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  عبد الناصر والوحدة العربية 
  نديم البيطار . د 
  

ي  دوي العرب ر الوح ة الفك ن طبيع ر بوضوح ع ألة تعب ن مس اك م يس ھن وري(ل الي الث عائرية ) وبالت الش
ا. واألخالقية أكثر من موقف ھذا الفكر من القيادة الناصرية في الخمسينات والستينات مون وفالذين كانوا يق

وا يدعون إلى االرتباط بھا، وأن كان موقفھم صحيحاً من حيث المبدأ، وإيجابياًً◌ً◌ً◌ ھذه القيادة، والذين كان
أي  –من حيث النتائج المباشرة  يس فقط ب ة، ل ة وحدوي ز، من ناحي ل ال يتمي كانوا ينطلقون من موقف مماث

  .أساس علمي صحيح بل بأي وعي لضرورة ھذا األساس، أو حتى لوجوده
  

بعيداً غريباً عن الفرضية العلمية البسيطة البديھية وھي أنه، عند معالجة ظاھرة ھذا الفكر كان، وال يزال، 
ا ة حولھ اً معين ل إن يعطي أحكام ذه الظاھرة قب ه . ما، يجب عليه دراسة ھ الفكر الوحدوي فكر يفترض ب

ا . وحدة طبعاً االنشغال بالظاھرة الوحدوية وتحديد طبيعتھا، أي كيفية االنتقال من حالة تجزئة إلى حالة وبم
ة  ة معين إن ھذه الظاھرة ليست جديدة، وبما إن المجتمع العربي ليس المجتمع األول الذي أراد تجاوز تجزئ
الفكر الوحدوي  ان يفترض ب ة، ك وع من الظواھر الوحدوي في دولة واحدة، وبما إن التاريخ مليء بھذا الن

يرياً وشعائرياً ولكن. العربي إن يدرس ھذه الظاھرة قبل إعطاء أحكامه حولھا ه بدالً من ذلك راح يحدد تبش
ى واالنطالق من الظاھرة  الطريق إلى الوحدة فيعطي ويرتجل الحلول دون أي وعي لضرورة الرجوع إل

ى اآلن . الوحدوية، ودراستھا قبل القيام بأي تحديد لطريق االنتقال من التجزئة إلى الوحدة اك حت يس ھن –ل
ى اآلن عن من  -ماعدا القليل الذي نشرته ا صدر حت ده العلمي، فيم ذا البَ ل لھ أثر لھذا النمط من التفكير، ب
  .الفكر الوحدوي العربي 

  
رة  داً فك اً وأب ر دائم ه باستمرار كفكر علمي، ويجت دم ذات ذي يق غريب، عجيب أمر ھذا الفكر الوحدوي ال

ضرورة دراسة الظاھرة التي ولكن دون أي وعي لھذا البَده العلمي البسيط وھو ". منھج علمي"، "علمية"
ا ام حولھ اء األحك ل إعط كل موضوعه قب ر !... تش ب الفك ى مرات ي أعل ة ف ك، مرتب غ، دون ش ر بل ه فك أن

وري ككل(ھذه ھي المشكلة أو باألحرى مأساة الفكر الوحدوي العربي . التبشيري و ). وبالتالي الفكر الث فھ
عاناة المنطلق األساسي للمنھج العلمي الحديث وھو فكر كان حتى اآلن عاجزاً عن ؟إدراك، أو استيعاب وم

اك  راد وأن ھن تقلة عن إرادة ووعي مشاعر األف إن الظواھر االجتماعية والتاريخية تتميز بموضوعية مس
  .تسودھا)  uni formities,patterrs(   قوانين أو اتجاھات انتظامية 

  
اً موقف الذين دعوا إلى االرتباط بقيادة عبد الناصر والذي ة أخرى، ناتج ن، بكلم م يك ادة ل ذه القي اوموا ھ ن ق

ة ة والثوري اريخ الوحدوي ادة السياسية في تجارب الت ة القي ة حول طبيع ة علمي ين . عن أية نظري ادة ب المش
دون ربط " ما ھو األصلح" و" ما يجب إن يكون" الطرفين كانت تدور، بشكل، ميتاقيزيقي وأخالقي حول 

ا  ك بم ون" ذل ن إن يك ات .  "يمك ة والعملي اع الثوري ن لألوض ي يمك ادة الت وع القي ) processes(أو بن
ارب  ق تج ي تراف ادة الت ول القي ة ح ة نظري ا، أي دون أي تح لھ ا أو تنف مح بھ ا، إن تس ة إن تفرزھ الوحدوي

ا تفرض . التاريخ الوحدوية والثورية ادة مشخصنة"لو درس ھؤالء ھذه التجارب وجدوا بوضوح أنھ " قي
  :لسمات العامة التالية وھيتتميز با

  
  .وجود قائد يجسد الحركة الوحدوية والثورية ويرمز إليھا-١
  
  .والء قوي لشخص القائد-٢
  
  .اقتران الوالء للقائد بالوالء للحركة الوحدوية، الثورية، واالنطالق من األول في التعبير عن الثاني-٣
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ا إعطاء القائد صفات فريدة، غير عادية، ترتبط درج -٤ ة التضخيم لھا بحدة التناقضات التي تنطوي عليھ

  .األوضاع التي تحيط بھا
  
وع المخاطر واألزمات  -٥ رتبط درجة اتساعھا ووحدتھا بن درجة بارزة من تركيز السلطة في يد القائد ت

  .التي تحيط بھا، جذرية التحوالت التي تدعو إليھا، وحدة التناقضات المدعوة إلى معالجتھا
  

ع " القيادة المشخصنة" من عبارة  إننا نفھم ا في جمي د ذاتھ ذه الصفات وھي ظاھرة تعي أنھا قيادة تتميز بھ
تكررھا بھذا الشكل يعني أنھا ال ترتبط بإرادة القائد أو األتباع الواعية، . تجارب التاريخ الوحدوية والثورية

ا، وأ ذي أو بشكل مباشر بھذه اإلرادة، بل بطبيعة األوضاع  التي تحيط بھ ذه األوضاع ھو ال ن ديالكتيك ھ
ة . يفرضھا اً يسود التجارب الوحدوي اً عام ھذا يعني بكلمة أخرى إن ظاھرة القيادة المشخصنة تشكل قانون

والثورية، وأن العمل الوحدوي يجب إن يعمل معه وفي ضوئه إن ھو أراد إن يمارس أية فاعلية صحيحة، 
ا وأن الوعي له والعمل في ضوئه ھما الطريقة د ينطوي عليھ . الوحيدة في الحد من النواحي السلبية التي ق

  ".وعي للضرورة"إن الحرية ھي 
  

ة  ة والثوري اريخ الوحدوي وجود القيادة المشخصنة في الشكل الذي أشرنا إليه، والذي تقترن فيه بتجارب الت
ه إن نحن أرد ان يجب العمل مع ام ك ة يعني القيادة الناصرية كانت تعبر عن قانون ع ى دول ا الوصول إل ن

