
و  كتور عصمت سیف ا   .ا

دة  ةٕاعتاق ل الو ٔ   ..من 
   ! ..اإلعتاق 

یمر فور وفاتھ  اإلنسانمن السمعیات المتداولة في التراث أن  ـ1
التي من األسئلة  ایوجھان إلیھ عدید ملكانباختبار رھیب ، حیث یتلقفھ 

یتحدد  األجوبةال بد لھ من أن یجیب علیھا ، وعلى مدى توفیقھ في 
.. حفرة من حفر النار  وإما..  ریاض الجنةروضة من  فإما.. مصیره 

في الریف ال یتركون عزیزھم " أھلھ"ولما كان الموقف مصیریا فان 
بمن یعینھم جماعة ممن  إعانتھالمفقود بدون عون ویستعینون في 

یتحلقون ویرتلون ترتیال جماعیا  األوردة والدعواتیحفظون كثیرا من 
عجوال ما یحفظونھ من كلمات یشیدون فیھا بالمتوفي ویتمنون لھ 

  ..النجاة 

 "عتاقةإ"اإلنقاذ ھذه محاولة  الشعب العربيي وفي ریف مصر یسمّ 
 اإلعتاقفكان غایة .. أي التحریر  العتقولعلھا أن تكون اشتقاقا من 

تحریر المتوفي من مصیر أسود یتھدده ، وھي بھذا وحده تكشف عن 
بین المتوفي والمرتلین الكلمات أدناھا أنھم یذكرونھ  عالقة ایجابیة

ال یتجاوز المرتلون ھذا الحد ویشفقون علیھ ویتمنون لھ النجاة ، ثم 
ولما .. محضة  عالقة سلبیةذاتھا  اإلعتاقفتبقى عالقتھم بعملیة  األدنى

كان األمر كلھ ال یزید عن أن یكون أمنیات میتافیزیقیة جماعیة فان 
یھمھم اتكاال على .. یل منھم من ال یحرص حتى على صدق الترت

 النھایةلى المصیبین ولكنھم في أو یخطئ اتكاال ع المفصحین



ال انتھى الترتیل  فإذاانھ دعاء ... مرتل یقولون قوال مفھوما  "كفریق"و
أجورھم نقدا  یتقاضون، بل ینتظرون حتى یعرفوا ما أسفر عنھ دعاؤھم 

الى ... راضین عن أنفسھم كأنھم أنقذوه  ال مبالینویتصرفون  ماعاأو ط
    .. أن یموت عزیز آخر فیعودون الى الدعاء 

 عناصرھا المأساویةمن الماضي البعید بكل  تلك الصورةعادت 
من  1974) أیار(والھزلیة فذكرتنا بأیام الطفولة ، ونحن نقرأ عدد مایو 

فریقا من  "الطلیعة"فقد جمعت مجلة ..  القاھریة "الطلیعة"مجلة 
وعلي الدین ھالل وعادل حسین وفلیب  محي الدینخالد : الكاتبین 

یكتبوا في جالب ورفعت السعید وعبد المنعم الغزالي وودیع أمین ل
"  خبرات الماضي وتحدیات المستقبل...  الوحدة العربیة: " موضوع 

أعني .. فكتبوا .. أسئلة تتطلب أجوبة ، قدمت إلیھم دلیال للكتابة و ..
 الوحدة العربیةمن أجل  "إعتاقة"كتب كل منھم فجاء ما كتبوه جمیعا 

والدعاء لھا ، واإلشفاق علیھا ، تذكر الوحدة :  عناصر اإلعتاقةبكل 
بالنجاة ، الكتابة ھمھمة اتكاال على من كتب فأفصح ، األخطاء یصححھا 

 ، االنصراف الالمباليبكیفیة تحقیق األمنیات  الجھل الكاملصواب ، 
ال تبخس " الطلیعة"فان  أما األمرّ .. عن مصیر الوحدة بعد الدعاء 

  .. كتابھا أجورھم 

من جانبھ في تقالید  والجانب المأساوي في إعتاقة الطلیعة أكثر قتامة
ة من نخبة المثقفین ، وقد دعتھم الطلیعة فالكاتبون في الطلیع ..الریف 

ووراءه ، "  بتحدیات المستقبل" للكتابة في موضوع لھ صلة وثیقة 
فإذا كانت حصیلة كل خبرات " ..  خبرات الماضي" رصید ضخم من 

.. تحدیات المستقبل ھو كل ما كتبوه فھي مأساة حقا " عدة"الماضي و
في نفر من نخبة  تحدیات المستقبلمأساة األمة العربیة وھي تواجھ 

ما عبروا عنھ  إالواجھ التحدیات أبنائھا ال یعرفون كیف تمن  المثقفین
 المائجةاألحداث بتلك الكلمات الرخوة الكسولة التي تتمطى على شاطئ 



قتامة أنھم نفر من  المأساةیزید و.. ، التي تكاد تعصف بمصیر أمتھم 
إن ما یقولونھ في مصر .. والحدیث حول الوحدة العربیة  مصر العربیة
خاصة تنصت إلیھ وتقرأه وتتأثر بھ  موضوع الوحدةبالذات عن 

  .. من الجماھیر العربیة  عشرات المالیین

ـ كما قال بحق عادل حسین ـ ھو أن كافة  الواقع الموضوعيذلك ألن 
لمصر ، وفي  بالدور القیادياالطراف العربیة تسلم بصراحة أو ضمنا 

ـ الى حد كبیر ـ على كفاءة الدور  التوحید العربينجاح الواقع یعتمد 
  ..  ھذه العملیةالمصري في 

غزالي الستحق والحق أنھ لو ال ما كتبھ عادل حسین وعبد المنعم ال
المتوقعة منھم في  عناصر الكتابةأول  أنالباقون ردا رادعا ینبھھم الى 

، فقد  نقول الصوابوتحدیات المستقبل ھو الجدیة وال  موضوع الوحدة
وال نقول .. وال نقول االتفاق ، فقد نحاول فنختلف .. نجتھد ونخطئ 

جدیة أخذ .. نقول فقط الجدیة ..  إقلیمیین، فقد نكون  تأیید الوحدة
الموضوع وجدیة الدراسة وجدیة الحدیث عنھ فال یأتي الحدیث عن 

 ألحد أفالممستھینا مستعلیا كما لو كان نقدا  المستقبلالوحدة وتحدیات 
منكم بالذات ، وغیر مقبول  مقبولغیر ال یا سادة ان ھذا .. رعاة البقر 

لمطالبة ـ كما قال عادل حسین أیضا ـ ا مصر العربیةممن یتحدثون في 
ضد النفوذ االستعماري  المنطقة العربیةبان تواصل باقتدار نضال " 

  " .. العربیةللوحدة والصھیوني العدو األول 

  الموحد ؟  العمل العربيأین اختفى 

ان : " غیر مقبول من كاتب لھ تاریخ خالد محي الدین أن یقول  ـ 2
كان محور وحدتھم ھو العداء للعدوان العرب عندما توحدوا 

ضد دول  قد استخدم سالح النفطن ولم یكن مصادفة أ. ولالمبریالیة 
لكن ثمة ظاھرة تستحق االلتفات وھي أنھ فور " ثم یقول .. بذاتھا 

وبرزت لدى  الجیھة العربیةالقتال بدأت من جدید مظاھر التفكك في 



المنفرد وفي البحث المنفرد عن  الرغبة في التفكیركثیر من األنظمة 
یضبط نغمات  الموحد" الھارموني " مكاسب أو حلول للمشاكل ولم یعد 

تتلفت من جدید أین  الجماھیر العربیةوبدأت العربي المتكامل  اإلیقاع
ال لقد كانت جدیة الحدیث . ثم یصمت .. اختفى العمل العربي الموحد ؟ 

حي الدین أال یترك سؤاال معلقا تتطلب من خالد م الجماھیر العربیةالى 
التي تدور  األخرى األسئلةبدون جواب وأن یجیب على عشرات من 

من وأین ومتى . بالتكتل واالنفراط كلیھما  "االمبریالیة " حول عالقة 
الھارموني من الذي ألف سینفونیة . ولماذا توحدت الجھود وانفرطت 

األركسترا " المتكامل ومن قاد  اإلیقاع العربينغمات الموحد الذي ضبط 
.. ؟ لإلیقاعضابطا ن كان من أفراد الفرقة العزف وم ومن الذي أنھى" 

أو العامة ال تسمح لخالد محي الدین بأن  الظروف الخاصةكانت  فإذا
أصال ، وال یتحدث  یثیر الموضوعفقد كانت الجدیة تقتضي أال  یجیب ،

یزم أن كانت حروفا غیر منفرطة  اللغة العربیةفیھ حدیثا في مثل بدائیة 
..   

   ..الوحدة والتوحید 

مثل علي الدین ھالل أن یستعلي ویفتعل  "دكتور"معقول من  غیر
ذي تعلمھ ال"  القوميالفكر " لینقد  األستاذیةویصعد منبر  األكادیمیة

ان قضیة الوحدة : " فیقول ستجمع قواه على ید ماھر نسیم ، ثم ی
Unity  أوUnification  االجتماعیة الدراساتھي ما یعبر عنھ في 

  "  integrationبالتكامل 

ـ أو أكثر ـ أن یتطورا بشكل معین  یمكن لنظامین اجتماعیینبمعنى كیف 
الكلمات االنجلیزیة من (دتھما في لحظة تاریخیة معینة ؟ لتحقیق وح

إلفصاح أو التدلیل على ھالل إما لاستعمال الدكتور علي الدین 
 مراجع في الفكرال یا دكتور ھالل ، إن ما أشرت إلیھ من ) .. األستاذیة
لكان من حق كل  وإال، " جادا " نقدا یعطیك الحق في نقده  القومي ال



ـ ومنھا مؤلفات ماھر  االشتراكیةعن "  المؤلفات الشائعة" من قرأ 
الوحدة غیر التوحید ، كما  إنثم .. نسیم ـ أن ینقد الفكر الماركسي مثال 

وكالھما یعنیان شیئا آخر غیر  Unification غیر Unityأن 
Integration  مثال ـ كما ھي  الوحدة العربیة ..ولكل لفظ داللة
 الوجود الموضوعيـ قائمة على أساس  الفكر القوميمطروحة في 

 إلغاءفھي تعني .  تاریخياجتماعي كتكوین  لألمة العربیةالسابق 
واحد بما یفید ھذا من إنكار أیة  مجتمع قوميعلى التجزئة الطارئة 

أسباب موضوعیة للتجزئة بصرف النظر عن اآلثار التي استحدثتھا 
وترتبت علیھا أو بتعبیر نرجو أن یكون صحیحا أن التجزئة ذاتھا 
للتجزئة وإلغاءھا ،  المشروعیة االجتماعیةتعني رفض  الوحدة العربیة

من حیث فرز القوى تحقیق الوحدة  أسلوبوھذا یؤثر تأثیرا قویا في 
 لمواجھة القوى المعادیةالمناسبة والمصالح وتحدید ماھیة اآلداة 

المستندة  الوحدة العربیةبوضوح أكثر ان .. )  القوى اإلقلیمیة( للوحدة 
بالصراع  إالالى موقف قومي تقدمي تعني أن الطریق ال یكون 

