
ــراد  ــال، أف ــوب واألجي ــم والشع ــاة األم يف حي
ــم دون غريهم بمواقف  ــم القدر، ويختصه يواعده
ــاري،  ــخ الحض ــا التاري ــة يسجله وأدوار طليعي
ــة  ــارة هداي ــدوام، من ــىل ال ــا ع ــى وأصحابه وتبق
ــداء، ألفراد وأجيال األمم والشعوب  وإشعاع واقت

جمعاء.
ــرن العرشين  ــن الق ــث األول م ــل الثل ــل جي ولع
ــالدي املنرصم يف حياة األمة العربية، هو الذي  املي
ــني استولد يف 15 / 1 /  ــان عىل موعد مع القدر ح ك
1918م ويف مدينة اإلسكندرية يف مرص، االبن البكر 
"جمال" لوالده عبد النارص حسني، املرتحل اليها 
من قريته الفالحية "بني مر"، من أعمال محافظة 
ــدة اشهر عىل  ــرص وبمرور ع ــد م ــوط يف صعي أسي
ــان وهب  ــورة يف كل مك ــت الث ــى اندلع ــه حت والدت
ــه االستعمار وكانت اصوات  الشعب املرصي بوج
ــي عىل اإلسكندرية هي  قنابل االسطول الربيطان

التي تعودها "جمال" يف ظل ثورة 1919م.
ــال عبدالنارص، حياة قلق  ــد سارت حياة جم لق
وعذاب واضطراب يتنقل خاللها من بلدة اىل بلدة، 
ــع أرسته تبعاً لتنقل معيلها  ومن قرية إىل أخرى م
بحكم عمله الرسمي كساع يف مصلحة الربيد. ومن 
ــىل هذه الحال يف مراحل  مدرسة اىل أخرى وهو ع
ــادة الثانوية العامة  ــالث حتى نال شه تعليمه الث
وهو يف مدرسة النهضة بالقاهرة سنة 1936م وهو 
ــا التحق بالكلية  ــة عرشة من عمره. بعده يف الثامن
ــيض فيها ستة عرش  ــة يف مارس 1937م ليق الحربي
ــاً ثانياً يف يوليو سنة  ــراً انتهت بتخرجه مالزم شه

1938م.
ــي  ــراً، فف ــة مبك ــه بالسياس ــدأ اشتغال ــد ب ولق
ــة  ــني الثانوي ــة رأس الت ــة 1930م ويف مدرس سن
ــن  ــن م ــه الثائري ــع زمالئ ــاد م ــة ق يف اإلسكندري
ــدان املنشية، حيث  ــه يف مي ــالب أوىل تظاهرات الط
ــن القتىل  ــاص فسقط عدد م ــم الرص ــال عليه إنه
ــى. ويف عام 1935 قاد مظاهرة طالبية من  والجرح
ــة بالقاهرة يف شهر نوفمرب وأصيب  مدرسة النهض
ــه وبقيت  ــراوة أسالت دم ــا بجبهته برضبة ه فيه

آثارها بارزة طوال عمره!
ــب جمال  ــي اسم الطال ــوم الثان ــد نرش يف الي وق
عبدالنارص يف الصحف املحلية ألول مرة يف حياته. 
ــة؟!! إّال أن إرضاب  ــك فصل من املدرس وبسبب ذل
رفاقه ورفضهم تلقي الدروس اجرب إدارة املدرسة 
عىل إلغاء قرار الفصل، وعودة جمال إىل مدرسته. 
ــان يحس  ــن نار، وك ــام شعلًة م ــك األي ــان يف تل وك
ــان يرى رضورة  ــاد وكذلك بالرشوة التي ك بالفس
ــد أصدقائه يقول: {واعدوا  قمعها كما كتب إىل أح
ــك القوة التي  ــوة} فأين تل ــم ما استطعتم من ق له
ــرص... فإن بناء  ــا؟ إن املوقف دقيق يف م نستعد له
اليأس عظيم األركان، فأين من يهدم هذا البناء؟! 

