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  التخلف العربي والعمل الوحدوي 

  نديم البيطار . د 

 التاريخعندما نتطلع إلى الواقع العربي في ضوء النظرية الوحدوية العلمية الجامعة لتجارب 
وحدوية  وضعيةالوحدوية التي قدمتھا ھذه الدراسة، نرى أن ما يحتاجه ھذا الواقع كي يفرز 

فاألولى متوفرة . ية األساسيةالوحدوعدادية بل القوانين إيجابية تدفع نحو الوحدة ليست األسباب اإل
ً بشكل تام تقريب األنظمة التي درجنا على تسميتھا  سادتھا ھا أوودل في األقطار التي تسقعلى األ ا

  ".الثورية " باألنظمة التقدمية أو 

لوجية يوااليدواالنقسامات . ماعي وااليديولوجي يتوفر في ھذه األقطارتماثل السياسي االجتال
السياسية  الحركاتفھناك العديد من .  للعمل الوحدوي اً العامة عبر األقطار العربية تتوفر أيض

ً التي تعمل عبر الحدود القطرية، كما أن جميع األحزاب تقريب رة الوحدة أو ال بضروتعترف  ا
اعية متماثلة واالجتموااليديولوجية  ل والقضايا السياسيةاكالمش. تمانع بشكل من أشكال االتحاد

  . واحدة  عبر الوطن العربي، والتناقضات التي تكشف عنھا

ً االت والمعامالت والروابط المشتركة المتبادلة المتعددة متوفرة أيضتصاال الميادين ،  في جميع ا
واضح، وھي  بشكل الصحافة العربية تعبر عن ذلك.  من الصعيد االقتصادي إلى الصعيد الثقافي

ر قط، وليس إلى أي  العربي بر الوطنعت العربية األخرى إلى القراء العرب تتجه مع المنشورا
ً المؤتمرات الفكرية والعلمية متواصلة االنعقاد تقريب. معين   .العربية المختلفة العواصم في ا

ً االقتصادي متوفر أيض التغاير بھا من  اتساع رقعة ھذا الوطن وما يقترن. ي في الوطن العرب ا
االقتصادي الذي توفره  لتكاملإمكانات اقتصادية مختلفة تجعل، في الواقع، من اموارد طبيعية و
ً قوي اً دولة الوحدة دافع العامة كانت من أھم األسباب التي  الثروة ال شك أن االختالفات في. نحوھا ا

ً الفردي العالي نسبي الدخل. تعثر أوتؤدي إلى فشل االتحادات السياسية  في نيجيريا وفي ساحل  ا
مالي،  - جينيه -التي منعتھما من االنضمام إلى اتحاد غانا ساسية، كان أحد األسباب األلعاج، مثالً ا

، قاد كاتنجا الى محاولة "ز اتحاد الوست اندي" االنسحاب من  ايكا الىوھو الذي دفع جام
  ...فصال السينيغال والجينيه عن مالي، الخالكونغو، وكان وراء ان جمھورية فصال عناالن

 اً التزموا نھائي قد ھؤالء بين المواطنين قبل ان يكون "اً تسطيح" كھذه كان االتحاد يعني ي أمثلة ف
األخرى متقاربة من  األقطار ولكن اذا استثنينا األقطار النفطية تزول ھذه االختالفات، ألن. به

تحادات على ا ھناك أمثلة تدل القول أنمن ناحية أخرى، يمكن .  فردي العامحيث الدخل ال
أدلة على أن  اً يضالدخل، كما أن ھناك أكبيرة في  موجودة أو متطورة رغم اختالفات داخلية

 يالمسألة الت... حاوالت االتحاديةأو فشلت الم عثرت بين العوامل التي اختالفات كھذه، كانت
بل في . سيةاالختالفات في الثروة تعثر قيام االتحادات السيا ا كانتتحتاج الى دراسة ليس فيما إذ

  . "أية درجة  ىاالتحادات، وإل تعثر ھذه أية اوضاع تعثر أوال

تعثر أو يمكن ختالفات لوحدوية يمكن القول أن ھذه االعند مراجعة ھذه الظاھرة في التجارب ا
عثر االتحاد أنھا ت جدالً  افترضنا ولكن اذا. تحاد أو بداية االتحادلھا أن تعثر بدء العمل في إقامة اال
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األخيرة، أو االنتقال من  تعثر اتحادألقطار األخرى، فإنھا وال شك ال وا ، األقطار النفطيةبين 
األقطار العربية المرشحة الى االتحاد  . ككل  ذلك الى الدولة الواحدة التي تشمل الوطن العربي

وسوريا واتحدت، مثال، مصر  تحقق ذلكلھذا فإذا . تلة يط باألرض المححھى األقطار التى ت أوالً 
كبيرة أقطار فقيرة، فإن إقامة دولة عربية ثورية  يوھلسودان ، م انضمت إليھما األردن واومن ث

ً يع، مباشرة أو غيرمباشرة، ان تسحق سحقتستط ستراتيجيقوية في ھذا الموقع اال األقطار  ا
درجة أھم خصيصة من ھذه الناحية ھى، في الواقع،  نإ.  الجديدة مھا الى الدولةالنفطية وتض

 بين الكيانات المدعوة الى االتحاد، اذ يظھر انه بقدر ياسياأليديولوجي الساالجتماعي و التجانس
  . بقدر ما تقل قدرتھما على االندماج القوي ما يقل ھذا التجانس

 وھو ، أن اللجوء الى الحرب فما بينھا أمر شاذ ال يجب أن يحدث اً تعتبر األقطار العربية أيض
 يالحروب الت القليل من. ھذه االقطار ال تعرف، في الواقع، الحرب بينھا. جوزال أخوة ال يقت

تشارك فيھا قطاعات  عرفتھا كانت من النوع الثوري الذي كان يحدث باسم مقاصد مشتركة
  .فة من الشعب من الداخل والخارجمختل

الوحدوي  من العمل اً ألنه كان وال يزال جزء اً في التجربة الوحدوية يتوفر أيض ياإلسھام الشعب
ماءات تمن أن االن االستعداد الوحدوي بين جماھير الشعب العربي موجود على الرغم.  العربي

في أواخر . وحدوية ثابتة تحول دون اتخاذ ھذه الجماھير لمبادرات لوالروابط التقليدية ال تزا
رمز في عبد الناصر، ال - القائد صورة ھيرلستينات، عندما توفرت لھذه الجماالخمسينات وأثناء ا

  .رأينا صورة واضحة قوية عن ھذا االستعداد

ً التجاور الجغرافي يتوفرأيض   .للعمل الوحدوي العربي ا

التجاور  والمصطنع الذي يقوم في االحتالل الصھيوني، فإن ياذا استثنينا الفاصل غير الطبيع
الوحدة . يعثرهبيعي جدي الذي ال يجد اي حاجزط ، بل ھومن النوع لنا فقط الجغرافي ال يتوفر
فصل بينھا كيانات اد مستقر بين بلدان تتحلى درجة يمكن فيھا الشك بإمكان االجغرافية مھمة إ
سوق تجاور جميع األعضاء في ال. حورلبھا أو حواجز جغرافية كبيرة كاسياسية خارجة عن

ً إيجابي األوروبية المشتركة كان عامالً  ً يبدو، سبب كما في نجاحھا بينما غيابه كان، ا " اف ضعفي إ ا
الذي شاركت فيه النمسا وسويسرا، البرتغال وبريطانيا " االتحاد األوروبي للتجارة الحرة 

أقوى وھو  اً قوا في الواقع اتحادحقفيه  تاخمةلمتاألعضاء ذوي الحدود ا. والبلدان االسكندينافية
 لذي أقامه االحتالل الصھيوني الفاصل الجغرافي ا لوال. الذي حدث بين المجموعة االسكندينافية

باستطاعة عبد الناصر قمع "  فقد كان . كما أشرنا سابقاً ، االنفصال  بين سوريا ومصر لما نجح،
ده دون في التدخل من قواع اً ، لوكان الجيش المصري حر١٩٦١ حركة االنفصال السورية عام 

ً سر أيضفھذا ما ي.  واألردن ئيلأن يتعثر ذلك بوجود إسرا ً ئيجز ا قدرة البانيا الصغيرة بأن تكون  ا
  ." لي للصين في أوروبا الشرقية الوحيد الموا البلد الشيوعي

 يواألعباء التى تأت لتزاماتالا هثر قبل تحميلأكميزات وخدمات الوحدة القليم أو  أما سياسة توفير
، أو ظھور نواة الوحدوي به العمل قاعدة يرتبط - معھا، فإنھا وال شك سياسة ترتبط بفھور إقليم

من ھذا النوع ليس ھناك أي سبب قيام قاعدة  عند. أو أكثر تقوم بدور القاعدة جديدة من قطرين
  .يمنع ممارستھا
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ً ذكرى دولة واحدة سابقة تتوفر أيض العربي توحي  الشعبلنا، وھي ذكرى حية قوية في ذھن  ا
ألنھا تقترن بالتراث  ويةى قكرذإنھا .  ي سبيل دولة أخرى توحده من جديدفاليه بالنضال 
  . نسانيةإللكبير الفريد الذي قدمناه لالحضاري ا

والحكومات المختلفة األقاليم  أما من حيث المنافع االقتصادية والسياسية والعسكرية التي تتوقعھا
العربي، فھناك إجماع عام، ليس فقط  الوحدوي ، فأمر يتوفر ھو اآلخر للعمليمن االتحاد السياس

بل على ان ھذه المنافع  تترتب على الوحدة، والعسكرية التي افع االقتصادية والسياسيةعلى المن
فسھا ترتبط، بالمدى البعيد، األقطار النفطية االقتصادية ن منافع.  وتشكل ضرورة ملحة اً كبيرة جد

  . بدولة الوحدة

يبدو، مع التحاد ال ل ز الخلفية الوحدوية من مرونة وانفتاح بين األقطار المدعوةما يجب ان يمي
 يون ككما يجب أن يكو المطلوب ، على األقل، بالقدري باألسف، أنه يتوفر للعمل الوحدوي العر

ع توفر أخرى، ليس ھناك أي سبب يمن من ناحيةولكن، . لوحدة واإلعداد لھايساھم في التمھيد ل
ة ضات األليمالشعب العربي بوضوح عن التناق ما يكشفعند اً ھذا السبب بشكل قوي وخصوص

  .تستنزف ھذه االقليمية ذاتھا في تناقضاتھا أو عندما التي يحياھا في ظل االقليمية،

الصدارة في  مكان الح حول القصد الوحدوي الذي يأخذاما التمحور العام للمشاعر والمص 
بالقدر للعمل الوحدوي  خرتحاد منھا، فإنه ال يتوفر، ھو اآلمشاغل وسياسة األقاليم التي يتحقق اال