معادیة للمصیر ضد القوى اإلقلیمیة الرجعیة باعتبارھا قوى  االجتماعي
للجماھیر العربیة تحتمي بكیانات سیاسیة مصطنعة لحمایتھا  التقدمي

أما التوحید ..  تجزئة األمة الواحدةس غیر مشروع ھو قائمة على أسا
فھو محاولة جمع أجزاء ال عالقة موضوعیة بینھا أصال في كیان 

أو بتعبیر نرجو أن ..  مرحلیة مشتركةسیاسي واحد لمواجھة متطلبات 
 بالمشروعیة االجتماعیةیعني االعتراف أوال  التوحیدأن یكون صحیحا 

الوجود القومي ، وھذا یؤثر تأثیرا قویا في أسلوب  وإلغاءللتجزئة 
ھیة األدوات وتحدید ما القوى والمصالحیث فرز تحقیق التوحید من ح

بوضوح أكثر ، إن التوحید المستند الى  ..المناسبة النجاز التوحید 
یجب أن یراعى فیھا مصالح  التوحیدیعني أن الطریق الى  موقف إقلیمي

وما بین .. لكلمتھ  ختاماالمختلفة كما قال خالد محي الدین  األطراف
من حق كل واحد أن یختار ویتحمل مسؤولیة اختیاره  الوحدة والتوحید



، وما  بین القومیة واإلقلیمیةالذي ال حق ألحد فیھ فھو التلفیق  إنما.. 
ھالل یترتب علیھ من تلفیق بین الوحدة والتوحید ، وقد اختار الدكتور 

بعبارة : " قال .. معا في سطرین  والتوحید اإلقلیمي الوحدة القومیة
أخرى فان فلسفة الوحدة ـ أو التكامل ـ تعني تفسیر التطور السیاسي 

ال یقبل التعدد  المتعاقبةفي تطوراتھ  المجتمع القومي إن أساسعلى 
یسعى الى الوحدة على أنھا الصورة الوحیدة للتعبیر عن مختلف  وإنما

قومي یتحدث عن  ھوالى ھنا (واالجتماعي  الجسد السیاسيأجزاء 
وتحقیق التوازن بین  ولتحقیق التوازن بینھا) الوحدة لكنھ أضاف
في الوزن  استقالال ذاتیاھا الى الكل ویمنح كل منھا األجزاء یلغي انتمائ

لقد كان ..  إقلیميعند التوحید بینھا وھو منطق  التوازنیقتضي تحقیق 
ھالل أنھ یبدأ من نقاط  یكشف للدكتوراقل قدر من الجدیة في البحث بأن 

 لتحقیق الوحدة أسلوبااقضة ، وأن ذلك ینعكس على ما یراه فكریة متن
   .. كرؤیة األحولالصورة  مزدوج أسلوبافیأتي 

  ؟..ھل ھي وحدة أمم  !! ..حق االنفصال 

أیضا من الدكتور رفعت السعید أن یستسھل القول فیقترح  مقبولغیر 
لكل شعب بما  صیرتقریر المكفالة حق " أن تقوم الوحدة على أساس 

مؤكدین أن تجارب الوحدة أن ...  الثابت في االنفصالفي ذلك حقھ 
تجارب الوحدة الناجحة قد أكدت أن احترام حق االنفصال ھو أكثر السبل 

أن یضرب  تقتضيكانت الجدیة  إن" .. فاعلیة في ضمان نجاح الوحدة 
دولتھا الدكتور رفعت ولو مثال واحدا من كل أمم العالم الموحدة في 

وھو تحد سیظل  ..حق االنفصال  األمة الواحدةأعطت جزءا من  القومیة
  .. رفعت كل دساتیر الدنیا  یراجع الدكتورقائما الى أن 

ف فیصر االتحاد السوفیاتيأما إذا كان ما یدور في ذھنھ ھو نموذج 
التي استعملت حق االنفصال أو  للجمھوریات السوفیاتیةالنظر عما حدث 

  : حاولتھ نرجو أن یتذكر 



دولة مشتركة بین أمم عدیدة وھي الحالة  االتحاد السوفیاتيأن  :أوال  *
  .  دول عدةالمنقضة لحالة األمة العربیة حیث ثمة أمة واحدة مجزأة بین 

الذي نص علیھ في دستور االتحاد السوفیاتي  صالحق االنف إن :ثانیا  *
القائل بأن لكل أمة الحق في دولتھا  لینینكان نتیجة النتصار رأي 

" في تقریر مصیرھا  حق االمم" القومیة الذي دافع عنھ في في بحثھ 
ضد رأي روزا لكسمبورج الماركسیة أیضا في اال عالقة بین الوجود 

المسألة القومیة " ھا الذي طرحتھ في مقال والدولة القومیةالقومي 
حق فالفھم اللینیني لألمة یدین تجزئتھا ویزید فیعطیھا ، " واالستقالل 

ا كانت تابعة لدولة مشتركة مع ـ اذ حیث ھي أمةبدولتھا ـ من  االستقالل
وقد مارستھ بعض .  في االتحاد السوفیاتيأمم أخرى كما ھو الحال 

في فھم القومیة  دة الستالینیةالرالجمھوریات السوفیاتیة الى أن جاءت 
  ..  في الدستوروان كانت أبقت علیھ نصا میتا  االنفصال بالقوةفألغت 

في أوراق الدستور " الثابت "  حق االنفصالممارسة  إن :ثالثا  *
خاضعة خضوعا تاما لوحدة الحزب الشیوعي في االتحاد السوفیاتي كلھ 
وأسلوب المركزیة الدیمقراطیة الذي یمارس بھا مھامھ ومنھا الحفاظ 

، ومھما تكن القیمة الدستوریة والفعلیة  االتحاد السوفیاتيعلى وحدة 
فانھ ال یمكن أن یفھمھ  الدستورفي أوراق "  الثابت" االنفصال لحق 

 إذاـ على األقل ـ لن تسمح باستخدامھ  إنھا. خارج نطاق وحدة القیادة 
وتبقى تلك .. ككل  الشعوب السوفیاتیةكان في ذلك إضرار بمصالح 

 إحدىأن انفصال  الحزب الشیوعيوھي أن یرى  الفرضیة النظریة
الجمھوریات السوفیاتیة عن االتحاد ھو في مصلحة االتحاد السوفیاتي 

 للنصوص الدستوریةكان األمر فان ھناك عنصرا مكمال  أیا ما.. 
.  االتحاد السوفیاتيوضابطا لممارستھا ھو وحدة الحزب الشامل لكل 

السعید على تمال للجدیة في اعتراض الدكتور رفعت وھذا یلغي أي اح
 الوحدة العربیةكأداة لتحقیق " الواحد الشامل التنظیم السیاسي"



كان الدكتور رفعت السعید واعیا لكل  إذاأما . .والحفاظ على وحدتھا 
ومع ذلك فھو یوصینا بأن نفھم الوحدة العربیة ونحققھا  االختالفاتھذه 

أنھ ال  یعتقدكان  إذا إال یستقیمطبقا للنموذج السوفیاتي فان ھذا ال 
مصریة ، سوریة : وأن ثمة أمما عدیدة  األمة العربیةوجود لما یسمى 

صح ھذا فان  إنتبعا ألسمائھا السیاسیة ، .. ، سعودیة ، ھاشمیة 
ھازل " ال یفتقد الجدیة فحسب بل ھو حدیث  الوحدة العربیةحدیثھ عن 

 حساب األممعلى " أمتھ " لحل أزمة  للوحدة، یدعو  "وانتھازي معا 
 االستثمارات العربیة" بحق االنفصال بعد أن تحقق  احتفاظھاألخرى مع 

ومن ھم .. نموا عربیا متسقا ) یا أخي ؟  تسمیھا عربیةولماذا ( ، " 
، ولماذا ال  الوحدة العربیةالمغفلون الذین ترید أن تضحك علیھم باسم 

مثال ، أو سوریة مع تركیا ، أو دول الخلیج مع  إیرانتتوحد العراق مع 
  .. باكستان ؟

ال تكفي للتعبیر عن  "غیر معقول"فان كلمة  أمینأما السید ودیع 
.. مزاعمھ المجردة ال من الجدیة بل من أدنى شعور بمسؤولیة الكلمة 

یقول أنھ : اآلتیة فماذا یمكن أن نقول لشخص یلقي جزافا بالكلمات  وإال
في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة كان ھناك اتجاھان وحدویان بارزان 

  ..داخل حركة التحرر الوطني العربیة 

بمفھومھ التقلیدي للوحدة  االتجاه البورجوازيأحدھما في  یتمثل" *
بالسوق المتحررة مع االستمرار باالرتباط  البلدان العربیةبین 

  " .العالمي  الرأسمالي

العلمي الذي كان یرى الوحدة  االتجاه االشتراكياالتجاه اآلخر ھو "  *
والتحول  الوحدة العربیةن من خالل مفھومھ للعالقة الجدلیة بی

والجماھیر الشعبیة  وحدة الطبقة العاملةاالشتراكي والتأكید على 
  " ..العربیة  الدیمقراطیة الثوریةوالقوى 



لنقول  التاریخ العربيولسنا في حاجة لسرد .. ھذا ما یقولھ السید ودیع 
 نھایة الحربمن ابتكاراتھ الخاصة اآلن ولیس منذ  ھذین التیارینان 

  .. العالمیة الثانیة 

التقلیدیة المرتبطة بالسوق  البورجوازیةألیس ابتكارا أن ینسب الى 
أي في أوج انتصار الثانیة  الحرب العالمیةبعد  العالمي الرأسمالي

عندك  معنى االستعمار؟ ما " تیار تحرري " االحتكارات االمبریالیة أنھا 
أنھا تیار  البورجوازیة التقلیدیة؟ ألیس ابتكارا أن ینسب الى .. إذن

ومن الذي حاربھا غیر  إذنومن الذي یحارب الوحدة .. وحدوي ؟
ابتكارا  ألیسثم .. ؟ العالمیة الیةبالرأسمالمرتبطة  البورجوازیة التقلیدیة

وھو یعني ( تیار اشتراكي علمي  الوطن العربيأن یزعم أنھ قد كان في 
بعد الحرب العالمیة  عاني الوحدةمبأي معنى من وحدوي ) ماركسي 

ھل نذكره .. على وجھ التحدید  1967الثانیة ، والى ما قبل ھزیمة 
  ؟.. حداثھاوأ 1961،  1958،  1955،  1947بسنین 

فبعد أن ابتكر السید ودیع تیارا ..  االستخفاف المتسرعثم لنتأمل 
بین مصر  1958وحدة وحدویا رجعیا وتیارا وحدویا ماركسیا ، قال عن 

اتفاق بین البورجوازیة المصریة  الوحدة نتیجةوقد تمت : " وسوریة 
كأن لم تكن من قبل حركة جماھیریة . ھكذا ، ببساطة " .. والسوریة 

 باألسطول السادسكأن لم تكن سوریة محاصرة من البحر .. وحدویة 
كأن جمال عبد الناصر ..  حلف األطلنطياألمریكي ومن الشمال بقوات 

