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ـــثــال; خـــذ بل غـــيـــتس عـــلى ســـبـــيـل ا
ــعــروفــ صــحـــيح انه قــد يـــكــون من ا

اليوم بإحسانه لكنه لم يكن كذلك دائما.
فــفي الــتــســعــيـنــيــات قــاضت الــواليـات
ـتــحـدة شـركــة مـايـكـروســوفت بـسـبب ا
اتـبــاعــهــا أســالــيب ضــد الـتــنــافــســيـة.

وانتهى اخلالف بتسوية.
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األســــلـــــحــــة الـــــنــــــــــــــوويـه بــــ
اجلانب . 

لــقـد وضــعت ثــورة يـولــيـو مــسـاراً
تعـمل نـضـالـيـاً لـلـعـمل الـوحدوي  
ـــوجــــبه الـــقــــوى الـــوحــــدويـــة 
لتحقيق الـوحدة العربيـة الشاملة 
ألن قيـام دولة الـوحدة  هو أساس
قـيـام الـنـهـضـة الـعـربـية  من خالل
الـتـكــامل اإلقـتـصـادي  والـعـلـمي 
والـثقـافي  والـعـسـكـري والـبـشري
وغـيـره لـلــبـلـدان الـداخـلـة في دولـة

الوحدة . 
فالـبـلدان الـعـربيـة القـائـمة الـيوم ال
تـــســتــطــيع عــلـى إنــفــراد أن تــقــيم
لك منها نهضة أو حضارة  فمن 
ــال كــالـــســعــوديـــة مــثالً فـــإنــهــا ا
يـنقـصـها الـعـلمـاء واخلـبراء  ومن
لديه العلـماء واخلبراء كـمصر مثالً
وهي أكــبـر دولـة عـربــيـة يـنــقـصـهـا
ال وال تـسـتطـيع أن تـبنـي نهـضة ا
أو حـضـارة داخل حــدودهـا وهـكـذا
بقيـة البلـدان العربـية وهذا يـنطبق
عــلى بــعض الــبـلــدان الــتي حــقـقت
انيا مثالً كانت مجزأة وحدتها  فأ
فـي أوربــــا ولم يــــكن لــــهــــا أي دور
نـهـضـوي أو أهـمـيـة دولـيـة بـيـد أن
ــسـتــشـار ـانــيـا عــلى يـد ا وحــدة أ
انيا بسمارك عام  1871أصبحت أ
أقــوى قـوة عـســكـريــة وأقـتــصـاديـة
آنـــــذاك في أوربـــــا والــــيـــــــــــــــــوم
انـيا أقـوى أقتـصاد في أوربــــــــا أ
ورابع أقــتـصــاد في الــعـالم  وهـذا
ـتـــــــــحدة يـنطـبق عـلى الـواليات ا

األمريكية.
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حــــيث كــــانت واليـــات مــــجـــزأة في
الـــشـــــــــــمـــال واجلـــنــوب بـــيــد أن
تـوحـيـدهـا بـقــــــــــوة الـسالح عـلى
يـد جـورج واشـنـطن أصـبـــــــــــحت
أقـــــــوى قــــــــــــــوة عــــــســـــــكــــــريــــــة
وأقـــــــــتـصــاديــة في الــعــــــــــــــالم
والزالت .لـذلك فــإن الـدول الـعـربـيـة
كافـة وهي دول قطـرية  ليـست لها
أيـــة أهـــمـــيـــة أو دور في الـــشــؤون
الـدولـيـة  وهي واقـعــة كـلـهـا حتت
الــهــيـمــنــة األجـنــبــيـة وخــصــوصـاً
ـتـحدة  كـمـا أن الـكـيان الـواليـات ا
الصـهيوني ال يـعيـر لها أي أهـتمام
أو أحــــتــــرام  ألن هـــــذا الــــكــــيــــان
الـعـنـصـري يـعـرف جـيـداً إن الـنـظم
الــعــربـــيــة بــشـــكل عــام نـــظم غــيــر