ذا  ر بشكل خاص عن ھ ا كانت تعب ة، وأنھ ذه الدول الوحدة أو دفع العمل الوحدوي بشكل فعال في وجھة ھ
إن  ذا ف ة، لھ ر الحدود اإلقليمي القانون ألنھا استقطبت بشكل فريد في التاريخ والء الشعب العربي العارم عب

م ھذا البحث لن يعرض ما قدمه عبد الناصر من خدمات لق د وأھ ى شيء أبع ل يقتصر عل ضية الوحدة، ب
درك  م ي وھو اإلشارة  إلى وجود قيادته في ذاتھا كأكبر قوة دفع وحدوي آنذاك، وإن العمل الوحدوي الذي ل
وى  ر واع لق اً غي الي حليف ة الوحدة، وبالت ة، عدواً لدول اه الوحدوي ھذا كان من ناحية موضوعية، رغم نواي

د الناصر عارض الطريق التي . ة والحتالل فلسطينالتخلف العربي، لإلمبريالي ادة عب ففي معارضته لقي
  .يمكن لھا إن تؤدي إلى الوحدة، الشرط األول في تحرير فلسطين التغلب على قوى التخلف واإلمبريالية

  
ا باإلشارة فقط أنني أكتفي ھن انون، ف اب في كت. بما أنه يستحيل في بحث كھذا التدليل تاريخياً على ھذا الق

اريخي " شخصنة السلطة في تجارب التاريخ الوحدوية" جديد بعنوان  ه بعرض  ت سأقدم الدليل العلمي علي
اب سيدل  ذه التجارب، الكت ع ھ عام لھذه التجارب يكشف بوضوح إن ھذا النوع من القيادة كان يرافق جمي

اأيضاً على اقتران ھذه القيادة بجميع التجارب الثورية، وھي تجارب كانت عا م نماذجھ الثورة -دة وفي أھ ك
ثالًً◌  ينية، م ورة الص ية، الث ورة الروس ية، الث ورة الفرنس ة، الث ً –األميركي ا ة أيض ارب وحدوي ه . تج أن

اذج  ام في النم سيصنف، من ھذه الناحية، جميع التجارب الديمقراطية الثورية في تاريخ الغرب منذ ألف ع
تانتية الديمقراطية الدينية في القرون) ١: (التالية  ة) ٢.الوسطى والحركة البروتس ة اليعقوبي ) ٣. الديمقراطي

ة ة الليبرالي يوعية) ٤. الديمقراطي ة الش تراكية) ٥. الديمقراطي ة االش ة، ) ٦.الديمقراطي ة النقابي الديمقراطي
اھيم  ادئ والمف رغم من إن المب ى ال ويدل كيف أنھا كانت كلھا تنتھي في قيادة مشخصنة  من ھذا النوع، عل

درة ال اس، وق ين الن اواة ب ة، واالخاء، والمس ة، والحري د الفردي ا وتؤك تي كانت تنطلق منھا كانت تتنكر لھ
يادة مصيره ى س ي بوضوح بعض األسباب الموضوعية التي كانت تفرضھا كظاھرة . الفرد عل ذا يعن ھ
  .مستقلة عن إرادة األفراد

  
ان . ، ويمكن للقارئ الرجوع إليه"يةمركز الدراسات العرب"ھذا الكتاب سيصدر العام القادم عن ولكن إن ك

ه يسمح باإلشارة  ة، فإن اريخ الوحدوي مجال البحث ال يسمح بعرض ظاھرة شخصنة القيادة في تجارب الت
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ة الفكر الوحدوي  ة حول طبيع تنتاجات العام م بعض االس إلى بعض األسباب التي تفسر ظھورھا، ومن ث
  .العربي

  
  :ھذه األسباب ھي

  
ةضرورة ا-١ ة والثوري ات الوحدوي ية للحرك ة الحس وز العيني داث . لرم ة تفسر األح ات االجتماعي النظري

الرجوع  يس ب ا، ول ربط بينھ ات موضوعية ت والظواھر االجتماعية السياسية بالرجوع إلى اتجاھات وعالق
ى إدراك. إلى قوى إرادية أو شخصية ر إل االً وأقرب بكثي وى تكون أسھل من اإلنسان  ولكن بما إن ھذه الق

ألنھا حسية، فإن الرجوع إلى قيادة مشخصنة في تفسير وضبط ھذه األحداث يكون في دوره أسھل واقرب 
  .إلى اإلنسان

  
كلھا  ي ش اھيم ف ار والمف اني واألفك ة المع ادة رؤي تطيعون ع اس ال يس و إن الن ك ھ ر ذل ذي يفس بب ال الس

  .م يعطونھا الوالء عندما تتجسد في صور حسيةالمجرد، أو باألحرى االكتفاء بصورتھا المجردة، ولھذا فھ
  

تمراً،  اً مس داً عقلي ي جھ ا اإلنسان يعن ع إليھ ادئ التي يتطل ات والمب الم المقاصد والغاي االرتباط الفكري بع
ادة اإلنسان ه ع وء ب ق . وممارسة دائمة للوعي، وھذا عبء فكري ين الم عن طري ذا الع اط بھ ولكن االرتب

رصور حسية أمر سھل ألنه  د فكري كبي غ اإلنسان . يقتصر على البصر والسمع وال يتطلب أي جھ د يبل ق
اً  ه شكالً معين في المستقبل قدرة جديدة في ممارسة الوعي ال يحتاج فيھا إلى ھذه الصور الحسية التي تعطي

انية التاريخي ه اإلنس ى اآلن من تجربت راه حت ا ن دل يحتاجه في والئه لمفاھيم ومبادئ يؤمن بھا، ولكن م ة ي
ة  بوضوح على ضرورة ھذه الصورة كي يمكن لھذه المفاھيم والمبادئ إن تتحول إلى قوة اجتماعية تاريخي

  .كبيرة
  

كل  ا  واضحة للشعب بش ة، ويجعلھ ة معين ات مرحل يم واتجاھ ل ق وري يلخص ويمث دوي والث د الوح القائ
  .يستحيل عن طريق العرض العقالني والدليل العلمي

  
م ھذه التجارب أو ال ة إن يعطوا والءھ اس عام ه كي يمكن للن دل بوضوح أن وحدوية والثورية التاريخية ت

د وا بقائ ب إن يرتبط رة، يج ية كبي ة قض ي خدم وھا ف اتھم ويكرس ن طاق فوا ع ي، إن يكش ز، -الحماس رم
ه . يشخصن المطامح والتطلعات التي ينشدونھا ويتجاوزون بھا واقعھم ه وإمكانات الشعب يتحرك بكل طاقات

ية، إذ  . ما يوفق إلى رمز من ھذا النوععند كل ارتباط بوحدة اجتماعية سياسية كبيرة يحتاج إلى رموز حس
در . " فكرياً محضاً ومسألة مجردة، وھذا ما ال يستطيعه، ويأباه الناس. دون ھذه الرموز يصبح االرتباط بق

ذاتي أو الرمزي في ما يزيد حجم الوحدة االجتماعية السياسية التي ندرسھا، بقدر ما تزيد  أھمية العنصر ال
  ".الدمج. …عملية 

  
ذي يحتاجه  اعي أو التجاوب االنساني ال دماج السياسي واالجتم ا، االن الدولة ال تستطيع إن توفر، في ذاتھ