سيستمر على ھذا الوضع ألن  ن األمرولكن ھذا ال يعني أ.  الذي يجب أن يتوفر به كحد أدنى
ً وخصوص ع نحوه ،قليمية لذاتھا مع الزمن سيدفاستنزاف اال قاعدة أو  -اذا توفر لھذا العمل إقليم ا

وضع الذي يدفع القاعدة يعنى توفر ھذا التمحور أو ال توفر ھذه .كثرأنواة تتحقق من إقليمين أو 
  .إليه

وفر أيضاً للعمل الوحدوي فكري يتمثل بأعداد كبيرة من المفكرين والمثقفين يت د تيار وحدويووج
. ةمخيفحالة انحسار األخيرة  واتنأن ھذا التيار أصبح يعاني في السولكن ھنا يجب التنبيه الى 
ولكن ھذا ال يعني . يھتمون بھا فكرين الذين ال ينشغلون بالوحدة أوفھناك اعدادا متزايدة من الم

وي يستطيع قمة ممكنة، وممكنة بشكل ھذه المقاو. االنحسار  انه من غير الممكن مقاومة ھذا
ين الوحدويين الذين فكرجھود جدية من قبل عدد من الم ما تحتاجه ھو تجميد ھذا االنحسار، وكل

ھناك، في الواقع، دالئل .  ربيكانات الفكرية الوحدوية عبر الوطن العماإل بئةعيعملون على ت
  .التباشير األولى التي تنبىء بجھود من ھذا النوع تشير إلى

ً النمو االقتصادي يتوفر أيض فالوطن . السياسية نمو االمكانات اً للعمل الوحدوي، وكذلك أيض ا
  .نمو يتزايد مع الوقت العربي شاھد أشكاال واضحة متزايدة من ھذا النمو، وھو في الواقع

ً فر أيضقاصد المتماثلة التي تشارك فيھا األقطار والبلدان المدعوة إلى االتحاد تتوالم وبشكل ا
  ." التقدمية " بين األقطار صاً واضح، وخصو

العربية قادرة  فاألقطار. فة أو حكوماتھا متوفرةى اإلنباء بسلوك األقاليم المختلعل. القدرة المتبادلة
بالقضايا األساسية  اقف متشابھة على األقل فيما يتعلقمن بعضھا البعض مو قبوتستطيع أن تر
  .التي تواجھھا
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 تيارات فكرية أما قدرة القيادة الوحدوية على إحكام عالقتھا مع أكثرية الشعب وتوفير
ور عليه تتمحقاعدة  - وإيديولوجية تستطيع كسب والئھا وتعبئتھا، فأمر يتوقف على ظھور إقليم

ما تسمح به  وبقدر ، ه ينطبق على ضرورة إعطاء كل إقليمسفىء نشال. الجھود الوحدوية
ً ، نوعاألوضاع   . دورهوتقديم بعض رموزه وإبراز من التقدير الخاص بتبني  ا

األسباب الستة التي  بعد أن يعين ھوير في الدراسة التي أشرنا اليھا سابقا. توفر لغة واحدة واضح
بقومية منفصلة بين  ، يشير الى أن الشعورعيد ذاتھا في جميع التجارب الوحدوية الناجحةت

وإلى قتل عملية االنفصال  تتوفر لھا جميع األسباب التي ذكرھا يستطيع أن يؤدي إلىجماعات 
والدينية تشكل قوى انفصالية قوية واللغوية  م يضيف بأن االختالفات القومية والجنسيةث. االتحاد

ھذا  سفصال، وأن الغريب، في الواقع، لينوأن كل واحدة منھا تستطيع ان تولد رغبة في اال
ختالفات، غير موجود بأي ھذا النوع من اال. االختالفات تحاد رغم ھذهبل إمكان اال االنفصال
  . فھناك لغة واحدة وشعور بقومية واحدة.  العربي في الوطن شكل كبير

□□□  

ً اإلعدادية تتوفر إذن كلھا تقريب األسباب ولكن ال  .في غيرھا ه، لتجربتنا وبشكل ندر حدوث ا
فلسطين من  معركة تحرير يتوفرمن بين القوانين األساسية سوى الخطر الخارجي الذي يتمثل في

القاعدة  -اإلقليم لفصل بين دورعلى الرغم من أنه ال يصح ا.  األميركي -االحتالل الصھيوني
من ناحية تاريخية  يمكن القول يترابطان ويتفاعالن باستمرار ودور الخطر الخارجي ألنھما

القوانين الرئيسية، وذلك ألن  ل أھم ھذهالقاعدة يتقدم عليه وأنه يشك -عامة، أن دور اإلقليم
قاعدة  - ، أن تؤدي إلى ظھور إقليم وحدوية اتجاھات نالمخاطر الخارجية يجب، كي تكشف ع

يترتب الذي يحتاج المضمون الوحدوي . ضدھا فاع والمقاومةستطيع أن يتقدم ويقود حركة الدي
قاعدة في ال -التاريخ الوحدوية الى دور ھذا االقليم ى من تجاربعلى ھذه المخاطر، كما نر
تمع المجزأ ه القاعدة فإن المجذفاذا كان وجودھا ال يفرز ھ ولھذا. يقه الكشف، التعبيرعنه وتحق
  . تجزئته لتغلب علىالمھدد بھا يعجز عن ا

أرضنا،  الذي يحتلجي رفالخطر الخا. ع، في تجربتنا نفسھاالواق"يتوفر، في الدليل األقرب لنا 
الوحدوي الذي  لمضموننا ومصيرنا، استطاع أن يكشف عن ان كرامتنا، ويتھدد سالمتيمتھ

غياب ھذه . "  الناصرية"  في مصر قاعدة - يترتب عليه فقط عندما دفع وجوده الى ظھور اقليم
ً الوحدوي زادت حالي القانون أھمية ھذا.  القاعدة اآلن جمد ذلك المضمون ً ، كما أشرنا سابقا ، ا

اعدة قال - دة اإلقليمعان يمارسه كري الخارجي الذي كاالعسلالسلوب  ألن العصر الحديث ال ينفتح
يجب أن يحل محله  التاريخ الوحدوية، وحل محله، أو أصبح في تجاربفي عملية التوحيد 
مع المجزأ إلى ية األداة التي تدفع أقطار المجتمن الثورة الداخل الذي يجعل األسلوب الثوري
يولد  عندما يتوفر الخطر الخارجي الذي. في دولة جديدة القاعدة -لى االقليماالنضمام مع أو إ

تستقطب  ة، فإن السلطة المشخصنة التيالقاعد - الكافية، ويتوفر معه اإلقليم التحديات الضغوط و
تجارب التاريخ مراجعة  وتكشف. اتھا في شكل مامجزأ تفرض ذالشعب عبر المجتمع ال والء

لى إ د تختلف درجة ھذا االستقطاب من تجربةق و. عن ھذه العالقة الوثيقة حالوحدوية بوضو
الخارجي  أخرى بسبب األوضاع الخاصة التي تحيط بكل منھا، ولكن ال شك بأن وجود الخطر

  .ة اعدة يؤديان إلى توفر ھذه السلطالق - واألقليم
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ھذه المعركة  استمرار. ھذا بوضوح عن أھمية معركة تحرير فلسطين من زاوية وحدويةيكشف 
مشاعر الشعب عبر  القاعدة والسلطة المشخصنة التي تستقطب -يستطيع أو يجب أن يفرز االقليم

 األساسية التي يحتاجھا في تحقيق دولة الوطن العربي، وبذلك تتم للعمل الوحدوي العربى القوانين
استمرار المعركة والتركيز عليھا وتوسيعھا ألن  لھذا يجب من ھذه الزاوية الوحدوية. ةالوحد -

الذي ترتبط به  سيقصدنا األعلى ألنھا الشرط األسا التي تشكل او يجب أن تشكل -ھذه الدولة
 .تحتاج إلى ھذه المعركة واستمرارھا -مستقبل عربي جديد جميع مقاصدنا األخرى وتطلعاتنا إلى

فيھا " نختار  " محضة إمكان بروز وضعية يمكن أن ناحية مجردةمن  ن افترضنا جدالً حتى وإ
فإذا كانت مقاصدنا التقدمية . بين التحريردون التوحيد، وجب تأجيل التحرير إلى أن يتم التوحيد

ً كلھا أساسي والثورية ترتبط وھذا منطلق أو يجب أن يكون منطلق كل  -بتحقيق دولة الوحدة ا
 ي ھذه الدراسة الجامعة للظاھرة إذا صحت القوانين الوحدوية التي خلصنا إليھا فو -وحدوي

ً بديھي! الخيار" يصبح ھذا  -صحيحةوھي  -الوحدوية عبر التاريخ ولكن إذا لم يصح . ) ١(ا
ھو إبراز أھمية معركة  ناالقصد ھ.  المنطلق والقوانين، يصبح ھكذا افتراض دون أي معنى

والفكر الوحدوي (عمل الوحدوي في ال يدوية، والتنبيه الى ضعف أساسة وحفلسطين من زاوي
ً أيض إلى دولة الوحدة او تحقيق  ه، والتي يستحيل بھا الوصولودوھو التجزئية القاتلة التي تس) ا

ن ھذه التجزيئية وينطلق من ميتحرر  فكي يصح سيره يجب أن. صحيحة. أية إنجازات وحدوية
ماله وممارساته من زاوية وحدوية فيقدم على ما يخدم دولة الوحدة مقياس وحدوي يقيس جميع أع

  .ريب أو مباشرةقالمدى ال في اً جنب ما يسىء إليھا مھما كان نافعويت

فھذا يخرج  ال اريد أن أدخل ھنا في نقاش عام لما ھوأفضل أو أسوأ، وللمقاييس التي تقيسھما،
وضع اجتماعي سياسي  ه قضية نسبية وأن أيبل اكتفي فقط بالقول أن ھذ. على نطاق ھذا البحث

ً إذا كان يفرض على الشعب حالة ال تتناسب مع االمكانات االقتصادية  ً سيئا يكون وضعا
والسياسية والبشرية ، أو الحضارية بشكل عام ، التي تتوفر له في وضعه ، والتي تُلحق به ظلماً 

ً ما يمكن التحرر منه في استغالل ھذه االمكا التجزئة تشكل حالة من ھذا النوع ، . نات او تخلفا
دولة الوحدة تشكل معالجة لھذه الحالة السيئة ، ولذا يجب . ولذلك فھي شر لكل قطر عربي 

  . االلتزام بھا وبكل ما يخدمھا ، كما يجب على ھذا االلتزام التقدم على كل عمل آخر 

□□□  

انين األساسية واإلعدادية التي تسود بعد ان عرضت الدراسة القوالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن 
ھل يعني توفر وضعية تتحقق فيھا ھذه القوانين أن اإلتحاد : تجارب التاريخ الوحدوية ھو 

ً ؟  لقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن توفر ھذه القوانين ... السياسي في دولة واحدة يصبح مضمونا
ي ذاته قدرة المجتمع أو الكيانات على في مجتمع مجزأ أو بين كيانات سياسية مستقلة ال يعني ف

