
 د.عصمت سيف الدولة .
 

 ..مشروع دراسة عن " دولة العرب "
 
وحدة الوجود  ثغرة تفصلللللل نين م) قة   يالفكر القوم يما تزال ف - 1

ذلللت محللاوظت ) ريللة . ولقللد نلل   " ( "وحللدة الللدولللة القوميللة وغللايتلل 
وعملية كثيرة ظكتشللللاف بسلللللوب ووسللللاول وبدوات الوصللللل نين ا مة 

، عن  ريق ي اسللت اع الفكر القوم يال) روالوحدة . فعلى المسللتو  
الصللللللللللة الحتميللة نين وجود ا مللة  إثنللات،  مللدا للل عللديللدة ومت)وعللة

مؤسللسللات  يكما اسللت اع بن يوحد ىو  كثيرة ف . ووحدتها السللياسللية
 بناست اع  ي. ونالتال ة نأساليب )ضالية م) مةتستهدف تحقيق الوحد
،  داة المالومللةللقوة القوميللة ا  ا سلللللللللاسللللللليللةيكشلللللللف عن المعللال  

 . ن صاوصها ، لتحقيق دولة الوحدة
القومية المالومة لتحقيق  ا داةعلى اكتشاف  إصراره فيوالواىع ب)  

الوحدة كان ىد فاضل نين عدة بدوات متاحة   الحزب القومى الواحد ـ 
ـ وحدة الم) مات  الجنهة القومية الموحدة من ا حزاب الق رية

. ولما ل  يكن نين  ( .. . الخ لوحدتها ىومياالجماهيرية ى ريا كمقدمة 
 فا)  يمكن القول نأن حزنا ىوميا واحدا بساسيكل هذه ا )ما  ت)اىض 

، يوحد الم) مات  الق رية ا حزاب، يد ل فى جنهة موحدة مع 
مت)وع  اإلستراتيجية)ضال موحد  فيى ريا ث  يقودها  ةالجماهيري
) رية ىد يمكن ىنولها كأداة ، هو صيغة  هدف الوحدة إلىالتكتيك 

 . لتحقيق الوحدة
 الدولي. بما على مستو  ال)شا   الجماهيريهذا على مستو  ال)ضال 

. وبلحقت نها مؤسللللسللللات  ، فا)  م)ذ بن ب)شللللوت جامعة الدول العرنية
دفع  إلىجرت على السللاحة العرنية  التي، ىد بدت ا حداث  مت صللصللة

ياسلللللية واىتصلللللادية واجتماعية عالىات سللللل إ)شلللللا الدول العرنية الى 
تعا ما   دورا تمهيديا متتوثق رويدا رويدا وتؤد   وإعالمية وترنوية

الرواسللللللللب المتراكمة للعزلة  إضلللللللعاف ي)حو الوحدة نما يؤثر ن  ف
 . اإلىليمية



)  ف ية الوحدة الجماهيرية مع  يث  ب فاعل  روف محددة اجتمعت فيها 
ية لدول ية الى الوحدة  ا ى ار، ىفزت نعض  ضلللللللرورات الوحدة ا العرن
 : الدستورية نأشكال م تلفة

 . ( ، والوحدة النسي ة ي، واظتحاد الفيدرال يالكو)فدرالاظتحاد  
، ونالرغ  من التسلللللللي  ناظ)تما  الموحد الى بمة واحدة ،  ومع ذلك - 2

والوسللللاول  ا سللللاليب، فان كل تلك  والتسلللللي  نضللللرورة الوحدة القومية
. ونعض  ا)تكسللللت عن هدف الوحدة بوىد توىفت دون الوحدة  وا دوات

كل واحد م)ه   إلىترجع  بسلللللناب إلىالناحثين يرجعون هذا "الفشلللللل"  
 إدراك فيحسللللللب فهم   بوالوحدة  بهدافحسللللللب موىف  المسللللللنق من 

 .  تحقيق  فيالفشل  بوعوامل ال)جاح 
 اصللللللة نعد ا)فصللللللال سللللللورية عن الجمهورية  اآلرا ولقد ىيلت آظف 