  .الفرد، ألنھا بعيدة جداً عنه، عالقتھا به عالقة غير مباشرة وذات طبيعة مجردة
  

ة والمنظمَّ ادة المنظمِّ اب القي ة في غي د تكون رھيب ر من انتفاضات، ق ى أكث تياء الشعبي إل ؤدي االس ة ال ي
ر  ى تغيي االنفجار والقوة، ولكنھا تكون مؤقتة وعابرة، ينفس فيھا الشعب مشاعره المكبوتة دون إن تؤدي إل

اعي ام االجتم ذري للنظ دة، . ج رد الوح عب المتم اء الش رورية  إلعط ون ض وع تك ذا الن ن ھ ادة م قي
د. والنفس الطويل االستمرارية ى القائ ل -ولكنھا كي تقوم بھذا الدور، تحتاج ھي األخرى إل ذي يمث الرمز ال

  . للناس ھذه الوحدة الثابتة في صور حسية ملموسة
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القول إن ھذه السمة تقتصر على المجتمعات القديمة فقط قول ال يتميز بأي قدر من الموضوعية، ألن نظرة 

ديث، ابت ر الح ى العص دة عل اءات واح وح إن والءات وانتم ف بوض ر، تكش ابع عش رن الس ن الق داء م
  .المجتمعات الحديثة تتمحور باستمرار في صور ورموز حسية

  
ى الفكر أو  درة عل ز بالق ل إن يتمي داً قب اإلنسان كان يتميز، كما يكتب بيرغر، بعينين طيلة احقاب طويلة ج

ة، الق وى الوعي المجرد، وفي العصر الحديث، عصر المطبع زال الصور الحسية أق راءة والدراسة، ال ت
  .بكثير من الكتب

  
اھيم  ة أو المف ورات الفكري ن التص دة م ة معق ياً لمجموع يالً حس يطية أو دل ورة تبس ي ص ز يعن الرم

ل في . االيديولوجية ية، ب ة أو السياس اة الثوري لھذا تلعب الرموز والشعارات دوراً أساسياً ليس فقط في الحي
ة في شخصنة " العقل اإلنساني يعجز، كما يظھر، عن . الحياة جميع مستويات ه العميق الھرب من غريزت
  "مفاھيمه الفكرية

  
واع الرموز  اً في استخدام شتى أن ه تاريخي ر عن ذات ھذا النزوع إلى شخصنة التصورات الفكرية كان يعب

طانيا، جرمانيا، ايطاليا أو رموز أننا نجد ھذا واضحاً في صور كالسيكية كبري. التي تجسد األمة أو القومية
ان" ميشال"البريطاني، " كجون بول"أخرى، اني، طماري ية، " األلم ام"الفرنس م س األميركي، أو من " الع

ديك " النسر" البريطاني، " األسد"ناحية أخرى، في  اني، ال دب"الفرنسي، " االلم ين"الروسي، " ال " التن
خ" الشبندر"فية، السال" شجرة الليمون"الصيني أو الوالشي،  ة كانت … االيرلندي، ال ذه الصور الرمزي ھ

  .تضفي على مفھوم األمة المجرد شكالً حسياً يستطيع إن يثير، أكثر من المجردات، المشاعر الحماسية
  

د الشخصية التي يمكن  شخصنة القيادة تعود إلى نقص في الوعي الفكري،  وھو نقص يتطلب صورة القائ
  .السياسية إلى مستوى  حقائق بسيطة مفھومة يمكن إدراكھا لھا إن تحول المجردات

  
ة والتصورات  دات الميتافيزيقي ن التجري ة م اة اليومي ى الحي رب إل و أق ة ھ وى شخصية أو إلھي ان بق اإليم

ادة . الذھنية إننا ال نحتاج إلى جھد فكري كبير كي ننقل إلى كائنات أخرى اإلرادة واألفكار التي نالحظھا ع
ا ي اإلنس رى ف ه إن ي داً علي ھل ج ن الس ا"ن، فم رى " أثين ة، إن ي ار األفالطوني الم األفك رى ع ن إن ي م

ا" تالين أو " مينيرف رى س ة، إن ي اھيم الكنتي رى المف رى المسيح من إن ي ل المجرد، إن ي رى العق من إن ي
  .ماوتسي تونغ من إن يرى الماركسية

  
رى إن  ان ي ولتير ك ال"ف ون األ" أبط انوا يخلق داع الماضي ك ق الخ ن طري ولھم ع دور ح ي ت اطير الت س

  .والكذب، وأن جان دارك نفسھا مثالًً◌ كانت تزور األعاجيب
  

ك  يم ذل ال شك أننا نجد بين أبطال الماضي من كان يحاول متعمداً خلق ھذا النوع من األساطير، ولكن تعم
ا، خطأ فادح ألن السيادة التاريخية التي مارسھا ھؤالء ال يمكن إن تجد تفسي راً لھا في الكذب والخداع، وأنھ

ادئ التي  ة للمب رن بالصدق واألمان كي تظھر وتتغلب على الصعوبات الھائلة التي تعترضھا، يجب إن تقت
  .يدعون لھا

  
ى  دعو ھؤالء إل ان ي ذي ك " اختالق"الناحية األخرى المھمة التي يھملھا تفسير من ھذا النوع ھي السبب ال

ولھم  اطير ح باب… األس ر األس ذا التزوي ى ھ دعو إل ت ت ي كان ذه … الت دالً إن ھ نا ج ى إن افترض حت
  .األساطير كانت متعمدة، فإن ذلك ال يفسر انتشارھا، قبولھا واإليمان بھا
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دل  ا ي د، مم د موت القائ تد بع عند مراجعة ھذه األساطير نرى أنھا في كثير من األحيان كانت تتبلور أو تش

  .د إلى التربة االجتماعية النفسية التي تنشأ فيھابوضوح إن أسبابھا البعيدة تعو
  

ادة المشخصنة"أسطورة  ادة " القي ارس ع ذي يم ام ال ال النفسي الشعبي الع ى من الخي ع بالدرجة األول تنب
ة ومن المشاكل . المبالغة في كل شيء، ومن المبالغة ينتقل إلى تبسيط كل شيء روق الدقيق ر من الف إنه ينف

رد والقضايا المعقدة، أ ما األحداث الكبيرة المتشعبة الجذور والتركيب فتصبح في يد ھذا الخيال من صنع ف
  .أو بضعة أفراد

  
رع  ا، ويتف دافع عنھ ا، ي ذيھا، يقويھ اً يغ باإلضافة إلى ھذا المصدر العفوي التلقائي، نجد مصدراً آخر واعي

ة مصالحھممن جھود وأعمال أفراد يرجعون إلى األسطورة كأداة في إضفاء الشرعية  ادتھم وخدم . على قي
  .ولھذا فھم يضخمونھا ويزيدون من بريقھا

  
أداة  ا، ك ثم ھناك، من ناحية ثالثة، النتاج الفكري أو األدب الذي يعتمد األسطورة، يبلورھا، يوسعھا ويعمقھ

