبالوجههوالوحيدوجهها

..بكثيرذلكمنابعدلستثون

نفسذات"3-معرحرلىالعزموطدفقدثمورون

فيهما.إتالكاالضهايةفيهو..طوبل

.الاحداثومضت

وكانبةلثورةباالتقدم-،ءالاحشللألقواتجدلأءبعد

لي،د،قشصاو؟ءسكرلى!تقلملأللاارزرعزهولضوودما)ممعازبرا

جىثلىلي-،ءمنبدلا3،نيىعسكرالاسشورلملألولتعزيز..

لي،قتصاراالاستقلاليززعزاص،..سلبلمحهلمو،يقووطهي

..متيتة4او-صادقاءدةرضاءمع!ناهؤكانواجىهاعي،

"!التقليدالمصصادرعندالسحورحثعبدالضاءسءن

ادالاز--منالسلاحفالثخرى..وضغطتفرفضت

قويجىساولؤتحو..ؤ،كياوتش!بكولمنىلوفي،زيالسو

..الازرصتراكيالمعسكرمع

الاسشور--لملألتعزبزطريرقءإى.إر:طوانارأدثم

وكانت.العاليدالم!بش،ءء)ىفص!مماكبرخطوةوزنمي-"

..مجتمعةالعالميةالارو:رياليةمعالىدبرىالعركة

..56!ايوليو26فيالسويسقناةوامم

سحبعلىردمجردالسويسىقناةزأمىميكنولم

لمكما..الغربجانبمنالعاليالسدتمولمليعرةدما

الرور--وممنعائدهاعلىللحصولطرريئمجرديكن

ل3جازلمبالىولكش"..الخنميهخطةنفقاتليعضلتغطية

؟ؤي!عتهلظلقديموطسيلاملتحقيقان413وقبلذلك

ذكرأطوإلزمنمنذورفاقهعبدا)ضاصرجمالضمير

انجه،لؤ،و"ورعبدال!اءسجمالكت،بهفيفولث-"جورج

المجتهعلشكلاتحلعنيبحث؟،نعندماخاءسعبدال

الفشاةمصرلحزبالاجتماءيا:رزامجااستوقفهالصري

و--وديعتبزوكان.السويسف،ةزأمبمنقطةلذاتوبا

الاحزابمنغ!-رهءلىالحزبلذلكمبزةالضقطةهذه

دروت"ررز-مصيلمطلباستجابةكانكما.،هـ(.القائمة

..الثورةقبلوالتقدمبةالوطنيةالقوى

القناةتأصيمعلىالاستعمارردؤ!دحالاي!لى

ر،ل!-دوان-له،3الوىاضيةإ:،صرعبداسى،سةوعلى-

بر،أورطيعقىايذاز،ذلك3،نو.ا56!ا!وبر92فيجماالثلاث

..وفرنسالمررطاز-،وبينالثورةبين

قراراالثورةاصدرتوورد.لملأءالحىقى"ارفاواز-هت

56!ااكشوبر31لمنا-ممت-،هـالي،لغائهـا7ء91إرينااولفي

ؤيمالبريطافي"الظواتؤيهزدخلتالذ-يالبوموهو

..مصرضدالعحدوان

التصفوب-"ا،!راءاتمنسلسلةذلكواعقب

،كانالبلادفياءرن!!بىوار!ا،.يالبروو،ريالاستل!وجود

والفرزمميةردما،ز:ةالبروالبنوكالشركاتزءحسبراهورهاصن

..(5791ينايرر15)مصرفي

-دوانالورحربتانبعد،يطاز-،برزفعلوماذا

فياؤفاقيةنصذلكرورديجديهل؟الس!افرالعسكري

!-مهيرصضم-"اهـ"ىتاا)ىال!ودة"سق"وويبىح

؟ذبالوروال!ودةتستطع

5791إرف!صرا12فيبررطاز-،اضطرتوهكذا

صكشهية.لجلاءاقيةتفاالاعتب،ر

جلملأءهـي591،قيةلازء،الضهازص"المحىص!لةء-حتوا

07مناعخرداماحتلالليعدمحرعنالبريط،نيةالقوات

ربطاولا،إوطنب"ا3"ادحرءدىق-دازصبحولم،سنة

لضقيبىمافي-تارصو..إ"لمسكراو!حىلملألابادللبلملأ

،زمالصاءهـوالحىالنضالركأطرءلىهامةخظوة-الاخببر

.الاستعمارف!د

وربماة.الناصبريةالمواقففيثبرا3رر3رامروهو

..روجىرزمقشرحاتمنوور!المو)"اسضءراراحدثلي؟ون

"اللملأههبالخضيءبعضىؤيهاطيلانآثرتوقد
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ا)2،ءسعبلىصواقفوراءالت،صريالضهجؤهمفيالق!-وى