  .. لیشتري لھم سوق سوریة  البورجوازیة المصریةقد حمل توكیال من 

سرعان ما تحركت القوى " ثم یقفز الى االنفصال ، فیقرر سیادتھ أنھ 
 التأمیم بمساندةمتى أضیرت نتیجة إجراءات  البورجوازیةاإلقطاعیة و

دون أن یقول كیف تكون " القوى االمبریالیة لضرب دولة الوحدة 
 للبورجوازیةثم تصبح ھدفا  1958الوحدة اتفاقا بورجوازیا في 

أي دون أن یقول كیف حققت الوحدة ..  1961واالمبریالیة سنة 



في  إجراءات التأمیمإمكانیات موضوعیة مكنت القیادة من أن تتخذ 
كان  إن ..، لمصلحة الجماھیر الشعبیة في الدولة الموحدة  1961یولیو 

في ردع  1958الوحدة سنة أن یراجع أثر قیام  إالال یعرف فما علیھ 
ووضع حد لغزواتھا المتكررة التي كانت تستنفذ طاقات التحول  إسرائیل

 اإلقلیمین، وفي  یمیةاإلقلالحدود االجتماعي لمجرد المحافظة على 
أم أن انجاز مرحلة التحرر ولو بردع المعتدي لیس شرطا .. كلیھما 

   ؟ اإلقلیميحتى بمفھومھ  للتحول االشتراكيالتفرغ  إلمكانیاتموضوعیا 

كتاب یكفي ما سبق نموذجا لعدم الجدیة التي شابت كثیرا مما كتبھ ـ  3
ویعوضھ " وتحدیات المستقبل  الوحدة العربیة" الطلیعة تحت عنوان 

أن بعضا منھم كان جادا الى أقصى حدود الجدیة وھو یجتھد ویكتب 
غیر  "الھمھمات"ولقد كان یمكن أن نتجاوز ..  أخطأ أو أصابسواء 

ولكنا ال نستطیع أن نفعل ھذا ألن  ..الجادة فال نرد اال على الجادین 
ال تسمح بأن نتجاھل نفرا من نخبة المثقفین في " تحدیات المستقبل"

ھذا النفر بالذات من  إنثم ..  الوحدة العربیةمصر وھم یتحدثون عن 
یكتبون في مجلة منسوبة  إلیھاأو المنتسبین  الماركسیةالمنسوبین الى 
 المنابع الفكریة، ومھما یكن اختالف  إلیھامنتسبة  أوالى الماركسیة 

واالشتراكیین الماركسیین فال بد أن یستمر  العرب االشتراكیینبین 
حركة  أوأن یلتحموا حوارا  كیینللقومیین االشتراوال بد .. بینھم الحوار 

حتى لو  الوطن العربيمع الماركسیین والمنتسبین الى الماركسیة في 
أراد ھؤالء جمیعا أو نفر منھم أن یقطعوا الحوار بالھروب منھ أو 

ولقد .. أو عدم الجدیة في طرحھ ونقده  الفكر القومياالستعالء على 
یعة سلبیة ، وكانت القط طوال السنین السابقةكان ھذا االلتحام الزما 

.. الذي كانت بھ سلبیة بالنسبة للوحدة القدر  ذاتب بالنسبة لالشتراكیة
والحوار اآلن أكثر لزوما على .. والجماھیر العربیة ھي الخاسرة دائما 

 الطلیعةالموفق الذي اختارتھ  ذلك العنوان" تحدیات المستقبل " ضوء 
القوى المضادة " وحدة " فھا نحن نرى أمام أعیننا .. لموضوع الوحدة 



معا ، بمعنى أن أعداء التحرر العربي  والوحدة واالشتراكیةللحریة 
في الوحدة  الجماھیر العربیةیضربون من أجل أھدافھم االستعماریة أمل 

الحصار یدفعون ثمن قبولھم  اإلقلیمیینونرى .. واالشتراكیة معا 
في  لمخاطر التصفیةالذي فرضھ أعداء الوحدة ، ویتعرضون  اإلقلیمي

  شیئا واحدا یجب على كل إالان ھذا ال یعني .. واحاتھم المنفصلة 
قبل أن یواجھوا  یحفروه في رؤوسھمفي الوطن العربي أن  االشتراكیین

  ..تحدیات المستقبل 

في الوطن العربي ،  القومیة التقدمیةللحركة  الواقع الموضوعيبحكم  *
، كما ان مصیر الوحدة فان مصیر االشتراكیة معلق على مصیر الوحدة 

  ..ولن یفلت أحد من ھذا المصیر  على مصیر االشتراكیةمعلق 

وبكل ما نملك من ..  والحوار مقدمة لاللتحام.. ال بد اذن من االلتحام 
دولة الوحدة : وإخالص لھدف جماھیرھا العظیم لعربیة والء لألمة ا

التي بدأتھا  بالخطوة االیجابیة، نرحب ونشید  االشتراكیة الدیمقراطیة
الوحدة عندما تصدوا للكتابة عن  الماركسیینوكتابھا " مجلة الطلیعة"

یر من النقاط ، اننا غیر متفقین في كث ..وتحدیات المستقبل  العربیة
ولكنا نرى فیما كتبھ نخبة من .. ولسنا نتوقع أن نتفق في كل النقاط 

مما نراه من نقاط  أكثر نقاط االتفاقفي مصر من  المثقفین الماركسیین
    .. االختالف 

العمل " نتفق مع خالد محي الدین في أن  ، العرب االشتراكیینفنحن  *
العربي الموحد الذي تحقق خالل حرب أكتوبر قد ابرز العرب أمام العالم 

وقت  أينفسھا ـ وأكثر من  الجماھیر العربیةكقوة ذات اثر وطرح أمام 
 الجماھیر العربیةأن "و " .. مضى ـ أھمیة الوحدة العربیة وفعالیتھا 

ونتفق مع الدكتور علي الدین " .  المصلحة في الوحدةھي صاحبة 
 فإنناقضیة الوحدة ھي قضیة حیاتیة  أنكنا قد قلنا  إذا" ھالل في أنھ 

معا ، لتحمل  وتحدیات السلمنقصد أنھا الزمة لمواجھة تحدیات الحرب 



القادر  الكیان االجتماعيمع العدو ولبناء  المواجھة العسكریةمراحل 
ونتفق مع " .. والعدالة للشعب العامل  الرفاھیة االجتماعیةعلى تحقیق 

ھو العدو  االستعماري والصھیونيالنفوذ " عادل حسین في أن  األستاذ
تداد النجاح في الوحدة العربیة ھو ام" وأن "  للوحدة العربیةاألول 

فلیب جالب في  األستاذونتفق مع " .. للتقدم العام في النضال العربي 
 الوحدةالغالبیة الساحقة للعرب على اختالف طبقاتھم وأفكارھم مع " أن 
أغنى قطر عربي بثرواتھ المادیة عاجز خالل األعوام القادمة " وأن " 

بمفرده ، وأغنى قطر عربي بثرواتھ وخیراتھ  رفاھیة شعبیةعلى تحقیق 
البشریة عاجز بنفس الدرجة بمفرده ، ومن ثم فلیس ھناك طریق آخر  

الحقیقیة توفر كل ھذه  والتنمیة االقتصادیةفمن بدیھیات الصناعة .. 
 للوطن العربيحجم معقول ال تتوافر اال العناصر مجتمعة في سوق ذي 

لیس ھناك " ونتفق مع الدكتور رفعت السعید في أن " .. ككیان واحد 
تفق مع ون" ..  الوحدة العربیةقضیة محل اتفاق الجمیع مثل قضیة 

أصبح شعار "األستاذ عبد المنعم الغزالي في أنھ قد " الوحدوي الكبیر"
وفي أن " ..  الثورة العربیةمن شعارات شعارا أساسیا  الوحدة العربیة

حركة النضال من اجل الوحدة العربیة أصبحت المحور المحرك لحركة "
التي شھدتھا المنطقة في  األحداث العامةكلھا اثر  الثورة العربیة

من اجل الوحدة  ازدیاد النضال" وفي أن " ..  منتصف الخمسینات
العربیة باستقالل إرادة الثورة العربیة في بعض البلدان العربیة 

العالمي واالتجاه الى انجاز  الرأسماليالنظام  إرادةواستقالل إرادتھا عن 
ونتفق حتى مع " .. التي تستشرف آفاق االشتراكیة  الثورة االجتماعیة

مطروحة الیوم في  الوحدة العربیةمسالة " في أن  أمیناالستاذ ودیع 
العالمیة واالتجاه  الثورة االشتراكیةوفي عصر  عالمیة متقدمةروف ظ

واالضطھاد  التخلف أشكالنحو بناء عالم جدید تختفي منھ كل 
ومن ثم فان الوحدة العربیة المطلوبة یجب ان توضع ....  واالستغالل



في اإلطار الصحیح باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من الثورة االشتراكیة 
  .." ..واالستعمار الجدید  المعادیة لالمبریالیةالعالمیة 

وتحدیات  خبرات الماضي"  أنالسادة في  أیھانتفق معكم اذن ، 
یجسد آمال الجماھیر العربیة ھو في وضعیتھ  یحدد لنا ھدفا" المستقبل 

  " .. الوطن العربياشتراكیة دیمقراطیة في  دولة واحدة إقامة" العینیة 

  .. ا على الھدف واالتفاق لیس مقصور

أجل من  في أن النضالعبد المنعم الغزالي  األستاذفنحن نتفق مع 
شاق وصعب  عمل نضالي، انھ  اإلطالقلى لیس نضاال سھال ع" الوحدة

" ..  ینتھي بالفشللھ بصبر عظیم وتأن حتى ال  واإلعدادیجب التحضیر 
ال یمكن أن تنتھي " ونتفق مع الدكتور علي الدین ھالل في أن الوحدة 

 األستاذونتفق تماما مع مع " ..  أو سیاسي إداريبین یوم ولیلة بقرار 
في  التمزق العربيمعروفة فرضت  ظروفا تاریخیة" فلیب جالب في أن 

من النمو االقتصادي وأثارت قدرا  أنماطا مختلفةكیانات مستقلة وجدت 
من االرتباطات  الوانا عدیدةأكبر من الشكوك لدى الجمیع وخلقت 

عالم السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والفكریة بین كل كیان وبین ال
الطریق الوحید الى المستقبل وان كانت  ان الوحدةوفي " .. الخارجي 

والحدیثة في  الصعاب المتوارثةمھمة شاقة أن تذلل " التقدمي اال انھا 
طریق مثل ھذا الھدف ، لكن یظل الھدف نفسھ جدیرا بأن نبذل من أجل 

ز ونتفق " . ئقكل العواتحقیقھ كل جھد ممكن وأن نتخطى في سبیلھ 
" مع الدكتور رفعت السعید على أن تتم الوحدة على مراحل وأن 

فھي ال تقودنا اال الى حلقات مفرغة من  القفز واالصطناعمحاوالت 
  " ..  الفشل المتكرر

 ؟..اتفاقا  یكفي ھذاھل  *

   .یكفي  *



   وكیف یمكن تجاوز ھذا االختالف ؟ مختلفونلننظر فیما نحن  *

نحن مختلفون أوال في المناخ الفكري ، وعلى وجھ خاص في  ـ 4
نرفض ، مع أننا  الفلسفیة الماركسیةالمادیة  واألسسالمنطلقات 