  .في التعبير عن مطامح وتطلعات خاصة أو عامة
  
ات -)٢( اطر واألزم ى المخ رد عل لطة ك ز الس د. تركي تمرار إن  عن رى بوضوح واس اريخ ن ة الت مراجع

د  د قائ زة في ي د سلطة مرك ة كانت تعتم المجتمعات التي كانت تجد نفسھا محاطة بأزمات ومخاطر طارئ
الحرب تشكل أھم ھذه األزمات والمخاطر، وتتطلب، أكثر من أي عمل آخر، درجة . واحد في ردھا عليھا

أكثر القبائل بدائية، حتى . ا كانت تدفع إلى تركيز كبير للسلطةعليا من ضبط الجھود وتنظيم الطاقات، ولھذ
  .التي ال تعرف رئيساً أو قائداً في وقت السلم، كانت تفرز ھذا النوع من القيادة المركزة في زمن الحرب

  
في ثقافات ما قبل التاريخ نرى إن تلك التي ال تترك وراءھا آثار أسلحة وحصون، ال تكشف أيضاً عن آثار 

الر ة المعاصرة، نجد أيضاً إن . ؤساء وملوك في شكل مساكن وقبور تتميز عن غيرھ ات البدائي ين الثقاف ب
  .تلك التي ال تعرف أشكال السلطة التي يمارسھا قادة ورؤساء ھي تلك التي تعيش في حالة السلم

  
اطون ضدھا إل انوا الرومان في عھد الجمھورية كانوا يرتابون بأشكال السلطة الشخصية ويحت ى درجة ك

ا يجب . يجعلون قيادة الجيش في يد قائدين يقودانه بالتناوب ولكن في وقت الخطر، عندما يجب صنع كل م
ة  ى إن تنتھي األزم د واحد إل في تحقيق النصر، كانوا يلغون ھذا الترتيب ويعطون سلطة غير محدودة لقائ

  .ويزول الخطر
  

ى خطر أو احتمال وقوع الحرب، وليس فقط الحرب ا ه إل ذي يتعرض ل ادة المجتمع ال دفع ع ان ي لفعلية، ك
ه،  تعداد ل ي االس وع يعن ذا الن ن ھ راً م د، ألن خط د واح ة لقائ لطة مھيمن ي س كل يعط وره بش يم أم تنظ
ى إذا وقعت الحرب  ال، حت واالستعداد له يعني تعبئة وتنظيم ما يتوفر من قوى وإمكانات بشكل سريع وفع

  .يكون المجتمع مستعداً لھا
  

ا،  ليس من قبيل الصدفة، في الواقع، إن يكون ظھور النظام البرلماني التمثيلي إلى الوجود كان في بريطاني
ة  ا مؤون ة وفرت عليھ ة جغرافي ا عزل ذي أعطاھ رة، ال ا كجزي ى وجودھ وذلك ألنه يرجع بشكل خاص إل

م  األسطول. االعتماد على جيش كبير يمارس دوراً كبيراً في الدفاع عنھا وحمايتھا الذي كانت تعتمد عليه ل
  .يكن، وال يستطيع إن يكون، أداة في االستيالء على السلطة والتحكم في السكان
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م تكن  دان التي ل ى واالستمرار دون انقطاع فقط في البل ال إل ھذا النظام البرلماني التمثيلي استطاع االنتق
ا تحتاج، وللسبب نفسه، أي عزلتھا الجغرافية إلى جيوش كبيرة في ا وحمايتھ دفاع عنھ دان . ال ى في البل حت

ة، نجد إن الحرب كانت  ة عريق د قوي ا بتقالي ز فيھ ذي يتمي ي ال ذا النظام التمثيل االنكلوسكسونية، مسرح ھ
ة يس الجمھوري وزراء أو رئ يس ال د رئ ي ي لطة ف ز الس ن تركي ا م ة علي ى درج اً إل ؤدي دائم لطة . ت و س نم

تينات العسكريين في الواليات المتحدة في ا ام –لخمسينات والس ل لسلطة العسكريين في الع وھو نمومماث
ث روب  -الثال اع الح ي أوض ع ف د وتتس ة تزي ة الدول كل وسياس د ش ي تحدي كرية ف لطة العس دل إن الس ي

  ".الباردة"و" الساخنة"
  

وق الفرد ات والحق ى الحري ة في ليس من قبيل الصدفة أيضاً انتشار االيديولوجيات واألنظمة التي تدعو إل ي
ة . القرن التاسع عشر بعد انتھاء الحروب النابليونية ة الطويل ك المرحل ى كون تل ر إل السبب يرجع بقدر كبي

  .كانت مرحلة سلمية فريدة
  

 "يھزمون األمراء الغير اقطاعين"الثورات أيضاً ذات صلة وثيقة بالسلطة المركزة، وھي تالزمھا مالزمة 
)K.w.dutschetal,theintegration of political communities lippincott.1964.p.195 (

والءات  تبدالھا ب ة واس اوز والءات تقليدي ي تج اريخ ف ر الت ائل عب م الوس ن أھ ت م ادة المشخصنة كان القي
  .وانتماءات جديدة

  
وفر  ا ت ر والتشتت ألنھ وى التبعث وة مضادة لق وع تشكل ق ذا الن المشاعر الكبيرة التي تستقطبھا قيادة من ھ

  .ة مركزة تتبلور فيھا وحولھا ھذه المشاعر التي تتجاوز االنتماءات التقليديةقاعد
  

ل  دة تمث ة جدي ة قومي دة تتركز في دول ة جدي ة والءات قومي ى إقام ثالًً◌ إل ورة م في العالم الثالث تحتاج الث
ى . الشعب ككل دور عل ة التي ت والءات التقليدي دة يتعارض مع ال والءات الجدي ذه ال اءات ولكن بناء ھ انتم

دة .. الخ.طائفية) )ethnic(عائلية، قبيلية، محلية، لغوية، أتينة  والءات الجدي القيادة المشخصنة تجسد ھذه ال
  .وبذلك تساعد على تحقيقھا

  
مجتمعات العالم ھي مجتمعات زراعية تقليدية وھذا يعني تعدد الوالءات واالنتماءات الجزئية التي ال تترك 

ة التي ينتمي  مكاناً يذكر لوالء عام للمجتمع ككل ھذا الوالء العام الثالث تقريباً نجد إن الوحدات االجتماعي
لذلك كان دمج ھذه األخيرة في . إليھا الناس والوالءات التي يعنونھا، ھي وحدات ووالءات محدودة ومحلية

ة التن ه طور التحديث وعملي ى المھمات التي تجاب ة من أول وطن واألم ة االقتصاديةأشكال تمتد إلى ال . مي
ه ور المشاعر نفسھا في ى دمج شعوري يبل تم، إل ادة المشخصنة . ولكن ھذا الدمج القومي يحتاج، كي ي القي

ورة  ذه البل دث ھ اعر إن تح ف ومش ن عواط تقطب م ا تس تطيع بم ر، وتس ذا التغيي ز لھ دور الرم وم ب تق
  .الشعورية في القالب الجديد

  
اءات الشعب  ن انتم دة، ولك ة الواح ة والدول دة العربي ة والوح ادي بالقومي د نن ق بوضعنا، ق ا يتعل ا، فيم أنن