ــا هي نــظم حــكم ــقــراطــيــة وإ د
تبحث عن السلطـة والبقاء فيها من
أجل الــنـفـوذ والــثـراء بل إن مــعـظم
النـظم العـربية حتـكمـها عـوائل منذ
عـقــود من الـزمن والزالت ومــعـاديـة
ـقراطية  كعائـلة آل سعود في للد
الـسـعـودية  وعـائـلـة آل صبـاح في
الـكويت وعـائـلـة آل نهـيـان في دولة
اإلمارات  وعائلـة آل ثاني في دولة
قطر وهي قاعدة أمريكـية صهيونية
. وعــائــلـة آل قــابــوس في سـلــطــنـة
عـــمــان  وعـــائـــلــة آل خـــلـــيـــفــة في
البـحـرين . والعـائـلة الـهـاشمـية في
غرب  األردن  وعائلة احلسن في ا
وعـائـلـة األسـد في سـوريـا مـنـذ عام
اضي  وعائلة  1963من القرن ا
آل بــشـــيــر في الــســودان مــنــذ عــام
اضي  وآخرها  1989من القرن ا
اجلزائـر التي يـحكـمهـا عبـد العـزيز
بـو تفـلـيـقه منـذ نـحـو عشـرين عـاماً
عــلى كــرسي مــتــحــرك دون خــجل 
فـــهــذه الـــعــوائـل الــتي حتـــكم هــذه
الـبلـدان تـخدم اإلسـتـعـمار والـكـيان
الـصــهــيـوني  ومــعـاديــة لــلــوحـدة
العربية أو أي توجه نحو الوحدة 
وال عالقة لها بالقضيـة الفلسطينية
 وهي تسعى للمصاحلة مع الكيان
الــصــهـــيــوني كـــقــطــر . فـــالــوحــدة
نـقـذ الوحـيـد للـعرب الـعربـيـة هي ا
في بـــنــاء الـــنـــهـــضـــة واحلـــضــارة
الـعـربــيـة وفي قـيـام مــجـتـمع عـربي
علمي  – تكنولوجي متقدم في دولة
الـوحدة  بـسـبب القـدرات الـعـلـمـية
والــثـقــافـيــة الـتي تــمـــــلــكـهــا دولـة
الـوحـدة . والـتي يـحـقـقـهـا الـتكـامل
الــذي أشـرنـا إلــيه لـلــدول الـعــربـيـة

نظمة إلى دولة الوحدة .  ا
الئـمـة لـدولـة الـوحـدة فـالـصـيــغـة ا
ــرتــقــبـــة هــو الــنــظــام الــعــربــيـــة ا
الـــفــيـــدرالي نـــظــراً لـــســعــة األرض
الــعـربــيــة وحــــــــــجـم سـكــان دولـة
الـــــوحــــدة الــــذي قــــد جتــــاوز 400
مـلـيـون نسـمـــــــــــة عـنـد قـيـام دولة
الوحدة مستقبالً فالنظام الفيدرالي
ـــركـــزيــة ـــنح احلـــكـــــــــــــــومــة ا
ســلــطـــة الــســـيــاســة اخلـــارجــيــة 
واألمــــــــــن الـــــــقـــــــومـي لـــــــدولـــــــة
الـــــوحـــــــــــدة أي وحــــدة الــــقــــوات
ســــــــــلحة التي تـكون بيد القائد ا
الـــعــام الـــذي هــو رئـــــــــــيس دولــة

الوحدة .
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أثــارت مــجــلــة فــوربس مــنــذ أيــام جـدال
كبيـرا بوصـفها جنـمة وسـائل التواصل
االجــــتــــمـــاعـي كـــايــــلـي جـــيــــنــــر بـــالـ

"عصامية". 
وكـانت اجملـلـة قـد قـالت إن جـيـنـر وهي
أخت جنـــمـــة تــــلـــفـــزيـــون الــــواقع كـــيم
كــارداشــيــان في طــريــقــهــا ألن تــصــبح
"أصــغـــر مـــلـــيــارديـــرة عـــصـــامــيـــة" في
ـتــحـدة; حـيث تـقـدر ثـروتـهـا الـواليـات ا
بـــنــحـــو مــلـــيــار دوالر وهـي ال تــزال في

العشرين من عمرها. 
ـثل ولـقـلـة فـقـط أن يـزعـمـوا جـدارتـهم 

هذا الوصف.
وكــان هــنــاك نــحـو  5,700 شـخص في
ـتـلـكـون أكـثـر من  500مـلـيون الـعـالم 
دوالر أمريكي العام الفائت وفقا لتقرير
مؤسسة كريـديت سويس السنوي حول

ية. الثروة العا
ـلــيـارات نـادرون في الـعـالم. أصـحـاب ا
فـمـا الــذي يـحـتـاجه الــشـخص لـيـصـبح

مليارديرا?
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يجب أن نتذكـر دائما أسمـاء شخصيات
كبيرة مثل جـيف بيزوس مؤسس شركة
أمــــازون ومـــــارك زوكــــربـــــرغ مــــؤسس
فيسبوك وأمانسيو أورتيغا الذي أنشأ
شـركــة ثـيــاب زارا وجـاك مـا دومــيـنـات

صاحب شركة علي بابا.
وتــصف مـــجــلـــة فــوربس نـــحــو ثـــلــثي
ــــوجــــودة عــــلـى قــــائــــمــــة األســــمـــــاء ا
ـلـيـارديـرات لـعام  ?2018والتـي تضم ا

 2,208اسما بأنهم "عصاميون".
ـعنى ومن الصـعب وضع حتـديد دقـيق 
كلـمة "عـصامـية". لـذا أثار وصف اجملـلة
لــكـــايــلـي - وهي ابـــنــة عـــائــلـــة غــنـــيــة

وهـنـاك عـدة أســبـاب تـفـسـر سـبب قـدرة
ــال عـلى االسـتـمـرار أصـحـاب رؤوس ا
ــالــيــة مــثل مــنــهــا أن قــيــمــة األصــول ا
األسهم ازدادت بـسـرعة أكـثـر من غيـرها
ــمــتــلــكــات األخــرى في الــســنـوات من ا