تكون مادیا أو  أن إما:  "البیزنطي "  نرفض االحراجألننا .  المثالیة
أن نحاور بھا من یشاء  ردود نستطیعھذه ولنا على كل . تكون مثالیا 

 أساتذةفي أي وقت یشاء ، وسنضم الى صفوفنا في الحوار عشرات من 
حیث تمر الفلسفة  االتحاد السوفیاتيالمحدثین في جامعات  الفلسفة

خاصة بعملیة مراجعة وتصحیح  والمادیة الجدلیةالماركسیة عامة 
دكتور مراد وھبة في كتابھ واسعة النطاق جمع نماذج رائعة منھا ال

ولكن ما ھي  " .. موسكوفي  محاورات فلسفیة" الذي ظھر أخیرا 
  لھذا الخالف الفكري ؟  القیمة الحقیقیة

أنھ ال أكثر من  الوحدة االشتراكیةقیمتھ على ضوء االتفاق على ھدف 
ان كالنا قد عرف الحقیقة بطریقة مختلفة ، وال شك أن وحدة منھج 

في في الحوار ، ولكنا ال نعتقد  وتستحق االستمرارمر مطلوب المعرفة أ
 الممارسةتستحق القطیعة في  الفكریة الفلسفیةأن الخالف في المنابع 

وأعتقد أن كل الماركسیین .. على وجھ یھدد الھدف المشترك 
  : یوافقون على ھذا لسببین  "الجادین"

ة ، وال شك أنھم یعرفون انھ في ظروف أن لھم في لینین قدو :ـ األول 
في  االشتراكیة واالشتراكیینالتي تمر بھا قضیة  مشابھة للظروف

غوال بمحاولة المحافظة على القوى الوطن العربي ، كان لینین فیھا مش
كتب لینین الى مكسیم  .. "البرولیتاري"حول صحیفة لقلیلة االشتراكیة ا
  : خطابا جاء فیھ  1908) شباط(فبرایر  25جوركي في 

من حدة الخالف )  الفلسفة الماركسیةدراسات في ( لقد زاد كتاب " ... 
أنا ال . في مسائل الفلسفة الى حد كبیر  بین البالشفة القدیمة القائمة



في ھذه المسائل تؤھلني الن أعالج  درجة من الكفاءةأعتبر أني على 
وباھتمام مناظراتنا  أتابع دائمالكني كنت . ھذه الموضوعات كتابة 

بدءا من نضال بلیمانوف ضد میخائیلوفسكي  الفلسفةالحزبیة في 
ثم نضال بلیخانوف  1895عام وشركاه في آخر العقد التاسع وحتى 

  .. وما یلیھ  1898عام  ضد الكنطییننفسھ 

تامة ،  بصراحة رأیيأما أنا فأعتقد أن من الضروري أن أقول لك "...
في مسائل الفلسفة أمر ال مفر منھ ،  االقتتال بین البالشفةأن  أرى إني

تكتیك االشتراكیة  ممارسة إعاقةان .. أما االنشقاق بسبب ذلك فغباء 
بسبب المناقشات حول المادیة والماخیة غباء ال  الدیمقراطیة الثوریة

  "الخ ... یغتفر في نظري 

الواقع االجتماعي بدال من وتطویر  الجادین في تغییرھكذا یفعل كل 
  . االستعراض الثقافي 

یة في خصوص الفكریة الماركسیةھو ان التمسك بالمنابع  :ـ الثاني 
ان قیمة النظریات في . غیر الزم ألنھ غیر مجدي  الوحدة العربیةقضیة 

االجتماعي  واحد من الواقعأن تجمع الذین یؤمنون بھا في موقف 
النظریات التي تخدم حركة الجماھیر ولیست أعني .  وكیفیة حل مشكلتھ
من كتاب  وقد قلنا في أكثر .س في المعاھد األكادیمیة النظریات التي تدرّ 

في خصوصیة القومیة سلبي  الفكر الماركسينشر ونقول الیوم أن 
المضمون ، بمعنى أنھ اكتفى بدحض وإدانة المفھوم اللیبرالي للقومیة 

القومیة  القومیة والوحدة، وبالتالي فان  مفھوما بدیالولكنھ لم یقدم 
المطروحین اآلن في العالم الثالث وفي عصر الثورة االشتراكیة تحتاجان 

ال تجدي فیھ األفكار الماركسیة التقلیدیة ،  وموقف جدیدالى فھم جدید 
إن أرادوا فعال أن یواكبوا الحركة  الماركسیینوأن ھذه ھي مسؤولیة 

دولة الوحدة  یكونوا من بناةالقویة التقدمیة في الوطن العربي وأن 
  .. االشتراكیة الدیمقراطیة



یستطیعون الرد على ھذا  الماركسیةفقھاء  الماركسیینان كثیرا من 
وسیجدون في التراث الماركسي الغني نصا ھنا أو نصا ھناك لیدحض 

لن  ولو حدث ھذا فانھ.. افتراءنا غیر العلمي  على النظریة العلمیة 
یكون إال إصرارا على التمسك بمنابع فكریة ال تتفق مع الواقع الحي ، 

من الطلیعة  1974) أیار( على صفحات عدد مایووالواقع الحي ملموس 
كسیین یتناولون في وقت فھا ھم سبعة من خالصة المثقفین المار.. 

اختالفا  الوحدة العربیة فیختلفونقضیة واحد من واقع اجتماعي واحد 
غیر موحدي المنابع الفكریة في خصوصیة القضیة  یكشف عن أنھم
  : على المقاالت  تعلیق مجلة الطلیعةیقول . التي یعالجونھا 

أوضحت اآلراء السابقة أن ھناك اختالفا واضحا في تصور " 
مثلت  ھذه اآلراءونعتقد ان  المناسبة لتحقیق الوحدة ، اإلستراتیجیة

  :بشكل عام اتجاھین 

بعد تحقیق التكامل بان الوحدة السیاسیة ھي خطوة تأتي  اتجاه یقول" ـ
ھذا االتجاه فلیب جالب وعلي الدین  وقد مثلوخاصة التكامل االقتصادي 

الواحد  اإلطارھذا ولكن في .  أمینھالل وعبد المنعم الغزالي وودیع 
فلیب وھالل عبرا عن نظرة الى : خالف بین موقفین  أیضاكان ھناك 

خرى وأوضحا أن البدء بدرجة أو بأ األقطار العربیةتستھدف كل التكامل 
النظم  رغم اختالففي عملیات التكامل ھو أمر ممكن وضروري 

نحو  تحفظا واضحاأما الغزالي وودیع فان لھما رفضا أو ..  االجتماعیة
الحدیث عن السیر في التكامل االقتصادي بین دول عربیة ذات أنظمة 
مختلفة ، فجھود التكامل االقتصادي تركز ـ في تقدیرھما ـ على الدول 

  " . الرأسماليأو ذات التطور غیر  األنظمة التقدمیةذات 

وعادل حسین ، مثلھ خالد محي الدین ورفعت السعید  االتجاه اآلخر" ـ
وفق شروط  بالتوحید السیاسيز على إمكانیة البدء وھذا االتجاه مرك

یستكمل عملیات  التوحید السیاسيموضوعیة ودیمقراطیة ، وھذا 



ولكن في ھذا االتجاه .. وعلى رأسھا التكامل االقتصادي  التكامل األخرى
 عملیات التوحیدكان ھناك أیضا خالف ، فرفعت السعید تحدث عن 

بل المتجاورة ، ویبدو أن  األنظمة المتشابھةالسیاسي بین الدول ذات 
خالد محي الدین وعادل حسین یریان أن جھود التوحید یجب أن تكون 

 لألقطار التي نضجت، فالوحدة السیاسیة مطلوبة  انتشارا وتداخالأكثر 
اقتصادیة واجتماعیة ( ، ولكن مستویات التوحید األخرى ظروفھا 
  " . ، تشمل الجمیع  في دائرة أوسعینبغي أن تتواصل ) وثقافیة 

اإلرھاق الذي صادف المعلق وھو یحاول أن  ھذا التعلیقواضح من 
اال .. یحدد موقف كل واحد من الكاتبین من إستراتیجیة تحقیق الوحدة 

في الطلیعة  یصدم القارئ بالنشرالى اكبر ما أي حال ـ  أنھ انتھى ـ على
عن الوحدة بأقالم نخبة من الماركسیین أن لكل واحد منھم تصوره 

ھذا الواقع الملموس یقدم أكثر  إن.. تحقیق الوحدة  إلستراتیجیة الخاص
في تحدید  التمسك بالنظریة الماركسیةحسما على مدى جدوى  اإلجابات

اذ ال یمكن الزعم بعد .. تحقیقھا  وإستراتیجیة موقف من الوحدة العربیة
ھذا أن نظریة لم تحدد لسبعة من العارفین بھا معرفة وافیة موقفا 

 عشرات المالیینوحدة العربیة یمكن أن توحد من ال استراتیجیا واحدا
دولة  إقامةواحدة من أجل  حركة نضالیةمن الجماھیر العربیة في 

          ..  الدیمقراطیةالوحدة االشتراكیة 

ویكون ھذا سببا ثانیا الحتفاظ كل منا لنفسھ بمنابعھ الفكریة لنبدأ 
خبرات الماضي وتحدیات " معا  ثابتتین تمثالنمن نقطتین  الحوار

  " ..  المستقبل

دولة الوحدة  إقامةوتعیینھ في أنھ  االستراتیجيوحدة الھدف  ـ األولى
  ..الدیمقراطیة في الوطن العربي  االشتراكیة

الى  للوصول للخطة اإلستراتیجیة المناسبة اختالف التصورات ـ والثانیة
  .. ھذا الھدف 



االنطالق من ھاتین النقطتین األولى االیجابیة ب االتفاق وااللتزام إن
ویساھم مساھمة فائقة  لبیة یضع للحوار حدودا من ناحیة ،والثانیة الس
وتتمثل ھذه .. من ناحیة أخرى  على إستراتیجیة موحدةفي االلتقاء 

للنضال  إستراتیجیةفي التزام الھدف التزاما نھائیا كغایة  الحدود
نقول كغایة إستراتیجیة ألن الغایات .  الوطن العربيالجماھیري في 

مرحلیة التكتیكیة یحددھا تطورات المعارك النضالیة ضد أعداء الوحدة ال
في أن الوحدة غایة بعیدة  اتفاقنامرة أخرى على  ولنؤكد ،االشتراكیة 
 اسيأو سیمن اجلھا لیس سھال وأنھا ال تقوم بقرار إداري  وأن النضال

مع .. الموضوعي المجزأ أحالم مثالیة  إلیھا فوق الواقعوأن القفز .. 
كل ھذا یبقى االلتزام االستراتیجي ھو الضمانة الجوھریة لضبط إیقاع 

وقد یرتد للنصر أو الھزیمة في  على خط قد یلتويالنضال التكتیكي 
من الواقع الى الغایة  ثابتا للوصول، ولكنھ یبقى دلیال  المعارك التكتیكیة

 ..  

