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 ..الوحدة أساس النصر            
قامت أول وحدة  1958فیفري  في الثاني والعشرین من 

وقد كان ذلك االنجاز .. اندماجیة في التاریخ العـربي المعاصر 
الشرسة من قـبـل حدثا تاریخـیا مھّما بالنظـر الى الھجمة 

العربیة وقواھا  االمةوالصھـیونیة على  االستعماریةالقوى 
اذ لم تكد مصر ترفع ھامتھا  .. لوحدویة الثوریة التحرریة ا

متحدیة العدوان الثالثي المسلح والحصار المضروب علیھا 
، حتى  1956سنة  ھا للقوى المعـتدیةتھا و تحّدیـّـبسبب تعـن

، المقاومة على  من ذي قـبـل رـثـأكرة ـبـجوجدت نفسھا ُم
اختطاف  محاوالت بحكم الطوق المضروب علیھا ، الى جانب 

 التي أنشأتھامشبوھة الحالف الى تلك اال سوریا وضّمھا
  .. االستعماریة نفسھا  الدول

في را منذ انشاء حلف بغداد ـمبّكوقد بدأ الصراع على سوریا 
 عضویةامریكیة وب -  زعامة بریطانیةـب 1955 شھر فیفري
 ث كان رّدحـیـ یا ،ـتركراق وباكستان وایران وـكل من الع
یع اتفاقیة الدفاع ـملي على ھذا الحلف ھو توقـمصر الع

والتي  1955أكتوبر  20المشترك بین مصر وسوریا في 
أواخر سنة ثت مصر بقواتھا الى شمال سوریا ـبھا بعـبموج

وفي ظل تلك ..  یةـركـلمواجھة الحشود العسكریة الت 1957
یة النقاذ ـالظروف بدأت فكرة الوحدة تبرز كضرورة موضوع

ا من المخططات التي تستھدف كل منھما ، مصر وسوری
مواجھة ستؤدي لبناء دولة عصریة قویة قادرة على والتي 

فكان أول قرار من مجلس وزراء .. تحدیات التى تواجھھا ال
سوریا ومجلس النواب بالدخول في مفاوضات مع مصر من 

ثم ، وبنفس ..  1956أجل الوحدة یصدر في تموز عام 
ب ـمجلس الشع ا األحداث صدر قرارـر بھالسرعة التي تسی

د مصر وسوریا في ـیـتوحبالسوري و مجلس االمة المصري 
العالن امفاوضات نھائیا وتام الـتـ، لیتم اخ 1957ر ـنوفمب

ربیة المتحدة في ـقیام الجمھوریة الععن القارار التاریخي ب
كسر  وھو القرار الذي مّكـن من ..  1958ري ـفیف 22

بین  القوى الرجعـیة على اشاعـتھا تملـعاالحباط التي نظریة 
ال یمكن  یداـبع رة  أن الوحدة حلماـتبـصفوف الجماھیر مع

على ویل ـفي التعكسب الرھان  كما مّكـن من .. تحقیقھ
یمنة ـلھاالستسالم لالخضوع ورفض مشروع المقاومة و

ھدفا ولذلك سیبقى ھدف الوحدة  ..أنواعھا بجمیع یة ـبـنـاالج
راجھم ـرب واخـوض بالعـھـّـنـللـنـّـصر وال یدا ـنا ووحـممك
   .. ون الـیـھـعـّـلـا ھم فـیھ الى ما یتطمّم

  
  



         

  

  

     

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

تم ـرابي كیف تكـئل اعـوقد ُس" صدرك أوسع لسّرك : " ل ـیـحیث ق ّرـرب ما ترّدد في كتمان السـمن أمثال الع *
: ث قالوا ـرّیـ، وعن الت" ر ما وعد ـز حـأنج: " قالوا وحول انجاز الوعد   ..." ر ـبـما صدري اال ق: " ؟ فقال السّر

: ل ـیـكما ق " ...رك ـیـغن ـر لك من سمیـیـك خـّــغـثـ: " قالوا  ـزة النفسوعن ع" . ر حاجة فقد ضمنھا ـّـمن أخ" 
 "براقش " وا لھم  فـنبحت ـبھـرب ، مّر بھم جیش لیال ولم ینتـوبراقش كلبة لحي من الع" ش ـراقـب جنت علیھم" 

  ..ت علیھم فدلـّ

بین ع أمر شائ وھو المثل الذي یقال في" ر من مثل ـیـأْس" ر كھذا المثل ـیھ شعـیل فـومن االمثال ما ق* 
  : ر ـقال فیھ الشاعوقد .. الناس 

  .ما أنت اال مثل سائر      یعـرفھ الجاھل والخابـر 
 

  

 وھناك تلقـّى وعدا  ..ار في االمر ثم حملھ الى الشرطة  ، فاحتمن حیث ال یدري یتبعھ  بحصان واذا كان جحا سائرا
م لھ صاحب الشرطة ورقة فقّد وبعد شھر عاد جحا یسأل عن األمر. نھ صاحبھ ـأل عاذا لم یسالحصان الیھ  بأن یعود