األخيرة.
كـمـا أن هـذا الــنـوع من األصـول تـفـرض
عـــلـــيه عـــادة ضـــريــــبـــة أقل - في حـــال

فرضت ضريبة باألساس. 
ية العام الفائت أن وقدّرت دراسة أكاد
ئة من الضرائب الشخصية  25-35  با
 الــتـهـرب مــنـهــا من قـبـل هـؤالء الـذي
يقبعون على القمة وال يشكلون أكثر من

ئة.  0.01 با
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كــان هـنــاك أكــثـر من  140شــخـصــا في
تـلكـون ثروة تـزيد ن  ـالي  القـطاع ا
عن  2.5ملـيار دوالر عـلى قائـمة فوربس
 2018- وهــذا الــرقم أعـــلى مــنه في أي

صناعة أخرى.
ـتحدة كثيـر منـهم ينحـدر من الواليات ا
ـئـة من األمـريــكـيـة حــيث يـقـول  25 بـا
ليارات إن مصدر ثروتهم هو أصحاب ا

ال. قطاع ا
ولــكن ال تـتــوقع أن تـصل بــسـهــولـة إلى
راتب العـالية. معـظم العامل في تلك ا
هـذا الـقـطـاع الـتـحـقـوا بـنـادي أصـحـاب
لـيارات مـثلـهم مثل الـعاملـ في باقي ا
الـــــصــــــنــــــاعـــــات - عــــــبــــــر تـــــفــــــردهم

واستقالليتهم.
ـال - نحو ومعـظم العامـل في قـطاع ا
خمس األغنياء الـ  143- قاموا بتمويل
مشاريع لهم عالقات بصناديق التحوط
وهي مشـروعات تبـحث عن فرص عـالبة

اخملاطر لالستثمار.
وطــبـعـا إن كــنت مــصـرا عـلـى الـوصـول

وغــــيـــتـس لـــيـس وحـــده; حــــيث فـــرض
ــنـظـمــون غـرامـة مــالـيـة عــلى عـدد من ا
ـلــيــارديـرات الــشــركـات الــتي تــصــنّع ا
بــــســـبـب أمـــور تــــراوحت مــــا بـــ دفع
ـتـفق الـرشــاوي وإنـزال األسـعــار عن ا
ارسـات تـنافـسـية عـليـهـا إلى جانـب 

أخرى.
ومن بــــــ تـــــلـك الـــــشـــــركــــــات غـــــوغل
وسـامـسـونغ إلى جـانب شـركـات أخـرى
بـعـيــدة عن مـجـال الـتـكــنـولـوجـيـا مـثل

شركة كازينو الس فيغاس ساندس.

ومشـهـورة - بأنـها عـصـاميـة استـغراب
البعض.
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ــلـيــارات في انــخــفض عــدد أصــحــاب ا
ـكان ـاضي - وهـذا ا بـريطـانـيـا الـعام ا
الــوحــيـد الــذي شــهـد انــخــفـاضــا وفــقـا

لفوربس وتقارير أخرى.
وتعد منطقـة آسيا واحمليط الهاد ذات
النـمـو السـريع مـنطـقة خـصـبة أكـثر من

ليارديرات. غيرها من حيث عدد ا
ـلـيـارديرات ـئة من ا وجـاء نـحو 29 بـا
ـنـطـقـة ـاضي من تـلـك ا اجلـدد الـعــام ا
ـسح سـنـوي من قـبل ويلث إكس وفـقا 
الـــذي يــــقــــدر أن هـــنــــاك نــــحـــو 2,750
مليارديرا في العالم - وهذا تقدير أعلى

ا جاء في مجلة فوربس. بقليل 
ـــلـــيـــارات في ووصـل عـــدد أصـــحـــاب ا
الصـ إلى  29من أصل  259مــلــتــحق
جــديــد بــقـائــمــة فــوربس - وهــذا الـرقم

أعلى من أي دولة أخرى.
ــتــحــدة األمـريــكــيـة وتــبــقى الــواليـات ا
ليارات موطنا ألعلى عـدد من أصحاب ا

حيث يصل الرقم إلى  585مليارديرا.
À—≈ vKŽ qBŠ« ≠3 

وجودين حصل نـحو ثـلث األشخـاص ا
عــلى قـائــمـة فــوربس عـلى أمــوالـهم عن

طريق الوراثة.
ومن ب هؤالء سـبعـة أعضاء من عـائلة
ارت وفـرانسوا والتون ورثـة ثروة وو
بيتينـكورت-مييرز الـذي أطلقت عائلته

ماركة لوريال.
وتـعتـبـر التـركـة موضـوعـا هامـا خـاصة
فـي أوروبـــــا والـــــتي لـــــعـــــبـت دورا في
ثـــروات نـــحــــو نـــصف عــــدد أصـــحـــاب
ليارات وفقا لتقرير صارد عن فوربس ا
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/Ã–u 1∫ هـو مـوظف ملـتـزم ديـنـيا الى حـد بـعـيد  فهـو ال يـصلي