ــو ضابط يف كتيبة  ــة له من منقياد (وه ويف رسال
ــادق الخامسة املشاة يف سنة 1939م) إىل أحد  البن
ــه كتب يقول: "يرسني أن تعلم أن أخالقي  أصدقائ
ــارض أو املوجود يف  ــال الح ــة: فجم ــت متين ــا زال م
ــن بعيد...  ــذي تعرفه منذ زم ــو جمال ال ــاد ه منقي
ــه يف الخيال ولكنها تفرق  هو الذي يبحث عن آمال

األشباح..."
ــاً كان جمال يفكر  ويف الخرطوم بالسودان ايض
يف املستقبل، يفكر يف هذا الجيل الذليل الذي ريض 
بالخنوع واالستسالم. كما كتب يقول: "كل عيبي 
ــي (دغري) عىل الخط املستقيم،  هنا يف عميل إنن
ــة وال أتمسح  ــق وال الكلمات املنمق ــرف التمل ال اع

باألذيال..." 
ــة  ــات الربيطاني ــارصت الدباب ــا ح ــى اذا م وحت
ــوم 4 فرباير  ــرة – ي ــب القاه ــن – يف قل ــرص عابدي ق
ــس جمال عبد النارص فكتب  سنة 1942م ثارت نف
ــي اشعر بخزي وعار  ــد أصدقائه يقول: "ان اىل اح
ــذا االعتداء  ــت عن ه ــا سك ــن، ألن جيشن شديدي
ــال – ألن  ــىل كل ح ــرسور – ع ــي م ــاه، ولكن وارتض
ــات فراغهم بالحديث  ضباطنا كانوا يشغلون أوق
ــدأوا يتحدثون  ــرسات، ولكنهم اآلن ب عن املتع وامل

عن االنتقام..."
ــوم اىل القاهرة ثم اىل الحاقه بالقوة  ومن الخرط
ــف الحربي يف  ــب املوق ــت تراق ــي كان ــة الت املرصي
ــة الثانية.  ــرب العاملي ــاء الح ــني أثن ــة العلم منطق
وبعدها إىل القاهرة للدراسة يف كلية أركان الحرب 

ــوم 2 / 5 / 1948م، والحق بعد  ــي تخرج منها ي الت
ــني التي  ــاة السادسة بفلسط ــة املش ــني بكتيب يوم
كانت أول كتيبة من الجيش املرصي دخلت حرب 

فلسطني يوم 15 مايو سنة 1948م.
ــال  جم دور  ــان  ك ــا  أجله ــن  وم ــني  فلسط يف 
عبدالنارص مميزاً ومرموقاً ومشهوداً. فقد اراد هذا 
ــرص حرب فلسطني  ــن قبل أن تدخل م ــر – وم الثائ
ــل تحرير  ــالح الكفاح يف سبي ــوع وحمل س –التط
ــن الجيش، إّال  ــدم استقالته م ــة فق األرض املقدس
ــرايش باشا)  ــذاك (النق ــرص آن ــس وزراء م أن رئي
ــال مفتي فلسطني الحاج أمني  رفضها، فقصد جم
الحسيني يطلب اليه التدخل لدى النقرايش باشا 
ــاد ورفض  ــذا األخري ع ــه، إّال أن ه ــول استقالت لقب
ــه ما أراد،  ــدداً، إىل أن تحقق ل ــب االستقالة مج طل

حني أعلنت الحرب.
وهناك يف فلسطني كان جمال عبد النارص قائداً 
يتقدم جنوده دائماً حتى أصيب يف صدره وحمل اىل 
ــى العسكري يف غزة وعولج هناك وتقرر  املستشف
ــال العالج واالستجمام.  نقله إىل القاهرة الستكم
ــام ارتدى  ــاء العالج واالستجم ــه وقبل انته ولكن
ــه العسكرية وعاد إىل ارض املعركة مفاجئاً  مالبس
زمالءه وجنوده الذين احتسبوه انه باٍق يف القاهرة 
ــدة ثم حورص يف  ــود. وواجه املوت مرات ع ــن يع ول