  . درجات األھمیة  أقصىھذا لفي وان 

أیة خطوة وحدویة  أساسأكرر أن  إني: " یقول خالد محي الدین مثال 
ببحث قواعد التعاون والتقارب والتنسیق والتكامل مقبلة ال بد وأن تبدأ 

ستظل الوحدة  لم تنجح في ذلكوما .. التقدمیة  األنظمة العربیةبین 
أو مشاریع ال تجد سبیلھا منشودا أو اتفاقات ال تنفذ  العربیة أمال

  .. " للتطبیق الفعلي 

بین النظم العربیة الخ ... والتقارب  التعاونعلى  ال احد یعترضفلیكن ، 
 التقارب والتعاونولكن كیف یؤدي .. التقدمیة كخطوة تؤدي الى الوحدة 

انھ . ؟ ھذا ما لم یجب علیھ خالد  إلیھاالى الوحدة ، أي یكون خطوة 
الزمة في مرحلة تكتیكیة الى الھدف  یكون مھمات أنیقفز مما یمكن 

الخ ...  بین التقارب والتعاونما ھي العالقة  یقول أنبدون  االستراتیجي
وتتقارب وتنسق  في العالم تتعاونعشرات الدول  إنوبین الوحدة ؟ 



لعربیة ا "األنظمة"بین  یشذ التعاون والتقارب فلماذا. .الخ وال تتوحد ...
  ؟  خطوة الى الوحدة فیكون التعاون التقدمیة

 برزفلیب جالب ی األستاذال أعني لماذا ولكن أعني كیف ؟ خاصة وان 
سؤال استنكاري في صیغة  یجوز تجاھلھأمامنا الواقع المر الذي ال 

 النظم السیاسیةلماذا لم تنجح : " یقول فلیب .. الى خالد  نوجھھ بدورنا
في أن تحقق خطوة على ) تقدمیة كانت أو محافظة ( العربیة المتشابھة 

 الفیدرالیة اوطریق الوحدة ، سواء كانت ھذه الخطوة نوعا من 
حتى اآلن مثل ھذه التجارب التي تمثل الحد  ولماذا تتعثرالكونفدرالیة ؟ 

  ؟ ..  لدى جمیع األطرافرغم كل حسن النیة المتوفرة  األدنى

یمكن الحدیث عن التقارب والتعاون والتنسیق  فھل ..ھذا ھو السؤال 
تستفید علیھ  إجابة الوحدة بدونعلى طریق  كخطوات" نظمة األ" بین 

یؤدي " كیف "  الوضوح من خبرات الماضي لتقول بأكبر قدر من
  ؟  التقارب الى الوحدة

ھو السعي  اعتقادنا الممكن في: " ویقول رفعت السعید مثال آخر 
بمعنى السعي لخلق محاور موحدة .. وحدات عربیة  نحو أولىكمرحلة 

والقرب في  التطور االجتماعيوالقرب في  الجغرافيتعتمد على القرب 
رب في العادات والتقالید والقرب في المسلك السیاسي واالقتصادي والق

التصور العام المشترك أو ـ على اقل تقدیر ـ تعتمد على توافر أكثریة 
بخلق الظروف  اإلسراعھذه العوامل ساعیة من خالل الوحدة الى 

أن عملیة  واضعة في االعتبار األخرىالعوامل  إلنضاجالموضوعیة 
یتحتم علیھا ومھما حاولنا عملیة تاریخیة  ھذه بالضرورة اإلنضاج
رفعت  یا دكتورفلیكن .. "دا محدو تاریخیا زمنا بھا أن تستغرق اإلسراع
  وبعد ؟  أنتأي وقت شئت  الجماھیر العربیةستنتظر 



المتقاربة ھي خطوة أولى بالطبع  ھذه المحاورالوحدة بین و: "یقول 
خلق ظروف مواتیة في المستقبل للتفكیر في توحید عدد من تستھدف 

  "..سعیا نحو الوحدة الشاملة  بعضھا البعضمع المتقاربة  ھذه المحاور

السؤال ھو .. العلمي ؟ األسلوب ھل ھذا ھو.. ! أي طبع ؟ ..!! بالطبع ؟
الى الوحدة الشاملة ؟ فھل نترك الجواب  وحدة المحاورتؤدي كیف 

  ؟ ..لطبیعة األشیاء كما یقول اللیبرالیون 

 1958قد تمت سنة ن وحدة محور العراق ـ األردن یا دكتور رفعت ، ا
 مشروع الھالل الخصیب ووحدة.. ـ سوریة  لوحدة مصرمناھضة 
الكبیر رب ووحدة المغ.. ة قدیم لمناھضة الوحدة العربی استعماري

أن كل وحدة جزئیة وھذا ال یعني  ..مشروع مناھض للوحدة العربیة 
 على طریق الوحدة تكون خطوة، فھي قد  للوحدة العربیةھي مناھضة 

، والجماھیر  الوحدة الشاملةالشاملة وقد تكون عقبة على طریق 
في مصر عن الوحدة  العربیة التي تقرأ لك وأنت تكتب من مركز قیادتھا

على وجھ التحدید كیف تؤدي وحدة المحاور  تعرف منكترید أن  ربیةالع
الى الوحدة العربیة الشاملة ؟ وما ھو الضمان بأن ال یكون ھذا أسلوبا 

 الشظایا لمجردالى أجزاء أكبر من  الوطن العربيحدیثا إلعادة تمزیق 
التي لم تعد قادرة على الحیاة في ھذا  روابط اإلقلیمیةالتجدید الحیاة في 

  العصر ؟

من مواقف تكتیكیة جزئیة أو مرحلیة مفتقدة الصلة بااللتزام  ھذه نماذج
 القومیین حمالتعلى الكتاب  یشن الماركسیونوكثیرا ما االستراتیجي 

ینكرون فیھا علیھم طرحھم ھدفھم االستراتیجي في الوحدة شعواء 
ومن ھذا ما .  إلیھاالتي تؤدي  للمراحل التكتیكیةالشاملة بدون بیان 

 نقد الفكر القومي" علي الدین ھالل تحت عنوان فرعي  تورقالھ الدك
 للفكر القومينخلص من ذلك الى أن أھم نقد یوجھ : "  قال" العربي 
في الشعارات العریضة ، دون االھتمام باألسالیب  ھو انھماكھالعربي 



یا دكتور ھالل أن الفكر " ..  للوصول الى الوحدةواإلشكال المحددة 
حتى ال  شعاراتھاویرفع  على أھدافھ اإلستراتیجیةي یركز بقوة القوم

یتوه في المنعطفات التكتیكیة وتعقیدات الصراعات المرحلیة ، ولكن 
واألشكال المحددة للوصول الى  باألسالیبھذا أنھ ال یھتم  لیس معنى

وبعد قلیل سنرى أن األسلوب العلمي الوحید مطروح علیك ..  الوحدة
،  معنا ھنا فتأملأما  ..أن یحظى حتى باھتمامك  أعوام دونمنذ عشرة 

 إثباتت أربع صفحات من مجلة الطلیعة لتثبت قضیة في غیر لقد مأل
تم التكامل االقتصادي واالجتماعي والثقافي بین الدول " لو" وھي أنھ 

وأن ھذا ھو المنھج الوحید الذي ..  الوحدة السیاسیةالعربیة لتمت 
یریدون الوحدة  الشتراكیینفھل تعتقد أن العرب ا..  البحث العلميیدعیھ 

ومن اجل فرحة االنتماء الى دولة كبرى ؟ اننا نرید  العنجھیةمن باب 
واالجتماعي والثقافي ، ألن الوحدة من اجل التكامل االقتصادي 

كل ما .. الجماھیر العربیة ال تأكل كلمات كبیرة وتلبس أعالما مزوقة 
االقتصادي  ر العربیة منك أن تقول لھا كیف یتم التكاملتریده الجماھی

كما تحب أن  integral ویصبح الوطن العربي والثقافي ، واالجتماعي
؟ بدون وحدة القرار االقتصادي ؟ بدون حدة سیاسیة تعبر ، بدون و

انھ سؤال بحق ..  اشتراكیة أنھا وحدة المفروض إذوحدة التخطیط ؟ 
أعتقد أننا لم نخطئ : " عادل حسین عندما قال  األستاذوأجاب علیھ 

موحدة قبل خلق األساس  محاولة خلق سلطةحین ركزنا الجھد على 
الى  االقتصادولیس صحیحا أن ھذا التتابع من .. االقتصادي الموحد 

، أو من البناء التحتي الى الھیكل الفوقي ھو التتابع الضروري  السیاسة
 على سبیلففي التجربة السوفیاتیة ـ .. في كل الظروف  والصحیح

بعد نجاح الثورة االشتراكیة  االمبراطوریة القیصریةالمثال ـ تبعثرت 
والقومیات  حق تقریر المصیر لمختلف الشعوب إقراربعد و 1917عام 

وحین . على حدود روسیا تصر على االنفصال ، قامت حكومات جدیدة 
لم یكن ذلك نتیجة  الجمھوریات السوفیاتیةمن جدید بین  قام االتحاد



لم یكن ھناك  إذالسوق الواحدة أو تشابك وتكامل الھیاكل االقتصادیة 
لم یكن قد خلق ھذه  مالي والصناعيفالتطور الرأس. شئ من ذلك 

أوال ، ثم قامت ھي  االتحادیة السیاسیةولذا قامت السلطة .  الدعائم
  ".، الذي دعم بدوره وحدة البناء السیاسي األساس المتكاملبإرساء 

على ذات   وبمثل ھذا الوضوح أجاب أیضا األستاذ عبد المنعم الغزالي
ان النضال من : "قال . وان كان معلق الطلیعة قد فھم العكس . السؤال 

في  الثورة العربیةوبناء وحدة عربیة تكون أداة لتطویر  اجل إقامة
االحتكارات االستعماریة وكل أشكال  من سیطرةسبیل التخلص نھائیا 

الحدیث وقواعده فھو في األساس نضال من اجل الوحدة  االستعمار
  ".االقتصادیة 

عبد المنعم الغزالي الذي كشف بأكبر قدر من  نالمتوقع مولم یكن من 
الرجعي في  المعسكر االستعماريالوضوح والقوة ضراوة وضخامة 

أن تلك القوى ستسمح للجماھیر  اطةببسھجماتھ ضد الوحدة لیتصور 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وھي ال تملك  التكاملالعربیة بانجاز 

في ظل ھذا . السیاسیة التي تكسب بھا وتحمي بھا مكاسبھا " اداتھا"
الغزالي من معالجات جزئیة او  الفھم یكون كل ما قالھ عبد المنعم

 في نطاقمفھوما وقابال للمناقشة ألنھ یقع  للواقع العربيمرحلیة 
  . )دولة الوحدة االشتراكیة الدیمقراطیة( بالھدف أالستراتجیيااللتزام 

بین  االختالف إذن فلنلتزم بالھدف االستراتیجي ونحن نحاول أن نتجاوز
إن ھذا یعني بأكبر قدر من الوضوح أن .. التصورات اإلستراتجیة 

لعبة تغییر موقفنا من ھدفنا .. األبد تلك اللعبة الخطیرة  تنتھي الى
، كلما دخلنا في  االشتراكیة الدیمقراطیةدولة الوحدة :  االستراتیجي

ً عسكریا أو اقتصادیا أو  مأزق أو خرجنا من مأزق سواء كان مأزقا
من جماعة المثقفین في  من القبوللم یعد . اجتماعیا أو حتى ثقافیا 