تجاوز التجزئة وتحقيق االتحاد ، وأن كل ما يعنيه ھو أن االنتقال من التجزئة إلى االتحاد غير 
محتمل ، ھذا إن لم نقل باستحالته ، دون توفر ھذه القوانين ، ألن ھناك أوضاع أخرى عديدة من 

توفر تجربتنا الخاصة ، . مل ھذه القوانين ذاتية وموضوعية يمكن لھا ان تتدخل وتحول دون ع
ففي المرحلة الناصرية توفرت لنا القوانين االساسية بشكل . مرة أخرى ، دليالً واضحاً على ذلك 

  . بارز وقوي ، ولكننا عجزنا عن تحقيق دولة الوحدة 
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يمكن دون  االرتباط بمصر الناصرية آنذاك كان يعني االرتباط بھذه القوانين األساسية التي ال
والعمل معھا االنتقال من حالة تجزئة إلى حالة وحدة ، ولذا كان كل خروج عنه وعليه توفرھا 

  . يعني خروجاً من وعلى التاريخ ، من وعلى العقل التاريخي 
  

إن معاناة االنسان للمرحلة التي يحياھا تمنعه من رؤيتھا بوضوح وتحيطھا بالغموض ، ولھذا 
إن األجيال . ن واقع ما ، بقدر ما تزيد قدرتنا على رؤيته كما ھو أو كما كان ما يزيد بعدنا عبقدر 

العربية القادمة ستتميز بالتالي بقدرة ال تتوفر لألجيال الحالية على الرؤيا الواضحة عندما ترجع 
إنني على ثقة بأنھا ستكتشف ، أوالً  ، أن أعظم نكبة حلّت بنا أثناء . إلى ھذه المرحلة وتدرسھا 

الناصرية " كانت عدم اإلفادة من وجود مصر  –ھذا إن لم نستطع تحقيق الوحدة  –ھذه المرحلة 
ومن قيادة عبد الناصر بالذات في تحقيق دولة الوحدة أو الدفع نحوھا إلى أبعد حد ممكن ؛ " 

ً ، أن مقاومة االرتباط بمصر الناصرية وقيادة عبد الناصر آنذاك كانت تعني مقاومة دو لة وثانيا
، مھما كانت النوايا الوحدوية نقية ، مع التجزئة ، احتالل " الموضوعي " الوحدة وبالتالي اللقاء 

  . فلسطين وجميع ما يؤخر بناء مستقبل عربي جديد 
  

أھم ... لماذا عجزنا عن اإلفادة من الوضعية الوحدوية التي توفرت لنا ؟ ... لماذا حدث ذلك ؟ 
  ) : ٢(جوانب أساسية مما يمكن تسميته بالتخلف العربي ، وأھمھا  األسباب التي تفسر ھذا تشكل

  
لقد طرد ھذا العقل من . تخلف الفكر الوحدوي عن العقل الحضاري الحديث أو العقل العلمي   - ١

عالم الطبيعة واالجتماع والتاريخ المفھوم السابق الذي كان يفسر ھذا العالم وما يجري فيه 
واحل محلھا المفھوم الحديث الذي يفسره بأسباب وقوى طبيعية أو  بأسباب وقوى ما ورائية ،

ھذا المفھوم ليس خاصة أي علم خاص بل يشمل العلم أو العلوم الحديثة . اجتماعية وتاريخية 
  . ككل ، من السيكولوجيا إلى الفيزياء 

  
أعلى ، بينما الثقافة  تقوم في اإليمان بكائن إلھي) أو القروسطية ( كانت الثقافة األوروبية السابقة 

الحديثة ترى ، على نقيضھا ونقيض كل ثقافة تاريخية أخرى ، بأن عالم اإلنسان والمجتمع 
والطبيعة يجسد ويخضع لقوانين موضوعية مستقلة عن ارادة الفرد يمكن الكشف عنھا ومعرفتھا 

قعه الطبيعي التي يمكن للعقل أن يرجع إليھا في تفسير وا" الحقيقة النھائية " ، وتشكل 
إحالل ھذا المفھوم ، مفھوم القوانين الطبيعية أو الطبيعة محل هللا يعين . واالجتماعي التاريخي 

الكلمات التي كانت . والدة العقل الحضاري الحديث الذي يقف وراء جميع منجزات ھذا العصر 
، الجنة ، جھنم ، الشيطان تھيمن على العقل والثقافة سابقاً كانت هللا ، الخطيئة ، النعمة ، الخالص 

ولكن بدءاً من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أصبحت الكلمات التي تھيمن ... ، الخ 
  ...لخ، القوانين، ا ، الواقع الموضوعي لعقل، ا لتقدمالتطور، اعلى الفكر ، المادة ، 

  
ً عريش اً كان العقل السابق يقدم تصور  ً وأخالقي ا ضوء يكون ، في ا يجب أن عن العالم كم ا

ً عرض أريخ كانالت... ألبطال واألشقياء، الخوالرذيلة، ا فضيلةمقاييس مثالية عن ال ً زماني ا  ا
ً يقأخال ً ألحداث التاريخ، تقويم ا طاة وغير ابتة معثكمقاييس  ية مقبولة له في ضوء مقاييس أخالق ا

لى االقتصاد، فن إكرية، من الفالنشاطات ال في شتى ، بكلمة أخرى، العنصر األساسي. متحولة
ً  اً األخالقي الذي كان موجود القانون إلى الفلسفة، كان الكشف عن كالواقعة األساسية لعالم  دائما

فقط الكشف عن القانون ه يعني سفالعقل كان التاريخ أو الزمان ن لرؤيا أوفي ھذه ا. خلقه هللا
المفاھيم العلمية الحديثة كاالقتصاد، . مهوالتقيد بأحكا هاإلنسان على إدراك عن قدرة االلھي و
ً أصبحت تعني نظام.. الطبيعة، الخ التكنولوجيا، التاريخ، المجتمع ،  المترابطةمن العالقات  ا

أو (االنتظامية  الى ھذهخاصة بھا، ويجب إدراكھا بالرجوع التي تخضع النتظامية موضوعية 
   ...لخاطين، وشيا ، مالئكة ھية وقديسينجة عنھا كإرادة إلوليس إلى أية قوى خار) القوانين
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مثالية،  ت غيبيةإذن ممارسته لذاته في إطاراالوحدوي الذي نعنيه ھو  يالوع فكر أوتخلف ال 
ً انحرافه عن المنھج العلمي انحرافو ً جذري ا يتمثل، كما  إنه - في ممارسات أخالقية وتبشيرية ا

دراسة الظاھرة  وجوب وھو يلمي األساسالع ءأشرنا في المقدمة، في عجزه عن استيعاب البد
ً موضوعي ن يكونلھذا الحديث أ ناعنھا إن أرد التي نتحدث عنھا قبل الحديث   . اً أو علمي ا

  
 يالوحدوي العلم لوعيوبأي شكل ان لم تقترن با اً وضعية وحدوية ال تكون كافية أبد إن توفر

) Process(عملية  الحالي ناوھي في موضوع -ھرة التي يدرسھالذي يدرك أن الظااظم نالم
موضوعية يجب عليه  انتظامية ين أو عالقاتتخضع لقوان -االنتقال من التجزئة إلى الوحدة

دولة  عال نحوفالدفع ال قصده ، أوعھا وفي ضوئھا اذا ھوأراد تحقيق الكشف عنھا والعمل م
ً غياب وعي من ھذا النوع، وخصوص.  الوحدة علمية جامعة  نظرية وحدوية يتمثل في عندما ا

ة ال ولكن الطريق المسدود.  مسدودة طريق ىليخ الوحدوية قاد العمل الوحدوي التجارب التار
ً تعني فقط طريق لعمل اعتمادھا، ألن الطاقات التي يمكن لھذا ا ، بل شلّ ال تقود إلى الوحدة  ا
المسدودة تعني أن الطريق .  طريق إلى الدولة الواحدةلاعند انبھام  تحيلال تسعّ تعبئتھا بشكل ف

قط، العمل الوحدوي يدور على ذاته في حلقات مفرغة، وحلقات من ھذا النوع ال تعطل طاقته ف
  .ميةعله فريسة االنھزاتجبل 

  
ء ھذه الطريق نظرية بعة طريقه إلى الوحدة دون أن تضيال يستطيع العمل الوحدوي متا

ات الوحدوية الواحدة تجاھف عن االشالوحيدة الى ھذه الطريق ھي الك قالطري.  من ھذا النوع
مجزأة أو نت تنتقل فيھا مجتمعات عيد ذاتھا في العملية الوحدوية الموضوعية التي كاتالتي كانت 

ھذا يعني أن نجاح العمل الوحدوي وقدرته على استخدام أية . كيانات مستقلة إلى دولة واحدة
في مجراه،  عنھا الواقع فينكش االحتماالت الوحدوية التي وضعية وحدوية تتوفر له، أو

لھذا فإن . درك الوضع الوحدوي ككل، في الديالكتيك العام الذي يسودهتُ يرتبطان باستراتيجية 
يكون قضية  الوعي الوحدوي الذي ال يستطيع اعتماد ھذا اإلدراك الموضوعي العلمي العام

نت حتى اآلن أقرب الى افكر الوحدوي للطريق إلى الوحدة كقدمھا ال يالتحديدات الت. خاسرة
دوي فكر الوحقاومة اللھذا عندما أدعو إلى م. شعرية منھا إلى المحاوالت العلميةلالممارسة ا

ضعف ويخرب العمل الوحدوي، فانني أدعو إلى مقاومة يُ التبشيري كخطر كان وال يزال 
انين التي تكشف األشكال الفكرية االعتباطية التي ال تنطلق من دراسة الظاھرة الوحدوية والقو

  .عنھا في تحديد الطريق إلى الوحدة
  

ً يدة غريبة كليكان الوعي الوحدوي يتحرك في دنيا فكرية بع على  -العلمي عن ھذا العقل ا
لمي الذي يرجع إلى الظاھرة عفي غياب ھذا المنھج ال. دةحألقل فيما يتعلق بالطريق إلى الوا

ه وأعماله فلت مواقجععقل فريسة تجزيئية قاتلة ھذا الالوحدوية وقوانينھا الموضوعية، أصبح 
بذيل  كان ھذا الوعي يجد نفسه متذيالً  لھذا. يعة التحول والعطبسرغيرمنسجمة ومتناقضة، 

ر، ينجرف مع اندفاع ف إلى آخقيتغير بتغيره، ينساق فجأة من مو ع، يركض وراءه،قالوا
لھذا عجز .  تصل بديالكتيك الواقع، ويعمل دائما في ظل عموميات مجردة ال تي األحداث اآلن
ة فيد من أو يستخدم الوضعيفي خدمة الوحدة، ولم يعرف كيف ي تطويع األحداث نھذا الوعي ع