    !! طویلة بھا تكلفة غذاء الحصان ، فدفع جحا ثمنھا لكن صاحب الشرطة سلمھ حمارا

علم الناس وفي الغد ذھب الى الّسوق لُی. ر ـحتى اھـتـدى الى أم.. ر في حیلة لالنتقام ـطأطأ جحا رأسھ ورجع وھو یفّك
حتى صار  ،  ةرـج بالناس واألحمـواذا بالمكان یع ! ..أو العكس  یعطي كل صاحب حمار حصانا بأن صاحب الشرطة 

فأعجب  بذكاء .. رى ـة ماجـیقـرف حقـر ووصل الى الحاكم الذي عـضح االمـتـافف  !! ..وضوضاء  جلبة  وقكالّس
 ...صاحـب الشرطة  ، وعاقبجحا و أعاد لھ الحصان 



    

  

مود من أكواب من البالستیك ـه بعّدیخ الراكب بجواره ویم، یعطیھ للش یتناول السائق من تحت قدمیھ ترمس قھوة
  ..ومع سكب الكوب االول تتسابق رائحة القھوة ... رة ـیـالصغ

ة ، ـنة جّدا ، أعط الحاّجـفضل یا بني ، انتبھ ، سخـت یا رب ، یقولھا وھو یوزع القھوة ،اهللا یھّدھا على شارون  -
                                                                                                                                       ..تفّضلوا 

ف أنظر الیھ ، أرفعھ الى شفتّي وأرشیصلني الكوب من ید الفتاة الجالسة أمامي في المقعد األوسط ، ألمسھ بحرص ، 
تلك اللحظة .. مناھا ـتـأعظم ما في القھوة أن تجدھا بین یدیك فور أن ت.. تماما تھا ـھذه قھوة في وق.. رشفة أولى 

ال أحد .. القھوة كالورد .. والقھوة یجب أن یقّدمھا لك شخص ما . ر الى ضرورة ـیـصغ" ترٌف " التي یتحّول فیھا 
  .. زلة ـتھا في عـان أعدتھا لنفسك فأنت وق. یقدم الورد لنفسھ 

                                                                              .خین اهللا یرضى علیكم ، كلھا ساعة ونصل لكن بالش التد -
                                                    .قال لك األخ قد نصل وقد ال نصل .. أي ساعة یا حاج ؟ قل ساعتین ثالث ساعات 

                                                                         .أنا قلت ال بد ان نصل : ح العبارة واثقا یبتسم محمود ویصّح
عیناه د منھا موقفا ، لم أحّدولد في العشرینات األولى من عمره ، عریض الجبین ، على خّده األیسر شامة محّیرة ھو 

ھ الشتائیة ، مالمحھ جادة صوت بال غلظة ، نحیل حتى في مالبس، حاسم ال البریق معاالصغیرتان تجمعان السواد و
  ..ر سنھ یقود السیارة باكتراث المحترفین القدامى الذي یشبھ عدم االكتراث ـورغم صغ.. لكنھا مرتاحة ومریحة 
كل واحد في . ءه قصة ى حزین ، أقول لنفسي ال بد أن وراـتـبة في المقعد الخلفي یجلس فـّـبیني وبین السیدة المنق

زنھ ، لكني في التفاتة عابرة ال أسألھ عن حـ" مالك ؟ " یسألني  ھذه الدنیا وراءه قصة ، وأنا الذي ال احب ألحد أن
بة ترفع بیدھا الیسرى طرف ـّـالسیدة المنقیناه الى منظر أدھشني ، ـودني عـقـتـنحوه ، أجده یبتسم ابتسامة خبیثة ، ق

ھا ـك ، تحتھ نفق سّري یتیح لیدتھا خرطوما طویال من القماش األسود السمیـاألمام ، مكّونة بحرك رقعھا وتمّطھ الىُب
رة في ھذا المجال ، ثم تسدل القماش ـنّم عن خبـالیمنى أن تدّس كوب القھوة من خاللھ الى فمھا بسرعة مدروسة ت

ل عن ـأتشاغ. أحد من رؤیة ما تحاول اخفاءه لق النفق الغذائي بنفس السرعة ، قبل أن یتمكن ـاألسود ثانیة لتغ
ناول مشروبا أو طعاما في ـتـبة تـربة رؤیة امرأة منّقـالمنظر رغم جّدتھ بالنسبة لي ، فلم یسبق لي في سنوات الغ

ید فتح نفقھا االجباري ، تدّس فیھ كوب القھوة بالحذر المدروس ذاتھ ـلكني أسرق نظرة ثانیة ، فأجدھا تع. مكان عام 
                                                                                                   .. یبدو األمر روتینیا بالنسبة لھا . ناول رشفة أخرى ـوتت ،

تین ـیررھا المعقود كذیل حصان وأذنیھا الصغـفي المقاعد الثالثة الوسطى تجلس البنت الشابة وال ارى منھا اال شع
لھ وال أراه ، ـّیـقالھ غائصان في المقعد ، أتخـجدا ألن جسمھ وُعورجالن ال بد ان أحدھما قصیر القامة .. قراط بال أ