أن یعالجوا عجزھم الذاتي أو الموضوعي عن االتفاق  الوطن العربي



مواقفھم من الوحدة  بتغیراستراتیجي لتحقیق الوحدة ،  لى تصورع
إن الطریق الى االتفاق على الخطط ھو الحوار الدیمقراطي . ذاتھا 

العلمي ولیس  التنازل عن األھداف واستبدالھا بغیرھا أھدافا أخرى 
.. المرحلیة المذبذبة ما بین الھزائم واالنتصارات  مع مواقفناتتفق 

الى االتفاق على تصور  تجاوز ھذا الخالفولتحشد كل الجھود من اجل 
مناسبة لتحقیق الوحدة تلتقي علیھا ویلتزم بھا كل  إستراتیجیة

. في الوطن العربي  اشتراكیة دیمقراطیةاجل إقامة دولة  المناضلین من
  :ح ھذه المھمة نشترك في الحوار بالتصور التالي وفي سبیل إنجا

أحالمنا بالنسبة للمستقبل فان نقطة انطالقنا البد ان تكون  مھما تكن ـ5 
" واحد تكّون تاریخیا ھو الى مجتمعوالوقع أننا ننتمي . من الواقع 

ھذا ھو أول عناصر الواقع الذي علینا أن نتعامل معھ " األمة العربیة 
  .أم لم یعجبنا سواء أعجبنا

ھذه نقطة حاسمة للعالقة ما بین العرب االشتراكیین ،  إن *
وھي نقطة محسوبة في الفكر القومي .  الماركسیینواالشتراكیین 

بمعنى أن معرفة الفكر القومي للواقع العربي وخصائصھ .. االشتراكي 
)  اللغة والحضارةوحدة ( واالجتماعیة ) تاریخیا  كیف تكون( التاریخیة 
منتھیة بشكل حاسم الى أننا امة ) باالنتماء القومي  الشعور (والنفسیة 

ولو عرف االشتراكیون الماركسیون ھذا الواقع . التكوین  عربیة مكتملة
جمیعا ـ  أوجھ الخالف وألصبحناكما نعرفھ واعترفوا بھ النتھت أغلب 

ولكن ھذه النقطة غیر محسومة فیما بین ..  قوة واحدةفي الممارسة ـ 
فما یزال بعض الماركسیین ـ تحت تأثیر الكتابات .. الماركسیین أنفسھم 

. ور التكوین على األكثر أمة في ط ...ـ یرون أننا  تالینیة في القومیةالس
ة مھمّ  )الرأسمالیة( تسند الى البورجوازیةولما كانت ذات الكتابات 

توحیدا للسوق من ناحیة ، وكانت الحركة القومیة  التكوین القومي
 الوحدة االشتراكیةتناضل من أجل  تقدمیة المضمونالعربیة المعاصرة 



فأنھم یجدون ،  االشتراكیة العالمیة من ناحیة أخرى عصر الثورةفي 
 إما إفساحیقتضي منھم  التسلیم بالنظریة ..أنفسھم في مأزق حرج 

) العالمیة  للرأسمالیةالمتفق على تبعیتھا ( الطریق للرأسمالیة العربیة 
أي ترك النضال  .في تكوین األمة وتوحیدھا  تھا التاریخیةمھمّ لتؤدي 

ولما كان .. القومیة  مناھضة الوحدة وإماالوحدوي للرجعیة العربیة ، 
بین الوحدة  عضویاوحركتھ التقدمیة یربطان ربطا  الواقع العربي

یدعو للوحدة  من الماركسیینالقومیة واالشتراكیة فان ھذا الفریق 
ویقولون .  قومي أساساستجابة للمبررات االشتراكیة ولكن لیس على 

القومیة واقع قد یوجد وقد ال یوجد ، ولكن الوحدة السیاسیة بین  أن
أو أكثر ،  نبین دولتیالمشتركة  لمعالجة المشكالت قرار سیاسيالدول 

ویتطلب قدرا من االتفاق في الھیاكل االقتصادیة والتطور االجتماعي 
  .. ، مع حق كل دولة في االنفصال  الخ...والنظام السیاسي 

ھذا الفریق من الماركسیین ما یزال یفصلھم عن أي حوار جاد مع 
.. حول فھم الواقع ذاتھ  من الخالفاالشتراكیین فاصل كثیف  العرب

  ..یكون الحوار معھم مجرد مضیعة للوقت  ھذا الخالفوالى أن ینتھي 

فمن . في الوطن العربي  الماركسیین بأن ھؤالء قلة من بین ونعترف
ضد أعدائھا اكتشف كثیر من الماركسیین أن  والنضالمدخل االشتراكیة 

 كما اكتشفوا ..م أعداء التحرر ھم أعداء الوحدة أعداء االشتراكیة ھ
وكان  ، "استحالة التقدم في الوطن العربي على أساس التجزئة "

 لھذه االكتشافات مفجراالصراع العربي ضد الصھیونیة واالمبریالیة 
ن أن المجتمع العربي یناضل على ماركسییالتي عرف منھا كثیر من ال

ویتحالف معھ ..  أساس أنھ أمةویعاملھ األعداء على ..  أساس انھ أمة
وال تجد مشكالتھ في التحرر ..  األصدقاء على أساس انھ امة

.. القومي  إطارھافي  إالواالشتراكیة كامل إمكانیات حلھا وقھر أعدائھا 
أو آجال  أنھم عاجالفنقول .. مكتملة التكوین  أمة عربیةفسلموا بأننا 



من أجل إقامة دولة الوحدة  الثورة العربیةسیصبحون جزءا من قوى 
 وحركة حتىوارا وھم ھم الذین نصر على االلتحام بھم ح.. االشتراكیة 

كثیرا اآلن أن نا وال یھمّ  .. من االلتحامھربوا  أولو قطعوا الحوار 
من الوجود القومي ومن دولة الى موقفھم االیجابي  قد وصلوایكونوا 

عن طریق ما یسمونھ الماركسیة المتطورة ، أو الوحدة االشتراكیة 
یكفینا وحدة الموقف ووحدة الھدف ووحدة .. الماركسیة المعربة 

ھم الذین نحاورھم فنقول  وھؤالء.. آخر الشوط  النضال لنسیر معا الى
المناسبة  اإلستراتیجیةأن نؤكده ونحن نحاول اكتشاف  ما یجبأول  أن

واحد تكّون تاریخیا  الى مجتمعك ھو أننا ننتمي ھدفنا المشترلتحقیق 
  ..وان تلك ھي نقطة انطالقنا "  األمة العربیة" ھو 

  ..النقطة الثانیة  معا الىثم ننتقل 

علینا أن نتعامل معھ لتطویره وأن نبدأ  الذي یجبإن الواقع القومي  *
أھدافنا اإلستراتیجیة ذو خصائص ال  منھ كما ھو وال نتجاھلھ قفزا الى

  .. یمكن تجاھلھا 

  . الى أقطار في كل قطر منھا دولة  مجزأ تلك الخصائص أنھ أولـ 

أن تلك التجزئة قد طال بھا الزمن حتى تكونت فوقھا أبنیة  ثانیھاـ 
واجتماعیة وثقافیة نشأت ونمت في ظل  واقتصادیةوھیاكل سیاسیة 

  . إقلیمیةفھي أبنیة وھیاكل التجزئة 

لقوى اجتماعیة  تمثل مصالحوالھیاكل اإلقلیمیة  تلك األبنیة، أن  ثالھاـ 
بھا وتأثرت بھا ثقافیا ونفسیا وبالتالي ال یمكن أن تتنازل عنھا  ارتبطت

  ..بسھولة 

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  والھیاكلأن األبنیة  ، رابعتھاـ 
التطور  وال في مستوىلیست كلھا متشابھة ال في المضمون  اإلقلیمیة

فمنھا ما ال یزال في طور البداوة ..  ھذا التطوروال في معدل سرعة 



ومنھا ما تجاوزھا الى شبھ الرأسمالیة أو حتى  اإلقطاعیة القبلیة أو
أو أنھ یتطور عن غیر  االشتراكیةالرأسمالیة ومنھا ما بدأ تحولھ الى 

  ..  الرأسماليالطریق 

بقوة ویستطیع الماركسیون ان  إلیھما نرید أن ننبھ  وھذا ، ـ خامسھا
 دستوریا یفھموه بسھولة ، ھو أن الدولة في كل قطر لیس ھیكال

والقانوني القائم  الھیكل الدستوريبل ھو  من مضمونھوقانونیا مجردا 
لحمایة تلك والمجھز بكل وسائل البطش  اإلقلیمیةالمصالح على 

 ل الدول العربیة بصرف النظر عن وھذا یصح بالنسبة لك.. المصالح 
والى رؤساء  عاةأول السُّ موظفیھا من  وأفكار ونزعاتنوایا ورغبة 

عھم طبقا لألسالیب ومن أجل فكل ھؤالء یتحركون في مواق.. الدول 
أي .. التي تتفق مع البناء الدستوري والقانوني للدولة  الغایات

  .. غیر ھذا  وال یستطیعون غایات إقلیمیة إقلیمیا من أجلیتحركون 

بحكم اختالفھا في المضامین  اإلقلیمیةتلك الدول  أنھي ،  اھـ سادس
في مواقفھا  أیضا ال تستوي اإلقلیمیةوالثقافیة  واالجتماعیة االقتصادیة

من الصراع القائم بین مجموع القوى التقدمیة في العالم وبین 
یة ظاھرة أو خفیة لالمبریالیة ، ، فمنھا من ھو تابع تبع االمبریالیة

، فتشن ویقاومھا  یقف ضدھاومنھا من ھو متعامل معھا ، ومنھا من 
 وتأتي مصر.. علیھ كل أنواع الحروب النفسیة واالقتصادیة والعسكریة 

العربیة في طلیعة الدول العربیة التي تخوض منذ عشرین عاما حربا 
تقدمیین االمبریالي علیھا ، وتتحالف مع كل ال شرسة لمجرد رد العدوان

ولكن مصر لیست الدولة .. في العالم لمحاولة الدفاع عن حریتھا 
بالقوى  مستویة العالقةلیست  اإلقلیمیةأن الدول  المھم.. الوحیدة 
  .. الخارجیة 

  .. ھذا  یختلف علىال یكاد أحد  *



ھذا الواقع نحو  مناسبة لتطویر إستراتیجیةومع ذلك ال نتفق على 
  ...لماذا ؟..  الھدف المشترك

  .. ھذه ھي مقدمة المسألة 

الذي یأمل أن یعیش في  الشباب العربيالجیل الجدید من  فلینتبھ كل *
الن اإلجابة على ھذا السؤال ظل دولة الوحدة االشتراكیة الدیمقراطیة 

 فتاح الدخول الى المستقبلوم"  خبرات الماضي" ھي خالصة 
  .. مناسبة  طبقا إلستراتیجیة تحدیاتھومواجھة 

 إقلیمیةعلى ما ذكرنا من أننا أمة واحدة مجزأة بین دول  نتفق إنناـ  6
بكل خصائصھا ، ثم ال نتفق على إستراتیجیة تطویر ھذا الواقع ، الن 