ـصـلـ عـلى الـصف ـسـجـد ويـزاحم ا الـصـلـوات اخلـمس إال في ا
االول خــلف االمــام مــبــاشــرة  وهــو يــصــوم رمــضــان كل ســنــة 
ويتبعهن بصـيام ستة ايام من شوال  ولكنه حينما يزكي من راتبه
الشـهري الـضخم خـمسـة االف دينـار الى بيت شـقيـقته يـروح يذيع
خـبر تـصـدقه علـى بيت أخـته حـتى بنـشـرة أخبـار الـطقس  وهو ال
يــرى ان حــضـــوره الى مــكــان عـــمــله مــرة كـل أســبــوع حــرامــا أو

تقصيرا بالتزاماته جتاه وظيفته !!
أفلم يـستـمع  لإلمـام الذي يـصلي خـلفه  وهو يـتلـو قول رب الـعزة
ذِينَ آَمَنُـوا لَا تَـخُونُوا الـلَّهَ وَالرَّسُـولَ وَتَخُـونُوا أَمَـانَاتِكُمْ ) هَا الـَّ (يا أَيـُّ
??  ألم تقع عيناه على اآلية :( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَد الَّذِي
اؤْتُــمِنَ أَمَـــانَــتَهُ وَلْــيَــتَّقِ الـــلهَ رَبَّهُ) وهــو يــواظـب عــلى قــراءة الــقــران
??  ولن تنفعـك كل ركعاتك وسجـداتك فال خير في جنواك  الكر

وانت تسرق وقت وظيفتك وتخون أمانتك!!.
/Ã–u 2 ∫ مــوظف صـومـالي يـعــمل في مـديـنــة تـعـرضت ألشـرس

هـجمـة بربـرية حـاقدة من قـبل عـصابـات تكـفيـرية اسـتبـاحت كل ما
فـيهـا فـلـم تسـلـم الـدماء والـرقـاب مـن القـتـل وال الـبنـى الـتـحتـيـة من
ديـنة الى مـديـنة أشـباح فـهجـرها أهـلهـا وتفـرقوا الـدمار وحتـولت ا
الى مـدن أخرى   وفـجـأة وجـد سـكـانـهـا أنـفـسـهم مـشـردون  بال
مأوى فال بيوت وال مدارس وال مستشفيات وال جامعات  وبدل أن
ـطلوبة ـنكوبة  الوقفة الـوطنية ا وظـف مع أهل مدينته ا يقف هذا ا
نـهج فـإنه أثـر السـفـر الى دولة  ويـذهب خـلف طلـبـته لـيكـمل لـهم ا
مجـاورة بحـجة الـدعوة الى االسالم بـالرغم من أن تـلك الدولـة التي
ـانا من سـكان مـدينته سـافر لـينشـر الدعـوة فيـها مـسلـمة وأكـثر إ

نكوبة !!!. ا
/3Ã–u∫ طبيب وتاجـر بنفس الوقت  شطارته في التـجارة سبقت

تـلك حـدسا رهـيـبا بـسنـوات ضـوئـية مـعـرفتـه بعـلـوم الطب  وهـو 
لــتــوقع مــكــان وزمــان الــكــوارث واحلـروب حــتـى يـنــشـط بـتــجــارته
الصــطـــيــاد الــفــرص  فـــهــو ال يــؤمن إال بـــاألرقــام واالربــاح حــتى

ال!!.  رضى بالنسبة له مصدر للتكسب وجني ا ا
وهـو يـرفع شــعـارات انـسـانــيـة بـراقـة كــجـزء من الـتـرويـج لـتـجـارته

واسمه وجذب االستثمارات  في السوق. 
وحـيـنـما تـعـرض أهل مـدينـته الى حـرب إبـادة جـماعـيـة ودخـلوا في
ـديـنـة أسـوأ كـارثة حـلت بـهم  انـتـظـر الـنـاس الـبـسـطـاء من أهل ا
اخملـــــــــدوعـون بــهـذا الـتـاجـر الـطـبـيب ان يـقف مـعـهم في شـدتـهم
ا وصلوا الـى مناطق شمـال الصومال وبحثـوا عنه دون جدوى  و
ـوت  وجـــــــــدوه قـد وصل قــبـلــهم بـكـثــيـر وقــد افـتـتح هـربـا من ا
مـركـزا جتـاريـا لـلـمـتـاجـرة بـكل شئ وفي أي شئ  حـتى ولـو على

حساب مصائبهم وكوارثهم ودمائهم ودموع أعينهم!!.
/Ã–u  4∫  موظف وزنه عـال  ولكن نـفاقه سـجل وما زال يـسجل