الوحدة الذين ات ذوا  بعدا اسللللللتنعد)ا  وإذا. 1961العرنية المتحدة عا  
 القوميالوجود  إل)كللارمن الحللدث منررا لت  وللة فكرة الوحللدة او حتى 

 : ال ىد اتجهت الى اتجاهينصمحاوظت تفسير او تنرير اظ)ف بنذات  )جد 
 لال)فصال. رويسيال ارجية كسنب  تالمؤامراعلى  يركز ا ولاظتجاه  *
 . لال)فصال رويسيالحك  كسنب  ب  ا يركز على  الثا)ياظتجاه  *

هللذين اظتجللاهين يعنران عن رؤيللة واحللدة نرغ  ا تالفهمللا  بنو)الح  
 في الذاتي، فهما يركزان على العامل  والمسوولية اإلدا)ة إلي فيمن توج  

دة عند ال)اصر (   ىيا كان ع)صرا ذاتيا مواتيا الوحدة او اظ)فصال سوا ا
 ما كان لي)جح لوظ عد  الكفا ة الذاتية الذي ( ال ارجيمر آبو معاديا   الت

يمكن اسلللللللتنعاد  ا)  ظ و نيعي .. دولة الوحدة ( وإدارة حك  بسللللللللوب  
لها  ا سللللاسلللليالدور  إسلللل)ادالتاري ية ولكن  اإلحداث فيالعوامل الذاتية 

نكثير  بكثرولية ؤ، يحملها مسللللللل او ا)فرادها نالفعل كمؤثر وحيد ، وحدها
 يعيشلللون وظ ، ظ ، على اية حال . فالذوات مما تسلللمح ن  ال) رة العلمية

 . نعوامل موضوعية بيضافراغ نل ه  يؤثرون ويتأثرون  فييدنرون 
المسللللللليرة الوحدوية ، لية كراهية عا فية  إلعاىة ال ارجيمر آفالت - 3

العرنيلة تو يف مواردهللا  ا ملةلمحلاوللة  إحنلا ، نلل هو  العرنيلة لألملة
، لتنقى تلك الموارد المادية والنشلرية  المادية والنشلرية لمصللحة شلعنها

منررات  إلىفعللل يسلللللللت)للد  فهي.  المتللآمرةمنللاحللة او متللاحللة للقو  
. كمللا ان حركللة القيللادات العرنيللة )حو الوحللدة او  موضلللللللوعيللة تمللامللا



 واىتصلللادي سلللياسلللياظ)فصلللال لية ا تيارا ذاتيا مق وع الصللللة نواىع 
 . داوما موضوعي. والواىع  ، او يرجى تحقيق  متحقق واجتماعي

 بحزاب في الوحدوي، اظ)تكاة او العجز،  ولعل  مما يؤكد كل هذا - 4
 إلىىد ندبت مسللللللليرتها  ب)ها في بحدايشللللللللك  وىيادات ظ بحزابتحكمها 
هذا )موذج  بن.  ، كنداية ال ريق الى الوحدة العرنية السللل ة، او  الثورة
 القوميل  يصلللللللادف  ال)جاح ظ على المسلللللللتو   العرنيالو ن  فيمتعدد 

( وظ على لينيا القذافى - نعث سوريا - نعث العراق -ال)اصر  مصر عند 
 . (وحدة مصر والسودان - العرنيوحدة المغرب  ي دالمستو  التعد  

ربي)ا على بن ثمة عقنات موضللوعية على  ريق الوحدة  فييدل هذا  - 5
ل  يسللت ع ان يزود  ونالتاليعن  نيعتها  القوميالعرنية ل  يكشللف الفكر 

 .  القو  الوحدوية نأساليب ووساول وبدوات ت  يها
ل  تح  ى  نأية دراسلللللللة من ىنل  التيعلى ربة هذه العقنات  بنو)عتقد 