النظرلاعادةأوورإيةاالوهـألنيةالقوىزحتاجماوهـو..

!اةساالمأتتكرر،حتى..برروروكتف!"

نالغةمبمااًدزىب-دونزورولانز-صشط!ع-3

المعاصرةت--ةالوطالت---،راتر-نمنمثلحتالناصرربة

متلاحق"حىردسةؤنيترتبط-التيال!:ءكأىالمعاركارتهإ

متصا-!ة.

:الكبرىالمعاركخاضت،

ء-نإ:ر.إط،زيةاالا-تلالتسجبوان!لملأءمعرم"-

(56-1)539،م!س

(1)55!ا)سلاح2،راحتكسرمعرقة-

(1!ه)ءبرخدادصلمفة3كلعر-

هـن)نميةوالتقتصادياللاورلملألالاستمعركة--

.نمصيرالى5ء91يونىو7فيالمساهروة3،تالشرتمصير

الى57!ايناير15فيالانحإيزليةوالبنوك،تالشرم

الى5791يولبو9؟فيالم،ليةالاورافتبورء!اتتمص!ر

وبناءالتميةخطرووتضفإذ.."إيالبلجالبنوكرءحسإر

(لخ01.لبملعاالسدا

(5691ليويو)26القناةتأميممعرم"-

-اءصتوبر!الثلاز-بللعدوانالتصديمعركة-

(5691ديسمبر

،الهلمسطيفيالشعبحقوقءنالدفاعمعركة-

الاست:ط،زيةرلية-حماالالىالق،عدةوتورر!عوحبمودفضلىور

..مسشءرةالززلامعرقةوهب..المخما*"في(أئإل)المر

للاهـضعم،رالواليةا)قوىكلضدالنضالصعرم"-

!صة.بالعرلمضطف"افي

اا!!!رالالصصتعطةسدربةالن،ءسمعاركو.نتميزع!

اراستعطتواجهلم2فهـصي..ش!املطلبهعذاتا!ااركرانها

واجهتلكنها..الامرينتهيثممعركةمع"صرزخو"بعين

.ومجتكلور-ة..واحدةواحدةالاسشمماريةالقوىكل

نفسه،صصرير.زحراجلمنبريطانياضد3-"المعرخاضت

.ثم.الودان.نحريراجلومن،العسكرياحتلااهامن

منهطظ4فيو..بوالجنوبليالشماالصهنتحريراجلمنا

تحرربىاجلصنفرزساضدالمعركةوخاضت.--جالخل

وخاضت.ايضاالجزائراجلومن،المصريالاقتصاد

ازمى-ةاشتعلتعندماالبلجإكىالاسضعمارضد3ةالمعر

عندماا)خرلي-ةالمانياضدالمعركةوخاضت..الكونغو

وخاءصةضىةالوطللحركاتالعداءفيدورهاانكشف

الاسلحةصفقاتفياسرائيلمعتواطؤهاظهرعندما

ب!سببالتحدةالولاإ،تمعالمعاركوخاضت..اخاصةا

والسياسإ--ة4قتصادلمالاضغوطهابسببثم.السلاح

بسببثم،العا)يالسدتمويلعرض!بسنحبتوجتالتي

وؤرنساإطازيابرهزإهـةرعدالفراغلملءايززهاورمشروع

الىالعدوانيالشوأطىءقفهاصوبمى-بثم،ا)-!ويسفي

..6791يوزصوانعدووبعد،ءواثنقبلاسرائيلجانب

ضدالناصريةمع،ركذءروة،اروإركا.معالمعر!ةتزالولا

..الانحىكمامسش!رة-4-العالمرالبصةالامبر

اشمكالهر-ر؟لا،ررحتعماإ-ةالن،ءس!اربتولقد*

تآصرية،انقلالي،تاو،يىعسكراحتلملألاكانسواء..