الفالوجة.
ــص القائد  ــارك خصائ ــار املع ــب من غب واكتس
ــارب والرجل العسكري الفذ، ذلك حيث كتب  املح
ــس يف الخنادق  ــت اجل ــر أيام كن ــول: "وانا اذك يق
ــة  ــت الفالوج ــا، كان ــي إىل مشاكلن وارسح بذهن
ــز العدو عليها رضباً باملدافع  محارصة. وكان تركي
ــا قلت  ــاً. وكثرياً م ــًال مروع ــزاً هائ ــريان تركي والط
ــا نحن هنا يف هذه الجحور محارصون،  لنفيس: "ه
لقد ُغرر بنا وُدِفْعنا إىل معركة لم ُنَعدُّ لها، لقد لعبت 
ــوات. وُتِركنا هنا  بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشه
ــت أصل إىل  ــالح.. وحني كن ــريان بغري س ــت الن تح
ــد خواطري تقفز  ــريي كنت أج ــذا الحد من تفك ه
ــرب الحدود إىل مرص،  ــأة عرب ميادين القتال، وع فج
وأقول لنفيس: هذا هو وطننا هناك، إنها: فالوجة" 
ــدث لنا هنا  ــاق كبري... إن الذي يح ــرى عىل نط أخ
ــورة مصغرة،  ــذي يحدث هناك... ص صورة عن ال
َر  ــداء، وُغرِّ ــر حارصته املشاكل واألع وطننا اآلخ
ــا، ولعبت بأقداره،  ــه... وُدِفَع إىل معركة لم ُيَعدُّ له ب
ــِرَك هناك تحت  ــوات وُت ــرات وشه ــع ومؤام مطام

النريان بغري سالح..."
من كل هذا العرض الرسيع واملوجز لسرية جمال 
ــان البطل  ــه ك ــني ان ــع ان يتب ــارص، نستطي عبدالن
ــي بشخصيته  ــدور التاريخ ــب هذا ال ــر للع املنتظ
ــي لم تخالطها  ــة يف تلك املسرية الت ــادة املكون الج
ــاً  انحراف ــدت  شه وال  ــة  االنتهازي وال  ــة  العبثي
ــرص، وشعوب  ــذات، وان شعب م ــاً يف املل وانغماس
ــط إىل الخليج هي املعنية  ــة العربية من املحي األم
ــا ولها،  ــل ألنه منه ــار هذا البط ــة بانتظ واملختص
ــه نكبة فلسطني.  ــواء ما آلت إلي ــذا ما أكدته أج وه
فبعودة الجيش املرصي من فلسطني إىل بالده إىل 
ــاً وكان حتمياً أن  ــة الكربى"، كان طبيعي "الفالوج
ينرصف جمال عبد النارص صوب تنظيم الضباط 
ــه منذ سنة  ــدأ بتنظيم ــان قد ب ــذي ك ــرار (ال األح
ــرب فلسطني خسائر  ــذي ألحقت به ح 1942م) ال
ــذا التنظيم تلك  ــان ملحاً أن يعوِّض ه ــدة، وك شدي
ــت ويف طليعتها  ــا يمكن من الوق ــر بأقل م الخسائ
ــرار بعضهم ببعض،  ــال الضباط األح ــادة اتص إع
ــة  "الهيئ ــن  بتكوي ــم  تنظيمه ــة  هيكلي ــد  وتجدي
ــرة وكان  ــرار" ألول م ــاط األح ــة للضب التأسيسي

رئيسها املنتخب جمال عبدالنارص.
ــو 1952م كان  ــس نهار 23 يولي ــع إرشاقة شم وم
ــرص ولألمة العربية  ــرة يعلن لشعب م راديو القاه
ــرصي بالثورة  ــش امل ــام الجي ــع، قي ــم اجم وللعال
ــي من جذوره،  ــي اقتلعت النظام امللك املرصية الت
ــوري املستمد  ــوري الجمه ــام الث ــس النظ وتأسي
ــرصي ومستنداً يف ذلك إىل  ــه من الشعب امل سلطت

املبادئ الستة التالية:
ــاء عىل االستعمار وأعوانه الخونة من  1 - القض

املرصيني.
2 - القضاء عىل االقطاع.

ــرة رأس املال  ــاء عىل االحتكار وسيط 3 - القض

عىل الحكم.
4 - إقامة عدالة اجتماعية.

5 - إقامة حياة ديمقراطية سليمة.
6 - إقامة جيش وطني قوي.

