الفصل السادس عشر
الوحدة
الوحدة ثورة تحرر وتقدم
ان العبودية بمختلف اشككلهل ه ،من عبودية الرق الى عبودية الرأسككمهلية ومهبعدهه ،تجمد لل مجتمع او جمهعة انسككهنية تن ل
في ه فتعطل وظيفت ه التي تقوم ب ه في جملة المجتمعهت االن سهنية ل صهلح القلة التي تفر ض ه على الب شر .فهلعبوديون الرأ سمهليون
مثال م قوا االمم والمجتمعهت االنسككهنية وجمدوا ادوارهه في التقدم االنسككهني الروحي والمهدي في حدود خدمة مصككهلح م الضككيقة
فسكككببوا في طريق م الى هذه الغهيهت االنهنية الحروب العدوانية والن اعهت الجههلية ممه اهلك البشكككر بهلماليين ودمر الثروات التي
التحصى .ولهنت دار االسالم هدف الرأسمهلية األول في ال دم والتم يق الستعبهد امم ه وتشتيت شمل مجتمعهت ه وتعطيل ادوارهه
في بنهء التقدم االنسكككككهني وحصكككككرهه في توفير القيم والثروات لخ ائن م .وقد اصكككككهبت امتنه العربية ،بهنية دار االسكككككالم ،اعظم
الم صهئب من العدوان الرأ سمهلي اال ستعمهري وفي مقدمة هذه الم صهئب تم يق اوطهننه وت شتيت شمل جمهعهت ه ومجتمعهت ه .ثم
ان العبودية بلل اشككلهل ه تم ق المجتمعهت وتجعل من انسككهن ه سككيدا ومسككودا ومن اسككيهدهه فئهت متلهلبة على المنهفع متصككهرعة
حتى الموت الحتلهر الملهسكككككككب .فلل وحدا في هذا العهلم العبودي هي دومه وعلى مدى التهريخ وحدا متضكككككككهدات تتفهنى في
صككراعهت ه القهئمة فيمه بين ه .فهلقضككهء على العبودية هو اذن شككرط ال م لبلوغ لل وحدا ،لمه ان تحقيق الوحدا ال يلون اال عبر
صراع ي م فيه العبوديون وخدم م وي دم فيه نظهم م.
انقسككككم العهلم العربي الى مجموعة ليهنهت قميئة تقهسككككم ه المسككككتعمرون في ع ودهم القديمة بعد ت ديم دار االسككككالم بنتيجة
صككككراعهت دامت عددا من القرون بين الرأسككككمهلية المتفهقمة في نشككككوئ ه وبين عهلم االسككككالم المتق قر .ثم اتى االسككككتعمهر الجديد
ب عهمة الواليهت المتحدا االميرلية يلرس التم ق واالوضككككهع المتخلفة في ديهر االسككككالم لمنفعته .والخطير في االمر هو ان هذه
االوضككهع الم رية القهئمة على تم ق اوطهننه التبدو لقدم ع ودهه السككوداء واسككتمرارهه منذ من طويل حتى يومنه هذا والى من
غير منظور طبيعية فحسككب وانمه نجد مسككلولينه يعملون على تشككديد تفهقم ه لمه تيتي ظروف الق ر الذي نحن فيه الى دفع ه نحو
االسوأ .اننه نجد مثال من يقول ان توحيد الوطن العربي ج ئيه او لليه يجب ان ييخذ بهلحسبهن الظروف الموضوعية القهئمة .وللن
هذه الظروف الموضوعية القهئمة ليف قهمت ومن اقهم ه؟ الم تلن نتيجة لتق قرنه امهم الرأسمهليين الذين بنوا نظهم م العبودي على
اسككهس من عظهم ش ك دائنه وش ك داء غيرنه من االمم التي قهومت م؟ وهل نحن ب ذه "الظروف الموضككوعية" اال تبعه لنظهم االسككيهد
الرأسكككككككمهليين االحتلهريين حهليه فنحن بهلتهلي البد من ان نلون في خندق الثوار الخهرجين على هذا النظهم للخالص منه؟ انه من
غير المملن الجواب على هذه التسهلالت واشبهه ه اال بهالعتراف بهن خالصنه من التم ق وعودتنه لممهرسة دورنه في بنهء وتقدم
الجملة االنسهنية ال يتم اال بتحررنه من نظهم العبودية الرأسمهلية .ال يتم اال بهلثورا على هذا النظهم وايقهع ال يمة الحهسمة به .ثم
ان الضرر م مه قدم ال يلتسب شرعية الوجود وال بد من ا الته على رغم القلة المنتفعة المتشبثة به.
ان االسككتعمهر بلل اشككلهله القديمة والجديدا عمل على تم يق وتفتيت العرب وعلى ادامة تخلف مجتمعهت م وافقهرهه وعلى
ال هئ م بمشكككككككهلل التنت ي ابدا مهدامت انظمت م منخرطة في نظهم م العبودي العهلمي ل تهبع الحول له وال قوا .وقد القى في آخر
االمر جرثومة الصككك يونية الجديدا في قلب وطن م فلسكككطين وراح يرعههه وي يئ ل ه لل اسكككبهب نموهه السكككرطهني في هذا القطر