 : هي
  . ا  ر عالىاتها نالدول  *
 . عالىاتها نموا )يها *
 . العرنية نا مةعالىاتها  *

 فيتشكل عقنات  ظ ب)ها،  ، وندون نحث تلك ع)اصر ي ن مقدما بنيندو 
دولت   في العرني، ظن كل هذا متروك للشلللللللعب  فأوظ .  سلللللللنيل الوحدة

رسلل  عالىات   فيسلليكون صللاحب السلليادة والحق الم لق  الذيالموحدة 
ية لدا ل تالي،  ال ارجية وا تكون دولة  بنفان مجرد التركيز على  ونال

المسلللللللتقنل من  فيالوحدة ديمقرا ية يتضلللللللمن حال لما تثيره العالىات 
عالىات دا لية  بو(  دولية . سلللللللوا ا كا)ت عالىات  ارجية مشلللللللكالت

يا (دسلللللللتورية  لدول وال)   ملئ نتجارب الوحدة  ، . وثا) تاريخ ا ظن 
على )ماذج  اإل)سللللللا)ية، ويكاد تسللللللتقر حصلللللليلة تلك التجارب  واظتحاد

الكوم)ولث   محددة ومعروفة من العالىات الدا لية تندب نجامعات الدول
ال)موذج ، مرورا نللل نلللاللللدول الموحلللدة النسلللللللي لللة وت)تهي (النري لللا)ي
.  هو معروف ما ب ر.. الى  الش صياد واظتح يوالفيدرال يالكو)فيدرال

 ا م وميثاق هيوة  الدوليبما عن العالىات ال ارجية فان ىواعد القا)ون 
ىد برسللللللللت للعالىات ال ارجية حدودا وىيودا لية من المتوىع او من 

 . او اتجاهات مغايرة لها نأفكاريرتن  هدف الوحدة  بنالم لوب 



 . ولكن هذا صحيح نقدر
 .. تحول دون دولة الوحدة التيفوق العقنة  ولك)  يقفز من

" الشاملة  ، ان دولة الوحدة يجب ان يكون مسلما ، او ما فالمسل  ن  - 6
تكون  التيفيها والعالىات الدولية  العرنيالشعب  إلرادةستكون  اضعة  "

. ا)ما العقنة  ذاتها الهدف هي  )هاتمثل عقنة  اذن ظ فهي.  ساودة حي)وذ
يجب ان يكون  بو،  من المسل  إذ. "  " دولة الوحدة " ال)واة " ماهيةهي

، لن  استراتيجيهدف  هي التي، هو ان الوحدة العرنية الشاملة  مسلما
 دولة وحدة )واه " إليهاال ريق  بول، نل تسنقها على  تتحقق مرة واحدة

ـ  الى دولة  ، تمتد وتتسع حتى تتحول ـ  الل مرحلة تاري ية كاملة "
 الوحدة الشاملة .

دراسة عن ماهية و صاوص هذه الدولة  يةبكل   العرنيالفكر  فيولية 
")واة" ويندو  لتكون ب ر  إىليميةدولة  بيةتميزها عن  التي"  ال)واة "

 إجانةالغ)ية عن  بدنيات  فيما نحث)ا  إذا العرنيالفكر  فيهذا القصلللللللور 
 مة مجزبة فيها :ب فيا)تصار للقو  الوحدوية  بولتندب من  بسولةعلى 

 
دولة  فييسلللللللتولوا على السلللللللل ة  بنيفعل  الوحدويون نعد  الذيما  *

 ؟ ع)د حدودها إرادته تقف  حتى ظ إىليمية
 حتى ظ بكثردولة موحدة من ى رين او  فييفعل  الوحدويون  الذيما  *

 ؟ ا ىالي تقف مسيرة الوحدة عن حدود دولة الوحدة متعدد 
،  دولة وحدة جزوية فييفعل  الوحدويون  الذيوفى سؤال واحد ما  *

 ؟ ، لتكون ىانلة لل)مو حتى ت انق دولة الوحدة الشاملة ندولته 
 

 ......؟؟؟
 
 