                                 : با ـمحمود مداعلسائق ل أن یقّدم القھوة لجاره الغائص یقول لـبـق ..ي ھو الرجل البدین المرح الھیئة والثان
                                                                                             ، أعطیھ قھوة وال بالش ؟ " خلیلي " صاحبنا  -

                                                              .كلنال نضحك ، حتى السیدة ذات النقاب ضحكت عیناھا بصوت عال 
یبدو أن محمود یرید التحریض على المزید منھا لتطریة . لق ـح باب النكت على الخالیلة فلن ُیغـتـل  لنفسي اذا فـُأقو

                                                                                                                            : أجواء الرحلة فقال بخبث 
                                                                              : لدا اللھجة المصریة ـثم اضاف مقمالھم الخالیلة ؟  -
                                                                                        .الخالیلة أجدع ناس ، والخلیل بلد الرجالة واهللا  -
                                                                                                                    انت خلیلي با اخ محمد ؟  -
                                        .. ثم یصحك الخلیلي بصوت عال ونحن نضحك معھ مرة اخرى .. وتعالجت  كنت ، -

                                                                                    .ري ـیم األمعأنا من مخ: حمود جاّدا ھذه المرة أضاف م
                                                                                                                         . أجدع ناس . والنعم  -

بنانیون على لوال ص ، واالردنیون على اھل الطفیلة ،ید ، والسوریون على أھل حمـیتنّدر المصریون على اھل الصع
یسأل " . الیابسالرأس  "ـنّدر ھو نوان الدائم للتـنّدرون على اھل الخلیل ، والعـیتیون ـوالفلسطن... "بد ـأبو الع" 

. تة أطلقت ضد الخالیلة ـریبا فعال عن أول نكـتة ، لكن محمود سأل الراكب الخلیلي سؤاال غـالناس عادة على آخر نك



من الطابق على رأسھ الذي سقط رف لكن جدي یحكي عن الخلیلي ـواهللا ال أع: ده ـقال الخلیلي الغائص في مقع
: ال ـیلي قائـرفض الخلـف" رة ثانیة ـذ مائة لیرة واعملھا مـخ: " قال لھ احدھم . یحا معافا ـالسابع ولم یمت وقام صح

                                                                                                  ...." .ومن یضمن لي أني أسقط على راسي مثلھ ؟ " 
ن یبدو زل اـألعني ایكره الفلسطی حتالل المسلح بأحدث أسلحة العصر ،ر المتكافئ مع االـیـفي ھذا الصراع غوھكذا ، 

رة دون ضوء في آخر نفق ّرـحك ، والسخریة حتى من الذات ، والتھكم على مأساتھ المتكیتسلح بالض. مثیرا للشفقة 
ـّررة واالجتیاحات مادة للشكوى المأساویة بیـن الناس ل واالغالقات المتكمنع التجولم تعد السجون وأوامر . االحتالل 

حالة وثوق  بودیة فانھ فيـلم ملمحا من مالمح العـفاذا كان تعّود الظ.. ّوة ـفا ام قـد ضعّوـیما اذا كان التعـحار فوانا أ..
ریة من ـخور الّسـومن عالمات قوة المقھ. ة ّیـناصر قوة خفـمة لعـیظ ومراكـھ یصبح كظما للغـلحق من حقصاحب ا
ناء ھذا الصبر یمارس المقھور شھوة الحیاة ـأث. ..حتى وان طال  د في وقـت ما ،ّرـداد الصامت للـ، واالستعاالقوى 

                                                                                                                              ....بكل الحواس 
یا في سیاق الحدیث ألنھا ـقائـلـلد تـني الطرفة التي تـتضحك. ى ان ال یستمر الخلیلي في روایة النكت رغم ذلك اتمّن

ھا ھو یتـوقـف لحسن الحظ ، ویسكت على أي حال . ت المحفوظة ـر من النكـة البدیھة أكثـوسرعم ة الّدـّـعلى خف تدّل
 ...طوال الطـریق 

  

                                   

 ، ھـبـلـث فى قـعـبـنـدة تـإن دولة جدی .. رقـق ھذا الشـد على أفـزغ أمل جدیـلقد ب
                                      ت ـسـلی .. بةـیھ وال غاصـلة فـیـرق لیست دخـشـرى فى ھذا الـبـد قامت دولة كـلق

                                       ىّوــقـ، ت دّدـبـون وال تـ، تص دّدـى وال تھـمـ، دولة تح دیةـعـلیھ وال مستـعادیة ع
                                       دـیـك رّدـ، ت قـدیأزر الّص ّدـشـ، ت طّرـ، تسالم وال تف قد وال تفّر، توّح فـوال تضع

                                                السالمم ، تدع د العدلنحاز، تؤّكـنحرف وال تـال ت ، بعّصـتـتحزب وال تـالعدو، ال ت
  . قـیـطـل وتـّمـتحـما تدر ـ، بق عًاـر جمیـشـبـ، لل ، لمن حولھا خاء لھاّرـر الـّـتوف، 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



  

     