وفيمه حوله حتى غدت الى مهنعلمه اليوم عن ه .ف ي تشككلل للمسككتعمرين تلك القهعدا البلرا التي تسككتقطب نظهمه عدوانيه يحيط بنه
ويمتد من البحر االبيض المتوسككط الى المحيط ال ندي .ويقوم هذا النظهم على قواعد المسككتعمرين االخرى واسككهطيل م وامتدادات م
العميلة في مجتمعهتنه ولل عالقهتنه المتخلفة فيمه بين بعضكككككككنه بعضكككككككه وفيمه بيننه وبين العهلم الذي يخضكككككككع ل م .هذا هو اطهر
"الظروف الموضككككوعية" التي ذلرنههه اعاله والتي قلنه ان بعضككككنه يدعونه الى اخذهه بعين االعتبهر ومراعهت ه عندمه نعمل على
الخالص والتخلص ممن هيكيهكه لنكه ..وللن المطلوب هو الخالص والتحرر من العبوديكة التي هيكيت وصكككككككنعكت هكذه "الظروف
الموضوعية" التي نحن في اسرهه ،اي التحرر من هذه الظروف بهلذات بهلثورا علي ه وقلب ه.
ان اعهدا توحيد مه م قه االسككتعمهر وم قته العبوديهت والوثنيهت بمختلف اشككلهل ه هو عمل ثوري البد من ان يصككطدم في
طريقه بعقبهت من يضككهدون الثورات من العبوديين والوثنيين .والثورا تلغي النظهم المتخلف لتقيم نظهمه متقدمه :وحدا الوطن ثورا
تلغي نظم الجههلية المعهصكككككككرا السكككككككهئدا حهليه في اقطهر هذا الوطن العربي وفيمه بين ه وتقيم نظهمه متقدمه واحدا له .وللن الذين
يرعون التخلف لرعهية مصكككككهلح م االنهنية يملن ان يعملوا في ظروف معينة على اقهمة التعهون فيمه بين م ليمتللوا وضكككككعه وقوا
مهدية في مواج ة منهفسكككككككين اقويهء آخرين ل م لهألوربيين الغربيين الذين يعملون حهليه على توحيد امم م في ليهن ينهفس لال من
الواليهت المتحدا واليهبهن واالتحهد السوفيهتي .وللن مثل هذه المسهعي التشلل سوى ثورا مضهدا على المستوى العهلمي ،فيـشدد
من عبودية النظهم الرأسككككمهلي االحتلهري العهلمي برفع مسككككتوى التنهحر الى سككككوية تنهفس عمهلقة ال تتوقف لتل م عن التضككككخم
االمر الذي ينعلس على جمههير البشككر في يد من بلواهه وشككقهئ ه وي يد من تم ق ه :في الوقت الذي تتلوم فيه االغذية في عنهبر
هلالءاالحتلهريين جميعه و تتلدس الوف مليهرات القيم في ملسككككككسككككككهت م االحتلهرية نجد االنسككككككهن في العهلم الثهل يموت جوعه
ويغرق في الديون والمصكككككككهئب االخرى التي مه عرف ل ه التهريخ البشكككككككري شكككككككبي ه .ف ذا العهلم الذي اليلف قهدته عن التبجح
بديموقراطيت م التي اقهمت نظهمه ي لك فيه يوميه عشرون الف طفل دون الخهمسة من العمر والذي تنتشر في ارقى بالده ،الواليهت
المتحدا االميرلية ،تجهرا اعضهء االطفهل ويعيش في هذا البلد "الراقي الديموقراطي" الثر من ثالثين مليون انسهن دون مستوى
الفقر ،نقول في هذا العهلم ا داد انحدار االنسهن في جحيم الشقهء بتوحد امبراطوريهت قدمهء المستعمرين في إمبراطورية متعددا
الرلوس تت عم ه أميرله .وهنهك أيضكككه وحدات يصكككطنع ه الرأسكككمهليون المسكككتعمرون وخدم نظهم م العهلمي .ان الجهمعة العربية
مثال لهن قد اصككطنع ه البريطهنيون في اواخر الحرب العهلمية الثهنية بغرض تجميع العرب حول الليهنهت التهبعة السككتعمهرهم في
نظهم يقف في وجه ال حف االميرلي على المنطقة العربية حينذاك ،على البترول العربي .ومه لهن من المصككككهدفهت لقهء رو فلت
وعبد الع ي سككككككعود في الميهه المصككككككرية القهمة تلك العالقة النفطية العربية االميرلية في تهريخ قريب من قيهم الجهمعة العربية:
اعلن عن قيهم الجهمعة العربية في  22آذار عهم  1945لمه تم اجتمهع رو فلت  -عبد الع ي سككككككعود في شككككككبهط عهم 1945
على الطراد االميرلي لوينسكككي في البحيرا المرا في منتصكككف قنها السكككويس بعودا االول من يهلطه .فمثل هذه الوحدا بين ليهنهت
عربية تنخرط في النظهم الرأسككككككمهلي االحتلهري العهلمي فال تتحرك اال بهوامر من اسككككككيهده المسككككككتعمرين لم ت د امتنه اال تم قه
وعج ا ادى ب ه الى لهرثة فلسككطين واقهمة الليهن الصكك يوني .ان ه في النتيجة تجمع يحمي فردية لل ليهن فيه ويوسككع تحرله في
خدمة من اقهمه من المستعمرين.
نقول اذن ونلرر :ان الوحدا الحقيقية تقوم بعملية بنهء تنفي العوائق االنهنية في العنهصكككككككر المراد توحيدهه وتعيد لللل
النهتج دوره الذاتي في دفع عجلة التقدم االنسكككككهري الروحي والمهدي ،وهي على علس ذلك التجمع الرجعي الذي ي يد من تشكككككتيت
جمههير بني االنسهن بين مصهلح انهنية متضهربة التتوقف عن التفهقم على حسهب عذاب الجمههير .والتتم اقهمة البنهء الموحد اال

بثورا تنظف السهحة من المستعمرين وتقضي على نظهم م في ه .ومن البدي ي ان تنطلق عملية الوحدا العربية الثورية من المنطقة
العربية التي ترل علي ه ال جوم االسككتعمهري ،من فلسككطين ومه حول ه من اقطهر عربية ،وذلك بهنجذاب لل الجمههير العربية في
لل اقطهر الوطن العربي نحو السككهحة مهديه وروحيه .بمختلف اشككلهل االنجذاب الملدي في النتيجة الى ابعهد لل مهنع من طريق
تالحم مختلف اج اء امتنه .وهذا مه لهن يجري في خمسككككككينيهت هذا القرن عندمه لهنت الحرلهت الوطنية في ال الل الخصككككككيب
ووادي النيل تستقطب لل حرلة وطنية في لل ج ء من اج اء وطننه اللبير .لقد لهنت وحدا اقطهر المسلمين قهئمة طوال قيهم دار
االسككالم وان تعددت في هذه الدار الممهلك والحلومهت .فهلنظهم لهن واحدا في هذه الدار ويقوم على الشككريعة االسككالمية .ومه لهن
المسلم يجد اي عقبة في التنقل عبر تلك الدار او السلن في اي بقعة يشهلهه من ه .لمه لم يلن هنهك حواج في تنقل البضهئع في ه
من اقصككى شككرق ه الى اقصككى غرب ه ومن شككمهل ه الى جنوب ه .فلم يبح