ھناك أقوى عناصر الواقع .. كل الواقع في الوطن العربي  ھو ھذا لیس
ھنا مجموع العالقات القائمة على  ونعني بالقومیة ..ذاتھا  وھو القومیة

 ھذه العالقات التي یكون ..  أرضھأساس وحدة الشعب العربي ووحدة 
بدونھا كلمة فارغة لیست في الواقع مفرغة من  القومياالنتماء 

لیس في . والثقافیة  واالجتماعیةمضامینھا السیاسیة واالقتصادیة 
الواقع العربي دولة قومیة ، أي بناء دستوري وقانوني ینظم ویحمي 

حركة سیاسیة  ولكن ھناك ،) إنھا الوحدة المفتقدة (  المصالح القومیة
وفي الواقع .. قومیة تناضل من أجل حمایة ھذه المصالح القومیة 

وشعور  ثقافة قومیةاقتصادیة واجتماعیة ، وفیھ  مصالح قومیةالعربي 
ولكنھ غائب عن نظر .. موجود وقائم  كل ھذا.. القومي  نتماءباال قوي

 ھذه وتمثل.. ذاتھا  اإلقلیمیةالكثیرین ، ألنھ متداخل في األبنیة والھیاكل 
المضامین القومیة مصالح لقوى اجتماعیة مرتبطة بھا ومتأثرة بھذا 

بحكم  غیر مفرزة ، ألنھا ھذه القوىولكن .. ثقافیا ونفسیا  االرتباط
  .. قلب الدول اإلقلیمیة  الشاملة تعیش فيالتجزئة 

 الشعب أن ھذه القوى القومیة ھي األغلبیة الساحقة من والمفاجأة
أما المضامین .  في التجزئة اإلقلیمیةالعربي الذي ال مصلحة لھ 



واالجتماعیة والثقافیة القومیة فھي كل ذلك الذي یتحدثون  االقتصادیة
التقدمیة الھائلة اقتصادیا  االنجازاتعنھ عندما یحاولون بیان 

الوحدة للشعب العربي ، عندما یقال أن الوحدة  تحققھاواجتماعیا التي 
ھذا أن الوحدة  فال یعني .. وكذا .. العربیة تحقق للشعب العربي كذا 

، بل معناه أنھا ستقنن مصالح  تحققھ من العدمالعربیة ستخلق ما 
ولو أن یدا .. الشعب العربي وتحمي مضامینھا القومیة وتطورھا 

على الوطن العربي وتناولت كل  ھبطت إصبععشرین  عمالقة ذات
بھ في المحیط ، لما بقي  وألقتدوال ومصالح  اإلقلیميالبناء الفوقي 

..  اجتماعیة وثقافیةالوطن العربي بدون شعب وبدون اقتصاد وحیاة 
، ولكنھا لم ومضامینھا تغطي الوطن العربي  الطارئة اإلقلیمیة إن. . اأبد

 والدول اإلقلیمیة.. ومضامینھ  الوجود القوميتلغ ، وال یمكن أن تلغي 
ترفع أعالمھا على كل جزء من الوطن العربي ، ولكنھا ال تنظم وال 

  ..من الشعب العربي  اإلقلیمیةتحمي اال مصالح األقلیة 

على ھذا االزدواج في المصالح والمضامین التي تكّون  الدلیل البارز
جتماعیة واال السیاسیة واالقتصادیةالواقع العربي ، ھو أن المضامین 

ذاتھا ، بحكم الواقع الموضوعي ، على حركة  والثقافیة القومیة تفرض
ذاتھا فیما یسمى المصالح العربیة المشتركة ، أو  اإلقلیمیةالدول 

 عربیة"كونھا وال بد ھنا من االنتباه الى أن ..  المصالح القومیة
، یمیزھا عن المصالح المشتركة التي  الدول العربیة فقطبین " مشتركة

 دولة عربیةجغرافیا أو سیاسیا ، فلكل  الدول المتقاربةتقوم بین كل 
من دول العالم ، ولكن ـ في نطاق ھذا ـ ھناك  مع كثیرمصالح مشتركة 

بین الدول  مشتركةواجتماعیة وثقافیة  سیاسیة واقتصادیةمصالح 
أي النھا منتمیة جمیعا الى أمة واحدة .. العربیة فقط ، ألنھا دول عربیة 

... فالمضامین االقتصادیة واالجتماعیة ، الخ .. ھي األمة العربیة 
في القومیین  المناضلة الممثلةوقواھا  العربيالشعب القومیة وصاحبھا 

آداة تقنینھا تفتقد  أنھامضامین وقوى راكدة بالرغم من  التقدمیین لیست



الى الحد الذي  نشیطةبل ھي .. وحمایتھا وتطویرھا  دستوریا وقانونیا
منھا ، وقد فشلت كل المحاوالت  اإلفالت إقلیمیةدولة  أيال تستطیع 

بین المصالح  االزدواج الموضوعيویثیر ھذا ..  لإلفالتالسابقة 
وانعكاسھ على سیاسة الدول العربیة قدرا  اإلقلیمیةوالمصالح القومیة 

عند الذین یجھلونھ أو ینكرونھ  تلك السیاسة" عدم معقولیة " كبیرا من 
 قواھا االقتصادیةوتستخدم نفسھا  تشغل الدول العربیةفال یفھمون لماذا 

والبشریة والعسكریة من أجل قضایا ال تقع داخل حدودھا ، ولماذا ال 
لدول العربیة وتكف نفسھا عن التدخل في شؤون ا تنكفئ على مصالحھا

ولكنھم ال یستطیعون ولن ، لو استطاعوا  اإلقلیمیونویتمنى ..  األخرى
تقتحم علیھم  اإلقلیميالتقوقع فكما یحدث في محاوالت .. یستطیعوا 

جحورھم وتجذبھم الى صراعات قومیة المضمون  المشكالت القومیة
  .. قومیة الساحة 

 اإلستراتیجیةوھو عندنا صحیح ، سھل علینا اكتشاف  صح ھذا إذا
  .. الدیمقراطیة وخصائصھا  الوحدة االشتراكیةالمناسبة لتحقیق دولة 

التي تحتاج الى " القوة االجتماعیة " أول عناصر اإلستراتیجیة ھو  ـ7
ومن ھنا یصبح ..  الواقع الى الھدفھذه اإلستراتیجیة للوصول من 

 االشتراكیةلتحقیق دولة الوحدة  مناسبة عن إستراتیجیة الحدیث
الدیمقراطیة دون تحدید للقوى المرشحة لاللتزام بھذه اإلستراتیجیة 

التي  القوة االجتماعیةفمن ھي .. لھا تجرید ثقافي عقیم  والنضال طبقا
لتحقیق دولة الوحدة االشتراكیة  إستراتیجیة مناسبةتحتاج إلى 
  الدیمقراطیة ؟ 

  .. اإلجابة سھلة *

احدة اشتراكیة التي لھا مصلحة في قیام دولة و االجتماعیةإنھا القوى 
  : مستویینوھذه تتحدد على ..  الوطن العربيفي دیمقراطیة و



موضوعي أي قیاسا على مصلحتھا المتحققة موضوعیا في  مستوى 
سواء كانت واعیة ھذه  االشتراكیة الدیمقراطیةقیام دولة الوحدة 

  .. غیر واعیة  أوالمصلحة 

للمصلحة في  الموضوعي ، أي الوعي على التحقیق ذاتي ومستوى
   ..دولة الوحدة االشتراكیة الدیمقراطیة 

یمثل قیام دولة الوحدة االشتراكیة  الموضوعي على المستوى *
مصلحة كل الشعب العربي في كل أقالیمھ سواء كانوا  الدیمقراطیة
نرید أن ندلل على ھذا الن كل  ولسنا.. غیر واعین  أوواعین ھذا 

أن الوحدة  قائم على أساسالحدیث الذي نشر في مجلة الطلیعة وغیرھا 
لمشكالت القھر واالستغالل والتخلف  الحل الصحیحتمثل  االشتراكیة

 الحوار االتفاقولھذا كان منطلقنا الى ..  الجماھیر العربیةالتي تعانیھا 
أما على المستوى الذاتي فلیس ھذا محل اتفاق بین كل .. علیھا كھدف 

ذلك ألنھ على .. محل اختالف المصلحة ولكنھ قد ال یكون  أصحاب
المتخلف ، ال تسمح  مجتمعنا العربيمستوى الجماھیر العریضة في 

اقتصادیا وثقافیا للجماھیر العربیة بأن تعي وعیا  الموضوعیةالظروف 
الدیمقراطیة حال لمشكالت  شتراكیةالوحدة االعلمیا كیف تكون دولة 

حیاتھا فتبقى متطلعة للوحدة عاطفیا ووجدانیا بحكم الشعور باالنتماء 
من مبررات  ما یعطیھا المثقفون، متقبلة ) الحالة النفسیة ( القومي 

ومعنى ھذا أن القوى .. الى موقف نضالي  موقفھا العاطفيعلمیة تحّول 
المرشحة للنضال من أجل الدولة االشتراكیة الدیمقراطیة في الوطن 

المستعدین  ، كھدف تقدميتھا على ضرور تضم كل الداعینالعربي 
أولئك ھم الذین نسمیھم القوى القومیة .. للعمل من أجل تحقیقھا 

، أو  العربیة االشتراكیةالتقدمیة ، أو العرب االشتراكیین ، أو الطلیعة 
أصحاب مصلحة  أنھم لیسواما شئنا من أسماء نرید بھا ان نقول 

ھذه المصلحة ، قابلین النضال من أجلھا ، أما  واعین علىفحسب ، بل 



الواعي على العالقة بین مصلحتھ  موقفھكیف وصل كل منھم الى 
ولو  ومصادر المعرفةالمنابع الفكریة  فذلك یختلف باختالف والوحدة

تحت القھر االستعماري والرأسمالي  ممارسة الحیاةكانت مجرد 
  .. واإلقلیمي 

، وھي ثانیا  عناصر اإلستراتیجیةأحد  ، ھي أوال إذن القوى التقدمیة *
مناسبة تبدأ من الواقع وتنتھي الى  إستراتیجیةالتي تحتاج الى خطة 

،  كل مرحلةالمسیرة الى مراحل ، وتقسم العمل في  وتقسم الغایة ،
المعادیة في كل موقع تكتیكي وفي كل  وتواجھ القوىوتتابع حركتھا ، 

  .. بالموقف التكتیكي المناسب  تكتیكیة مرحلة

من ھي القوى المعادیة لدولة الوحدة االشتراكیة الدیمقراطیة التي 
التي لھا  القوى إنھاببساطة ؟ ..مناسبة لتحقیقھا  إستراتیجیةنحتاج الى 

كما  اإلقلیمیةوفي ظل .  اإلقلیمیةأي القوى .  بقاء التجزئةمصلحة في 
" ، واشتراكیون "  إقلیمیون" تحرریون " أوضحناھا من قبل قد یوجد 

المواقف التكتیكیة من ھذه القوى ال تكون  وال شك أن، " إقلیمیون 
 ، ولكنھم أيمطابقة للموقف التكتیكي من العمالء والرجعیین اإلقلیمیین 

واإلقلیمیون االشتراكیون یبقون خارج القوى  التحرریوناإلقلیمیون 
ویترتب على ھذا أنھم لیسوا ..  إلستراتیجیتھا القومیة التقدمیة وأعداء