زال . العربي ال تزال أساسياً غير قومية ذا الشعب ال ت فاالنتماءات التي تحد سلوك األكثرية الساحقة من ھ
ومي المشكلة األولى التي تواجھن… محلية، عائلية، قبيلية، طائفية، الخ وعي الق اء ال ا في ھذا الصدد ھي بن
  .القيادة المشخصنة كانت حتى اآلن على األقل شرطاً أساسياً لذلك. الواحد والوالءات التي تتفرع منه

  
ة  ادة واألنظم لطة الق ى س و عل زة تعل لطة مرك ى س ه إل ق وحدت ي تحقي اج ف ر يحت زأ المبعث ع المج المجتم

ل . لسلطة األخيرةالمحلية، وتستقطب والء عاماً ضد ھذه ا تيوارت مي ه " في ھذه الناحية يكتب جون س بأن
ن دون إن يعرف  ه، ولك ة وجيران ع الطبيع ى الشجاعة بصراعات م ل لشعب تمرس عل ن المحتم يس م ل

ا(الطاعة المستقرة الثابتة لسلطة عليا، إن يحصل على ھذه العادة  ة ) أي الطاعة لسلطة علي في ظل حكوم
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رده المتقلب إن جمعية. جماعية تمثله المجتمع المجزأ يعجز ". تمثيلية تمثل أجزاءه المختلفة تعكس فقط تم
ة   ة محلي ا تمارس ديمقراطي عن تحقيق وحدته بطريق ديمقراطية، حتى وأن كانت الوحدات التي ينقسم فيھ

ا السياسية إن تتحد ف. " فعالة ذرات أو الخالي ذه ال ه ھ اريخي استطاعت في ان إنني ال أعلم بأي حقل ت ي كي
  ".واحد، أو إن تتعلم بأن تكون شعباً واحداًً◌ دون خضوع سابق لسلطة مركزة تشملھا جميعھا

  
تبدالھا ) وبالتالي الثورة(الوحدة -)٤ ابقة واس ة الس ات السياسية االجتماعي تعني إلغاء األنظمة والقيم والعالق

ل. بأنظمة وقيم وعالقات جديدة ى س ال المجتمع يحتاج في ھذه المرحلة إل ذي يرافق االنتق راغ ال طة تسد الف
القيادة المشخصنة  تمارس ھذا الدور إلى إن تتم إقامة ھذا النظام، استقرار قواعده، وانتقال . إلى نظام جديد

ھذه القيادة تصبح شبه نظام في ذاتھا، ألنھا . عندما يتم ذلك تخسر ھذه القيادة ضرورتھا وتزول. الوالء إليه
رجم . في توحيد القوى الجديد تشكل آنذاك أھم عنصر ة والمت دة الثابت ل للسلطة الوحي ا تظھر كممث وبما أنھ

  .الوحيد لتفكير ايديولوجي جديد، فإن الوالء يتركز عليھا
  

وين  زال في دور التك ه ال ي ر ألن ى ضعف كبي ه عل النظام الجديد الذي تحاول الثورة خلقه ينطوي في بدايت
ا ي الي بم ز بالت و، واليتمي اتهوالنم ه ومؤسس يم أجھزت ي تنظ دة وشرعية ف ن وح ه م اج إلي ادة . حت ود قي وج

  .مشخصنة تجسد آمال ومقاصد الشعب يعوض عن ھذا الضعف ويضبطه إلى إن يتم البناء الثوري الجديد
  
ة -)٥ ا سلطة معنوي ى من يقودھ ا يضفي عل إن نجاحھ الثورة تعني موانع  وصعوبات كبيرة ھائلة، ولھذا ف

ه  كبيرة، القيادة ر لثورت ه(المشخصنة تعبر في ھذه األوضاع عن حماس الشعب الكبي زازه )أو لوحدت ، اعت
  .بھا وبمنجزاتھا، واعترافه بخدمات القيادة الكبيرة في قيادة ثورته

  
ا -)٦ اد بفرادتھ رة، ينمي االعتق ى أو تجاوز أزمات كبي االعتياد على قيادة معينة يتم في إطارھا التغلب عل

ى وتفوقھا، وبأن  الي إل ؤدي بالت ه شرعية خاصة، وت القائد يعتمد صفات وإمكانات غير عادية، تضفي علي
  .شعور من التبجيل، والرھبة،والوالء الكبير له

  
ق شخصيتھم  الناس يشعرون عادة برھبة كبيرة أمام قوة وعظمة األمة أو الثورة، ويميلون بالتالي إلى تعمي

ةوتقويتھا عن طريق دمجھا بالشخصية الجما ا . عي ي مجرد، وبم ذه الشخصية تصور ذھن ا إن ھ ولكن بم
م  اس يعطون والءھ إن الن د، ف ا صورة القائ أتي في طليعتھ أنھا تعبر عن ذاتھا عادة برموز حسية مادية، ت

  .لھذا الرمز في نزوعھم إلى دمج ذاتھم في الذات الجماعية
  
ى-)٧ أفراد، إن يصلوا إل تطيعون، ك ذين يس راد ال م األف ون ھ رى  قليل ة كب ازات إبداعي ا أو إنج ة علي مكان

ك . يعتزون بھا رة، ألن ذل ادة الكبي ق القي ديلي عن طري ك بشكل ب ولكنھم، من ناحية أخرى، يستطيعون ذل
ة  ة ذاتي يولد فيھم شعوراً بالمشاركة في منجزاتھا ونجاحاتھا وفي النفوذ الذي ينتج عن ذلك، فيشعرون بقيم

  .ئد أو الدور الذي قام بهعن طريق اقتران اسمھم باسم القا
  

رتبط باألوضاع التي تحيط  باإلضافة إلى ھذه األسباب التي تفسر مباشرة ظھور القيادة المشخصنة ألنھا ت
رع من  ا ال تتف ر مباشرة ألنھ ا كأسباب غي بھا عند ظھورھا، ھناك أسباب أخرى عامة يمكن اإلشارة إليھ

  "ب ھيأھم ھذه األسبا. األوضاع الخاصة التي ترافقھا
  
ائله،  -)١ ار وس الميول االتكالية، فأشكال السلطة المختلفة ال تعتمد نھائياً في وجودھا على الصنف أو احتك

اعي النفسي ة متجذرة في وضعھم االجتم اس . بل على ما يميز الناس عادة وبشكل عام من ميول اتكالي الن
د ذ ا بشكل يمنحون، بسبب ھذه الميول، إمكاناتھم ووالئھم للقائد، وبع ك، ينبھرون بسلطته ويخضعون لھ ل
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 ً داً . "عفوي تقريبا وا قائ م  -معظم الناس يشعرون إن السياسة قضية صعبة، وأنه من األحسن لھم إن يتبع أنھ
  "دون إن يصبح العمل السياسي الجماعي صعباً أو نادر الحدوث… يشعرون بھذا غريزياً ودون وعي

  
ا السو ادة نظر في بين أھم النتائج التي وصلت إليھ ه من إع ا أحدثت سيولوجيا السياسية في الغرب، نجد م