عة تعني أن العمل الوحدوي يعي امج علميةة ية وحدويان توفر نظر. الوحدوية التي توفرت له
دون . ي يقود إلى الوحدةال الذفعوذلك يجعل من الممكن التخطيط ال، تطوره، ومجراه ته ذا

ً النوع يصبح الوعي الوحدوي م نظرية من ھذا  ، محدودة المدى، أسيربآنية قصيرة النفس غلفا
 يضيع في ع الموضوعي كما يصنع نفسه،قط الوعي بالوايرتبالذي يتالعب به، عندما ال  التاريخ

  .ھااستنفاد يمكنوال ن االمكانات الممكنة في عالم الفكر المجرد غير محدودةتجريد عاقر، أل
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العادلين،  لفضالءيتركز على صفات الحكام ا يقصد النظريات السياسية في الماض كان
فكرين للم كان شاغالً  الممارسة ھذا النوع من. ضل أو العادلفاشكال الدولة الفاضلة، المجتمع الأ

ً يلة عصور عديدة دون أن يصلوا طبعاالجتماعيين ط والمجتمع  دولةطبيعة ال ائج حولإلى نت ا
فسير الظواھر ذلك، حول ت على عكسالحديث يدور،  يالفكر االجتماع. تحظى بموافقة عامة

فيھا األحداث، ولماذا تحدث  تحدثلكيفية التي ااالجتماعية، ويشغل ذاته إلى حد كبير بتفسير 
بكلمة فسه، علم االجتماع الحديث يشغل ن حداث ،األ " لماذا "و  " كيف "ـ كما حدثت، أي ب

السلوك أو سر ھذا فالتي يمكن أن ت يماعي السياستاالج السلوك أخرى، في الكشف عن قوانين
فكري لعربي لم يدخل بعد ھذا الصعيد الالوعي الوحدوي ا .لتاريخية التحوالت االجتماعية ا

  .الحديث
  

 من تلكه دعن االفا اً ي جعل الوعي الوحدوي العربي عاجزالذ يھذا ھو العطل األساس
سباب ھذا العجز إما أ. في الخمسينات والستيناتالوضعية الوحدوية الموضوعية التي توفرت لنا 

  .فموضوع يخرج عن حدود ھذا البحث ويتطلب دراسة مستقلة
  
 آخر في الوحدوي، يجب اإلشارة إلى عطل باالضافة الى العطل األول في الوعي -٢  

 وتبعثره تجد ما  رأينا أنھا تميز الوعى الوحدويفالتجزيئية الفكرية التي .  االلتزام الوحدوي
ً يقابلھا ھنا أيض ً سابق لقد ذكرت ....؟" الوحدوي " عورية تبعثر االلتزام ، في تجزيئية شا أن  ا

لحديث يشكل ا الحضاريفي العقل  سيالعلمي األسا ءن استيعاب البدعجز الوعي الوحدوي ع
ً ھنا ايض. ظاھرة غريبة ً شعوري اً نرى عجز ا ً غريب ا يحدث من أحداث  قياس ما غيرقادر على ا

ا يتناقض مويرفض  دم الوحدةبما يخ مال بمقياس وحدوي عام فيقبل منھاوما يتحقق من أع
ً ء تجاربي الخاصة أيضضو نا اتكلم فيوھ - ستوقف النظر ويثير الدھشةي يالشيء الذ. معھا مع  ا

ان يحدث بمقياس وحدوي عام أو  أو ما يمكن ھو العجز عن قياس ما يحدث  -"الوحدويين  "
  .  باألحرى العجز عن استيعاب ذلك

  
ع الذي يمكن نوال كما يجب أن يكون، من اً لقول أن ھذا االلتزام لم يكن أبدمن ناحية عامة يمكن ا

عند . اريخ الوحدويةلتا ليات العمل الوحدوي الكبير الذي نجده عادة في تجاربوله تحمل مسؤ
ً المسؤولة كانت تتركز تمام جد على األقل أن القيادات األساسيةمراجعة ھذه التجارب ن على  ا

  .االتحاد وتخضع كل شىء له
  

أعمال و الذي ينزل إلى أعماق النفس، فيسود جميع مشاعر وأفكار يااللتزام الوحدوي الكل
، بشكل عام اً مفقود -وال يزال -الوحدوي، يحدد تطلعاته ويقيس ما يقوم به، ھذا االلتزام كان

ً وخصوص ً ضعف غياب ھذا االلتزام شكل. في الفئات والقيادات المسؤولة ا قاد إلى شتى  اً كبير ا
من تلك الوضعية الوحدوية  عن اإلفادة اً ات التي جعلت العمل الوحدوي عاجزأنواع االنحراف

  .الموضوعية التي توفرت لنا في الخمسينات والستينات
  

فعال في تحقيق دولة الوحدة، والذي يمكن ان يؤتمن وي الذي يستطيع االسھام الجدي الالوحد
بل يحول فكرة  على مسؤوليات العمل الوحدوي، اال يعترف بضرورة الوحدة ويريدھا فقط،

ً دة إلى واقعة حياتية يحياھا يوميالوح كان  يتكيف بأي شكل انه ال. ويبلور فيھا أبعاد حياته كلھا ا
ً عليه، بل يعي تماماألمور تختلط  مع التجزئة كواقع، ال يدع ن التجزئة التناقض القائم بي ا

ً والوحدة، وال يصنع شيئ ً دون أن يقيسه في ضوء ھذا التناقض، ساعي ا ً  ا إلى تغليب الثانية  دائما
  .بل في اعماله اليومية نفسھا على األولى، ليس فقط من ناحية سياسية عامة،

  
ماوتسى  كما يكتب" الشيوعيين  راعھا ضد العدو، يجب علىصفي قيادتھم للجماھير في " 

فاذا اتضح أن . الكل وأن يعوا مبدأ إخضاع حاجات الجزء لحاجات... تقييم الوضع ككل" تونغ، 
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أحد االقتراحات يكون مالئما لوضع جزئى ولكن غيرمالئم للوضع ككل، وجب على الجزء 
وھو يعلق على أخرى، في مناسبة " . والمعنى في تقييم الوضع ككل ھذا ھ... إعطاء مكانه للكل
الذين يتجاھلون القضايا األساسية ويقصرون الرفاق " في الحزب نراه ينتقد  يأشكال النقد الداخل

 ينوع المنطلقات االستراتيجية الت ھذا ھو.  " لى نقاط ثانوية عندما يقومون بنقدھمانتباھھم ع
  . حدوية كبرىوا أن تؤدي الى أعمال ثورية  ويمكن لھ

  
فيفاً ذلك طكان  أي انتماء، أي منطلق، أي تصور، أي ارتباط إقليمي مھما رفيع الوحدوي ال
ً ويرى فيه تناقضوجزئياً ،  ھا، على سفعلى نمنقسمة  يدل إما على بلبلة فكرية، على ذات اً شاذ ا

طرفيه  منالحبل  تمسك ه، أو على انتھازية تريد أنوعي ناقص ال يعرف كيف يتبين طريق
ليس . الح خاصةصمخدمة  الوقت بغية فسلوحدوي واالنتماء القطري في نفتستغل االنتماء ا

  .اً إقليمياً أو تجاھين، فالعربي يكون إما وحدويھناك من حل وسط بين اال
  
ثوري، كل خطوة  عمل ء، يقيس بھا كليلة الوحدة الثورية فوق وقبل كل شالوحدوي دويضع  

ء في ضوء مقاييس ثورية شي يس أي يقالإنه ... ثورية، كل تحول، كل تكتيك ثوري، الخ
كل ثورة . الذي يحققه في ھذا السبيل الدفعيه ذلك للدولة الواحدة، بدرجة مجردة، بل بقدر ما يؤد

وإن ھي لم تنطلق من ھذا المقياس وترجع  ھا ،قياس ثوريتھا األول في وحدويتعربية تجد م
  .الوحدة بل على الثورة نفسھا ليس فقط على خطراً  ، فإنھا تكون، في المدى البعيدإليه
  

كل ما يحدث في يقيس  ل، كوحدة واحدة، وفي ضوء ذلككينطلق الوحدوي من الوطن العربي ك
ً الوحدوي ال يميز سياسي. المختلفةاالقطار  و التزامه الوحدوي، وھ بقدربين عربي وعربي إال  ا

ً يحب ويكره، يصادق ويعادي سياسي ً وإيديولوجي ا الوحدوي ينكر .  تزاماالل ھذا في ضوء ا
أو يطوع  من ال يضحي كل ويزدري كل انتماء قطري يتناقض مع ھذا االلتزام ويخاصم

ً حة القطر الذي ينتمي إليه جغرافيمصل ، كل من اً الذي ينتمي إليه عربي لكلفي سبيل مصلحة ا ا
ف م بأي موقزالوطن دنيا له، كل من يلت ھذا وقلبه نحو الوطن العربي فيجعل منال يتجه بعقله 

إلى اإلطار  اً مشدود. دون أن يجعل ھذا ، كانلون  ماعي، إيديولوجي، من أيت، اجسياسي
ً الوحدوي وملتصق ول أنا عربي الوحدوي يأبى أن يق. الشجرة بجذع به التصاق الغصن ا

ر، مراكش، أو حتى أنا عربي من مصر، الجزائ.. الخ ي ،، لبنانيمصري، جزائري، مراكش
عربي من مدينة البصرة أو بغداد، دمشق أو حلب، طرابلس أو  ل أنابل يقو ...لبنان، الخ

  .الرياض، الخ
  
لتخلف، ا حتالل ،من االستعمار، اال - التي ننشدھا ".. الحرية من " نحدوي يدرك أووال

طاقاتنا ومواردنا،  اة تعبئة الدولة الواحدة، أد " ألجل  الحرية " ـ باً ترتبط دائما وأبد -الضعف،
  ...يةواإلنسانية والحضار ةھا تحقيق مقاصدنا القوميتعبئة التي ال يمكن دونال
  

والوحدوي يرى أن الكيانات القطرية السياسية التي تسجن الشعب العربي في زنزانتھا 
وتقيده بسالسلھا، ھي جرح متقيح، وكل يوم يمر دون تحريرنا من تلك الزنزانة، كل يوم 

يوم يمر دون عملية جراحية تستأصل ذلك القيح ھو يوم يسجله يمردون تكسيرھذه السالسل، كل 
  .التخلف على تقدمنا، ھو يوم يكسبه الموت على حياتنا

  
. الوحدوي ال يتأثر في وحدويته بالكيفية التى يحيا بھا اآلخرون ويعانون فيھا فكرة الوحدة 

 إنھا. ه وكينونته نفسھافكيرق كيانه، تتداخل مع أنفاسه وتفصورة الوحدة تتسرب إلى أعمق أعما
ً انه يكون وحدوي. كل شىء ومرجع كل شيء بالنسبة إليه وال شك في أي وقت عاش فيه في  ا
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مجرى تاريخ يقظتنا الحديثة، ولكنه في المرحلة الحالية يلتصق بالوحدة ودولتھا الواحدة التصاق 
  .. الصوفي بربه