أرقامـا غيـر مسـبوقـة على مقـياس ريـختـر بالـنفاق!!  والعـجيب أنهُ
ـوظــفـ دون خـجل أو ـشي مـتــفـاخــرا بـنـفــاقه في دائـرتـه بـ ا
إحـسـاس بالـــــــــذنب  وهـو يـرفع شـعـارا خـالدا (مـن يتـزوج أمي
يــصــبح عــمي) ألنـه يــتــقن فن الــتــقــرب من أي مــســــــــــؤول قــادم
لدائرته  فـهو مـا أن يـحس بتـغـــــــيـر يـلوح في أالفـق حتى يـهرول
ـتـوقع الـقادم   لـكـسب قـلبه ـسـؤول ا زاحـفـا لـيـرتـمي بـأحـضـان ا
وعقله  وهو يـــــــــحـمل دائما كـاميرته الـتي ال تفارقـه اللتــــــــقاط
صور توثق حياة مسؤوله بكل اللحظات حتى تلك التي يقضيها في

التواليت!!.
تراه يركض ب يدي مسؤوله ليَشُمّ روائح االجسام الغريبة قبل أن
ـر بـقـربـهـا مسـؤوله  وتـارة يـحـمل له اجلـوال ويـتـذوق له الـطـعام
ويفـتح له بـاب السـيارة ويـكذب بـدال عنه  ويخـتـار لون الـبدلـة التي
ـنـاسـبـة  سـيـرتـديـهـا مـسـؤوله وحـتى اخـتـيـار احلـذاء واجلـوارب ا
ولـذلك هـو يـحـصل عـلى عدة امـتـيـازات في الـدائـرة مـقابـل كل هذه
اخلـدمـات  فـهــو مـسـؤول الـرواتب واحلــسـابـات واالعالم والـدفـاع
راحـيض الصـحيـة وغيـر الصـحيـة  وهو يرافق دني واجلـودة وا ا
مـسـؤول الـدائـرة الى بـيـته فـيـغـسل الـصـحـون  ويـنـظف االطـفال 
ـتـنزه  ويـعـود يحـكي لـهم ويـزرع احلـديـقة  ويـأخـذ الـعـائـلـة الى ا
الــقـــصص حـــتى يـــرافـــقــهـم الى ســـريــرهم   حـــــــــتى تــظـــنه أنه
وظـف ال يـستـطيع الـعيش (شحـيبـر) الذي....!!  هذا الـنوع مـن ا

حرا بل تعود أن يكون عبدا لسيده بكل فخر.
/Ã–u  5∫   مـوظـفة زئـبـقـيـة هالميـة مـتـلونـة كـاحلـرباء  تفـعل كل

ـشـوهة  تـصلح أن حتـل محل شئ ألجل الـوصـول الى اهـدافهـا ا
وجـود بجـهاز ضـغط الدم  تخـتفي وقت الـشدة كـعادتـها الزئـبق ا
دائما وتـظهـر وقت الرخاء  حتب لفت االنظـار الـــــــــيهـا حتى ولو
بإثارة عواصف ترابـية حولها  تريد أن تستـحوذ على كل مقدرات
ـة ـكــان الـذي تـعـمل فــيه بـأي ثـمن  وتـصــور نـفـسـهـا انــهـا الـعـا ا
ـنـقــــــــذة االوحـد والـفــــــــــاضـلة احلـكـيـمـة والـشـاعرة االعـظم وا
االكبر والـفارســـــــة االبرز  تارة تتـــــــــصور نفسـها مدام كوري
ومـرات تـرى نـفـسهـا سـهــــــــيـر القـيـسي  وأحـيـانـا تشـبه نـفـسـها
باجنـليـنا جولي  رغم أنهـا ينـقصـها فـقط الشـارب لتـصـــــــبح أبو

األسود الدؤلي !!
هي تعتقد أنها نعمة من السماء  لكن جميع من حولها يرونها حية

رقطاء  أو نوع من أنواع احلمى الصفراء!!.

نطق الصوري هو االعتماد على االفكار التي تبناها ابناء اجيالنا ا
القدمـاء وتطبيـقها على الـوقت احلالي بحـرفية تامـة من دون اللجوء
سواء اقتـصاديا ام ديـنيا او حتى ايـا كانت هذه االفـكار الى العقل
تمامـا كما نـطق هو جمـود العـقل تتـبعـات هذا ا من ناحـية الـتقالـيد
وجودون في مختـلف دول العالم مؤديا الى واالشاعـرة ا االشاعرة
لم حتى تفوق  15 مليون يهودي عـلى امة مليار مسلم ركود فكري
اال انهم ادرس الى االن سر تفوق اليـهود الكبير في هـذا الصعيد 
نتـيجة مؤمـنون ان سر الـتفـوق في احلياة هـو الوصـول الى االخرة

نطقهم الصلب
ــنـطق ا فــلــنــبك عـلـى واقـعــنــا اذا لــست مــنـحــازا لــهم اال انه واقع
الـدينـاميـكي هـو تطــــــــور الفـكر مع االحـتــــــــفاظ بـاساسـياته مع