ةإقتصادا،ضغوطاو،بيةحرانإةوءدلااعطاو،فاحلاااو

.الناهـى.الثالثالعالمضد

المبادرةفيحداقصحىلىاإجابجمااعبدالن،صروكان

ساهم.ص.!ك،ن3لفيايةالامبريىضدالعركةدخولا)ى

فيو..الثصعوبءنادفاعإصهـزمركلفياساسيبدور

الت!-اف-نزء-رموالملأستحماريةالعادماتالنظانشاء

الشء!امن-الاز--،زءدماتموتر-الافريقيالاسيوي

..الثلاثالرو،رات.بب

ؤ-ي-زكزفلمالضاءريةانيوكدالت،ر)خلكن

يااو،سىالسيالعمل!محرد-الاستعم،رضدنشاطها

لةخ!اصهلآناءصند-وانما..مستواهفياخرعمل

قفبهودائماالسيالى-باقفهـ--موقرنتقد-صفة

فريد.عملي

ر!صلللاسمضصماريوليوزورةقب،دةزصدتلقد

الىالاحإ،نمنكثيرفيوءصلتوالتي"الماد!امكانىاتها

المسلحة.الةواتخداماًشةحد

دضالناضلإ-نلكلصدرهايوليوثورةفتحت

.،اؤريقبمناو،العربيالعالممناءسو،إراد!ستعم

...فياالماالعونوزقدإس!،المكاتببفتحلسمحت

وقسدمت،والمق،زلإنالمتطوعينتدريبفيوساهمت

..الوجه!ةامجالبر

الىجخباالمسلحةالمعركةخاضتماكثبرالكنها

الجزائر،ثوارمع:4الحرراجلمن-نالمناضلمعجنب

ثوارومع،الشمالفيال-ءضيةالثورةجازبوالى

..نإجىر؟في4إالازحادالحكومةجمازبوالى،الجنوب

ةررالارر!ضعمااتاصرالمزتشصدىالنظاميةاتهابلمقوارسلتو

001وسورياولإصياوالحراقوالجزائرالإورنفي

وماتالمقدامالشجاعالورمليقفالموهذاولرول

جبهاتالىامتدت،ضخمهزضحإ،تمنعل-4زرتب

مصردوردتأبه!---،زبالى-أكدماهو،كثيرة

،وماليةصرللنا،لميوالعالقوميى1القياالدور-التاريخي

الاشعمارية،الجبهةمنسواء،مناوئيةتهجماتمنحماه

،كثبرةالافقضيقة،الفحةالوطنيةالاتجاهاتمناو

العمل!و):لمه،الكلام

أ!