  
رف المصالحة ضد كل ما يقف في والوحدوي يغذي في قلبه مشاعر النقمة التي ال تع

طريق الوحدة، ومشاعر الصراع الذي ال يعرف المھادنة ضد كل من يقف مباشرة أو غير 
  .مباشرة، عن وعي أو ال وعي، في طريق الدولة الواحدة

  
ھذا ھو نوع االلتزام الذي يحتاجه العمل الوحدوي، على األقل بين الذين يتصدون لقيادته 

سر عجز ھذا العمل عن استخدام فابه أحد األسباب األساسية التي تويشكل غي. السياسية والفكرية
 الوضعية الوحدوية الموضوعية التي توفرت لنا في الخمسينات والستينات، في تحقيق الدولة

توفر ھذا االلتزام إلى حد ما ضروري في أي . قوي ثابت الواحدة أو في الدفع نحوھا بشكل
  .يانتصار يسجله العمل الوحدو

  
طل علقد رأينا أن ال: ربيعلغيبية التي يعمل فيھا الفكر الاالطارات العقلية والنفسية ا - ٣
الذي  يك واستيعاب المبدأ العلمي األساسفي الوعي الوحدوي يعود إلى عجزه عن إدرا ياألساس

اعية والتاريخية وليس فقط تمجر االھاري الحديث، والذي يقول أن الظوايميز العقل الحض
ضوعية تعبر عن وة عن إرادة االنسان، وأن ھذه المواھر الطبيعية تتميز بموضوعية مستقلالظ
ً ھذا العطل يعود نھائي. نين واحدةتھا بعالقات انتظامية أو قوااذ إلى تلك اإلطارات الغيبية وال  ا

  .يمكن في الواقع تصحيحه دون تحرير ھذا الوعي منھا
  

نتيجة  يأساس حدث ى طبيعة الوجود العربي التقليدي ألنهأسبابه إل دّ ة ھذا العطل رلجمعا تفرض
الوحدة دون  ىإل لطريقماذا يعني ھذا الفكر الوحدوي الذي يحدد ا. جود وفي إطارهلھذا الو

يعني أن العقلية التي تكمن  إنه.. ؟ الرجوع إلى الظاھرة الوحدوية، أو حتى أي وعي لوجودھا
ارات اط ل فيھا ال تزالمالتي تع لفكريةفسية وارات الناوراءه ال تزال عقلية غيبية، وأن االط

الذين يعبرون عنه ال ، وأن الوحدويين "علمية "  ه منرغم ما تعلن " دينية" تقليدية، أي إطارات 
ً يزالون عقلي ً ونفسي ا ذلك ألن عقلية ھذا الوجود، ". ثوريتھم  "التقليدي رغم  وجودمن ال اً جزء ا

عقلية ال تعترف بعالم الظواھر االجتماعية والتاريخية كحقيقة  ھيه دالعقلية الغيبية التي تسو
دة االنسان اھات موضوعية تخرج عن اراجماع اتتالتاريخ واالجھناك في  مستقلة، ال تعي أن
فيھا يجب أن يدرك منطقھا أو وجودھا المستقل فيعمل  يريد التأثير ن الذيونواياه، وأن االنسا

فيھا مقاييس  ، وترى ءوى الذاتية وترجع إليھا في كل شيعتمد فقط القت عقلية فھي. معھما وبھما
ً ، وعن طريق قربنا من هللا وجدانيفعن طريق الطقوس. كل شىء لفشل فيالنجاح وا ً وأخالقي ا  ا

اع تحيط بنا، أو أثرنا في ھذه األوضلنا، ويتحدد مجرى األوضاع التي عنه، تتحدد أعما بعدنا أو
الوجدانية  درجةوالقوى الغيبية لم تبلغ ال ك يعود إلى كون عالقتنا الذاتية بافإذا فشلنا، فان ذل .

مرئية، ضد إرادتنا،  ة غيرالقدرة والحكمة، تدخل لحكم ي، الكل األخالقية الصحيحة، أو ألن هللا
أخرى من أبالسة وشياطين،  ناحية ة وقديسين، أو منكن القوى الغيبية األخرى من مالئأو أل
ً ل شىء يعود نھائيك. ن ما نبغيهت دوحال إلى قوى غيبية خارجة عن التاريخ  اتية أوإلى قوى ذ ا
ً لھذا ليس غريب. أوضاعه الموضوعيةو  اً الوحدوي يشكل، في الواقع، امتدادالوعي  أن بأن نجد ا

، فيخرج، ھو اآلخر، عن التاريخ  الغيبيةالنظرة أو العقلية  لھذه القوى، أو باألحرى لھذه
  .ه الموضوعيةوأوضاع

  
اإليديولوجية  ا دوروي تبقى ھامشية اذا أغفلنأية دراسة أو معالجة لھذا العطل في الوعي الوحد

مي يستطيع أن عقل عل ول إلىقدرة العقل العربي بأن يتحف.  الغيبية التي تسود الوجود التقليدي
عنھا ترتبط بدرجة  التي يكشف حدويةمن االحتماالت او الوضعيات الوفيد يعي حركة الواقع وي
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، أي مجتمع ي التقليدي مجتمع ديني الھ العربيالمجتمع . ديولوجية الغيبيةتحرره من ھذه االي
. ته األساسية إلى الكون والتاريخ والحياةرنظ متكامل في لقواعد الروحية واألخالقية،متكامل ا

قلين الذين تاح للباحثين المستفاالنللناس، ولھذا ال يمكن له  اعلنت دقإنه يعني أن كلمة هللا النھائية 
ً فھو يعني أن ھناك نظام.  الحقيقة بشكل مستقلالواقع أو  يحاولون االھتداء إلى ً جامع ا  شامالً  ا

يسود التاريخ واالجتماع والحياة والكون، كشف عنه هللا للمؤمن، وھو نظام نھائي ال يدخل إليه 
عن دراسة العالم  اً فانه يبقى عاجز ؤمن يؤمن بذلكوطالما أن الم. التعديل أو التبديل أو التحريف

لھذا كانت معركة العقل الحضاري الحديث األولى، .  كما ھو، بشكل مستقل وعلمي وموضوعي
عند والدته ونموه، موجھة ضد الدين، وكان عليه أن يدعم كل خطوة يخطوھا في ھذا السبيل 

  .بانتصارات يسجلھا ضده
  

تقليدي، لع أبعاد وتفاصيل تركيب المجتمع الغيبية تتسرب الى جميبما أن ھذه االيديولوجية ا
ً فإن الوعي قد يظل خاضع تتفرع عن ھذه اإليديولوجية حتى  طارات العقلية والنفسية التيإلل ا

. ي بشكل يحرره من منطلقاتھا الالواعيةمن بھا، ان لم يتمرس بالمنھج العلان كان من المتشككيو
محدودة، بل تمتد إلى كل شىء، وبالسلطة نفسھا، الى قضايا العبادة،  كلمة الدين وأحكامه ليست

ا ال يعني ھكذ.. ئلة، والملكية واالرث، الخواالقتصاد، والسياسة، والعالقات الشخصية، والعا
ك طريقة معينة الدين طريقة دينية تحدد عالقة المؤمن بقوي ما ورائية وحسب، وإنما يعني كذل

يكشف في موضوعيته وقوانينه  جوع الوعي الى الواقع الموضوعي،ن رإلھذا ف. في الحياة
معينة في الحياة قلة قواعد تفكيره وأحكامه، يعني في الواقع التحرر النھائي من طريقة تالمس

ً واستبدالھا جذري ً بطريقة اخرى تشكل نقيض ا ً تام ا   .لھا ا
  
ھا المجتمعات اآلسيوية كل. االنتماءات والوالءات التقليدية التي تسود السلوك العربي - ٤

كانت تحيا عبر قرون عديدة متواصلة في إطار سلوك تقليدي يدور، فيما  يومنھا المجتمع العرب
لقرية، العائلة، يدور عليه، على انتماءات ووالءات ثابتة مستقرة واضحة المعالم تتركز على ا

السبب األساسي الذي سمح لھذه  .عة األثنية، وغيرھا من األشكال المحليةة، الجمافالقبيلة، الطائ
ً ستقرار واالستمرار كما ھي تقريباالنتماءات والوالءات باال عيد ذاتھا، من جيل إلى آخر، ت، ا

فاستمرار الحياة . اعي واالقتصادي واستمرارهتمجلتاريخ، كان استقرار التركيب االعبر ا
لك تقاليد ثابتة، يعبر عن ذماعية في إطار تقليدي كما تعبر عنھا القرية في عالقات وتاالج

، كظھور أنظمة سي لتي كانت تقع على الصعيد السياالتغييرات الكبيرة ا إنلھذا ف. بوضوح
أو تعكس أية تغييرات  كانت تحدث ولكن دون أن تؤدي الى.. ملكية جديدة وزوال أخرى، الخ

. ماعي على حالهتلضرائب ويترك التركيب االجايكتفي بتجميع  ماككان الح. اسيةساجتماعية ا
نتماءات وتتمحور ي إطار تلك الوالءات واالفتميز ھذا التركيب تدور  التيات السياسية قعالال

جتماعية عامة، تدور حول من التمحور على عالقات ا الذي يسودھا بدالً  لشخصيفي الطابع ا
إدراك  عن عالقات من ھذا النوع تكون بعيدة ..األمة، الدولة، الحزب، الطبقة، الخ ،الشعب 

  .طبيعة وضرورة الوالءات السياسية الالشخصية ومتطلباتھا العقالنية
  

 اتماءتيع إضعاف وإزالة ھذه االنحركة التحديث والتصنيع الحديثة ھي التي تستط
 Primary( لشخصيةحديث بالعالقات األولية او اسمى في علم االجتماع اليوالوالءات، أو ما 
Relationship (تمعات التقليدية، الزراعية أساسيلمجبما أن ھذه ا ً زال، بعيدة، وال ت نت، كاا

ماعية فيھا وتتحكم تاالج لحياةتماءات والوالءات استمرت تسود انعن ھذه الحركة، فإن تلك اال
جميع أبعاد شخصيته،  تشمل ن الروابط األولية سلوك الفرد،عندما تسود مجموعة م. بھا

ن ھذا الفرد يعجز إإليه، ف لنسبةماعية باتركيب الحياة االجوتمتص في معناھا وتركيبھا معنى وت
ً سيكولوجي ً جدي سھامعن معاناة أي شعور جماعي عام مجرد أو إال ا . بعمل مجموعي قومي ا

االنتماءات واالستثنائي ھذه الوالءات  لشكلفي تربة اجتماعية تؤكد بھذا االفرد الذي نشأ أو ينشأ 
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، إن لم يكن من المستحيل، اً من الصعب جد يجدت الشخصية، المحدودة ذات العالقاالمحلية و
حتى عندما ...  األمة، السلطة الالشخصية، الدولة، الخ لتيعاب، تمثل والءات عامة تدورحواس