  ..ھذه اإلستراتیجیة شركاء في 

 اإلقلیمیةالمصالح على أساس تناقض بین المصالح  تم فرز إذا *
العداء بین  أساسعلى والمصالح القومیة وتم بالتالي فرز القوى 

المناسبة لتحقیق الوحدة  اإلستراتیجیة والقومیین تكون اإلقلیمیین
إنھا ـ على وجھ : العربیة قد كشفت عن بعض الخصائص الالزمة لھا 

ومضامین  صالحم اإلقلیمیةوھزیمة  وإلغاءتصفیة  التحدید ـ إستراتیجیة
وصوال الى أن تقیم القوى التقدمیة  وحلفائھا ومؤسسات وقوى
ولن تتم ھذه . والدیمقراطیة  شتراكیةالواحدة االالمنتصرة دولتھا 



انھ صراع ..  أبدا. وال بدون ھزائم مرحلیة ..  أبدا. واحدة الھزیمة مرة 
ھدف جدیر "فلیب جالب  األستاذولكن الوحدة كما قال .. طویل .. طویل 

كل  نتخطى في سبیلھممكن ، وأن  أجل تحقیقھ كل جھدبأن نبذل من 
ل جھد یجب أن نبذلھ ، وھو ممكن ، ھو أن نعرف وأو" .. العوائق 

وأھم من ھذا أال نترك مصیر ھدفنا بین . ونحدد ونواجھ أعداء الوحدة 
، بأن  بأن یتقاربواوننصحھم ونعظھم  إلیھم ونتوسل فندعوھم أیدیھم

التي اقترحھا كتاب  االقتراحاتكل  إنالخ ، ..یتعاونوا ، بان یتوحدوا 
، الى التكامل االقتصادي مرورا  النظم تتفاعلمن أول ترك  "الطلیعة"

ممكن  "الھارموني " على إیقاع والرقص الجماعي بالتعاون والتنسیق 
الذین یخطون ھذه  الوحدة إذا كان، ومطلوب كخطوات على طریق 

الخطوة ملتزمین باالستمرار في خطوات متتالیة حتى یتحقق ھدفھم 
والعبرة ھنا لیس بما یعلنھ كل من خطا خطوة ، فكلھم ..  االستراتیجي

بین  بموقعھم من التناقضولكن العبرة . یقولون أنھم یریدون الوحدة 
القومیة الخاصة بالشعب  دولة والمصالحالخاصة بكل  المصالح اإلقلیمیة

  .. العربي في كل الدول 

أشخاصا "أن ھناك  إال،  المواقف والمصالح قد تتغیر وتتطورومع أن 
 ، ألنھامع المصالح القومیة  تلتقي مصالحھا أنال یمكن " إقلیمیة

لقد أسمیناھا . إنھا الدول العربیة ..  اإلقلیمیة ومصالحھاتجسید 
كما یقول " اعتباریة " أشخاصا إقلیمیة ألنھا فعال أشخاص وان كانت 

 نفرق بین الدولةھو أن  أكثر أھمیةثم لسبب آخر .. رجال القانون 
وبین من قد یكون في قمتھ أو قاعدتھ من  اعتباري إقلیميكشخص 

  .. فراد أشخاص طبیعیین ـ أ

  ..  الوحدة آخر إلستراتیجیة تحقیق بھذا نكشف ممیزا

بحكم الواقع الموضوعي في الوطن العربي ال بد أن تكون  إنھا
 أيوعن  الدول العربیةتماما عن  نضال جماھیري مستقلة إستراتیجیة



عندما نصح ولعل ھذا ما عبر عنھ خالد محي الدین . . دولة عربیة
إن الجماھیر العربیة ھي صاحبة " .. باالعتماد على حركة الجماھیر"

لتحقیق الوحدة  أیة إستراتیجیةإن .. في الوحدة  المصلحة األساسیة
بقوة إحدى الدول اإلقلیمیة لن تكون اال غزوا للوطن العربي تقوم بھ 
ھذه الدولة لمصلحة شعبھا على حساب الجماھیر العربیة ، وأیة 

تمت  وإذا.. مجرد وھم  دولتیناتفاقا بین  لتحقیق الوحدة إستراتیجیة
أي  لھیكلھما الدستورينطاق الدولتین وبالمخالفة  تتم خارج فإنھا

 أسباببتحطیم الدولتین من داخلھما ، ولو انتبھنا لھذا لعرفنا كثیرا من 
أن تلغي ذاتھا من أجل  إقلیمیةدولة محاولة .  المحاوالت السابقةفشل 

وعلى الذین ..  إستراتیجیةوھم عابث واألوھام ال تحتاج الى .. الوحدة 
كانت منتھیة   أن سوریامعھا أن یتذكروا  1958قد یتذكرون وحدة 

نتیجة وضع جماھیري رافض وجودھا ومطالبا  إقلیمیة داخلیاكدولة 
ضد  حمایة وجودھاعجزھا الكامل عن  نتیجة وخارجیا.. بالوحدة 

وأما أن یلتقي .. المخاطر التي كانت تحیط بھا من البحر ومن الشمال 
صفقتھا فیستحیل  الوحدة ویعقدانساومان على أو أكثر ویت حكام دولتین

وال .. أن ینفذا ما عقداه مھما كانت حرارة الكلمات في الوثائق التعاقدیة 
مع  أكثر انسجاماالذین ال ینفذون المواثیق  إن.. مبرر لضرب األمثلة 
لوا الدولة اإلقلیمیة ما ال أن یحمّ  من الذین یریدونمسؤولیات مواقعھم 

  .. وجودھا  بإلغاءیریدون لھا أن تتخذ قرارا دستوریا .. تطیق 

  .. أفكارنا لنجمع خالصة

في الوطن العربي دولة واحدة اشتراكیة  أن نقیمنحن نرید  ـ1
   .ودیمقراطیة 

   . القومیین التقدمییننحن .. من نحن ؟ ـ2



 الواقع والغایةمناسبة تصل بین  إستراتیجیةفنحن في حاجة الى  ـ3
   .الواقع الى الھدف من  مبتدئینونلتزم بھا 

نواجھ من إطارھا القومي اإلقلیمیة وحلفائھا في مواقع تكتیكیة  ـ4
  . ومراحل ال یمكن تحدیدھا من اآلن 

 المؤسساتحركة جماھیریة مستقلة عن  إستراتیجیةعلى أن تكون  ـ5
  .. اإلقلیمیة 

على ضوء  لإلستراتیجیة المناسبةألیست ھذه ھي الخصائص األساسیة 
   ..؟" تحدیات المستقبل"لمواجھة  "خبرات الماضي"

ما ھي ھذه : بلى یبقى سؤال ختامي  ونحن نقول.. بلى  اإلجابةكانت  إن
  .. ؟ اإلستراتیجیةالخطة 

  .. نقول خاتمة لھذا الحدیث  علیھ اإلجابةوفي 

..  لى الورقعكلمات  اإلستراتیجیةلیس أسھل من أن توضع الخطط ـ 8
.. تحقیق الوحدة  إستراتیجیةتصور خاص عن منا  لكل واحدوالواقع أن 

 أساسالبعض على  بعضناوكثیرا ما اتخذنا مواقف من غیرنا ومن 
لذة  ویجد المثقفون ـ عادة ـ ..اإلستراتیجیة االختالفات بین تصوراتنا 

ولو شئنا لسودنا .. عوب آمال الش الخطط الكبرى لتحقیقكبرى في رسم 
" المجرد" اإلحكامحد جداول زمنیة بالغة وعشرات الصفحات خططا 

د ال طائل من ورائھ ھذا جھ ولكن كل.. ستؤدي الى الوحدة  أنھانتوھم 
  .. یكون ضارابل قد 

ھي التي  الدیمقراطیةاالشتراكیة  دولة الوحدةان إستراتیجیة تحقیق 
انھا خطة تضعھا قوة منظمة .. یضعھا من یریدون أن یلتزموا بھا 

، لى مراحل ع حركتھا النضالیةوترید أن تنظم ،  على الھدفالتقت 
وضع .. وتقسم العمل على مناضلین معروفي العدد والمواقع والمقدرة 



، بل عمل  لیس حذلقة فردیةأیھا الشباب العربي ،  الخطط اإلستراتیجیة
لتي التقت نضالي على أكبر قدر من الجدیة والخطورة تقوم بھ القوى ا

بعد أن . .في آداة نضالیة واحدة  قد التحمتبعد أن تكون على الھدف 
ال تسبق أبدا  النضال الجماھیري إستراتیجیة .. أصبحت تنظیماتكون قد 

وعندما .. موعظة فردیة ال قیمة لھا  أصبحت وإالالحزب الجماھیري 
یلتحم القومیون التقدمیون في الوطن العربي في تنظیم جماھیري 

، لن یكون وضع  االشتراكیة الدیمقراطیةمناضل من أجل دولة الوحدة 
 دیمقراطیا ثمعلى أسس واقعیة وعلمیة ومناقشتھا  الخطة اإلستراتیجیة

  ..  مھامھ النضالیةااللتزام بھا إال مھمة عادیة من 

 الوحدة االشتراكیة، بین كل أنصار دولة  إذنالحوار  فلیستمر
وكل ما .. یلتقوا في حركتھم العربیة الواحدة  أنالدیمقراطیة الى 

أن یكونوا  "وتحدیات المستقبلخبرات الماضي "تطالبھم بھ ـ اآلن ـ 
وبكل قوة أؤید ما .. في الحوار  وأكثر دیمقراطیةجدیة في الحدیث  أكثر

، وھذا یعني أن  مصر العربیةعادل حسین تأكیدا لدور  األستاذعبر عنھ 
لوحدة االشتراكیة الذین یتحاورون في مصر من موقع االنتصار لدولة ا

یتفق مع ثقل  والجھد المكثفمطالبون بقدر من الجدیة  الدیمقراطیة
بیة ، وھم الجماھیر العربیة في مصر التي تمثل ثلث األمة العر

من دولة االتحاد الذي قبلھ الشعب  62المادة یتحاورون في ظل دولة 
، وھي مادة ألزمت الدولة وكل  %99في مصر بأغلبیة  العربي

من أجل تھیئة المناخ  جھدھمالمؤسسات األفراد في مصر بأن یبذلوا 
أكثر اتساعا من  إذنن الحوار فلیك.. الواحدة  الحركة العربیةلمولد 

 یوما فیصبحفلعل الشباب العربي أن یتوحد .. صفحات مجلة الطلیعة 
  .. االعتاقات من أجل الوحدة  إقامةبدال من "  اإلعتاقاجل وحدة من "

 إستراتیجیةاألولى من  المرحلة التكتیكیةعندئذ نكون قد أنجزنا مھمات 
، فھل یرى الذین لم یحاولوا فھمنا قط  الوحدة االشتراكیةتحقیق دولة 



 إلیھولكن ال نقفز  استراتیجيكھدف  الوحدة الشاملةنحن نصر على .. ؟
ة لتحقیق أول خطوة على الطریق الطویل قبل أن نملك اآلداة الالزم

     .. ؟ متفقون نحو غایتنا فھل نحن الصعب
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