ــل طبقاته وفئاته  ــب املرصي- بك كما دعا الشع
ــق وتنفيذ هذه  ــاع بتحقي ــة – اىل االندف االجتماعي
ــل دائمة ومستديمة  ــادئ الثورية يف ورشة عم املب

قاعدتها دائماً: االتحاد – النظام – العمل.
ــاط األحرار يف الجيش  ــه، فإن حركة الضب وعلي
ــة ورئيسها  ــة التأسيسي ــادة الهيئ ــرصي وبقي امل
ــاً عسكرياً، كما  ــن انقالب ــد النارص لم تك جمال عب
ادعى منذ البداية املعادون لهذه الثورة يف الداخل 
املرصي ويف الساحة العربية والدولية: فاالنقالب 
العسكري – بعكس الثورة – يكتفي بتطبيق قاعدة: 
ــي اقتالع  ــا الثورة فه ــك وكفى: أم ــد مكان قم ألقع
للنظام القائم من جذوره السياسية واالقتصادية 
ــا توحي وتدل  ــة تماماً كم ــة والثقافي واالجتماعي

عىل ذلك املبادئ الستة املبينة أعاله.
ــورة شعبية  ــورة الجيش املرصي ث ــد كانت ث لق
ــت  ــا كان ــة ولكنه ــأداة عسكري ــة ب ــة جذري تغيريي
ــا  عرفته ــي  الت ــة  الشعبي ــورات  الث ــوى  بمست
ــة  ــني الفرنسي ــني السابق ــالل القرن ــة خ اإلنساني
ــة  والبلشفي ــة  وااليطالي ــة  واألملاني ــة  واألمريكي
ــة يف التطلعات  ــة والفيتنامي ــة والكوبي والجزائري

واألهداف، مع اختالف األداة املنفذة.
ــا باالنقالب  ــى الذين وصفوه ــا أتعس واشق وم
العسكري وانكروا عليها ثوريتها ومبادئها الستة 
ــة واملتالحقة  ــا الالحق ــم، وإنجازاته ــأ عيونه تفق
ــر سنواتها خري  ــىل مم ــف أو انقطاع ع ــدون توق ب

شاهد عىل ذلك واهمها:
ــي بتحديد  ــالح الزراع ــق اإلص ــدء بتحقي - الب
ــني إىل  ــد املع ــن الح ــد ع ــا يزي ــك م ــة وتملي امللكي
ــوا يعملون يف أرايض  الفالحني املرصيني الذين كان

االقطاع بصفة أقنان ال إجراء.
ــام  النظ ــالن  وإع ــي  امللك ــام  النظ ــاط  إسق  -

الجمهوري.
ــود  الجن ــروج  وخ ــالء  الج ــة  اتفاقي ــع  توقي  -
ــني من قاعدة قناة السويس بنهاية شهر  الربيطاني

يونيو 1954م بعددهم الثمانني الفاً.
ــة "اإلخوان املسلمني" بنجاة  - القضاء عىل فتن
ــاص محمود  ــال عبد النارص من رص ــة جم وسالم
ــري يف اإلسكندرية  ــة البك ــف يف منشي ــد اللطي عب

سنة 1954م.
ــه  ــان يفرض ــذي ك ــالح ال ــار الس ــرس احتك - ك
ــو منظومة الدول  ــار الغربي بالتوجه نح االستعم
ــاد السوفياتي  ــا االتح ــىل رأسه ــة، وع االشرتاكي
ــرصي إىل درجة الجيوش  ــت الجيش امل التي رفع

الحديثة.
- إعالن تأميم قناة السويس يف 26 يوليو 1956م 
ــدويل عرضه لتمويل بناء  ــىل سحب البنك ال رداً ع
ــم الغربي وعىل  ــن العال ــايل بتحريض م ــد الع الس

رأسه الواليات املتحدة األمريكية.
ــدوان الحلف الثالثي: الربيطاني،  - التصدي لع
الفرنيس، اإلرسائييل عىل مرص ودحره وانسحاب 
ــة املحتلة يف سيناء،  ــن األرايض املرصي إرسائيل م
ــم االستعمار العسكري املبارش لدولتي  وأفول نج