ي ائن عقالن ة للناخب كك ي . الصورة التقليدي اً ف ار مدروس ارس اختي ائداً إن الناخب يم اد س ان اعتق د ك فق
ولكن السوسيولوجيا السياسية . اقتراعه، وأن قراراته تأتي نتيجة تفكير متأن في القضايا التي يقترع حولھا

ة كشفت  ل الحمل ه قب ورت في اً لمواقف تبل ى االنتخاب تبع رة إن الناخب يتجه إل ود األخي بوضوح في العق
  .االنتخابية نفسھا، وأن االنتخاب ھو، في الواقع، تقليد يتبعه وليس قراراً حراً يقوم به

  
ابية وما توفره ھذه السوسيولوجيا كشفت ليس فقط عن قلة الناخبين الذين يغيرون رأيھم نتيجة الحملة االنتخ

االة … من مناقشات ودراسات ووقائع، الخ ا من الالمب ل أيضاً عن درجة علي أو من بين انتخاب وآخر، ب
رد بشكل مستقل "السبب ھو إن ، بين الناخبين ، وأن ھؤالء يجھلون القضايا التي يقترعون عليھا ر الف تفكي

  ".ھو دائماً متعب أكثر من تفكيره عبر عقول اآلخرين
  
ية ھ-)٢ ة، سياس ة، فكري ة، إيديولوجي اذج اجتماعي ى نم الرجوع إل ادة ب الرجوع ع ادة ب دد ع رد تتح ة الف وي
اعي . تقترن بھا… الخ دة واألزمات ومراحل التحول االجتم ة في األوضاع المعق زداد أھمي ذا العامل ي ھ

قتران بنماذج تساعده السريع حيث يحتاج الفرد إلى ھوية جديدة، فيعمل على تقييم ذاته، مركزه وموقفه باال
اس . على اختيار ذاته وتحديد سلوكه دة من الن ين العدي دفع المالي وذ ي القائد الذي يتمتع بدرجة كافية من النف

ة . إلى تقليد أفكاره وإھماله القائد الثوري الكبير يعطي الناس االتجاه أو الدليل الذي يحتاجون إليه في مرحل
  .ى، الوالء ال يكون آنذاك واجباً فقط، بل حاجةضاع فيھا وغمرتھا البلبلة والفوض

  
لوكنا، وفي بعض -)٣ د س ة في تحدي ات الفردي نا، نعي دور المقاصد والغاي ى أنفس أفراد إل ع ك عندما نتطل

ات ذه المقاصد والغاي ذ بعض ھ در من النجاح، وإن . األحيان ننجح، إلى حد ما على األقل، في تنفي ذا الق ھ
ة كان محدوداً، يحدد نمط ح اس عام يس من الغريب إن نجد إن الن ذا ل ا، لھ ا كلھ ل حياتن ياتنا، ھذا إن لم نق

اً إلرادة  اريخ انعكاس ون تحوالت الت الي يجعل ة، وبالت اإلرادة الفردي د"يربطون مجرى األحداث ب أو " القائ
  ".البطل"
  

لعلمي الذي يكشف عن القوى، االنتقال من ھذه التجربة النفسية الفردية اليومية إلى النقد الفكري أو الوعي ا
راً وطويالً ال  اً كبي اً فكري تقلة، يفرض تمرس ع المس االتجاھات والقوانين العامة التي تسود موضوعية الواق

  .يتوفر عادة إال بشكل محدود
  

اً  الناس يجھلون عادة القوى الموضوعية العامة التي تؤثر في سلوكھم الفردي وتحدد إرادتھم، فيميلون غالب
  .العتقاد بأنھم يتميزون بارادة حرة طليقة في تقرير أعمالھم، ويعزون بالتالي إرادة ھائلة إلى قادتھمإلى ا

  
راض  ى االفت ل إل ة، نمي عندما نجھل القوى واألسباب العامة التي تحدد اآلراء والمواقف السياسية المختلف

ھنا نجد . القائد إن يكتب عليھا ما يشاءبأن الذھنية العامة أو حركة التاريخ ھي بمثابة لوحة بيضاء يستطيع 
دور  داً مع ال تالءم أب سبباً من أھم األسباب التي تدفع الناس إلى إعطاء القائد أثر كبيراً مھماً في التاريخ ال ي

  .الحقيقي الذي يمكن له إن يقوم به
  

م األسباب التي تفسرھا ذه ھي أھ ادة المشخصنة، وھ متأصل في  فالظاھرة عنصر. ھذه ھي ظاھرة القي
ذه  ا ھ رع من األوضاع الموضوعية التي تكشف عنھ ة، واألسباب تتف ة والثوري اريخ الوحدوي تجارب الت

ه . التجارب ه، ال يمكن تجنب اً يفرض ذات ادة المشخصنة تشكل قانون ھذا يعني، مرة أخرى، إن ظاھرة القي
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وريو(ولكن الفكر الوحدوي العربي . وتفاديه في حركة وحدوية وثورية فعالة الي الث اً عن ) بالت ان غريب ك
ھذا يعني، من ناحية ثانية، إن قيادة عبد . إدراك ھذا الواقع، النمط الفكري أو المنھج العلمي الذي يؤدي إليه

ة الوحدة ه تحقيق دول ياً ال يمكن دون . الناصر في نھاية الخمسينات وعبر الستينات، وفرت لنا شرطاً أساس
ادة من ذل ا، راحت ولكن بدالً من اإلف ة نحوھ ة فعال اذ خطوات إيجابي ة أو في اتخ ذه الدول ك في تحقيق ھ

النتيجة كانت  . تحارب ھذه القيادة، وتنشغل بمحاربتھا عن كل شيء آخر" الوحدويين"قطاعات كبيرة من 
  .إضاعة فرصة التاريخ الحديث الوحيدة التي توفرت لنا في تحقيق الوحدة

  
ي  ة الت ا إن الدراسات الوحدوي اھرة بم ة للظ ة جامع ى دراس د عل ن أو تعتم رع م ى اآلن ال تتف رت حت ظھ

الوحدة، أي إن " سوسيولوجيا"الوحدة حلت محل " أخالقية"فإن . الوحدوية، أي لتجارب التاريخ الوحدوية
لفاً عن الطريق التي  ا أو " يجب"األفكار التي نتصورھا س ا حلت محل الطريق التي تتبعھ ؤدي إليھ إن ت

  .العملية الوحدوية في االنتقال من حالة تجزئة إلى حالة وحدة كانت تتبعھا
  

ق  ا يتعل اجز، فيم ه ع ادة الناصرية، أن ن القي ه م ي موقف اًً◌ ف ى اآلن، وخصوص ل حت دوي دل ر الوح الفك
  .بالطريق إلى الوحدة، عن التمييز بين عالم الشعر وعالم الواقع الموضوعي

  
تطيع إن  ر يس و فك ي ھ دوي العلم ر الوح والت أو الفك دد التح اص ويح عه الخ ه أو وض ى زمان دم عل يتق

ة من . احتماالت التحول التي سيتعرض لھا ة جامع ولكن كي  يستطيع ذلك يحتاج إلى نظرية وحدوية علمي
  .النوع الذي أشرنا إليه