  نھما الشجيِّ المشرَقاـزَّا بلحـَھ  زِّ، وجلََّقاـِت المعیفي ب:  ُعرساِن

 وعلى ُحداء النیل قام مصفَِّقا   الماُء في َبَرَدى جرى مترنًِّما

 ُل تدفَّقاـیـبل منھما المجُد األث    نھراِن ما ساال نمیًرا سائًغا

 ماَءْیھما حتى یَغصَّ َویشَرَقا   تلِّ منـ؛ ال یدُنو فم المح ُحرَّاِن

 وھناك فاض معیُنھا وترقَرَقا   تدري الحضارُة أنَّ منبَعھا ھنا

 رُب من تلك الحیاض قد اسَتَقىـوالغ   ین قد ارَتوىـالشرُق من ھذا المع

   َمْرواَن التَقىزِّ بمجد ـمجُد المع   !روبُة كبِّريـیا ع:  روبةـقل للع

 رَّقاـما كان لَألَخَوْین أن یتف   ُر ألََّفْتـَأَخَوان بینھما المشاع

 ؟ َأرَأیت َأَنَجَب منھما أو أعَرقا   ُرُب والٌدـ؛ وَیْع الضَّاُد ُأمُُّھما

   َقاـتـطاَب َجًنى، وطاب مع كالَكرم   ْزَھى بھـماٍض َیزیُن، وحاضٌر ُی

 َقاـسماِن بھا السعادَة، والشَّـتـقـی   وُمرِّھا َأَخواِن في حلو الحیاِة،

  َقاـَ، وُمرّن ًیاـصاف ّرَعاُهـوتج   ًعاـمطرًَّزا، وُمرقَّ:  َسا الزماَنـَلب

 خاضاُه من ھول ُیشیُب الَمْفِرقا اـــــــخاضا إلى الحریة الحمراِء م

 ألورقا ر األصمَّـلو صاَدَف الصَّخ   ناھا دًماـَیـالّلـُھ یعلُم كم َسْق

 َقاــّــَد الصِّالِت ووثـَقـلكنھ َع   لم یفصل التاریُخ یوًما بیننا

  َلَقاـیـَد الرَّْوِع نبدو فـنـ، وع َبَلٌد   ونـحن وأنتمو نمن عھِد فرَعْو

 لَِّقاـومصیُرُكم بمصیرنا ُمتع   قد كان ماضینا لماضیكم َصًدى

 جفن في دَمْشَق مؤرََّقاَتَر كلَّ    إْن أرََّقْت أجفاَن مصَر ُملمٌَّة

 زَّقاـمـتـأحشاَء مصر تكاُد أن ت   وإذا أصاَب دَمْشَق مكروٌه ترى

 ماضیھما لم َیْحَي إالَّ ُمطلَقا    باِن ضاقا بالقیود، وَمْن لھـَشْع

 ًقا وُمطوََّقاـلـاللَّْیُث لیٌث، مط   ناـُواِهللا ما أْزَرْت بنا أطواق

 اـَقـ، بل عاد منھا ُمْرَھ ناـاُنـسیق   بھ ْقـْرَھـٌد لبسناُه فلم تـْیـَق

   َقاـأضَی » ویٍسـُـل « قد كان في َقَدمْي   لَّھـإن ضاق في أقدامنا، فلع

                                                                                   َقاـَتـًرا ُمْعـادرھا أسیـ؛ فغ مصًرا   َل نـحو مصٍر فاتًحاـبـأیاَم أق

                                                                                    



                             
  
  

وتلك . العشرین فحسب ، بل نحن أمة مجزاة دوال ایضا ثم اننا لسنا أمة عربیة منكوبة باالستعمار في القرن .... 
تھا ـیـثبـربیة من كل لون ، قائمین على تـوال یزال أعداء األمة الع. اضافة أخرى الى ظروفـنا من صنع االستعمار 

ظاھرا ، فالذین یحملون المدفع بطشا . رفھا االنسان ـلون الى ھذا بكل األسالیب العدوانیة التي عـیمھا ، یتوّسـوتدع
بقوة  - الخ ، یخططون لھا ...دوال ودویالت وامارات ومشیخات  لة ـتـالمحصبة واألرض ـتـیمون على األرض المغیق

ونھا بالمال ونھا من قّوتھم الباطشة بأسباب البقاء ، وقد یمّدون لھا حكوماتھا ، ویمّدـنعـحدودھا ، ویصط -الح الّس
ات ، ویرشون ـبالخیانة ، یعقدون االتفاق بطشالناء عن ـعدوانھم ، استغوالذین یخفون . الل ـقسطا من ثمن االحت

یطرة والحكم فرضا على ارادة الجماھیر نون لعمالئھم أسباب الّسـالحاكمین والحكومات ، ویمنحون االعانات ، ویمّك
ر ، ـیل في البحـاالساطرزت ـبـیا ، فـما كان خاف رـركة المصیر ، ظھـر في معـیـفة الجماھـحت كربیة وكلما رّجـالع

رین ـرة بین المستعمـلة الستغاثة مدّبـعـربیة ، استجابة مفتـتدین االرض العـد المعـنـس جـوالطائرات في الجو ، ودّن
زاء على ھوى ـیل الحیاة في األجـالء تشكـفاء والظھور ، یحاول العمـوما بین االخت. وعمالئھم من الحاكمین 