الزمن.
بـعيدا عن الـعاطفة ـنطق والعـقل في التحـكيم على االمور وحتكيم ا
ـانا بان احلـقيــــــــقـة واحدة اي انهـا ثالثية وا الديـنية والالهـوتية
اال انـها ـشـاهـد لـهـا لـيس اال تـرى من زاويـة ا نـسـبـــــــيـة  االبـعـاد
قـد نـخـتـلف في طـرق الـوصـــــــول الى الـله لـكـــــــن الـغـاية واحـدة

واحدة.
ابـان انــهــيــار االحتــاد الــســوفــيــتي نــتــيــجــة عــدم تــفــوق الــنــظـام
ادى ـالي الغربي  االقتـصادي التـابع لها عـلى النــــــــظام الراس ا
فـي الـــصــ بـــنـــوا فــــــــوق هـــذا الـــنـــظـــــــــام الـى انـــــــــــهــيـــاره
االشــتـــاركي وحــدثــــــــــــوه حــتى صـــار من اقــوى االقـــتــصــادات
ـنـطق الديـنامـيــــــــكي هـنا نـدرك قوة ا ـنافـسة لـلغـرب في الـعالم ا

وتفوقه على الصوري.
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أبيغيل جونسون على قائمة فوريس
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يـولـيــو مـنـذ إنـطالقــهـا رفـعت رايـة
القـوميـة الـعربـية لـتحـقيق الـوحدة
الـعـربــيـة لـلـشـعـب الـعـربي الـواحـد
وسـخرت الـذي جـزأه اإلسـتـعـمـار  
ثـورة يـولـيـو كـافـة وسائـل إعالمـها
ـسـموعـة لـتحـقـيق هذا ـقروءة وا ا
الـــهـــدف حـــيث أدى ذلك إلـى قـــيــام
وحـــدة مــــصــــر وســـوريــــا وقــــيـــام
ـتـحـدة في اجلـمـهـوريــة الـعـربـيـة ا
/21شباط/ 1958وهي أول وحدة
عـربـيـة حـقــيـقـيـة نـواة في الـتـاريخ
ـعـاصر  كـمـا كـان لـقـيام الـعـربي ا
دولـة الـوحـدة الـنواة  آثـارها عـلى
شــعـــوب الـــبـــلـــدان الـــعـــربــيـــة في
اإللتفـاف حول اجلمـهورية الـعربية
والدفـاع عنهـا وكان ذلك في مـرحلة
ـــد الـــقــــومي فـي خـــمـــســــيـــنـــات ا
ـاضي  حـيث وســتـيــنـات الــقــرن ا
نتج عن الدعـوة الوحدويـة لشعوب
الـبـلـدان الـعـربـيـة وقوع ثـورات في
الــــعــــراق عــــام  1958حــــيث كــــان
الضـباط األحـرار عـلى صلـة بقـيادة
ـتـحـدة عـبر اجلـمـهوريـة الـعـربـية ا
دمـشق  عن طــريق مــحــمــد حــديـد
وصـديق شـنـشل  كـمـا قـامت ثـورة
في الـيمن بـقـيـادة عبـد الـله السالل
عام  1962وفي ليبـيا بقيـادة معمر
القذافي عام 1969  بصرف الـنظر
عن جنـاح هـذه الـثـورات أو فـشـلـها
الحـقاً . كـمـا وقفـت ثورة يـولـيو مع
ثـــورة الـــشــــعب اجلـــزائــــري مـــنـــذ
إنــــطالقـــهـــا فـي تـــشـــرين أول عـــام
 1954حـتى أسـتــقالل اجلـزائـر في
عـهـد اجلـنـرال ديـغـول عـام 1962 
حـيـث قـدمت ثــورة يـولـيــو الـسالح
بال حـدود للـثـورة اجلـزائـرية  كـما
ســـخـــرت كـــافـــة وســـائل إعـالمـــهــا
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وكـــان هـــذا الــدعـم الالمـــحــدود من
األسباب الرئـيسية إلشـتراك فرنسا
في العـدوان مع بـريطـانيـا والكـيان
الـصهـيـوني عـلى مـصر بـعـد تـأميم
وقـد قــنــاة الــســويس عــام 1956  
ــرحــوم أحــمــد بن بال عــلــمت مـن ا
رئيس جـبهـة التـحريـر اجلزائـرية 
وأول رئــــيـس لــــلـــــجــــزائـــــر بــــعــــد
أستقاللـها على هـامش دعوة عشاء
في لـــنـــدن عــام 1998  بـــأن عـــبــد
الـناصـر قـدم لـلثـورة اجلـزائـرية كل
شـيء مـن سـالح ووســــــــــائـل إعـالم
طيلة سنوات الثورة حتى أستقالل
اجلـزائـر وقـد ردد خالل حـديـثه عن
الـثـورة اجلـزائـري أربع مـرات بـأنه
نــاصـــري وإنه أحــد أجــنــحــة عــبــد
الناصر في أفريقيا  ويريد الوحدة
ـتـحدة  مع اجلـمـهوريـة الـعـربيـة ا
وأضــــاف بـــأن هـــنــــاك قـــادة في
ثـلون أجـنحـة لعـبد أفريـقيـا 
الـــــنــــــاصــــــر وهم أحــــــمـــــد
سكتوري رئيس جمهورية
غـــيـــنــــيـــا في أفــــريـــقـــيـــا
ولــــــومـــــامــــــبــــــا رئــــــيس
جــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغــو
األفريقية وقال كـلنا نسير
عـلـى خط عـبــد الـنــاصـر 
وقد  الـقـضـاء عـلى هذه
األجــنــحــة من قــبل اإلدارة
األمــريــكــيــة  بــإنــقالبــات
عــســـكــريــة قــبل الــقــضــاء
الحـقــاً عـلى عـبــد الـنـاصـر
ونـظام حـكـمه الـذي يـشكل
خطراً على مصالح أمريكا
والــغـرب ووجــود الــكــيـان
الصـهيـوني فقـام اإلنقالب
الذي قاده هـواري بومدين
إلســقــاط نــظـام حــكــمه في
حـــــــزيــــــران عــــــام 1966 
بتـحريـض من عبـد العـزيز