  
ا د الطريق إليھ رار وتحدي ألة األساسية والحاسمة ھي إق إن المس ة واحدة، ف ى تحقيق دول ع إل  .عندما نتطل

ذه  تقلة وأن ھ نھج علمي، بموضوعية مس دعاة م وءمن ك ا ت ز، كم ولكن إن كانت الظواھر االجتماعية تتمي
ة  درس الكيفي ق، إن ن د الطري الموضوعية تعبر عن ذاتھا باتجاھات أو قوانين عامة، وجب علينا، عند تحدي

اريخ ر الت ا عب ق فيھ ت تتحق ي كان ذ. الت ة، إن ھ ذه الدراس ة لھ د، كنتيج دما نج ت تكشف عن ق كان ه الطري
ة ود أو العملي ا الجھ وفر ) process(باستمرار، مثالًً◌، عن قيادة مشخصنة ترتبط بھ دما تت ة، وعن الوحدوي

اھير  لنا قيادة من ھذا النوع تستطيع إن تكون رمزاً يجسد القصد الوحدوي، وتستطيع استقطاب والء الجم
الي  عبر الحدود القطرية، وجب العمل معھا وليس معاداتھا، ادة للوحدة نفسھا، وبالت ألن معاداتھا تكون مع

ا صنعه . لقاء موضوعياً مع االحتالل واإلمبريالية اللذين يحوالن باستمرار قتل ھذه الوحدة ذا بالضبط م ھ
  .خصوم القيادة الناصرية

  
زع من الع تقبل، قصده ھو إن ينت الم العلم يحاول دراسة الماضي وما يكشف عنه من نظام كي يحدد المس

ررة ة المتك ه االنتظامي ذي يواجھ ا))  repetitive regularity( الموضوعي ال ي ينطوي عليھ ام . الت الع
يعني بالتالي، فيما يتعلق بموضوعنا، النظام الذي ينطوي عليه مجرى العملية الوحدوية، أي حركة االنتقال 

  .من حالة تجزئة إلى حالة وحدة
  

اعي و اك شيء مريب في كل فكر اجتم ي،ھن الفكر الوحدوي العرب ه -سياسي ك وخصوصاًً◌ في مقاومت
د الناصر ك  -لقيادة عب ذي يعالجه، ألن ذل اع حول الموضوع ال اريخ وظواھر االجتم د تجارب الت ال يعتم

ات قصيرة  زوات، ورغب ية عارضة، ن ؤثرات سياس ة، م االت  آني ة، انفع ارب ذاتي وحي بالخضوع لتج ي
اريخ مقاومة ھذا الفكر لقيادة عب.النفس ا  تجارب الت وانين التي تكشف عنھ د الناصر كانت ، في ضوء الق

  .الوحدوية، نثراً شعرياً، عبارات منمقة، وأحكاماً أخالقية
  
  



http://al-taleaa.net 
١٠

وانين أو  ة ليست ق ام األخالقي يالً، واألحك ة ليست تحل ارات المنمق اً، والعب يس علم عري ل ر الش ن النث ولك
ا  اتجاھات موضوعية، ھذا الفكر كان في النتائج ق منھ التي ترتبت عليه وفي المواقف التبشيرية التي انطل

 ً ا راً رجعي ان . فكراً رجعياً ألن كل فكر يقاوم القوانين الموضوعية لعملية اجتماعية تاريخية يكون فك ذا ك لھ
ة "الفجل"ھذا الفكر يماثل  ة تستر عقلي ة رقيق ، أحمر من الخارج وأبيض من الداخل، ثوريته قشرة خارجي

ة، ة  متخلف الي رجعي اھرة . وبالت ة الظ تج عن دراس ذي ين وع ال ذا الن ن ھ ة م ة علمي ة وحدوي اب نظري غي
ة،  ى ردود فعل انفعالي ه صاحبه إل اكناً فينساق في اً س ي انحراف الوحدوية في تجارب التاريخ الوحدوية، يعن

ا ذي يستطيع إن ينظمھ ل ال دخل العق د يجره .  إلى االستجابة لحوافز آنية ومحرضات عاطفية دون ت ذا ق ھ
  .ليس فقط إلى أخطاء وانحرافات غير مقصودة، بل إلى االنتھازية وحتى الخيانة الواعية

  
ذا  ات ھ ع، إن تنفصل عن إمكان ة في الواق المفاھيم النظرية والسياسة ال تستطيع، إن أرادت إن تكون فعال

رتبط  ما نرغب في تحقيقه. الواقع، االتجاھات والقوى العامة التي تحدد سيره دما ي يمكن له التحقق فقط عن
تيعابه ه واس اح ل ا يجب إن يكون.بما يمكن للواقع  المتحول المتحرك االنفت ارة " ط م رتبط، بعب يجب إن ي

ـ  ون" أخرى، ب ن إن يك ا يمك ة"م ة معين ي مرحل دة ف وى جدي ن ق رزه م ع إن يف ن للواق ا يمك ة . ، بم الحري
ى  تتطلب الممارسة الحرة للعقل أو القدرة على اريخ عل وعي للحدود التي يضعھا الت ار ولكن مع ال االختي

وعي . ھذه الممارسة ط، ولكن ب العقل الحضاري الحديث ال يجد ميزته ومعناه بإيمان غير محدود بالعقل فق
 ً   .حاد للحدود أيضا

  
دما تكون شعائرية -األفكار والمفاھيم السھلة اً عن اً  -وھي سھلة دائم ق وھم ا تخل حول تكون مضرة ألنھ

ى اآلن من  -"األخالقي"الفكر . سھولة تحقيق الوحدة أو المقاصد الثورية ياً حت ان أساس والفكر الوحدوي ك
وع ذا الن ات  -ھ ى رغب رد عل ائع تتم ي إن الوق حة وھ يطة الواض ة البس ة العلمي ل الواقع ل أو يتجاھ يجھ

ة اإلنسانية، وأنھا ليست طيعة لھذه الرغبات، وأنه الوقائع تتمرد على الر ا ليست طيع غبات اإلنسانية، وأنھ
ا  تنفارھا في خدمتھا، يجب، إن نكشف أوالً عن ديالكيتكھ ا استخدامھا أو اس ه إن أردن ات، وأن ذه الرغب لھ

  .الموضوعي وأن نعمل معه
  

اھيم تحاول . العمل الوحدوي ال يعني تصورات ومثالًً◌ تحاول اختراق الواقع اإلقليمي وتحقيق ذاتھا بل مف
د سير . الواقع في كيفية اختراقه وتطويعه إلرادتھا" رتستشي"إن  ى تحدي ادرة عل اھيم ق ذه المف فكي تكون ھ

  .الواقع، يجب على ھذا الواقع نفسه إن يكون متجھاً نحوھا
  

م  ذه األحزاب التي ل ة، يصنع نفسه دون ھ دة طويل ان، لم لقد قيل في أحزاب اليسار الفرنسي إن التاريخ ك
  …، ولكنھا منعت بعض األشياء من الحدوثتحقق شيئاً لوقت طويل

  
ى  ر عل ر بكثي ول يصدق أكث ه ق ه أن أن كان من الممكن قول ھذا في أحزاب اليسار الفرنسي فمما ال شك في