االستعمار العسكري القديم بريطانيا وفرنسا.
ــاح مرص يف اسقاط نظرية ملء الفراغ التي  - نج
ــي ايزنهاور ومحارصتها  طرحها الرئيس األمريك
واعالن جمال عبدالنارص: إننا نرفض ملء الفراغ 
ــرشق األوسط بواسطة الواليات املتحدة واذا  يف ال
كان هناك من فراغ احدثه أفول نجمي االستعمار 
ــذه املنطقة  ــن أهل ه ــيس فنح ــزي والفرن اإلنكلي

الذين نمأل هذا الفراغ.
- النجاح يف مقاومة األحالف التي راح يفرضها 
ــة الوقوف  ــة بحجة وبذريع ــار يف املنطق االستعم
ــرشوع ايزنهاور –  ــاد السوفياتي (م ــه االتح بوج
الحلف الرتكي العراقي اإليراني الباكستاني الذي 
ــداد – الحلف  ــت تسميته الحقاً إىل حلف بغ تعدل
ــي) علماً بأن هذه األحالف لم يكن لها من  اإلسالم
ــم الحركة القومية  ــدف إّال التصدي لصعود نج ه
ــني إرسائيل إىل وجودها  العربية وحصارها وتطم

غدة رسطانية يف قلب الوطن العربي يف فلسطني.
- مساعدة واحتضان وتسليح الثورة الجزائرية 

بقيادة جبهة التحرير الجزائرية التي انترصت يف 
سنة 1963م.

ــدة بوحدة  ــة العربية املتح ــالن الجمهوري - إع
مرص وسوريا وعاصمتها القاهرة يف 1 / 1 / 1958م.
ــوف إىل جانب ثورة الشعب اللبناني سنة  - الوق
ــايس وحكومته امللتحقة  ــد نظامه السي 1958م ض
ــداد وإفشال  ــاور وبتأييد حلف بغ بمرشوع ايزنه

هذه املؤامرة يف مهدها.
ــة يف 14 / 7 / 1958م  العراقي ــورة  الث ــام  - قي
ــة الجمهورية  ــي ومسارع ــام امللك ــاط النظ وإسق
العربية املتحدة وجمال عبدالنارص إىل تقديم أعىل 
ــام الجمهوري  ــات املساعدة والحماية للنظ درج
ــوات العسكرية  ــزول واحتالل الق ــراق بعد ن يف الع
ــالث:  ــة الث ــدول العربي ــة لل ــة واإلنكليزي األمريكي
ــان واألردن والكويت، تمهيداً لغزو العراق منها  لبن
وإسقاط نظامها الثوري الجمهوري ومنع إفشال 

هذا املخطط يف حينه.
ــي  ــوب اليمن ــر يف الجن ــات التحري ــم حرك - دع
ــن  اليم ــة  جمهوري ــام  وقي ــار  ظف ويف  ــل  املحت
ــار  ــروج االستعم ــة 1967م وخ ــي سن الديمقراط
اإلنكليزي من عدن وسائر أنحاء الجنوب اليمني 

الذي كان يسمى باتحاد الجنوب اليمني.
ــارص إىل اكتشاف آفاق  ــال عبد الن - انطالق جم
ــل الوطني يف مرص وعالقته الجدلية مع باقي  العم
ــم اإلسالمي  ــي، ودول العال ــن العرب ــار الوط إقط
ــر الثالث:  ــّرب عنها بالدوائ ــة املع ــارة االفريقي والق
ــرة  ــة والدائ ــرة األفريقي ــة والدائ ــرة العربي الدائ
ــة الثورة"  ــه "فلسف ــب يف كتاب ــا كت ــة كم اإلسالمي
ــام شاهداً عىل عبقرية جمال  الذي يبقى عىل األي
ــداع: " أيمكن أن  ــارص وثوريته الدائمة اإلب عبدالن
ــا، وان  ــرة عربية تحيط بن ــاك دائ ــل أن هن نتجاه
ــا امتزج  ــا. فتاريخن ــا ونحن منه ــرة من ــذه الدائ ه
بتاريخها، ومصالحها ارتبطت بمصالحنا حقيقة 
ــك يف ان هذه  ــالم وما من ش ــس مجرد ك ــًال ولي وفع
الدائرة هي اهم هذه الدوائر واوثقها ارتباطاً بنا".

" أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة أفريقية، شاء 
ــا، وشاء ايضاً أن يكون فيها  ــا القدر أن نكون فيه لن
ــو رصاع سوف  ــول مستقبلها، وه ــوم رصاع ح الي

تكون آثاره لنا أو علينا، أردنا ذلك أم لم نرد".
ــرة إسالمية  ــل أن هناك دائ ــن ان نتجاه " أـيمك
ــم اإلسالمي، وان معه روابط ال  تجمعنا بهذا العال
تقربها العقيدة الدينية فحسب وإنما تشدها الينا 

حقائق التاريخ".
ــي  ــذا الوع ــل ه ــو يف ك ــارص وه ــال عبدالن وجم
الوطني املرصي ويف كل هذا الوعي للدوائر الثالث 
ــرة  ــا الدائ ــص منه ــىل األخ ــا، وع ــرص فيه ودور م
ــر االسرتاتيجي الذي  ــت مالمح الفك ــة، كان العربي
امتلكه تدفعه نحو دائرة جديدة اىل جانب الدوائر 
الثالث أي الدائرة العاملية: دائرة الحياد اإليجابي 
ــغ (اندونيسيا)  سنة  ــي صاغها مؤتمر باندون الت
1955م بجهد مشرتك من عبدالنارص وتيتو ونهرو 
ــا لتكون ميدان  ــوان ألي، واعداده وسوكارنو وش
نضال وكفاح أمم وشعوب العالم الثالث يف القارات 
ــا الالتينية صاحبة  الثالث: آسيا وافريقيا وأمريك

قضايا الحق املهضوم عىل سطح الكرة األرضية.
ــازات واملواقف  ــن اإلنج ــريه م ــذا وغ ــد كل ه بع
ــة الوطنية والقومية والدولية التي ال يتسع  الثوري
ــس صحيحاً ما صار متفقاً  املجال لذكرها هنا، ألي
ــان فاتحة  ــوم 23 يوليو 1952م ك ــه ان ي ــاً ب ومسلم
ــي استمر  ــرشق العرب ــق هذا ال ــد يف اف ــرص جدي لع
ــى 28 سبتمرب  ــاع حت ــل االشع ــل متواص ــاً ب مشع
سنة 1970م، أليس محقاً ان نطلق عىل عقدين من 
السنوات من عمر الثورة املرصية ومن عمر جمال 
ــارص (23 / 7 / 1952م28- / 9 / 1970م)  ــد الن عب
ــارص؟! تماماً كما اجمع  ــري واسم عرص عبد الن تعب
علماء الجيوبوليتيك وسماه الشاعر نزار قباني:

"وعندما يسألنا أوالدنا... من انتُم؟ يف أي عرص 
عشُتم؟

يف عرص أي ملهٍم... يف عِرص أي ساحِر؟
نجيبهم يف عِرص عبًدالناِرص.. 

الله ما اروَعها شهادًة..
اْن يوجَد االنساُن يف زماِن عبدالناِرص... "

ــة لجمال عبدالنارص (دوًال  ولعل القوى املعادي
واحزاباً وجماعات وافراداً) التي لم تأنس لوفاته 

ــع ان تخفي شماتتها، ستبقي  وان كانت لم تستط
سالحها املعادي لعبدالنارص مشهوراً، بعد وفاته 
ــا كان ذلك قبل وفاته – بوجه تاريخه ومبادئه  – كم
ــب املرصي واألمة  ــة، وطاملا ان الشع االسرتاتيجي
العربية وشعوب حركات التحرر الوطني يف العالم 

سائرة عىل دربه.
لقد ترك عبدالنارص مبادئ ومناهج عمل وطنية 
ــة يف قطاعات السياسة واالقتصاد  وقومية وعاملي
ــت عىل  ــا إُتبِع ــٌة، اذا م ــة، كافي ــاع والثقاف واالجتم

الدوام - للنجاح يف تحقيق كل أهدافنا وال سيما:
ــة  ــة لالم ــوى املعادي ــد الق ــال تحدي 1 - يف مج

العربية: ان عدوي وعدو امتي هو:
* االستعمار، الصهيونية، الرجعية العربية.