بــو تــفــلـيــقه الــذي وصــفه بــعــمـيل
CIA ـركزية األمـريكية اخملابرات ا
في ح وصف بومدين بالساذج .
وأضـــاف إن بــومــدين كـــان طــالــبــاً
يدرس في األزهر في القاهرة  وفي
أحــد زيـاراته لــلـقــاهــرة جـلــبه مـعه
وأعطـاه واجب قـيادة قـوات للـثورة
على احلـدود في اجلزائر  وأضاف
في لـيـلـة اإلنـقالب جـاءه إلى الـبيت
ـسـلـحـ  مـجـمـوعـة من اجلـنـود ا
ولم تـكن هــنـاك حـراسـة عــلى بـيـته
ســـــــــوى شرطي واحد  وقد ذهب
مـع اجلــــنـــــود طـــــوعــــاً  وأضــــاف
ـرحـــــــــوم بن بال  إنه كـان بــعـد ا
الــــدوام الـــــرســــمي  يــــجـــــلس مع
ـقـاهي  ـواطــنـ الـعـاديــ في ا ا
وفي الــســيــاســة اخلــارجــيـة كــانت
ـتحـدة تقف اجلمـهـورية الـعـربيـة ا
نطقة ضد األحالف العسكـرية في ا
الــعـــربـــيــة ومـــنـــهــا حـــلف بـــغــداد
األســـتــعـــمــاري الــذي تـــأسس عــام

 1955ويضم العراق وأمريكا
وبـريـطـانـيـا وإيـران وقـد سقـط هذا
احللف بـثورة /14تـموز/ 1958في
الــعــراق . كـمــا كــانت اجلـمــهــوريـة
ـتـحــدة تـمـثل الــعـربـيــة الـعـربـيــة ا
قـــاعــدة وقـــائــدة حلـــركــة الـــتــحــرر
الــوطــني الــعـربــيــة . في مــواجــهـة
األسـتـعـمار والـكـيـان الـصـهـيوني .
كـمـا كـانت تـسـانـد حـركـات الـتـحرر
لــشــعــوب الــبــلــدان الــواقـعــة حتت
الـهـيـمــنـة اإلسـتـعـمـاريـة في قـارات
آسيا وأفـريقيا وأمـريكا الالتـينية 
في احملـافل الـدولـية  ومن هــــــــذا
نـظور قـامت اجلمـهوريـة العـربية ا
ــتـحــدة بـاإلشــتـراك مع نــهـرو في ا
الــهــنـــد وتــيــتـــو في يــوغـــسالفــيــا
وسـوكـارنـوا في أنـدونـوسـيا ودول
أخـرى من دول الـعـالم الـــــــــثالث 
بـإقـامـة منـظـمـة دول عـدم اإلنـحـياز
في مـؤتـمـر بـاندونـغ عام  1955في
أنــدنـــوســيــا . وذلك لــلــوقــوف بــ
الــكـتــلــتــ الــرأســمــالــيــة بــقــيـادة
ــتـحـدة  واإلشـتــراكـيـة الـواليـات ا
بـقـيـادة االحتـاد الـسـوفيـتي  وذلك
للمـساهمة في تـخفيف حـدة التوتر
الـدولي  الــــــــــــذي نــــــــشــأ بــعــد
يـة الثانـية عام أنتهـاء احلرب الـعا

 1945في ظل احلرب الباردة 
ـيـة ومن أجل مــنع وقـوع حـرب عــا
ثــالــثــة مـــدمــرة تــســتـــخــدم فــيــهــا
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في الــــــثــــــالث والــــــعـــــشــــــرون من
يـولــيـو/تــمـوز/2018   تـكــون قـد
مضت ستة وستـون عاماً على قيام
تـلك الـثـورة الـتي أسـقـطت الـنـظـام
ــلـكي اإلقــطـاعي في  الـســيـاسي ا
ــــرتـــبط بـــاألســــتـــعـــمـــار مـــصـــر ا
الــــبـــريــــطـــاني  ومــــعه الـــنــــظـــام
فأقـامت األقـتـصـادي األسـتـغاللي  
الـعدالـة اإلجـتـماعـيـة في مـضـمونه
اإلشــــتـــراكـي لــــصــــالح الــــعــــمـــال
والـفـالحـ  حـــيـث كـــانت مـــصـــر
فــاقــدة لــســيــادتــهــا وأســتــقـاللــهـا
لصالـح اإلستعـمار البـريطـاني منذ
عام  1882حـتى ثـورة يـولـيـو عـام