 وله، فآثارھا النفسية تستمر طويالً ت وابتدأت تتمزق حرماءات قد انھاتواالن تتكون تلك الوالءا
  . ھيارھا وتمزقھانا اية د بدعب

  
"  أحزابنا  ، ماءات والوالءات تسود، في الواقعلھذا ليس من الغريب أن نرى أن ھذه االنت

ھذه االنتماءات  على ومنھا التي تدور -اقضات الداخليةالتن. ھا، وتتحكم بھانفس "الثورية 
. في بداية استالم السلطة عثسباب األولى التي مزقت حزب البكانت بين األ -والوالءات التقليدية

ن خضات داخلية وفي الحكم د ارريا أو العراق، استطاع االستقرولكن ھذا الحزب، في سو
م سلطته في ھيكل العسكرية، عندما أقا اتتحتكم إلى السالح وتصنع االنقالبوصراع أجنحة 

تناقضات . كال ھذه الوالءات واالنتماءاتأش حدقيادي يسود الجيش والدولة ويجد وحدته في أ
لداخلية اتشكل إحدى التناقضات  -الغربية، مثالً اليد الضفة مواليد غزة، ومو -حليةالوالءات الم

  . ء إلى عمل منظمة تحريرفلسطينيالتي تس
  

غ، نتو يولقد تكلم ماوتس. معات التقليديةھذه سمة عامة أساسية تميز وتسود جميع ھذه المجت
ماءات، أو بسبب الروح تالن، على الصعاب التي واجھھا الحزب بسبب ھذه الوالءات وامثالً 

العائلية والقبلية السائدة، وكيف أن اجتماعات، وتنظيمات الحزب في القرى كانت تصبح 
ً ماعات عائلية تقريبتاج ً  ا ً عائلي ألن الفروع كانت تتشكل من أعضاء يحملون اسما ، اً واحد ا

دما يقول لھم ويعيشون الى جوار بعضھم البعض، وكيف أن ھؤالء كانوا ال يفھمون الحزب عن
  .قليم وآخر وبين مختلف األقضية بأن ال فرق ھناك بين إ

  
ً يا الشخصية العربية وتتحكم نھائيھذه االنتماءات والوالءات التي تتبلور فيھا أساس بسلوكھا  ا

، كانت أحد األسباب األساسية في عجزنا عن اإلفادة من تلك الوضعية الوحدوية يالسياس
  .لستيناتسينات وامخلفي ا يةسنين الوحدوية األساجميع القوا الموضوعية التي وفرت لنا

  
ھذه التقليدية تعني توجيه امكانات الفرد وطاقاته ): او السلفية(تقليدية المجتمع العربي  - ٥

نة اكوبلورة نفسيته وعقليته في اطر س في قواعد روتينية، ضبط عالقاته في سلوك رتيب،
)Passive (وى الخلق واالبداع في االنسان التقليدي وشل قدرته قيد ثابتة مما يقود إلى تجم

ً ، سلوك ، في الواقع التقليدية تعني.  على القيام بمبادرات حرة أمام حركة التاريخ تتحكم به  ا
ا فإن السلوك لھذ. قواعد وحوافز أصبحت عفوية وتلقائية في عملھا، تشكل طبيعة ثانية للفرد

إنسان ھذه التقليدية إنسان . مقاصد له " يعي" ر ھدف، أو أن يحتاج الى تصوالذي يتفرع منھا ال
انھا تنظر إلى الفرد ووضعه . ي ويتخذ مقاييسه بالرجوع إلى الماضيتطلع باستمرار إلى الوراء 

أو إمكان  فھو بالنسبة لھا ما ھو عليه، حيث ھو، تحدده كما ھو، وال تنفتح لتحوله. نظرة ثبوتية
مع الصناعي أو تظرة الحديثة التي تسود المجالنفسية أو الن سعكھذا على . ھذا التحول

ً تميز بالحركية والدينامية، زمانيالحضاري، التي ت ، ومن السھل عليھا تصور الفرد كما اً ومكاني ا
من  اً لخلق واإلبداع فيه وتوفر له صعيديجب ان يكون، فيما ليس ھو عليه، فتشجع طاقات ا

ً أيض "التقليدية " وكانت ھذه . بذلك الحرية يسمح  أحدى األسباب التي تفسر عجزنا عن اإلفادة ا
مبادرة  عن ة التي تفرزھا وتقترن بھا، تعجزتلك الوضعية الوحدوية الموضوعية، ألن النفسي من

وبالتالي تعجز عن  عنهالتاريخ، عن مجاراته في منعطفاته الكبرى، عن التجاوب معه فتتقلص 
  .عيد الذي تفرضه ھذه التحدياتإلى الصمواجھة تحدياته أو االرتفاع 

  
تلك في  ھذه ھي أھم األسباب التي تفسر ذلك العجز الذي كشف عنه العمل الوحدوي

وبورجوازية،  ماليةالح الطبقية، من إقطاعية ورأسھناك وال شك أسباب أخرى، كالمص. المرحلة
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ضرورة  رَ لم أ ولكن ،ة ء إليھا الوحديالتي تس... والتدخالت والمصالح االستعمارية، الخ
معروفة من القراء ال تحتاج فھي  كان يعود إليھا باستمرار، ولھذالذكرھا ألن الفكر الوحدوي 

المھمة وھى أن تجربتنا الوحدوية  لتاليةعة اقھنا أريد فقط اإلشارة الى الوا. جديد" مضغ " إلى 
دولة كبرى واحدة تقف الى  التى ال تجد يثوحدوية الوحيدة في العصر الحدقد تكون التجربة ال

التجارب األخرى كانت تجد بين الدول الكبرى  .ة اعدھا في تحقيق دولتھا الواحدجانبھا وتس
ً ھنا نجد سبب. ھا ضد الدول األخرىعنھا بسبب مصالح وتدافعكثر تقف معھا تدعمھا أدولة أو   ا

  . ي المرحلة الناصريةفلنا  يدة التي توفرترتلك الفرصة الوحدوية الف قتلتمن أھم األسباب التي 
  
□□□  

  
ً لقد رأينا سابق  للعمل الذي يتوفر ارجي ھو القانون الوحدوي الرئيسيأن الخطر الخ ا

الوضعية  تكتمل قاعدة وسلطة مشخصنة كي -قليمالوحدوي العربي، وأن ھذا العمل يحتاج إلى إ
ولكن بما . الوحدة إلى الب ان تتوفر له كشرط ألي انتقالوحدوية الموضوعية األساسية التي يج

ن القول إذن كالمشخصنة، يم لسلطةالى حد ما على األقل، توفر ا القاعدة يعني، -أن توفر اإلقليم
  .ةالقاعد - قليم أن ما نحتاج إليه كي تتوفر ھذه الوضعية، ھو ھذا األ

  
 ،العربي لوطنجي، في موقعھا الجغرافي في قلب ار في أھمية مركزھا االستراتيصتمثل م

 - س دور اإلقليمريما حالياً أنالقطر العربي المرشح ... ري، الخفي وزنھا البشري، ثقلھا العسك
" ھذه الوحدة يمكنھا . قتلھا منھا يعني تستحيل الوحدة العربية وخروجھافدون مصر . القاعدة

ً عن أقاليم أخرى، وخصوص " اإلستغناء ل ولكنھا تستحي.  أطراف الوطن العربي تقع في  التي ا
لھذا لم يكن من الغريب أن تصدر عنھا .  فيننصالعربي إلى دون مصر التي تشطر الوطن 

تا درجة من الوحدة في ھذا الوطن في تاريخنا حققن او الحركتان الوحيدتان اللتان المبادرتا
  .، وأخرى في النصف الثاني من ھذا القرني ة في النصف األول من القرن الماضالحديث، مر

  
رحلة الناصرية مع وفاة عبد الناصر قادت في الواقع ليس فقط إلى انحسار وحدوي نھاية الم

بعد تلك المرحلة التي كانت تدور باستمرار وقوة حول . رھيب، بل إلى انحسار ثوري مماثل
 دّ أصبح الوطن العربي فريسة موحدث أية ثورة، أية خطوة وحدوية، فكرة الوحدة والثورة، لم ت

  .مع الوقت اً د بروزرجعي وإقليمي يزدا
  
ً كانت رجوع " الساداتية " ً عن الناصرية ونقض ا لھا، وھذا كان يعني، فيما يعنيه، إلغاء  ا

دور مصر كقاعدة للعمل الوحدوي، وزوال القيادة المشخصنة التي يمكنھا استقطاب والء 
 -ا ھذا نفسهھبسبب انحراف - الساداتية تخلق. ولكن. ومشاعر الشعب العربي عبر الحدود االقليمية

فيھا مصر الدور  عني بروز وضعية ثورية جديدة تسترجعليھا، مما يع يالتناقضات التي ستقض
ھذا يعني أن على العمل الوحدوي . الوحدوي الثوري الذي مارسته أثناء المرحلة الناصرية

ھذا يفرض على . العربي االفادة من ھذه الوضعية عند ظھورھا فال يدعھا تضيع كسابقتھا
ً وخصوص - ةلوحدويين أو قيادتھم السياسية والفكريا القدرة على تصحيح  -في األقطار المجاورة ا

القاعدة في  -االنحرافات واألخطاء التي منعت، عثرت، أو أضعفت ارتباطھم بالقاھرة كاإلقليم
  .المرحلة الناصرية

  
لن ينسحب الى  يفاالحتالل اإلسرائيل. ريق مسدودةھي، في الواقع، ط "الساداتية  "طريق 

وااليديولوجي عن  يتزال عاجزة بطبيعة نظامھا السياس، والواليات المتحدة ال ١٩٦٧حدود 
 " إنھا، في الواقع، عاجزة عن توكيد. ممارسة أي ضغط جدي على ھذا االحتالل باالنسحاب

ً ھذا يعني صلح. رض االنسحاب عليھاس فقط فأمام الصھيونية، ولي" استقاللھا  ين ب اً منفرد ا
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، وھو صلح قد يؤدي إلى انقالب أو انتفاضة ثورية تضع نھاية يائيلرمصر واالحتالل اإلس
سيحدث فيما بعد عندما يتبين للشعب أن  نهوحتى اذا لم يحدث ھذا مباشرة، فإ. لنظام السادات

 فھذا الصلح اقترن بذھن ھذا الشعب بحل لمشكلة. الصلح ال يشكل معالجة جدية للبطالة والفقر
. ترتب على صلح كھذاالة، وھوحل ال يمكن أن يتوفر من أو يطنمية االقتصادية، الفقر والبالت