النهس في عصككورهه عن وحدا مفقودا في ه وان بحثوا

احيهنه عن تضككككككهفر حلهم ه وملول ه تجهه هجمهت االعداء على دارهم عندمه لهنت تلك ال جمهت تحقق تقدمه في هذه الدار .وللن
العرب بعد سكككقوط دار االسكككالم على ايدي الرأسكككمهليين االوروبيين واقتسكككهم اوطهن م من قبل هلالء المسكككتعمرين العبوديين ،ثم
ملخرا من قبل خدم هلالء العبوديين ،افتقدوا تلك الوحدا مع افتقهدهم لحريت م ورأوا تال م هذين االمرين :الوحدا والحرية ،لمه
لمسوا التصهق هذين االمرين مع امر ثهل هو التقدم المهدي والروحي الذي عطله في م اعداء االنسهن عندمه استعبدوهم فتعطشوا
في النتيجة لذلك الثهلو الذي طهلمه تردد على شفهه الثوار والقهدا ب شتى ا شلهل التعبير :الوحدا والحرية والتقدم ،الوحدا والحرية
والحيها االفضكككل ،الوحدا والحرية واالشكككترالية الخ ..وهنه يجب ان الننسكككهق في سكككفسكككطهئية تقديم هذا الرلن اوذاك في الثهلو
المذلور على الرلنين البهقيين ،فهللفهح الثوري ي دف بداهة الى تحقيق ه لل ه معه ،او بعبهرا اوضكككككككح ان تحقيق ه لل ه يلون على
درب واحد هو درب الخالص من نظهم المسككتعمرين الرأسككمهليين .وحي ان المسككتعمرين احهطونه بقواعدهم واسككهطيل م العدوانية
ومختلف ملسسهت م الرجعية المنتشرا في مجتمعهتنه وعقدوا خيوط شبلت م هذه في قهعدت م االسهسية اسرائيل فهن الدرب للوصول
الى تحقيق ذلك الثهلو يبدأ بهلعمل الوحدوي حول هذه القهعدا االسككككهسككككية مع القطع مع قواعد المسككككتعمرين وامتدادات م المتنوعة
والصككمود ل جمهت م حتى النصككر اللهمل .ونجد في النتيجة ان عملية الوحدا التنفصككل ابدا عن عملية التحرر من المسككتعمرين لمه
ال يتحقق التقدم المهدي والروحي اال على درب اللفهح الوحدوي التحرري .ولقد لهن تحقيق الوحدا مع مصكككر من قبل المدرسكككة
الوطنية السككككورية ج ءا ال يتج أ من المعرلة اللبرى التي لهنت تخوضكككك ه في تلك االيهم هذه المدرسككككة للتحرر من االسككككتعمهر
الجديد الذي تت عمه الواليهت المتحدا االميرلية وللخالص من التخلف المهدي :تمت وحدا القطرين السكككككككوري والمصكككككككري في
االش ك ر التي ان هر في ه االسككتعمهر القديم في المنطقة ومبهشككرا بعد ه يمة المسككتعمرين االميرلهن بلشككف ملامرا سككتون الش ك يرا
وفشككل حشككودهم الترلية على حدودنه وارتداد دعواهم بملء "الفراغ" الذي خلفه المسككتعمرون القدمهء عندمه ارتدوا امهم الجمههير
العربية اللهسكحة التي سكدت لل "فراغ" ينفذ منه أولئك االميرلهن لضكرب هذه الثورا وتشكتيت ه .ثم ان االمر اآلن ،بعد ثل

قرن

من ذلك اليوم المجيد الذي تمت فيه تلك الوحدا ،مهي ال على حهله من ج ة مه يطرحه على امتنه من تحديهت .فتبقى وحدا وطننه
اللبير ملتصكقة التصكهقه الانفصكهم فيه بتحررنه من النظهم االميرلي العهلمي اللئيم الذي اقهم بيننه وحولنه لل هذه العقبهت والمشكهلل
التي تم قنه.

الوحدة تتعثر بتردد المسؤولين
بعد اجالء قدمهء المسككتعمرين الفرنسككيين واالنجلي عن اول قطرين عربيين ،سككورية ولبنهن ،مألت الوثنية القوتلية سككهحة
اللفهح السككككورية وشككككغلت النهس بمشككككهلل ه بدال من ان تسككككتمر بقيهدا الثورا السككككورية لتجعل ه على رأس الثورا العربية لمالحقة

المسككتعمرين جميعه في لل ارجهء الوطن العربي في تلك الظروف التهريخية الملاتية لتحرر االنسككهن .وقد مرت معنه االشككهرا الى
هذا االمر واشبههه الثر من مرا في هذه الدراسة .ثم ان الحرلة الوطنية السورية انشغلت بملامرات المستعمرين وديلتهتوريهت م
التي اقهموهه في ربوعنه في الوقت الذي تملنوا فيه من ارسكككهء قهعدت م العدوانية اسكككرائيل في فلسكككطين قلب وطننه .وللن سكككلسكككلة
المعهرك مع المسكككتعمرين انت ت ب يمة االسكككتعمهر القديم عندمه تملنت الحرلة الوطنية السكككورية من السكككيطرا تمهمه على مقهليد
االمور في بلدهه في اعقهب االطهحة بديلتهتورية اديب الشكككككككيشكككككككللي ،فلبدت االنجلي وخدم م في العراق ه ائم لهوية بهحبهط
ملامرات م ورد احالف م وتشتيت شمل عمالئ م والحلم علي م بجرائم الخيهنة الوطنية في قضية الملامرا اللبرى التي حبلوهه في
ذات الوقت الذي لهنوا يدبرون فيه امر عدوان م على مصككر ون ول م مع المسككتعمرين اآلخرين الفرنسككيين في بور سككعيد .ولم يقم
بعد هذا لقدمهء المسكككتعمرين جميعه قهئمة فهنضكككمت فلول خدم م الى ال مر االخرى التي لهنت تنهصكككر وتعمل لخدمة االسكككتعمهر
الجديد الذي ت عم فيه االستعمهر االميرلي جميع المستعمرين .وقد رأينه تف صيل هذا االمر في الحلقة السهبقة من هذه الدراسة.
واتت الحرلة الوطنية السكككككورية لتقود الجمههير في قطرنه السكككككوري في ظروف تقف في ه وج ه لوجه امهم النظهم االسكككككتعمهري
العهلمي الذي بدأت اميرله حينذاك بتبول قيهدته وامهم لل العمالء واالنت ه يين الذين توحدوا تحت راية هذا الجديد بعد ان لهنوا
متنهقضكككككين متعهرضكككككين ايهم تنهحر وتعهرض اسكككككيهدهم القدمهء والجدد من المسكككككتعمرين .ولهن من الطبيعي ان تلتقي الثورتهن
السكككورية والمصكككرية فتقومه بقيهدا الجمههير العربية ضكككد المسكككتعمرين ،ولهن في هذا االمر خطوا لبيرا في اتجهه توحيد وطننه
العربي على طريق اللفهح ضككد النظهم االسككتعمهري العهلمي .ولهن البد من أن تعقبه خطوا عملية اخرى هي دمج قيهدتي الثورا
العربية في سكككككورية ومصكككككر في قيهدا واحدا ،اي توحيد القطرين .وهذا امر واضكككككح شكككككديد البداهة وان حهولت مختلف الج هت
طمسه :من الوثنية الفردية الى العميهن الذين ينهدون بهخذ ظروف المنتفعين ،تحت يهفطة "الظروف الموضوعية" التي اسس ل ه
االسكككككتعمهر طوال قرون ،في الحسكككككهب ومراعهت ه ،وبهلعمل على تج يء تحرير اقطهر الوطن العربي بتبني نظرية الفصكككككل بين
ارلهن الثهلو المذلور اعاله التي لم تثمر اال الفشككل والندامة ،والى االنت ه يين اصككحهب المصككهلح الفردية الضككيقة والى اشككبهه م
ممن يالئم م تم ق اوطهننه..
نقول اذن ونلرر ان وحدا الجمههير حينذاك في غليهن ه الثوري ضد المستعمرين بلل اشلهل م لهنت بطبيعة الحهل تضغط
بهقصى الشدا في اتجهه انجه الخطوا التهلية على طريق ذلك اللفهح .في اتجهه انجه وحدا القطرين السوري والمصري .واعلنت
الثورا المصرية بلسهن قهئدهه عبد النهصر في عيدهه الثهني وحدا الثوار العرب حي