وط متصلة بأصابعھ ، حتى تكاد ـیـبل بخـالمستق شّدـعلى اساس من تصمیمھ ، وُی االستعمار ، وتقام الصروح
تـتاح الفرصة لیخدع العمالء الناس بأن ـالخیوط أن تصبح شبكة یتعلق الناس بھا وھم یتخّبطون في داخلھا ، ف

رار ، كذلك ـر قـیـنھم أن لو أفلت االستعمار خیوطھ لكان سقوطا الى غـاالفالت من المصیدة سقوط ، ویخفون ع
زائنھ ، في ـ، بأموال من خ ل فیھا على اسس من وضعھـبـربیة أن یبني المستقـیحاول االستعمار في بعض الدول الع

ره ، لیصل بالتجزئة التي فرضھا أوال الى ـیـربي بمصـاتجاه من تخطیطھ لیربط بھذا كلھ مصیر جزء من الوطن الع
راء االقتصادي على حساب المصیر القومي ، تصبح ـرب لالغـحكام الع ندما یخضع بعضـوع. غایتھا المرسومة 

زئة ـربیة تدعیم التجـمن الخیانة والبطش خطرا على مصیر األمة الع غیر أن أشّد. الخیانة أكثر عداوة من البطش 
  ...ول ـقـبالعدوان المسلط على الع

ر وعمالءه أعداء غایتھ لیومیة أن االستعماان أي عربي ال یحتاج الى علم كثیر لیعرف عن طریق الممارسة ا
 وجود األمة الواحدة یفرض أن تكون لھا الدولة القومیة الواحدة" نا من جدل االنسان أن ـوقد عرف... القومیة 

بل ان مشكالت األفراد . وفي المصیر الواحد حل مشكالت الكل واألجزاء معا . جھارا لتحقیق المصیر الواحد 
  " .ة الواحدة ال یمكن ، بل یستحـیل علمیا أن تجد حلھا اال في ظل الدولة القومیة الواحدة واألجزاء في األم

  .تصبح الوحدة احدى غایاتنا من ھنا 

ید للتطور ، وأنھا لیست ـفاذا أضفـنا الى ھذا ما عـرفـناه من قـبل من أن الدیمقـراطیة ھي الطریق العلمي الوح
فھي اوال حریة  ) قانون تطّور المجتمعات ( مجرد نظام یقام لالنتخاب والحكم ، بل ھي نظام الجدل االجتماعي 

ربیة المنكوبة باالستعمار ـالمعرفة وحریة الرأي ، ثم حریة االنتخاب والحكم بعد ھذا ، وأن من ظروف أمتنا الع
فان . وھو التحرر من الخوف ) الدیمقراطیة ( ربي ألول أسباب الجدل االجتماعي ـقاد الشعب العـوالتجزئة ، افت

والحریة كغایة تصلح تعبیرا عن التحرر من االستعمار الخارجي ، والتحرر من االستبداد . الحریة تضاف الى غایتنا 
  . ة یـالحریة و الوحدة واالشتراك: روفنا غایات ثالث ـیم لنا من ظـبذلك تستق. الداخلي 

بل ، الذي نعاني في ـیض الثاني من المستقـانھا النق. نا ـتلك ھي غایت. لنا االعلى في القرن العشرین ـھذا ھو مث
ة رف حّدـأن یع وعلى من یرید.  حّلـُب أن تـنا التي یجـتـبھ مشكل دحّدـُوتنا ، ـناقضھ مع ظروفـأنفسنا صراع ت

م الذي ومدى االل. بلنا ـقـنا بین ماضینا ومستـیـالصراع الذي یدور فنا ، ومدى عمق ـالمشكلة التي تعانیھا أمت
نا من جدل ـرفـنا ، وقد عـوغایتنا ـروفـأن یقارن بین ظ -رف ـعلى من یرید أن یع - تھم یعانیھ من یدركون مشكلة أم

بین . روفھ وآمالھ ـبین ظرق ـل في الفـتمثـیضین في االنسان ، تـالتي یثیرھا الصراع بین النق االنسان أن المشكلة
قا ، ـیـیكون الصراع عمـرا ، تكون المشكلة حادة ، فـیـرق كبـأن یكون ، وبقدر ما یكون الفو ما یرید لیھ ـما ھو ع
نا مؤلمة ألما ـالتـرق ھائل ، ومن ھولھ أصبحت مشكـقة لفـیـلع الى الحقـطـلیھ وبین ما نتـرق بین ما نحن عـوان الف

  ... حادا 



 

 

  

                                                        قھ العـربـد أن اقصى ما یمكن أن یحقـقـتـكان االتحاد السوفیاتي یع
                                                                      ویمكن القول أن الوحدة بشكلھا الذي قامت علیھ. فیدرالیا  ااتحادھو
                                                                           أن اسقاط ثم  ...كانت بمثابة المفاجأة لموسكو  )حدة اندماجیة و(  

                                                                    مـؤلـا یّمـیة السوریة بعد قیام دولة الوحدة لمـوعـاألمر من ید الشی
                                                                                     اال أن موسكو ، كانت قد علمت أن انتقاد الوحدة. موسكو أشد االلم 