يمكن له ابراز نتائج تحسين بارزة  يعالحل غيرممكن محليا بأي شكل سر ھذان ولكن بما أ
دوي ھو الطريق الوحيد ماعية، وبما ان الحل الوحتالشعب االقتصادية واالج حياة يفواضحة 

ً ل، فإن طريق السادات تعني طريقاكھذه المش حلمصر في أمام    .مسدودة ا
  

الواليات  وأنب، حاب ممكن وأن الدولة المحتلة ستنسان االنسح ولكن إذا افترضنا جدالً 
لن يقدم ذلك  فإنيھا، وأنھا ستمارس ھذه القدرة، المتحدة قادرة على فرض ھذا االنسحاب عل

مصر، ومع الوقت  تواجهاالجتماعية الھائلة التي صادية ول االقتاكحال أساسيا ونھائيا للمش
ً  أو لھا الداخلية لن تجد حالً اكتناقضاتھا ومش سنكتشف أن ً  مخرجا ، وأن ي، في إطار إقليمداخليا

  . ويالوحدالحل الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى ذلك ھي 
  
ً ھذا يعني رجوع  إنه . ناصريةال رحلةي الثوري الذي كان قاعدة الموالى المضمون الوحد ا

المھم ھو أنه .  اخرى و حركةتحالف بينھما، أ ود يقوده الناصريون، الشيوعيون، أرجوع ق
ً سيكون رجوع م تصحيح المنطلقات والمفاھي لضروريلھذا من ا. ا مضمون وحدوي ثوريذ ا

اك االرتباط تصحيحھا بشكل يؤمن آنذ فيجريتلك الفرصة التاريخية األولى  التي أضاعت علينا
 ھذا يعني انه من. تحقيق دولة الوحدة تباط فيدة، كي يمكن استخدام ھذا االرركقاعبمص

وحدوية، وتقويم سلبيات وإيجابيات االرتباط  زاوية تقويم المرحلة الناصرية من اً الضروري جد
الجديدة فال  للمرحلة اً فيكون العمل الوحدوي مستعد جديد ، في ضوء وعي وحدوي علمي

ً يولكن تقو. تفاجئه رب التاريخ كي يصح، إلى نظرية وحدوية علمية جامعة لتجا يحتاج ، كھذا ما
ً يكون عقي تقويم آخر كل. الوحدوية واألخطاء التي أضاعت  عن تصحيح االنحرافات اً وعاجز ما
ھذه الدراسة تشكل محاولة متواضعة في ھذه . الوضعية الوحدوية السابقة رحلة أوعلينا الم

  . محاوالت أخرى عديدة أن تتبعھا الطريق أرجو 
  
الذي كانت الثوري كانت وال تزال رجوعھا عن ھذا المضمون الوحدوي  "الساداتية " كارثة 

حتمية لھذا  ن نتيجةجاء بعد ذلك من انحرافات كاكل ما . تنطلق منه وتقوم فيه الناصرية
ما يجب كل، األو مصدرھا لھذا يجب ان ال ندع ھذه االنحرافات تشغلنا عن. االنحراف األول

الساداتية والرجوع الى   سراع بنھايةباتساعھا وتكاثرھا، ألن ذلك يعني اال" االستبشار " اآلن 
  . ذلك المضمون

  
ھذا الرجوع إلى  أھم خطوة أومنعطف وحدوي يمكن ان يتحقق لنا ھوھذه العودة، ھذا

عنه في طريقه االستغناء  القاعدة الذي ال يمكن للعمل الوحدوي - المضمون، ألنه يوفر لنا اإلقليم
بر ب العربي علشعقيادة يمكن لھا استقطاب مشاعر ا إلى دولة الوحدة، ومع ھذه القاعدة احتمال

لھذا . ليس ھناك من تحول وحدوي إيجابي يعادل قيمة وأھمية ھذا التحول. ) ٣( الحدود اإلقليمية
باط بالنظام الوحدوي االرت يجب على الجھود الوحدوية أن تتحول كلھا، عند حدوثه، إلى تقديم

  .ىء آخرشيد على كل دالثوري الج
  

دورھا كقاعدة، ولھذا  اً ھنا تجب اإلشارة الى أن ضعف مصر االقتصادي قد يضعف كثير
كقاعدة ھي، أو يجب أن تكون إذا  ة التي يمكن أن تقوم بدورھا كامالً يمكن القول ھنا أن القاعد

من  أي قاعدة تتشكل أوالً  " المركبة -بالقاعدة "ق من نوع ما اسميناه في مكان سابامكن، 
ھناك عالقة وثيقة قوية . في اتحاد سويسرا، والواليات المتحدة إقليمين أو ثالثة كما حدث مثالً 
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ل العامة وارضاء اكة نظامه في معالجة القضايا والمشبين دور إقليم معين كقاعدة وبين فاعلي
ب وتوسيع االرتباط بھا، وفي سك في اً ضرورية جدفھذه الفاعلية . الشعب حاجات ومطالب

وأصعب استمرار وتعميق والء الشعب لھا، المرحلة األولى في طريق دولة الوحدة ھي أھم 
  .ة طويلة أو بقدر كبيردتطيع ان يعثرتطور ھذه الطريق لمكبير يس يأي خطأ سياس. مرحلة فيھا

  
لمسؤولياتھا القطرية المحلية، وھذا دور القاعدة يعني تحملھا مسؤوليات ومھمات إضافية 

إن نجاحھا أو فشلھا في القيام بدورھا . يعني أعباء جديدة يجب ان تمارسھا دون ان تنوء بھا
لھذا ال يصح زيادة األعباء عن االمكانات، . كقاعدة يتوقف على قدرتھا بأن تقوم بھذه األعباء
ً داتھا الملتزمة وحدويخرى أو قياوھي عندما تزيد عنھا، وجب على األجزاء األ اع بكل سراال ا

. حساب مصلحتھا المحلية الخاصة، إلى مساندة ودعم القاعدة لىما يمكنھا، وإن كان ع
اء ما استطاعوا من ھذه االعب الوحدويون الذين يلتزمون بھا كطريق إلى الوحدة يجب أن يخففوا

، منسجمة مع األوضاع التي تحيط  اً يرثادلة المكاناتھا فال تزيد عنھا كفيجعلونھاعلى األقل مع
وع مصر، أو إن ھي رجعت، الى رج عند -يجب على العمل الوحدوي لھذا. بھا فال تتجاھلھا

مصر وبعض إقامة ھذه القاعدة المركبة من  علىالتركيز -حدوي الثوري كقاعدةوھا الردو
ً األقطار المجاورة وخصوص جبارة في ذاتھا  طوة وحدويةذلك ال يشكل فقط خ ألن ليبيا وسوريا ا

ً ح أيضحبل يص ً اط بمصر كقاعدة وحدوية ينتھي طبعاالرتب.  القاعدة في يالضعف االقتصاد ا  ا
ربي آخر في دولة الوحدوي األول، أي عند اتحاد مصر وقطر ع حهعندما يحقق االرتباط نجا

  .االرتباط إلى ھذه الدولة، كقاعدة للعمل الوحدوي يتحول عندئذ. جديدة
  

أن ،  ١٩٦١نفصال ني، وھو أحد كبار مفكري الغرب االجتماعيين، حول ايكتب اتزيو
تضحي بھا في وأن مواردھا  ما كقاعدة قادرة ومستعدة أن تستخدمصر مارست وحققت دورھ

سوريا التي كانت  .مستمرة  بمعونات مالية -وھي الفقيرة - متلھذا دع. قيادة العملية الوحدوية
تسھيل عملية الوحدة على  بغية ببعض مواردھاستعدة ان تضحي اغنى منھا، وكانت في البداية م

يدل على  الوضع في سوريا لم يكن ا أنذه المعونات كانت في ازدياد وبمولكن بما أن ھ. سوريا
ً غني بلداً  ر ليستصتقدير لھذه التضحيات، وبما أن م أي  ييمكنه متابعة ھذه المعونات الت ا

الموارد أو  زيادة ھذه ١٩٦١ط عام أواس ع فيم تستطتضحيات كبيرة، فإنھا لتفرض عليھا 
  .  ةالقاعد دور مقومات دلھا تفقعالمعونات، مما ج

  
ممارسة  ة فيوالتضحية في سبيلھا غيركافيتدل تجارب التاريخ الوحدوية أن إرادة الوحدة 

يبيا ل اتحاد، بل تحتاج، فيما تحتاج إليه، إلى امكانات وموارد مالية كبيرة، ة دور القاعد
 نتلھذا كا .ألكمل اومصركخطوة أولى يمكنه تصحيح ھذا النقص في المستقبل وإقامة القاعدة 

الوحدة، ألنه يعطى دولة لنسبة للمستقبل العربي، مستقبل ھذه الخطوة ذات اھمية كبرى با
لية قدرة اقتصادية وما -كقطر قع ،افية التي ال تحتاجھا، في الوابسبب موارد ليبيا االض - القاعدة

كي تمارس القاعدة . دورھا كقاعدة ضھابھا التضحيات والخدمات التي يفر تستطيع ان تتحمل
في االستجابة لحاجات األقاليم المختلفة، كبيرة  دورھا بفاعلية يجب ان تدل ليس فقط على قدرة

 د كبير أو بقدر واضح، فيع بھا أن تجعل االستجابة قوية إلى حيبل على كفاءة اقتصادية تستط
  .  ما تشكومنه األقطار األخرىمعالجة 
  

مع  الخطوة األخرى التي يمكن اتخاذھا مع ھذه الخطوة، أوكخطوة ثانية ھي اتحاد سوريا
لقد حاول االستعمار دائما أن يمنع بشكل خاص ". المركبة  -القاعدة " مصر في تشكيل ھذه

ي طريق الوحدة ودولتھا وحدة مصر وسوريا ألنھا كانت الخطوة الطبيعية األولى واألھم ف
التاريخ يكشف، ابتداء من الحروب الصليبية، إلى االستعمار البريطاني، الى االحتالل . الواحدة

الصھيوني، أھمية ھذه الخطوة بالنسبة لنا، وأھمية مقاومتھا بالنسبة لالستعمار في اشكاله 
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ر صتقوم بين م ىوحدة مصر وسوريا ھي اكثر اھمية من أية خطوة وحدوية أخر. المختلفة
طان بموقع الخطر األعظم وذلك ألن مصر وسوريا تحي - ما عدا ليبيا، على األرجح - وقطر آخر
توحيد الطاقات العربية في اكثر المواقع حساسية  يد العربي ذاته، ووحدتھما تعنوعلى الوج

ً كثر الحلقات ضعفاو و الصليبي وحدة مصر وسوريا أمام الغز. الى الدولة الواحدة. في الطريق ا
. يدة حركة محمد علي في القرن الماضكان حجر الزاوية في تحرير فلسطين، كما كان قاع

قيمة خطوة وحدوية كھذه ليست . نحو دولة الوحدة اب أن يكون مرة أخرى منطلقا أساسيوھو يج
في القدرة على ضرب العدو بشكل يسحقه، ألن ضرب العدو ھذه الضربة القاصمة غيرممكن 