قهل" :اي ه االخوا المواطنون لقد بدأت مصر

مع العرب ع دا جديدا ،ع د قوامه االخوا الصهدقة الصريحة ،التي تواجه المشهلل وتفلر في ه وتعمل على حل ه .ان هدف حلومة
الثورا ان يلون العرب امة متحدا يتعهون جميع ابنهئ ه على الخير للجميع .ان الثورا تلمن ان عبء الدفهع عن البالد العربية يقع
اول مه يقع على العرب وحدهم وهم جديرون به".
وفي السككهبع والعشككرين من ح يران عهم  1955اعلن رئيس الو راء السككوري في المجلس النيهبي مهيلي" :سككنسككرع في
توثيق عالقهتنه مع مصككر من خالل محهدثهت فورية نيمل أن تلدي الى سككيهسككة مشككترلة بين سككورية ومصككر ندعو الدول العربية
المتحررا الى اتبهع ه ليمه يصككبح بهالملهن تحقيق وحدا عربية شككهملة" .وتشككللت في الخهمس من تمو عهم  1956لجنة و ارية
برئهسككة صككبري العسككلي وعضككوية و ير الخهرجية صككالح البيطهر وو ير الداخلية احمد قنبر للتفهوض مع مصككر في هدف اقهمة
عالقة وحدوية مع ه .ورحب المجلس النيهبي السكككككككوري ب ذه اللجنة عند تشكككككككليل ه بهلقرار التهلي" :ان مجلس النواب الت امه منه
بهلفقرا الثهلثة من المهدا االولى من الدستور التي نصت على ان الشعب السوري ج ء من االمة العربية يليد قرار الحلومة الذي