 .1952حيث كان تشكيل
تـعـاقـبة في ـصـريـة ا احلـكومـات ا
ـوافقـة السـفير لـكي يتم  العـهد ا
البريطـاني في القاهرة . لـقد غيرت
ثورة يوليو كـافة مرافق احلياة في
مصر فمـنحت السـيادة واإلستقالل
ـصـر وشعـبـها  وأخرجت الكـامل 
كافة قوات اإلحـتالل البريطاني في
ـصـارف والـبـنوك ت ا مـصر  وأ
األجـــنـــبـــيـــة لـــصـــالح األســـتـــقالل
األقــتــصـادي  وتــطــبــيق الــعــدالـة
اإلجتـمـاعـية  كـما مـنـحت الـطـبـقة
الــعــامــلــة من الــعــمــال والـفـالحـ
حـقــوقـهم اإلقــتـصـاديــة في حتـديـد
لكية الزراعـية لصالح الفالح  ا
ـــصـــانع ـــشــــاركـــة في أربـــاح ا وا
كـمـا ـنــشـآت لــصـالح الــعـمـال   وا
مـنـحـتـهم احلـقـوق الـسـيـاسـيـة في
ئة من أعضاء  %50خمس في ا
ان  كما قامت ثورة يوليو في البر
ـصـري زيـادة الـدخل الـقـومي ا
من خـالل تــــــأمــــــيـم قــــــنــــــاة
الـسويس كـشـركـة أجنـبـية
ـالية التي وارد ا وأخذ ا
تـدرهـا الـقنـاة والـتي هي
في األساس ملك لـلشعب
صـري ألنهـا واقعة في ا
صرية  وحتت األرض ا
ـــصـــريـــة  الـــســـيـــادة ا
وحتــويل مـوارد الــقــنـاة
إلى اخلــــــــزيــــــــنــــــــة

كما صـرية   ا
ساهـمت
ثــــــــورة

يـوليـو في زيـادة اإلنـتـاج الزراعي 
مـن خالل إقــــامـــة مـــشــــروع الـــســـد
العالي العمالق  الذي ساهم أيضاً
في تـوسـيع الرقـعـة الـزراعـية  كـما
قـررت ثـورة يـولـيـو  –وهو األهم –
أن يكـون التـعـليم مـنجـانيـاً للـشعب
راحل الـدراسية صـري في كافـة ا ا
 وقـامت بـتـوسـيع الـتـعـلـيم وإقـامة
ونــشــر اجلـامــعــات في مــدن مــصـر
ـتـعـلم يـقـيّم وقـراها  ألن الـشـعب ا
الــعــلم والـثــقــافــة الـتـي هي أسـاس
الـنــهـضـة فـي اجملـتـمع في الــتـطـور
العلـمي التكـولوجي وإقامـة مجتمع
صـــنــاعي زراعـي مــتـــطــور . وأذكــر
جـيـداً  إن الـراحل مـحـمـد حـسـنـ
هيكل في مقـابالته التلفـزيونية قبل
سـنـوات  في بــرنـامج شــاهــد عـلى
الـــعــــصـــر في مــــحـــطــــة اجلـــزيـــرة
الفضائية  ذكر بأنه في عام 1954
جاء صحفي بريطاني  ذكر أسمه 
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فـسـأل الــصـحـفي عـبــد الـنـاصـر من
بـ أمــور أخـرى مــا هـو بــرنـامـجك
اآلن في مـــصــر  فـــرد عـــلـــيه عـــبــد
الـنــاصـر زيـادة الــتـعـلـيم والــثـقـافـة
صري ونشرهما في عموم الشعب ا
 ويـضيف هـيـكل إن هـذا الـصـحفي
قـابلة ذهب مـباشرة إلى بعد هـذه ا
إسـرائـيل وقـابل رئـيس وزرائـها بن
غوريـون وذكـر له من ب مـا ذكر إن
عـبد الـنـاصـر ذكـرله بـأنه مـهتم اآلن
بنـشر الثـقافـة والتـعلـيم في الشعب
ــصــري  فــأجــابه (إن هــذا أســوأ ا
خبر سمعته هذه األيام)
ألن بن غوريون يدرك
جــــيـــداً إن تـــعــــلـــيم
الــشــعب وتــثــقــيــفه
يـــــــــؤدي إلـى رفض
الكـيـان الصـهـيوني
وأغــــــــتـــــــــصـــــــــابه
لفلـسط . وفي هذا
الـــســيـــاق في اجملــال
الـعــربي فــإن ثـورة