أخرى، وذلك ألن معركة تحرير  اً و باألحرى دولة جديدة تشمل اقطارالوحدة ا دون دولة
فقط، بل ضد االمبريالية االميركية التي تقف وراءه  يائيلرفلسطين ال تتجه ضد االحتالل االس

مھا يعني حجر الزاوية في بناء في أن قيا المركبة تكمن أوالً  -م ھذه القاعدةقيمة قيا. وتسانده
نحوھا، وقوة جذب واستقطاب كبيرة للشعب العربي قد  ينھائية، المنطلق األساسال دولة الوحدة

  .تؤدي الى تساقط متتابع س يع لألنظمة اإلقليمية
  

ھذا االقالع ". الوحدوي  -اإلقالع" المركبة يمثل ما يمكن تسميته بطور  - قيام ھذه القاعدة
ً مخما تكون عملية التوحيد قد جمعت زيتحقق عند ً كافي ا يسمح لھا بمتابعة سيرھا بشكل مستقل،  ا
" دوي يتابع سيره بقواه ادرة على إفراز دفع وحقون النجاحات األولى التي حققتھا أي عندما تك

ة المركب -تقرار ھذه القاعدةسانه يعني ا. عنھا في تحركه ذاتهأي بالقوى التي يكشف  "الذاتية 
األجھزة الوحدوية الجديدة التي تمثلھا وظمة واألنقامة العالقات إإلى مدة ما يمكن بھا أو تسمح ب

قيامھا، وتنقل ھويتھا الجديدة الى حياة األفراد  بشكل مستقل عن االعضاء الذين شاركوا في
ذ بقدرة بارزة على عة كبيرة ألنھا تتميز عندئسر التوحيد ةيعندما يحدث ھذا تكسب عمل. ليوميةا

  .مة االقليميةظى ودفعھا الى اسقاط األنخراأل طارقالوحدوية في األ ىتحريك القو
  

، يالسياس  حيدى مرحلتين تمر فيھما حركة التوتجارب التاريخ الوحدوية تدل بوضوح عل
ھذه العملية األخيرة  .ية السياسية التي تقود إليهمرحلة االعداد والدعوة لالتحاد، ومرحلة العمل

ً يمكن أيض إلى أن تتمكن من دخول  وية ببطءكة الوحدتتقدم فيه الحرقسم الى قسمين، قسم تأن  ا
تحقيق ھذا الطور تتحرك فيه ھذه  عنطور اإلقالع الوحدوي، وقسم ينتج ما يمكن تسميته ب

  . الحركة بسرعة نحو ھدفھا النھائي
  
فعالة  المركبة يعني تجميع موارد وإمكانات ضخمة توفر لھا ممارسة -قيام ھذه القاعدة 

انحاء  جميعوري كقاعدة، فتستقطب بسرعة العمل الوحدوي في حاسمة لدورھا الوحدوي الث
إليھا واضحة  طريقالوحدة ممكنة، ان ال ةكل عمل وحدوي يتبين آنذاك أن دول.  بيرالوطن الع

ينشده من تجاوز تحقيق ما  ، وأنه يستطيع االعتماد على ھذه االخيرة في)االنضمام الى القاعدة(
ليست معزولة، ألنھا  انھاك ارة وحدوية في أي قطر تعلم آنذثو كل. والغاء للكيانات المحلية

  .ستجد مظلة في رعاية الدولة الجديدة
  

بھا أن  تي تحيطالوية تجد ذاتھا مضطرة في األوضاع وحد أو يكل حركة توحيد سياس
 أطخال لعبث أو من ا. وحدوية، وآخر يتمھل بھاتختار بين أسلوبين، أسلوب يعجل بالعملية ال

الخاصة  ضاعالواحد أو اآلخر يرتبط باألوماد تاألسلوبين بشكل نظري محض، ألن اعمناقشة 
الوحدوية واإلسراع بھا   لعمليةولكن، من ناحية عامة، يمكن القول أن التعجيل با. التي يقوم بھا

األساسية، وخلفية وحدوية إيجابية  وحدويةحسن عندما تتوفر القوانين اليكون األسلوب األ
  .مالئمة
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ً الناس يعانون بصبر وسكون وضع  ً سيئ ا تصحيح،  في أي الما أن الوضع يبدو دون أملط ا
 ع، عندماوھذا النأمل من  ھرولكن عندما يظ. ممكن أن يحل محلهدون صورة وضع آخر من ال

ً قعابصبر يصبح وما كان يعانيه  نإمن الممكن التحررمن ھذا الوضع، في الشعب انه يع ال  ا
فالنجاح . الكبرىتكون العقبة لعقبة األولى من ناحية عامة، يمكن القول أن ا. طاق فيتحرك ضدهي

فإن . تحديات أخرى الحقةة على حناجدود أخرى واحد يمھد الطريق أمام ر دٍ في الرد على تح
آخر يكون  دٍ ن احتمال الرد الناجح على تحإ، ف%٥٠مال نجاح الرد األول يشكل ، احتكان، مثالً 

ن النجاح بتحقيق رد وحدوي حاسم على التجزئة وتحدياتھا، إلھذا ف!...  ، وھكذا دواليك%٧٠
المركبة، يستطيع أن يفتح الباب  -قامة القاعدةإجزئة، كلتى االحتالل الذي يعيش من ھذه اوعل

  .على مصراعيه أمام ردود وحدوية أخرى متالحقة إلى أن تتحقق دولة الوحدة
  

ط بمصر وحدوية ثورية ل اليھا عن طريق االرتباالمركبة التي يتم الوصو -ھذه القاعدة
ً ويق تشكل احتماالً  وعن معركة  " الساداتية "ينتج، إن عرفنا كيف نعمل مع التاريخ، عن ھزيمة  ا

ً نحسار الوحدوي الذي نعانيه حاليلھذا فإن اال. فلسطين يجب أن ال يقود إلى اليأس من دولة  ا
يقود إلى طريق مسدودة، وطالما أن معركة فلسطين  انحراف " الساداتية "فطالما أن . الوحدة

يخية تعرف كلھا ھذه التجارب الوحدوية التار. رض نفسهقائمة، تظل دولة الوحدة الرد الذي يف
ھذه االخيرة، بل توفر القوانين الوحدوية األساسية التي  المھم ليس.  االنحسارات أو الھزائم

  .دية التي ذكرناھااعدعظم األسباب االبية تتمثل في متدعمھا خلفية وحدوية إيجا
  

نھاية الساداتية يعني، على األرجح، توفر ھذه القوانين األساسية من جديد، ھذا باإلضافة 
ً االعدادية الساحقة أو كلھا تقريبالى توفر اكثرية األسباب  أھم ما نحتاجه . اً لنا، كما أشرنا سابق ا

وي فعال، ة ھذه القوانين ألي عمل وحدآنذاك ھو وعي وحدوي علمي يرى ويستوعب ضرور
خير كل تس لوية التي تضبط العمل الوحدوي، ورھا يجب العمل معھا، إعطائھا األوفوأنه عند تو

معظم األسباب االعدادية، توفر ھذه القوانين األساسية و المھم إذن ھو. بيلشىء في ھذا الس
 مثالً ماوتسى تونغ، . ية والوحدويةض له باستمرار جميع الحركات الثورروليس الفشل الذي تتع

أن يمكن تصحيح ما عاد عدة مرات قبل يشل يجب في بعض األحوال أن فال" ، كتب مرة بأن 
ما يحتاجه ". ين العملية الموضوعية نفة من اخطاء، وجعلھا مطابقة لقوارعتنطوي عليه الم

ً العمل الوحدوي حالي ديالكتيك العملية ھو إدراك، وبشكل خاص استيعاب،  يوبشكل أساس ا
تجارب التاريخ الوحدوية كانت تتعلم من فشلھا . وانين أساسية وأسباب اعداديةقالوحدوية من 

  .طابق عملھا ھذه القوانين واالسبابيإلى ان 
  

النقطة األساسية ليست إذن تحرير العمل الوحدوي من األخطاء او الفشل ، بل الكشف عن 
رة الوحدوية ، ثم العمل بوحي ذلك ، وبشكل يجعل األخطاء أو الديالكتيك العام الذي يسود الظاھ

ً بالنسبة التجاه العمل األساسي الذي يعمل مع وجھة التاريخ أو القوانين التي  الفشل أمراً ثانويا
  . تسود العملية الوحدوية 

  
***  
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  ھوامش 

  
التحرير ألن عالقتھما عالقة ديالكتيكية،  ھذا ال يعني طبعاً أنه يمكن الفصل بين معركة التوحيد ومعركة)  ١(

ذلك واضح فيما تقدم ال يحتاج في الواقع إلى أية . يترابطان ويتفاعالن فيھا ويشكالن وجھين لحقيقة واحدة
  .إشارة

ولكنني سأتابع الموضوع . من المستحيل تقديم تفسير علمي جامع لھذه األسباب في مجال ضيق كھذا ) ٢(
أبعاد التخلف العربي ) ١: (جو ان أتمكن من نشرھا في المستقبل القريب ، وھي في دراسات مستقلة أر

االقليمية ) ٤. (التخلف العربي والعمل الوحدوي ) ٣. (التخلف العربي والفكر الوحدوي ) ٢. (األساسية 
  . لھذا يمكن لمن يريد متابعة الموضوع الرجوع إلى ھذه الكتب عند صدورھا . الجديدة 

ن من المستحيل رجوع قيادة تستطيع أن تكسب ، كقيادة عبد الناصر، والء الجماھير العرببة بذلك قد يكو) ٣(
ً له وعنه . الھائل الذي ميزھا، وذلك ألن المرحلة التاريخية تغيرت الزخم فقيادة عبد الناصر لم تكن انعكاسا

ل ھو المسؤول عن تلك القيادة ھذا التفاع. كفرد، بل نتيجة تفاعل معين بين فرد معين وبين مرحلة معينة
إنھا مرحلة قاد فيھا عبد الناصر الشعب العربي في أكبر معارك حديثة خاضھا . وعن والء الجماھير الفريد لھا

ھذا الشعب ، معركة االستقالل ضد االستعمار، معركة تأميم القنال ، معركة التسلح، معركة الحياد، معركة 
لنوع من المعارك الكبرى الواضحة كمنعطفات جذرية في حركة التاريخ زال ھذا ا... الثورة االجتماعية، الخ

. وليس ھناك اآلن من معارك كبرى أخرى غير معركة فلسطين والمعركة الوحدوية، تستطيع إفراز ھذه القيادة
 ولكن التناقض ھنا ھو أن خوض ھاتين المعركتين بفاعلية يحتاج ھو نفسه إلى ھذه القيادة، وليس ھناك من

  .معارك اخرى كبيرة تفرز ھذه القيادة التى يحتاجھا خوض ھاتين المعركتين
  