اعلنه رئيس الو راء في هذا االجتمهع ويرجو للحلومة النجهح في اتبهع هذا الطريق المقدس الذي يقربنه في المسكككككككتقبل القريب
من ال دف الذي انتظره الشكككككككعب العربي في لهفة اقطهره" .وللن لل محهوالت دفع التقهرب بين القطرين الشكككككككقيقين السكككككككوري
والمصكككري لم تتجهو قيهم القيهدا المشكككترلة بين جيشكككي هذين القطرين العربيين ،االمر الذي يملن قيهمه بين دولتين من قوميتين
مختلفتين تعهديهن معه دولة ثهلثة :لهنت مثال توجد دومه قيهدا مشكككترلة بين انجلترا وفرنسكككه موج ة ضكككد المهنيه ،ويوجد حهليه قيهدا
مشترلة بين دول الغرب ضد قيهدا مشترلة لدول الشرق .لقد لهنت االطهحة بتلك "الظروف الموضوعية" ،العهدا وحدا القطرين
ال مذلورين لنق طة انطالق على طريق الل فهح الثوري لتحقيق و حدا الوطن العربي ب لهم له ،تعني اال طه حة بل يهن القطر العربي
السوري ووجوده بهلنسبة للمستعمرين وخدم م ،ولين وجود القطر العربي ال يتحقق اال بـككككككك "خلعه" من وطنه اللبير ليشلل ليهنه
ه يال له ملسكسكهت دولة وان لهنت ضكعيفة خهنعة ...يقول مثال بهتريك سكيل في "الصكراع على سكورية"" :في اواخر صكيف عهم
 1957اصككبحت سككورية على شككفه االنحالل لمجتمع سككيهسككي منظم ،ولم يقتصككر االمر على وجود اتفهق حول القواعد التي تحدد
السككلوك السككيهسككي وللن  -وهذا االسككوأ  -فقد اللثيرون من السككوريين الثقة بمسككتقبل بالدهم لليهن مسككتقل .لقد حدثت اخطهء في
ج ه االمن ،ذلك الج ه الذي يقوم في معظم المجتمعهت بضمهن عدم وصول االنشقهقهت الداخلية الى مرحلة تدمير الدولة نفس ه
بحي ال تبقى ثمة اخطهء يجري الن اع حول ه ."...انت ى قول بهترك سككيل .فنرى ان هذا اللهتب االسككتعمهري لتهريخ سككورية في
تلك الحقبة يتجههل تمهمه االنتصهرات اللبيرا التي لهن يحقق ه هذا القطر الواقف ب عمه على شفه االنحالل على المستعمرين وفي
طليعت م دولته بريطهنيه وسككككككيدت ه العبودية االخرى اميرله .وفي الواقع لهنت تلك "الظروف الموضككككككوعية" التي هيي اسككككككسكككككك ه
المسكككتعمرون هي التي لهنت تنحل تحت ضكككربهت قوانه الوطنية في الوقت الذي لهن يسكككير فيه قطرنه السكككوري بخطى ثهبتة نحو
تحقيق الحلم الثوري اللبير للعرب بهقهمة الوحدا مع مصر.
وجرت محهوالت لتوحيد الجيشين السوري والمصري بدال من تسهندهمه في اطهر قيهدا مشترلة ،لمه وحد خهلد بن الوليد
جيوش ابي بلر االربعة الى بالد الشككهم بتعبئت ه قبل المعرلة الحهسككمة في اليرموك في جيش واحد ،ولمه وحد صككالح الدين قوات
الشهم وقوات مصر لخوض معرلة ضد صليبيي البهبوية ،وللن لل تلك المحهوالت لهنت تبوء بهلفشل فيبقى لل واحد من الجيشين
المذلورين منفصككال عن اآلخر بليهن قطره الذي يحلمه دسككتور مسككتقل فال تتجهو عملية توحيدهمه حدود تلك القيهدا المشككترلة.
وقد جرت ايضككككه محهوالت اخرى بين لجهن حلومية من الطرفين السككككوري والمصككككري لتجهو التحهلف القهئم حينذاك بين هذين
القطرين الى شكككلل اعلى من التوحيد فلهنت تلك المحهوالت تسكككقط امهم االسكككتقالل الدسكككتوري للل من القطرين .ولهنت المحهولة
تنت ي في بعض االحيهن الى "تمثيلية ت ريج" الفهئدا من ه ويبقى لل من هذين القطرين مختلفه بليهنه الد ستوري الم ستقل بهل شلل
الذي يشككت يه لنه بهتريك سككيل المعبر عنه بعبهراته الواردا اعاله .فعندمه اتى مثال انور السككهدات على رأس وفد من مجلس االمة
المصككري الذي لهن يرأسككه هو حينذاك ليتفهوض مع وفد من نوابنه برئهسككة الرم الحوراني رئيس مجلسككنه حول مسككيلة دفع عملية
توحيد القطرين الى االمهم ،لهن ذلك بعد وصككككول الطراد المصككككري الى مينهء الالذقية في الثهل عشككككر من تشككككرين االول عهم
 1957حهمال اللهدرات القيهدية والفنية لسكككد نواقص واحتيهجهت الجيش السكككوري ،انت ى االمر الى تمثيلية قيهم السكككهدات بترلس
جلسة لمجلس نوابنه وضع اثنهءهه العلمهن القديمهن لسورية ومصر واحد عن يمينه واآلخر عن شمهله ،ربمه ليثبته ان لل شيء بهق
على حهله وان هنهك دولتين منفصلتين وليس دولة واحدا موحدا! ..وقد تلررت التمثيلية في القههرا عندمه ذهب في اواخر الش ر
المذلور االستهذ الرم الحوراني بوفد نيهبي سوري وترأس هنهك في النتيجة جلسة لمجلس االمة المصري بعلمين ،واحد سوري
وآخر مصكري عن يمينه وشكمهله ...وللننه نتسكهءل اليوم عن الدافع الذي اجبر أولئك المسكلولين في القطرين للقيهم بذلك الت ريج

العبثي في تلك االيهم ،الت ريج الذي ال ينطلي على احد والذي يعرفون هم بهلذات انه عب اليقدم في االمر شكككككككيئه؟ ..انه التنهقض
الصهرخ بين ارادا الجمههير التي لهنت تخوض في القطرين المعرلة اللبرى للتحرر الحهسم من المستعمرين ومخلفهت م التي ييتي
تم يق وطننه في مقدمت ه وبين قيهم ليهنين منفصككلين من وطن واحد هو الوطن العربي اللبير .لهن هنهك تنهقض صككهرخ بين تلك
االرادا للجمههير للخالص من الشرذمة والفرقة لبقعتين من وطن واحد وبين عج المسلولين المذلورين عن ا الة هذه الشرذمة
بتوحيد مههو واحد في االصل ،االمر الذي ادى بيولئك المسلولين الى محهولة تغطية ذلك العج بتلك التمثيلية الضحلة.
ولهنت اسكككككككتقاللية قيهدا لل من الحرلتين الوطنيتين السكككككككورية والمصكككككككرية ،الواحدا عن األخرى ،والحرص على هذه
االسككتقاللية ،السككبب األول واللبير لعج مسككلولي القطرين في تلك االيهم عن االقدام والمبهدرا لتحقيق تلك الوحدا .فلهن ال بد اذن
من العمل على توحيد ههتين المدرسككككتين لتوحيد الثورتين في ثورا واحدا للوصككككول بهلتهلي الى توحيد القطرين المذلورين :في
الواقع ال مجهل لوجود الثورتين من اجل هدف واحد لوطن واحد ،فهلوطن هو الوطن العربي والثورا هي الثورا العربية .وعندمه
ال يلون هنهك فردية وثنية ،في الطرفين معه او في احدهمه ،فهن توحيد المدرسكككتين ال يعني إلغهء احدهمه بطرد رجهل ه من سكككهحة
الج هد .ولذلك يلون توحيد القطرين لمصككككككلحة انسككككككهن مه وفي سككككككبيل تحقيق ال دف الوطني اللبير وهو اقهمة المجتمع العربي
الموحد على لهمل ارض وطنه والمنظم بدسكككتور واحد يقوم عليه نظهم واحد .وليسكككت وحدا تلك التي التضكككمن على لهمل ارض
الوطن تعهون النهس وتلهمل م وتلهفل م في اطهر تسككككهوي الفرص امهم م جميعه .وللن االمر مه لهن يتجه بهخالص في هذا االتجهه
في لل من الحرلتين الوطنيتين السككورية والمصككرية .لهنت عهمة البع مثال تحهول االسككتفهدا من الشككعبية التي التسككبت ه الثورا
المصكككرية عند الجمههير العربية للفو بهالنفراد بحلم سكككورية .وقد اذاعت الحلومة المصكككرية بوسكككهئل اعالم ه في اعقهب فشكككل
محهدثهت الوحدا الثالثية بين مصككر وسككورية والعراق اسككرار لقهءات جرت بين جمهل عبد النهصككر من ج ة وبين عمهء البع
الثالثة مي شيل عفلق و صالح البيطهر والرم الحوراني في االيهم االولى للوحدا ال سورية الم صرية من ج ة ثهنية .وتبين ان هلالء
ال عمهء البعثيين لهنوا بحسكككب االعالم المذلور يحهولون في تلك اللقهءات اقنهع عبد النهصكككر بتسكككليم م حلم القطر الشكككمهلي ،اي
سككورية ،مع تشككليل قيهدا سككرية لمجموع الجم ورية المتحدا تتيلف من م ومن عبد النهصككر .ويضككهف الى هذا شككلوك قهدا ح ب
البع