ــرصاع التناقيض  ــس ال ــد أس ــال تحدي 2 - يف مج
ــادة  ــوًال اىل استع ــل وص ــع إرسائي ــري م والتناح

فلسطني كلها وكاملة من البحر اىل النهر:
* ال صلح، ال مفاوضات، ال اعرتاف.

* ما أخذ بالقوة ال يسرتد اّال بالقوة.
ــدت لتبقى  ــة، وج ــة املسلح ــة الشعبي * املقاوم

وستبقى.
ــي  ــف االجتماع ــدي للتخل ــال التص 3 - يف مج

وتحقيق العدالة االجتماعية:
* لست ضد اإلرث اّن اإلرث رشع سماوي. ولكني 

ضد امللكية املستغلة.
ــس يف  ــة ولي ــده: يف الكفاي ــع اإلرث وأري ــي م * إن
ــرض، يف العمل  ــس يف امل ــة ولي ــة، يف الصح الحاج

وليس يف البطالة، يف العلم وليس يف الجهل.
ــال عبدالنارص  ــات جم ــرب 1970م م يف 28 سبتم
ــاء الدول  ــع ملوك ورؤس ــه يف تودي ــة انهماك لحظ
ــوا من اجتماعات مؤتمر القمة  العربية الذين فرغ
ــئ الذي عقد بدعوة  العربية االستثنائي واملفاج
ــذي انفجر يف  ــري ال ــد للقتال الخط ــع ح ــه لوض من
ــني الجيش األردني  ــة الهاشمية ب ــة األردني اململك

وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. 
ــارص الجسد، ولم ولن يموت  مات جمال عبدالن
ــن - الرئيس -  ــان املؤم ــارص اإلنس ــال عبدالن جم
ــد، القائد، املفكر،  ــل – الثائر - املناضل – الرائ البط
ــي  ــي واإلسالم ــرصي والعرب ــم امل ــم، الزعي املله
ــي. فهو دائماً معنا وبيننا وعىل  والعاملي واإلنسان
الدوام، جيًال بعد جيل بما تركه لنا وبما تركه فينا.

ــت هذه  ــد أعطي ــارص: "لق ــال عبدالن ــول جم يق
ــورة  ــذه الث ــى له ــري وسيبق ــة عم ــورة العربي الث
ــى هنا، ما أراد الله يل  ــة عمري، ولسوف ابق العربي
ــن أجل مطالب األمة  ــاء، اقاتل بجهدي كله م البق
ــق الجماهري يف  ــي حياتي كلها لح العربية، وأعط
الحياة. لم تكن عندي أحالم يف مجد شخيص فلقد 
ــة والتقدير والتأييد  ــي أمتي هذه من املحب أعطتن
ــر ببايل يف وقت من األوقات، وليس  ما لم يكن يخط

عندي ما أعطيها غري كل قطرة من دمي"
ــه وبكل  ــل ما كان ــد النارص بك ــال عب ــدق جم ص
ــدار املساحة  ــزه عىل م ــد به، وانج ــزم وتعه ما الت
ــا له جّلت  ــه تعاىل واراده ــة التي قدرها الل العمري

قدرته. 
ــد حسنني  ــب محم ــارص، كت ــال عبدالن ويف جم
هيكل يقول: "انه بكل عظمته لم يصنع مرص، ولكن 
مرص بكل َعَظَمِتها هي التي صنعته، ولو ًوِلَد يف غري 
ــا استطاع.  ــو ظهر يف غري مرص مل ــا َظَهر، ول مرص مل
ــه العربية.  ــدر مرص وقدر امت ــه جزء من ق دوره كل
ــه يف التاريخ – ويجب  ــرة مؤقت ــل ظاه إن دور البط
ــل واألساس الباقي هو  ــون كذلك – ألن األص ان يك

الشعب"
ويف جمال عبدالنارص قال كمال جنبالط: "أيها 

البطل يف الهزيمة لقد حىل املوت من بعدك".
ــوم وبهذه املناسبة الخالدة، مناسبة ذكرى  والي
ــول  ــارص، أق ــال عبدالن ــوالدة جم ــة األوىل ل املئوي
ــالم عليك يا جمال،  ــإذن الله دائماً: الس واياكم وب

يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حياً.
* األمني العام التحاد املحامني العرب 
(سابقاً)

جــمـــــــــال عبـــــدالنــــاصـــــر.. يف الذكرى املئوية األوىل لوالدته
املحامي عمر زين
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ــاً عندما  ــد أناس ــًال حني تج ــو غريب فع ــم ه ك
ــه سيسافر إىل إيران  ــون عن شخص ما أن يسمع
للدراسة يقفزون من أماكنهم قائلني نعم ! ألم نقل 
ــالء لها وأنكم  ــم تابعون إليران وأنكم عم لكم أنك

شيعة ومجوس وروافض ووووو!!؟
ــي  ــا إيران ــن يطلقه ــة وم ــخ إيراني والصواري

والدعم إيراني واألموال من إيران….!!
ال تعلم أهم أغبياء أم أن الجهالة أخذت منهم 
ــس مكانك ويف  ــك تعيش يف مكان لي ــاً ، أم أن موثق

دنيا غري دنياك!!
ــف بحق  ــار املجح ــم عن الحص ــع يعل الجمي
ــور  ــص ن ــل بصي ــن أن يدخ ــه ال يمك ــن ، وأن اليم
ــواً ، فما بالك  ــراً أو ج ــوار براً أو بح ــن دول الج م
ــراد أو توشكا يصل طولها  بصواريخ سكود أو غ
ــل  ــا أن تص ــف يريده ــان التحال ــاراً، إال إذا ك أمت
لليمن ألن بودها أن تقصف السعودية واإلمارات 

وأن تدمر!! مالكم كيف تحكمون؟

حسناً لنقل أن هذا كله صحيح وأن كل ما ذكر 
ــب ليتعلم هناك هو  ــن إيران وأن من ذه يصلنا م

أصال مجويس ورافيض وعميل إليران..
ــا ليدرس  ــب ألمريك ــس من يذه ــم.. ألي برأيك
و  ــد  وملح ــودي  ويه ــي  نرصان ــو  ه ــل  يعم أو 

ماسوني؟؟؟؟
ــا أوراقاً  ــاً ويستلم منه ــًال فيدرالي ــس عمي ألي

خرضاء ثمينة؟
ــا صهيونيا..ً أو  ــر يف أمريك ــا ال يعد من استق مل

نرصانياً ؟؟
ــؤرة الرصاع..  ــب إىل الجانب اآلخر من ب لنذه
ــة عربية  ــن السعودي ــخ القادمة م ــل الصواري ه
ــة استخباراتياً  ــع ، أم من الذي يدير املعرك الصن
ــاً ويشارك يف الحرب بجنود أمريكيني  ولوجستي

وإرسائيليني ؟؟
عىل األقل إيران دولة مسلمة وقفت مع قضية 

ــني و املظلومية التي تنهال عليهم  اليمن واليمني
ــي رسخها  ــورة النمطية الت ــوم، ولكن الص ــل ي ك
ــان العرب هي أن إيران  ــود ومن معهم يف أذه اليه
وإن كانت مسلمة وتقف بصفنا فهي عدو ، بينما 
ــة وإن كانت ضدنا  ــا املاسونية والصهيوني أمريك

فهي ويل حميم..
شتان ما بني البلدين وبني من يغرتب فيهما..

ــة  ــا أو أي دول ــرتب يف أمريك ــن اغ ــا أن م طامل
ــوات ويصوم  ــاً يؤدي الصل ــة الزال مسلم أجنبي
ــر بثقافة و بيئة  ــده وال يتأث ــان كما هو يف بل رمض
ــذه الطقوس  ــع أن يمارس نفس ه ــد فما املان البل

الدينية يف إيران؟
ــر العمالة والخيانة  ــة من يلج يف بح ويف النهاي
ــون يف أمريكا أو إيران، ال يستلزم  ال يحتاج أن يك
ــر حرص العمالة لهاتني الدولتني فالعمالة قد  األم
ــة مسلمة كالسعودية أو  تكون حتى لدولة عربي

اإلمارات ومن ورائهما إرسائيل.

مابني أمريكا وإيران
 فاتن الفقيه
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