  .كثير من األحزاب التي قاومت القيادة الناصرية
  

ورة ال  ورة نفسھا، ألن الث ل الوحدة والث ل ھو قت تكون صحيحة نتيجتھا كانت تخريب العمل الوحدوي، ب
  .دون العمل دون دولة الوحدة كإطار لھا

  
ولي ار المتطرف أو الطف ن مخاطر اليس تمرار م ان يحذر باس ين ك ثالًً◌، . أن لين دا م ي البراف ال ف ي مق فف

اريخ  ر،  ٢١ت ارة صنع١٩١٨فبراي ان عب ب ب د  -، كت ي تردي ا، تعن ع إليھ ان يرج ي ك وري، الت الم الث الك
ن ر ع ة بصرف النظ عارات ثوري ي  ش داث، وف ين لألح ي منعطف مع ة ف وعية القائم اع الموض األوض

ا. الوضعية الخاصة التي تسودھا ذه . فالشعارات ممتازة، جذابة، ُمسكرة، ولكن ليس ھناك من أرضية لھ ھ
ا: "ثم يختم مقاله بما يلي. ھي طبيعة الجملة الثورية ا إن نقاومھ ة، علين . يجب إن نناضل ضد الجملة الثوري
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رة، يجب إن نقا ة الم ا بالحقيق إن " ومھا مقاومة مطلقة وذلك كي ال يمكن للناس في المستقبل إن يشيروا إلين
استطاعت مع األسف، في وضعنا، " الجملة الثورية"ھذه " جملة ثورية  حول حرب ثورية خربت الثورة

نا استخد و أحس ادة الناصرية التي ل ان إن تخرب الوحدة وبالتالي الثورة عندما قاومت القي ان باإلمك امھا لك
ين وصف . تحقيق الوحدة وري" إن لين ع الكالم الث ه " المتطرف"واليسار " منب ة"بأن د يتطلب "حك ، كجل

ة  ي إن الحك ذا ال يعن ى الحوافز، ولكن ھ ل وأعل الحك، ثم أشار بأن ھذا التشويه يبرز غالباً من أحسن وأنب
  .غير مؤذية

  
ر الح فاستخدام أكثر الشعارات تطرفاً، أكث ر المواق ارات بالغة، أكث ر العب ة، أكث اجر حدة فرازيولوجي " ن

ة " نقاء ال اإليجابي رز األعم ا وال يف وحدوياً، أكثر المفاھيم تبسيطاً للواقع، ال يؤدي إلى النتائج التي نتوخاھ
ما يستطيع ذلك ھو العمل الوحدوي الذي يستطيع تحقيق درجة عليا من تجاوب مع . التي تحتاجھا  الوحدة

  .لديالكتيك المستقل الذي يسود تجارب التاريخ الوحدويةا
  

ين  ات، ب ائع والرغب ين الوق ط ب ا،  يخل الفكر التبشيري يضفي على األشياء كما ھي األشياء التي يرغب فيھ
ا  ين م الواقع الموضوعي الذي نجابھه وبين القيم والمقاصد التي نتطلع إليھا، وبذلك يضيع الخط الفاصل ب

ة ال . يمكن إن يكون، وما يجب إن يكونھو كائن، ما  ع نظرة مطلق ى الواق ادة إل ذا الفكر ينظر ع بما إن ھ
ه  ة، فإن ة جامع ة علمي الكتيكي يتفرعان من نظري ة أو تكتيك دي تعرف التكيف معه عبر استراتيجية مرحلي

ة، و ه فريسة سھلة لالنتھازي ا يجعل اريخ، مم للخروج من يكون معرضاً دائماً إلى الخروج من مجرى الت
  .وعلى القضية الوحدوية نفسھا

  
دعوة وفي التصميم الحاسم،  ة ال ه في راديكالي الخوف من التخلف في مواقفه الثورية، من تقدم آخرين علي

اريخ " لعنة" ھذا الخوف كان يشك . ھو ما يميز الفكر التبشيري تحل بالكثيرين من الثوريين في تجارب الت
لموضوعي، تنكروا له بسبب ھذا الخوف، فكانوا يرفضون رؤية أكثر سمات الثورية الذين خسروا وعيھم ا

اوموا " اللعنة" الواقع وضوحاً، ولكن المأساة، فيما يتعلق بوضعنا، إن ھذه  لم تقتصر على الثوريين الذين ق
ذلك منعت ع ذه القيادة الناصرية، بل امتدت منھم إلى األمة العربية كلھا ألنھا منعت تحقيق الوحدة، وب ن ھ

األخالقية لقضية الوحدة ال " األمانة. " األمة األداة التي تستطيع بھا تحرير ذاتھا من االحتالل ومن التخلف
ذي يجب إن  وعي الصحيح ال الفكر أو ال ز ب ه يتمي ذه القضية، أو أن تعني إن صاحبھا يعرف كيف يخدم ھ

  .يتوفر له من ھذه الناحية
  

ار إن الفكر الوحدوي كان حتى اآلن يبدو،  دما نخت ا  نصبح وحدويين عن ول أنن ه يق ام، وكأن ه الع في طابع
ة . نكون وحدويين وليس عندما نحول الواقع الموضوعي في وجھة دولة الوحدة ة وحدوي فھويتنا تكون ھوي

ى تجاوز  ع الموضوعي إل عندما نحددھا كھوية وحدوية وليس عندما تدل أعمالنا على قدرتھا في دفع الواق
ؤمن . وحدةذاته نحو ال ا ون إنه يتراءى وكأنه يقول بأن كل ما نحتاجه في خلق دولة الوحدة ھو أن ندعو إليھ

  .بھا، أو إن نصف ھذه الدولة وليس أن نصنعھا
  

ا الحديث وھي  ا في تاريخن ة حلت بن ر نكب ان مسؤوالً عن أكب ھذا النوع من الفكر الوحدوي التبشيري ك
أنني أعيد ھنا ما ذكرته منذ بضع سنوات . صر في تحقيق دولة الوحدةعجزنا  عن اإلفادة من قيادة عبد النا

أن  ا، ب ة يؤرخھ ة الحالي ذه المرحل ى ھ دما يرجع إل تقبل سيكتب، عن في مناسبة أخرى وھو إن مؤرخ المس
ل  ه، ب دور في ذي ت ه، أو التخلف ال ذي يستمر علي أعظم نكبة حلت بنا لم تكن خسارة فلسطين، الضعف ال

ق قصورنا الفاضح  ك في تحقي تخدام ذل ا عن اس د الناصر الوحدوي، وعجزن ادة عب عن إدراك مغزى قي
  .الوحدة أو تحقيق خطوات كبرى نحوھا
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اده، ذكرت إن  ي وأبع ة التخلف العرب ي الكويت حول أزم دت ف دوة عق ي ن امين ف ذ ع ه من ي بحث قدمت ف
ھذه المشكلة ھي التي … !كثوم كيف يمكن للعقل العربي التحرر من عمرو بن: المشكلة التي تواجھنا ھي

  .تواجه الفكر الوحدوي بشكل خاص
  
  
  
  
  
  
   
   
   
  

    