القديمة والعميقة بهلعسككلريين وديلتهتوريت م ،فلهنوا يبحثون عن لل ضككمهن السككتمرارية تيثيرهم في السككهحة السككيهسككية عند

الوصول الى وحدا القطرين ويعملون ج دهم على ان ال يبتلع م "العسلر" قهدا الثورا المصرية .وللن م مع ذلك مهلهن بهستطهع م
منهقضككة انفسكك م لبنها لح ب وحدوي ومنهقضككة الجمههير الشككعبية التي لهنت تدفع بال هوادا قهدا الحرلة الوطنية ليعجلوا بهنجه
الوحدا مع مصكككر .ففي اواخر ح يران مثال عهم  1956تقدم الثر من ثالثة االف طهلب من جهمعة دمشكككق بعريضكككة الى مجلس
النواب يطهلبون في ه بتحقيق وحدا القطرين .امه الثورا المصككككككرية فلهنت مسككككككهعي ه الوحدوية تتجه نحو "ت عم" االقطهر العربية
بهلعمل الحثي

على ايجهد حلومهت في هذه االقطهر تعترف ب عهمت ه وتخضكع ل ه بصكورا من الصكور .وهذا امر طبيعي بهلنسكبة

للمصككككري الذي انفصككككل عن اخوته العرب مدا طويلة على اعتبهر ان مصككككر هي البر االقطهر العربية وتتصككككدر بحق الن ضككككة
العربية المعهصكككككرا .وللن هذا االمر بهلذات اليقدم واليلخر في االمر شكككككيئه ،فقد سكككككبق وقلنه اعاله ان الوحدا الحقيقية هي عملية
ثورية تحررية من لل اشلهل التبعية ،وبهلتهلي فهن الم صري ليس مصريه بهلثر من السوري الذي هو ايضه ليس سوريه بهلثر من
المصري ،ولذلك الحهل بهلنسبة للل قطر من اقطهر الوطن العربي.
ورثت الثورا المصرية الجهمعة العربية بعد ان يهر االستعمهر البريطهني وجعلت من هذه الجهمعة ج ه ا لتحقيق طموحهت ه
االنفة الذلر واطهر تعمل في حدوده لقيهدا االمة العربية .اي ان ه اختصرت الطريق والتجيت الى مههو محقق في الواقع الستثمهره

في قيهدا شكككلون االمة العربية .فلهنت وحدا العرب بمف وم ه هي وحدا سكككيهسكككهت م بقيهدت ه .قهل محمود ريهض لبهتريك سكككيل في
لهنون االول عهم  1961في القههرا" :لم نطلب الوحدا مع سكورية مطلقه ،بل اوضكحنه دائمه بهن الفلرا سكهبقة ألوان ه ..لقد لهنت
سككيهسككتنه في الواقع هي تجنب الوحدا ."..وللن محمود ريهض هذا ،الذي لهن يتري بعملية الوحدا ويحهول تيخيرهه بتعليمهت من
حلومته بطبيعة الحهل ،لهن في ذات الوقت يتدخل بهللبيرا والصككغيرا في شككلون سككورية الخهصككة ،ومه لهن ذلك ليلذي شككعورنه
بل لنه نجده امرا طبيعيه يجعلنه نرحب بههتمهم الثورا المصرية بلل شلوننه الننه وحدويون والثوار المصريون ليسوا غربهء عنه.
اال انه من الوهم ان يعتقد هذا الموظف في خهرجية الثورا المصككككككرية بهن الفضككككككل يرجع اليه في اشككككككهعة هذا الجو المالئم ل ذه
الثورا في سكككككككورية ،فيعمل على نقل الوهم المذلور الى لل من حدثه عن ايهمه في دمشكككككككق من الملرخين والصكككككككحفيين العرب
واالجهنب حتى بلغ االمر ب لالء الى تصوير حرلتنه الوطنية ولهن ه من صنعه هو وليست من افرا شعبنه السوري العريق ،للل
العرب ،بج هده .وللن العلة االسككهسككية التي لهنت تصككيب ،ومهت ال بلل اسككف ،حرلهتنه الوطنية هي فقدان العقيدا التي تقوم على
تحديد هويتنه ليمة ثهئرا على التم ق الذي سكككببه ويرعهه المسكككتعمرون مع بقية االدواء التي اصكككهبونه ب ه وتبين انه البد من العمل
على ادامة وتصكعيد ثورتنه مهدام االعداء على اختالف اشكلهل م المجتمعة في نظهم م العهلمي يسكدون علينه سكبل التحرر لالنطالق
نحو اهدافنه القومية .والعقيدا التي افتقدنههه ونفتقدهه ايضكككككككه هي االنت هء من تحديد عدونه تحديدا دقيقه لتوجيه لفهحنه الوج ة
الصحيحة فال نتخبط في قفص المستعمرين عندمه ننشد التحرر .لقد لهن تيخر حل مسيلة العقيدا هذه السبب االسهسي في تخبطنه
في مسيرتنه الثورية منذ تلك االيهم حتى يومنه هذا.