وطنه!كتيارالة،صريةفيخاصيةا!مانعلى-!ا

ضدنضا)،،لقومبة-والمبكر-صقالعمادراكهاهي

ضىدنضالهاليوربىثورةقبدةتحصرفلم.رالاستعما

وابرما..الضيقةالحايةادحدودقيودفيالاستعمار

ا)وطئ-ةالقب،داتعكسعلى-سشبناءعبربصسهاامتد

ق!،مزواحدةاهـ-ةمنجزءانهالصرى-السابفة

فقدثمومن..مصطضعةحدودداخلرصزأهاالاستعمار

ضدالتجززةزضالهوعمارالاستضدنضالهاانادركت

.وحدويقوكليئضال.بةالعربيالع،لمفيمزقوالت

."الرسمبباعرليجةاالملأجهـزةنظرتالادراكبهزا

هـن-ئرالجزلفيالضحريريةالحركاتمعوتجاوبت

"..واليمن،العراق،ثمسورباوفي-5391عاماواخر

..ول-يباا!سوداناواخش!را

لي-"واءصبحتالعرالثوراتكليولصوثورةتجئتلقد

مابقدر،وساعدت"،فرعتها..الامالثورةلهسابالنسبه

..له!اومثلاقدوةكانت

اشضلامتطلباتاعمقمعالناصريةتجاوبتوهكذا

الحر)"تحقيقالىيتطلعقومبىكئضال..المعاصرالعربى

ولبص..سرهافيالعربيةللامة..والاشترابهبةوالوحدة

وحدها.لمصر

ؤحممب،وطنياءزدهراز-،را/4الناءستبقلموليذلك

ثوراتيديهاعلىولدتالتيالقابلةليدورقامتوانما

تب،روحدويفيتسجاورتانتلبثلم..شقيقةعربية

..جديدةدفعاتللعربيئالوطنشةالحركةاعطىقوي

.مجددة

قومب4جذبقوةلش!--حالن،صرإكأتكنولم-5

الحيماةمقوماترالفعلامتلكتلانهاالاهائلة-وانسانية

..تقاءوالاروالتجدد

أعاما،8منلاكثردائمت!ص!اعدفياشمرتفلقد

هـصابقةاخرىتياراتايتستطعلمبب:ما.بةتزاللاوهي

ته،كل،وانض،ت،الخاصيةهذهتكتسبانلهامعاصرةاو

،اوتربهبافيالاتاتوركيةللشجرإ"لتقيباالحالهوكما

الرئبصزجرب"فيحدثكهاصريرةانتكاسةانتكست

وتعرضتتإعتاو..سوم،رتواحمدالاندونيسي

العالميدورهاوانحسارشهاازكماالىادتعنيفةلهزات

..نهروبعدالهنديةالشجرب"منهزمانيززاللاماوهو

الامكانيةهذهشسبت3االناصريةاناعتقادناوفهـي

سبق:ما3لالىبالاضاؤ"-جوهريىنلسببين

جد)يمرثحكلتلحمانالسصتطاعتانهاهو:الاول

تهـ،ضسباكانت،والاجشماعي:يالوطالنضالببنوثوري

المالكةالطبقاتلنفوذموازيةبضرباتمصحوبةرللأستعما

الاجنبياخفوذاضدالوطنيةاجراءاتهانت13و.جةالمحل

خلالالاستزضرب-ذرإةاجش!اعيةلاجراءاتمرادؤيئ

..ية3الاشتراطريقءاى!معالمجتإرلتطوالمح،لوتفتح

صاحبة!يؤعلاالت،صريةتكفونانغريباو)-ص

،ركالمصوصاحبة..الاستعمارضدالكبرىالمعارك

محلجاالتقليديةالقوىضدالداخليةالجبهةعلىالكبرى

التيظهـرتالنهظماكثرنفسهاهىتكونوان..-،وعرب

الاشتراكي-المعسكرخارج-الحرببعدماعالمفي

..الاجتماعيالتغص!بررئظامأخذتالضي

معاداةمجالفيمثلايوليوذورةتصبحلموهكذا

/-الوطنبةالقضيةمنالسلهىالجانبوهو-الالستعمار

قضايامعالجةفيمثلاإضااصارتوازط..فحسمب

تخدمالتيال-،سيةوالهياكل،والتنميةالإستقلال

..لشعبا

روو-"دون-استطاءتالناصريةأنهو:والثاني

تقجمان-اقلمستوىعندوقفتالشيالاخرىالتيارات

بعداشتراكياتجاهذات-وطنيةبينثورةعلاقةاوثق

الاشتراكي.المعسكروبين-ذلك

الاسشعمارضدالنضالانالناءسر-ةادركتلقد

عالميةجبهةتخوضهاز!اا)نضالهذاوان.عالمينضال

ز-:نالقووان.رالبةللامبرالمعادر"الوروىكلمنءريضة

والعسكرالوطنيئاالت-رر-ركةهماالجبهةفيالبارزتين

..3-!1ششرلاا

منرائعانعوذجاعبدالناصراقامفقدثمومن

خاصةوبصفةالاشتراكيالعسكرمعوالاخوةالتعاون

السودفياي..فيالاتحادمت!ثلةالمعسكرذلكقبادةمع

للامبريالب4المعاديةالجبهةالعلاوةهذهواحدث

كثيرةمواقففىالناصريةحمتكما..هائلةبقوة

قتفيالووءززت..للملأمصريىليةالشريرةالهجمات!ن

..العالميالسموؤ-،تىالاتحاددورنفسه

اسهمت..العالميةانثورةلصالحكلهذلكوكان

فيمنهاستفادتكما..عظيمبنصيبالناصرية4فب

.،نضال!مواصلة

التنرقاويجمالالقاهرة

---