                                                                            تھ من ـبـكسا ر مّمـیـدة بین مصر وسوریا یؤّدي الى ضیاع كثـدیـالج
                                                         ..ـلیلة الماضیة ربي خالل السنوات القـالع نوي في الوطنـعنفوذ م

ن ـیـیـوعـیـتھا للشـت أمر مقاومـركـدة وتـحـیة المتـربـوریة العـمھـتھا للجـت لسان مباركـنـلـو أعـذا فان موسكـكـوھ
     !  ..ن ـیـالسوری

ن لشیوعیین المصرییاأغلب د ـبینما اّیـف .ف الشیوعیین المصریین من موقف اقرانھم السوریین ـاختلف موقوقد  
تقدوا ـفي أن یع، كان األمین العام للحزب الشیوعي السوري خالد بكداش یغادر دمشق لیترك للناس الحق الوحدة 

یون المصریون موقفا موحدا من قیام ـولم یقف الشیوع.. یین معادون للوحدة منذ اللحظة األولى لقیامھا ـأن الشیوع
في الوقت الذي أید فیھ معظم الشیوعیون المصریون   .، مؤید ومعارض الوحدة بل انقسموا ، كعادتھم الى قسمین 

صادي بحت من حیث أنھا ـتـرت الوحدة على اساس اقفة فّسّرـعة متطالوحدة بین مصر وسوریا ، نرى أن مجمو
البضائع المصریة ، وھي بالتالي مجال مجاال للرأسمالیة المصریة لبسط نفوذھا على اسواق جدیدة لتصریف 

 ان قیام: " وفي ھذا المعـنى یقول أنور عبد الملك .. لالستثمارات االحتكاریة المصریة التي یقودھا بنك مصر 
ح أسواق جدیدة ـتـثمار وفـربیة المتحدة لن یسمح بتجمید الیسار فحسب ، بل سیكون حركة استـالجمھوریة الع

 " ..لیما مصریا ـالجامعة ، اي باختصار جعل سوریا اق تلتصریف المنتوجات المصریة وتوظیف حملة شھادا
ولم . متھا داخلیا الى شیع و أحزاب وشراذم ناقضات شدیدة قّسـتربي في ـیة في المشرق العـووقعت الحركة الشیوع

فقد كانت  ..یة المحلیة من خالل بیاناتھا و تصریحاتھا ـأو رأي موّحد للحكم على الشیوعف ـد باالمكان اتخاذ موقـیع
یف تبقى من خاللھ مصر وسوریا ـفدرالي ضعـنـاللجنة المركزیة للحزب الشیوعي السوري تعرض مشروع اتحاد ك

لتین تحافظان كما ورد في جریدة الحزب على التمثیل الخارجي لكل منھما وعلى مقعدین اثنین ـستقجمھوریتین م
كما   !! ... 1952/  2/  3في االمم المتحدة بدال من مقعد واحد ، وھو تصریح خالد بكداش لجریدة النور بتاریخ 

  ..لیبدأ حملة االنتقادات  1958یونیو  قد في براغ في شھرـیة في العالم المنعـوعـاستخدم مؤتمر االحزاب الشی
ن ھذا التجاه ، وھو لصالح ، وان االمریكیین یؤیدوان في مصر وسوریا اتجاھا الى االصالح الزراعي : فقال 

لیمة ألنھ سیؤّدي الى ابعاد الفالحین عن في ظل البورجوازیة سیكون فاجعة أ وان نجاحھ !! نیاءـن األغـیالمزارعـ
                                                                                                   !! ...الطبقة العاملة تھم ، ـحلیف

تموز انتقد خالد بكداش االسس  20ولم تمض أیام  ، وتحدیدا في ... راق ـفي الع 1958تموز  14وجاءت ثورة 
ھذا االنتقاد في الوقت الذي كانت فیھ ) صوفیا ( وأذاع رادیو  التي قامت علیھا الوحدة بین سوریا ومصر ،

زل ـأمریكي الذي أن -راق ضد االستعمار األنجلو ـالجمھوریة العربیة المتحدة قد وضعت كل قواھا الى جانب ثورة الع
سائل على افشال التي تعمل بكل الو( ربیة ـالرجعـیة الع ، وضّد) لمحاصرة المد الثوري ( جنوده في االردن ولبنان 

  . …) مشروع الوحدة 

یة على ـیة المحلـوعـیـالمیة ودمویة مع الشـركة كـمعدة خالل سنوات الوحدة في ـوریة العربیة المتحـدخلت الجمھ
صـر ھذه ـقـتـولم ت. في العـراق  1958) یولیو ( وز ـمـت 14رة على ثورة ـطـیـرة السـیـذه األخـر محاولة ھـاث

ربیة من ـركة ما بین القوى القومیة العـن ، بل امتدت لتصبح معـیـیـنیفة على طرفي الصراع األھلـة العـالمعـرك
..                                                              یة الدولیة والمعسكر الشرقي من ناحیة ثانیة ـالشیوع ناحیة واالتحاد السوفیاتي ، ممثل