قيام الوحدة
اتت السككنة االخيرا لمجلس النواب السككوري ولرئهسككة شككلري القوتلي ونحن نحتفل بهنتصككهراتنه اللبيرا على المسككتعمرين
االميرلهن وحلفهئ م في اوروبه وآ سيه .واذلر انني اجبت على سلال لمندوب جريدا الم سهء القههرية في يهرا روتينية لي لم صر
بقولى" :جئت القتسككككككم مع اخوتي رجهل الثورا المصككككككرية ثمهر النصككككككر العظيم على المسككككككتعمرين االميرلهن الذين يلقون حهليه
بحرس م االمبراطوري في اتون المعرلة" .ولنت اقصد ب ذا التعبير تشبيه االميرليين بهالمبراطور نهبليون بونهبرت الذي القى
بحرسكككككه االمبراطوري آخر احتيهطي لديه قبل ان ي م ال يمة الن هئية في واترلو .ولهن امهمنه طريقهن في تلك الظروف .األول
ان نترك االمور تتطور في سكككككككورية الى ان تنت ي مدا مجلس النواب وتقوم انتخهبهت لمجلس جديد ،والثهني ان نعمل على تحقيق
وحدا جدية مع مصر لثمرا النتصهر الحرلتين الوطنيتين في سورية ومصر .ففي الحهلة االولى لهن من المللد ان تفو الجب ة
الوطنية السكككورية القهمة مجلس نواب تلون ل ه فيه االلثرية السكككهحقة .وفي هذه الحهلة سكككوف ال يلون هنهك اي عهئق جدي يقف
امهم تحقيق الوحدا مع مصككر حتى ولو جهء خهلد العظم خلفه للقوتلي في رئهسككة الجم ورية السككورية ،وذلك ألن مسككيرا الجمههير
حينذاك وضككككككغط ه ال هئل لهنه يعمالن بقوا الترد في هذا االتجهه .امه الحهلة الثهنية ففي ه اختصككككككهر للطريق عندمه تتحقق الوحدا
مبهشرا دون انتظهر ابتعهد الرجعية السورية والعربية عن التيثير في توجيه االحدا بفشل ه في االنتخهبهت النيهبية المنتظرا :لهن
من المللد ان الوحدا مع مصر ستشلل المطلب األول للنهخب عندمه سيدلي بصوته في االنتخهبهت المنتظرا.
ولنت لغيري من جمههير شككعبنه السككوري ارى ان تلك المحهوالت الوحدوية غير الصككهدقة التي لهن يقوم ب ه المسككلولون
في ثورتي القطرين هي مجرد هروب من العج عن تحقيق الوحدا الصكككككككحيحة ،العج امهم مخلفهت المسكككككككتعمرين القدامى في
اوطهننه وهجمهت المسكككككتعمرين الجدد وج ودهم البقهئنه ضكككككعفهء امهم قهعدت م التي اقهموهه للصككككك هينة في فلسكككككطين .ورأيت ان
بهالملهن مسكككهعدا أولئك المسكككلولين للتغلب على هذا العج بجعل الجيش السكككوري يتدخل فييخذ المبهدرا لتحقيق ارادا الجمههير

العربية ويحرر قيهدا الثورا السورية من ترددهه في هذه المسيلة الوطنية .ومثل هذه الحرلة تختلف جذريه عن االنقالب العسلري
ألن في ه تدمير لموقع اسككتعمهري عندمه ت يل بهلوحدا تم ق الوطن ،وهي فرض على لل من يسككتطيع ذلك عسككلريه لهن ام مدنيه.
وهي ال تتطلب ترتيبه تآمريه من اي نوع لهن فه الة االذى االسكككككككتعمهري يلون ج هرا في رابعة الن هر وان تطلب مبهغتة العدو
بهلمبهدرا لي النترك له اية فرصكككككككة الثهرا الخوف والتردد عند البعض والمعهرضكككككككة المبطنة عند البعض اآلخر من اصكككككككحهب
المصكهلح االنهنية .والمسكتعمرون جميعه ولل خدم م من االنت ه يين والوثنيين عبدا الفرد ال يسكتطيعون اليوم تفسكير مهجرى الن م
بوغتوا حينذاك واخذوا على حين غرا وخرج االمر من ايدي م وتمت الوحدا لمه ارادت ه جمههيرنه العربية.
اسكككككتدعيت في صكككككبهح الثهني عشكككككر من لهنون الثهني عهم  1958معهوني العميد امين النفوري وطلبت اليه ان يسكككككتدعي
الضككككككبهط ممثلي الجب ة الوطنية العسككككككلرية الجتمهع طهر يعقد في ملتبي في مسككككككهء اليوم ذاته .واف مته ان قصككككككدي من هذا
االجتمهع هو بح مسكككيلة الوحدا الفورية مع مصكككر وللن عليه ان ال يعلن هذا االمر الي لهن النني سكككهعلنه بنفسكككي عند افتتهح
االجتمهع المذلور وذلك لضكككمهن السكككرية ومبهغتة المعهرضكككين .لمه اصكككدرت امرا بهعداد طهئرا لرحلة طويلة يقف طهقم ه على
اهبة االستعداد لالنطالق الفوري :لهن من الواضح للل ذي عينين ان معهرضة الوحدا الفورية مع مصر لهنت مستحيلة في اجواء
تلك االيهم التي لنه نلهفح في ه االسكككتعمهر االميرلي ونلبده ال ائم اللهوية ،فلهن بهلتهلي البد من مبهغتة المعهرضكككين الذين مهلهنوا
ليجرأوا على اعالن معهرضككككت م وحرمهن م من اي فرصككككة للمنهورا بإطهلة االخذ والرد في هذا الموضككككوع وتعطيله في النتيجة.
وعند افتتهح االجتمهع في السهعة السهدسة من مسهء ذلك اليوم ذلرت الضبهط المجتمعين بهن البند األول من ميثهق جب تنه الوطنية
ينص على ان م هم الجيش الع مل على تحقيق ا هداف امت نه العرب ية التي ييتي في م قدمت ه تحقيق و حدا وطن نه اللبير بدءا من
الوحدا مع مصر .واقترحت االمور التهلية:
 .1ارسككهل لتب بنص واحد موقعة من قبل القهئد العهم للقوات المسككلحة اللواء عفيف الب ري الى لل من رئيس الجم ورية
الس كيد شككلري القوتلي ورئيس مجلس النواب السككيد الرم الحوراني والى رئيس الو راء السككيد صككبري العسككلي والى و ير الدفهع
السككيد خهلد العظم .ويتضككمن ذلك النص تذليرا لمسككلولي الدولة بدسككتور الجم ورية القهئل بهن ه ج ء ال يتج أ من الوطن العربي
وان على قككهدت ككه ان يعملوا بلككل جككديككة على تحقيق الوحككدا العربيككة بعككد ان انتظرت امتنككه طويال جككدا تحقيق هككذا ال ككدف اللبير
المصيري ،ويتضمن ايضه طلبه الى مسلولينه بهن يبهدروا فورا بهتخهذ الخطوات الال مة القهمة وحدا مع القطر المصري الشقيق
المتحرر لمنطلق نحو تحقيق وحدا لهفة اقطهر وطننه اللبير .ويحمل اللتب المذلورا الى المسككلولين السككوريين وفد من الضككبهط
يرأسه العميد امين النفوري.
 .2تشكككليل وفد من الضكككبهط يرأسكككه اللواء عفيف الب ري يذهب مبهشكككرا الى مصكككر بعد انت هء الجلسكككة والموافقة على هذه
المقترحهت للطلب الى قيهدا الثورا المصرية لتبهشر االتصهل بسورية لتحقيق الوحدا مع ه لخطوا اولى نحو توحيد وطننه العربي
اللبير.
 .3اسكتدعهء العقيد عبد المحسكن ابو النور الملحق العسكلري المصكري وضكهبط القيهدا المشكترلة في دمشكق والطلب اليه ان
يبرق الى القيهدا المشترلة الستقبهل وفد الضبهط السوريين المذلور في القههرا.
تمت الموافقة بهالجمهع على مقترحهتي بدون اية صككككككعوبة ووقعت اللتب اآلنفة الذلر التي لهنت جهه ا امهم الحهضككككككرين
وسلمت ه الى العميد امين النفوري ليقوم بتسليم ه في صبهح اليوم التهلي الى اصحهب ه .وتم استدعهء الملحق العسلري المصري في
اثنهء ذلك االجتمهع وابلغته بهالمر وطلبت اليه االتصكككهل بقيهدته السكككتقبهلنه في القههرا التي سكككنصكككل ه في تلك الليلة بهلذات .وقد

حهول عبد المحسكككككن ابو النور هذا ان يتدخل في الموضكككككوع ويثنينه عن تنفيذ قراراتنه للنني اسكككككلته بح م وقلت له ان قرارنه هو
قرار مدرسككة ل ه قيهدا وان عليه ان يقوم بوظيفته لملحق عسككلري لمصككر وممثل لجيشكك ه في القيهدا المشككترلة فيبلغ قيهدته برقيه
بتوج نه الى القههرا في تلك الليلة .ثم ن ضككككت ودعوت الضككككبهط الذين سككككيرافقونني في تلك الرحلة الليلية الى مصككككر للذههب الى
المطهر حي لهنت الطهئرا بهنتظهرنه هنهك.
واتى المشير عهمر للسالم علينه في ق صر الطههرا في صبيحة اليوم التهلي ولالطالع ،لمه هي العهدا ،على اسبهب مجيئنه
الى مصر بهلتفصيل ثم نقل االمر للرئيس عبد النهصر قبل مواج تنه .وفي مسهء الثهل عشر من لهنون الثهني عهم  1958جرى
اللقهء الحهسم ،بين الوفد السوري وبين ضبهط قيهدا الثورا جميعه برئهسة عبد النهصر ،في بيت الرئيس في منشية البلري .وبعد
السالم والسلال عن األحوال خهطبت الرئيس عبد النهصر بقولي" :ان السهعة قد دقت الن هء هذا التم ق الذي طهل لثيرا لوطننه
العربي وللبدء بجمع شكككمل امتنه العربية بدءا بتوحيد القطرين السكككوري والمصكككري ،التوحيد الذي طهلمه رد عن العرب واالسكككالم
أرجهل الطهمعين في خيرات اوطهننه .وقلت انه قد جرت محهوالت وحدوية بين قطرينه في السكككككككنوات االخيرا وألن لل هذه
المحهوالت لم تلد الى اي نتيجة ايجهبية ب سبب العوائق الد ستورية التي خلفت ه لنه ع ود اال ستعمهر والتي بلل ا سف مه لنه نتمسكك
ب ه ونعيش تحت حلم ه .وتسكككككككهءلت قهئال فيمه اذا لنه حقه ثوارا نتطلع الى تحرير امتنه من لل مه ابتالنه به المسكككككككتعمرون من
مصككككهئب ييتي في مقدمت ه تم يق اوطهننه وخلق ليهنهت ضككككعيفة من ه التقدر لتم ق ه على الدفهع ضككككد عدو في حجم اسككككرائيل.
وتسهءلت ايضه قهئال اننه هنه جميعه ،سوريين ومصريين ،احرار في قرارنه هنه وفي هذه اللحظة فمه الذي يمنعنه من اعالن توحيد
قطرينه العربيين؟ ..ثم انت يت الى توجيه اللالم الى شكككخص الرئيس جمهل عبد النهصكككر وقلت له :انك يهسكككيهدا الرئيس جمهل عبد
النهصكككككككر تمسكككككككك في هذه اللحظة التهريخية بتطلع وامل االجيهل العربية وال بد لك من ان تقول "نعم للوحدا الفورية" .عندئذ
اسككككتعرض عبد النهصككككر رفهقه المصككككريين بنظره ،ثم التفت الينه وقهل" :هذا اليوم هو عيد ميالدي االربعون واقول نعم للوحدا
الفورية ."..ثم انه بعد هذه العبهرا لم يدر اي نقهش بيننه سككوى ان الرئيس قهل ان االوضككهع السككيهسككية غير متشككهب ة في القطرين
ف ل من المعقول ان نترك االمور على مههي عليه؟ ..فهجبت اننه ثوار ننج عمال ثوريه والبد من اتخهذ لل اجراء لتحقيق ال دف
اللبير الذي هو الوحدا لصكككهلح الجمههير في القطرين الموحدين .فهجهب "على برلة هللا" .وقمنه نتصكككهفح ونتعهنق والسكككعهدا تمالء
قلوبنه النجه الحد العظيم.
ولهنت هذه هي قصككة الوحدا بلل بسككهطة ومهلنه حينذاك لنحلم او نتصككور الصككور اللهذبة القذرا التي خرجت فيمه بعد من
مخيالت االعداء وخدم م من االنت ه يين والطهمعين والوثنيين واشككبهه م لتشككوه ذلرى تلك اللحظهت المجيدا من تهريخ امتنه .لقد
قمنه بواجبنه حينذاك وادينه م متنه بنجهح مدهش وبنصككر مبين ..ثم ان المدرسككة السككورية التي حققت الوحدا والتي لهن علي ه ان
تحرس هذه الوحدا تحطمت وتحطمت بعدهه الوحدا التي اولل الى عمالء اميرله امر حراست ه .وللنني لنت مبعدا عن سهحة هذه
االحدا االخيرا التي ليس لي في ه يد او حيلة.
انتهت الدراسة