)  1961أیلول  28في ( ت في دمشق ـیة الدولیة الحركة االنفصالیة التي حدثـقابل الشیوعـتیعي أن ـبـوكان من الط



     بارتیاح بالرغم من أن الذین تسلموا السلطة في سوریا على اثر االنفصال ھم من الطبقة الرأسمالیة 
ود بسوریا ـأرضا جدیدة ، وتعكسب ـقدت أنھا ستـتـیة الدولیة اعـوأرجح الظن أن الشیوع. رة ـوالبورجوازیة الكبی

...                                                        علیھ قبل الوحدة ، حیث كان للحزب الشیوعي السوري نفوذا كبیرا  الى ما كانت
یة للوجود لقد حاولت األحزاب الشیوعـیة العـربیة أن تنطلق من واقع التجزئة نفسھ ، معـتبـرة ایاه الصورة الطبـیـعـ

العـربي ، أي أن الشیوعـیة المحلیة لم تدرك النزوع األساسي الذي یحرك ثوریة األمة ، وھو  تجاوز حدود الكیانات 
رت ھذا ـبـتـباره دولة قائمة بذاتھا واعـتـیم باعـلـظرت الى كل اقـنـف. المصطـنعة واالنفـتاح على وطن عربي موّحد 

  ..   ھ تـنضب حیاة ھذا االقـلیم الشكل ھو الوعاء النھائي الذي فی

لقد وقفت القوى الشیوعـیة العـربیة في العـراق وقفة عـنـیدة أخرى حتى ال یصیبھا ھناك ما أصابھا من قبل في 
قانون حل االحزاب بعد الثورة وتركت للقوى لقد أعلنت مصر ( حرم من العمل السیاسي ـُمصر وسوریا ، وت

ریة التي انشأتھا وھي ھـیئة التحریر ثم االتحاد القومي واالتحاد ـیـاطار المنظمات الجماھبیة مجال النشاط في ـالشع
  ..                                                                                                                     )االشتراكي العـربي 

ق ، وانما أعـلـنـتھا منذ اللحظة األولى حربا ھجومیة على الجمھوریة العربیة ولم تـنتـظـرالشیـوعـیة في العـرا
  .ه عن التفاعل مع ما یجري وراء حدوده دالمتحدة ، وھدفھا أن تؤثر في شعب العراق وتبع

یین ـیولیو االشتراكیة ، قوي الجناح الوحدوي في صفوف الشیوع قوانین وعندما حدث االنفصال على اثر صدور
، فدعا ھذا ) االنفصال وقوانین یولیو االشتراكیة ( طبیعة الحدیـثـیـن زاید منھم ـفقد أدرك عدد مت ..المصریین 

أما موقف الحزب الشیوعي .. ربي الذي قام في مصر ـالجناح الى حل الحزب واالنضمام الى االتحاد االشتراكي الع
ان " یة اللبنانیة ، لالنفصال وقالت ـجریدة النداء الشیوع فقد ھلـلـت. السوري واللبناني فیختلف عن ذلك جذریا 

یان والدیكتاتوریة ـب والجیش الذین قضیا على الطغـف بحیاة الشعـبیة تعم مناطق سوریا باسرھا تھتـتظاھرات شع
وألقى خالد  !! " ..رعوني ـضد االستعمار والتحكم الف" نوان ـونشرت بیان الحزب الشیوعي السوري بع.. " 

بانتصار الشعب " شاد فیھ یم الحزب خطابا امام المؤتمر الثاني والعشرین للحزب الشیوعي السوفیاتي أـكداش زعب
" ..                                                                                                       ة مواقف الحزب الشیوعي ـوبصّح السوري ،

فلم یكد یعلن االنفصال وینجح  ...یید المطلق لالنفضال باالتحاد السوفیاتي فقد كان التأ یة الدولیة ممثلةـأما الشیوع
في حركتھ حتى كان رئیس وزراء االتحاد السوفیاتي یعلن في خطاب لھ عداءه الصریح للوحدة ولفكرتھا ویحّرض 

  .. على االصرار في االنفصال 

الشیوعـیة العـربیة والشیوعـیة الدولیة قد تجاھلت طبـیعة الحـركة االنفصالـیة ومؤیدیھا ، وبذلك  فأن االحـزاب 
د االنفصال  ـرة ما بعـتـو تحالف الحزب الشیوعي السوري في ف.... فحقـقـت  ما كانت تخطط  لھ الدول االمبریالیة 

      ...رجعـیة ـمع ال

  

  

  

  

  

  

  

     



    

                                                                                                                                          
" المؤمنون " فأمة الدین ھي .. السیاسة " أمة " و  الدین " أمة " بین  -تمییزا ولیس فصال  - یمیز تراث االسالم 

أما أمة السیاسة فھي .. ءة محمد علیھ الصالة والسالم قة بأصول االسالم ونبو، أي الجماعة المصّد بدین االسالم
وھذه الجماعة .. قت بھم الدیانات التي بھا یؤمنون ن تفّر، وا" المواطـنة " جماعة المواطنین الذین تربطھم عالقة 

  ..واالمة أعم من جماعة المؤمنین باالسالم وأمتھم 

أن یتبادر الى الذھن أن ھذا التمییز قد تولـّـد وحدث بعد بناء الدولة الحدیثة ، في القرن التاسع عشر ، وال یصح 
ف على تراث ّرـ، ألننا لو ذھبنا نتع" المواطنة " وعالقة " الوطنیة " یادة فكرة یة ، وسـواألخذ بالقوانین الوضع

) المدینة( المسلمین في یثرب السالم ، ومنذ تأسیس دولة علیھ الصالة واالسالم في ھذا المیدان على عھد الرسول 
                                                                                                   .. ـلـتـقي بھذا التمیـیـز فسن

" كان ھو أساس آن الكریم ، اذ ظم أمورھم آیات القرـنـفجماعة المؤمنین بدین االسالم كانت تحكمھم ، دینیا ، وت
في الدین ، أما في السیاسة والدولة وشؤونھما فان الجماعة المؤمنة باالسالم كانت تكّون مع " دستورھم 

ال "  المواطنة " المواطـنیـن الیـثـربیـیـن غـیـر المسلمین أمة السیاسة في الدولة الجدیدة ، تربطھم جمیعا عالقة 
" نة ـالمواط" نون غیر المسلمین الذین ارتبطوا مع المسلمین بعالقة ـسالم ، وھؤالء المواطباال" االیمان " عالقة 

نت معھم دولة جدیدة معادیة لكفار قریش في دولة المدینة كانوا ھم القبائل الیھودیة التي تحالفت مع المسلمین وكّو
  ..ومن واالھم من المشركین 

، أي لألمة " المواطنین " الدیني للجماعة المؤمنة باالسالم ، كان لجماعة " الدستور " وعلى حین كان القرآن ھو 
، بالمعـنى السیاسي ، في ھذه الدولة دستور سیاسي سماه الرسول علیھ الصالة والسالم وسّماه الناس یومئذ ، 

    " ..ب بالكتا" وتارة " بالصحیفة : " وكذلك المؤرخون ، تارة 

السیاسي ، الذي أصدره الرسول ، باعتباره قائد الدولة وحاكمھا ، المواد التي " الدستور " ونحن نقرأ في ھذا 
وكانت القبیلة ھي  -تنظم عالقة المواطنین في الدولة بعضھم مع بعض ، وما لكل لبنة من لبنات الجماعة السیاسیة 

فیھ نلحظ بوضوح التمییز ما بین جماعة المؤمنین باالسالم ، الذین و.. من حقوق وما علیھا من واجبات  - لبنةال
في الدولة الجدیدة ، و ما بین الجماعة واألمة القائمة " المواطنة السیاسیة " تربطھم عالقة الدین فضال عن عالقة 

  ..على اساس سیاسي ، والتي تضم كال من المسلمین والیھود 

: ول ـفھو یتحدث عن الجماعة المؤمنة ، فیق.. ز ـیـیـشھد على ھذا التمـاظھ نستـور وذات ألفـبارات ھذا الدستـوبع
ومن تبعھم ولحق بھم وجاھد معھم ،  ) االنصار ( ، ویثرب  ) المھاجرین ( ریش  ـان المؤمنین والمسلمین من ق" 

  .. " أنھم أمة واحدة من دون الناس 

ال نة ، ـنى السیاسي وعلى أساس عالقة المواطـر بالمعـألمة أكب ثم یتحدث عن تكوین ھذه األمة المؤمنة مع الیھود
ثم یتحّدث عن ... " أمة مع المؤمنین  -) یة قبائل الیھود ـومعھم بق(  - وان یھود بني عوف : " .. الدین ، فیقول 

فاق بین ـونقاط االت راقـتـد نقاط االفنى السیاسي عندما یحّدـأن اختالف الدین ال یتعارض وال ینفي وحدة األمة بالمع
تھم ، وأن ـتھم ، وعلى المسلمین نفقـ، وأن على الیھود نفق.. للیھود دینھم وللمسلمین دینھم : " یقول ـن فـیـالفریق

          .. "  ! مـودون األث ّرـبینھم النصر على من حارب أھل ھذه الصحیفة ، وأن بینھم النصح والنصیحة والب
االسالم السیاسي ، منذ عھد الرسول ، علیھ الصالة والسالم بین ما ھو دین وما ھو سیاسیة ، راث ـز تـھكذا مّی

الدیني وبین الجماعة السیاسیة األوسع ، المكّونة قاد ـتـز بین الجماعة واالمة القائمة على اساس االعـندما مّیـع
ھو القرآن الكریم ، ثم صاغ للدولة دستورا نى الدیني ، فجعل لدین األولى دستورا دینیا ـب ، واألمة بالمعـللشع

م شؤون الحرب والسلم والمال في حیاتھا ، وھو الدستور الذي       ـّـ، كي ینظ" الصحیفة  -الكتاب " سیاسیا ، ھو 
نى ـواحدة بالمع" ألمة " الدینیة التي غدت مكّونة  الجماعات " ( األمم " ـالقات بین یم العـنظـثت مواده عن تتحّد

  ... سیاسي ال


