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إننا آدعاة منهج علمي في دراسة ظواهر االجتماع وأحداث التاريخ، نؤمن أو يفترض بنا إن نؤمن بأن 
الظواهر واألحداث تتميز، أوًال، بموضوعية مستقلة عن اإلرادة الفردية، وثانيًا، بأن هذه الموضوعية  هذه

  .....تكشف عن ذاتها في قوانين أو اتجاهات عامة تسودها وتوجه سيرها
  

ًا الفكر الوحدوي العربي آان بعيدًا عن هذا المنطلق العلمي، يعمل في دنيا غريبة عنه، فكان بالتالي فكر
تأمليًا تبشيريًا، ألنه أهمل، في أحكامه ومواقفه، الظاهرة الوحدوية، آما تعبر عن ذاتها في موضوعيتها 

إننا لسنا أول مجتمع يحاول االنتقال من حالة تجزئة إلى حالة . التاريخية، أي في تجارب التاريخ الوحدوية
وهي  –إلى المجتمعات التاريخية وحدة، وآان يجب على الفكر الوحدوي، إن صحت علميته، إن يعود 

التي حققت انتقاًال من الحالة األولى إلى الحالة الثانية، أو التي انتقلت فيها آيانات سياسية  –عديدة جدًا 
مستقلة إلى آيان واحد موحد، فيدرسها ويحاول إن يكشف فيها عن االتجاهات العامة الواحدة التي آانت 

االنتقالية الوحدوية، ومن ثم يعتمدها، يرجع إليها ويعمل بوحيها في ) process(تعيد ذاتها في هذه العملية 
بدًال من ذلك، آأن الفكر الوحدوي ينطلق، فيما يتعلق بالطريق إلى الوحدة، من . نضاله نحو الدولة الواحدة

  )).يمكن إن يكون((دون إن يربط ذلك بما )) يجب إن يكون((رغبات مجردة، مما 
  

آان فاشًال حتى اآلن في التسجيل وأحداث أية خطوة وحدوية ثابتة، ألنه آان فكرًا خاطئًا الفكر الوحدوي 
يعود خطأه إلى عجزه عن إدراك الموضوعية المستقلة، التي تميز العملية الوحدوية، أي عملية االنتقال من 

ي ضرورة هذا النوع من هذا الفكر لم يدلل، في الواقع، حتى اآلن، على أنه يع. حالة تجزئة إلى حالة وحدة
العمل الوحدوي يحتاج إذن إلى فكر وحدوي جديد يتميز، أول ما يتميز . اإلدراك، أو حتى وجوده ودوره

بنظرة شاملة للوضع اإلقليمي وآيفية تجاوزه نحو دولة الوحدة، وذلك في ضوء نظرية عامة جامعة 
  . لتجارب التاريخ الوحدوية

  
. ة تتحدد بقدر آبير، وفي بعض األحيان تتقرر، بنوع األسئلة التي تطرحهااألجوبة التي تقدمها أية نظري

اإلجابات الوحدوية التي آان يقدمها الفكر الوحدوي لم تطرح حتى اآلن السؤال األساسي الذي يمكن إن 
يؤدي إلى اإلجابة الصحيحة وهو آيف تنتقل مجتمعات مجزأة أو آيانات سياسية مستقلة عبر التاريخ من 

إن آانت الظواهر االجتماعية والسياسية تتميز بموضوعية مستقلة تعبر عن .. ة تجزئة إلى حالة وحدة؟حال
ذاتها في اتجاهات أو قوانين معينة، فما هي إذن االتجاهات أو القوانين التي آانت تكشف عنها هذه 

  .التجارب التاريخية الوحدوية؟
  

رية الثورية الكبيرة إلى دولة الوحدة دون إن تضيء طريقه العمل الوحدوي ال يستطيع إن يحقق قفزته الجذ
المستقبل العربي سيكون مجتمعًا جديدًا قويًا منيعًا، قادرًا ليس فقط . نظرية وحدوية علمية من هذا النوع

على مجاراة التاريخ بل على تقدمه وصنعه إن هو استطاع إن يتبلور في دولة الوحدة، أداة التعبئة 
ولكنه سيكون بربرية جديدة إن هو عجز عن تحقيق هذه الدولة، . ة موارده اإلنسانية والماديةوالتوجيه لكاف

ولكن هذه الدولة ليست حتمية تشتق من وجودنا آأمة، بل هي احتمال يحتاج، فيما يحتاج إليه، إلى عمل 
الفاعلية، يجب وحدوي فعال يستطيع إن يدفع نحوها ويحققها، ولكن آي يمكن لهذا العمل إن يمارس هذه 

  .عليه اعتماد نظرية موضوعية علمية تحدد الطريق إلى الوحدة
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الطريق الوحيدة إلى هذه النظرية هي الكشف عن االتجاهات الوحدوية الواحدة التي آانت تتكرر وتعين 

  .ذاتها في تجارب التاريخ الوحدوية
  

د الوحدوية عبر المجتمع المجزأ، يمثل أحد أي إقليم ترتبط به وتتمحور حوله الجهو –قاعدة  –توفر إقليم 
االتجاهات األساسية األولى التي آانت تسود هذه التجارب، مما يعني، بدوره، وجوب توفر إقليم من هذا 

  .النوع للعمل الوحدوي العربي إن أراد هذا العمل إن يكون فعاًال في نضاله نحو دولة الوحدة
  

القاعدة في عمليات التوحيد السياسي  –لبارزة على دور اإلقليم تاريخ فرنسا يوفر لنا أحد األمثلة ا
في القرون الوسطى نفسها آان المشرعون الملكيون يعلنون إن فرنسا هي الخليفة الشرعي لـ . التاريخية

آما وصفها قيصر، أي الرين، ) Gaule)) (غاليا((القديمة، وبالتالي من حقها المطالبة بحدود ) غاليا(
هذا المبدأ آان تقليدًا في السياسة الفرنسية الخارجية وجر أوربا إلى حروب آبيرة . بيرينيهواأللب، وال

  .عديدة
  

آان آنذاك يشمل فقط األراضي المحيطة بباريس، والتي آانت تجد حدودها في خمسة أنهر )) فرنسا((اسم 
حول هذه األرض . أو جزيرة فرنسا)) إيل دي فرانس((ولهذا آانت هذه األراضي تسمى . تحيط بها

القاعدة الذي  –آانت تقوم بدور اإلقليم )) إيل دي فرانس((تشكلت فرنسا الحالية، وآان ذلك ممكنًا ألن 
  .امتدت منه حرآة توحيد استمرت تعمل قرونًا عديدة بغية تحقيق حدود غاليا

  
لفة، آما إن القوى ضمن هذه الحدود أي حدود فرنسا الحالية، آان هناك عدد آبير من القوميات المخت

فقد آان هناك مثالًً تجمعات آبيرة من البريتون والباسك، ومجموعات . القطرية المحلية آانت قوية جدًا
فليمينكية وألمانية، آما آان هناك البروفنسال الذين آانوا يتكلمون لغة منفصلة، أقرب إلى القطالنية منها 

  .إلى الفرنسية
  

من إيل دي فرانس وتتمحور عليها آانت تجد باستمرار مقاطعات فرنسية  حرآة التوحيد التي آانت تمتد
ففي حرب المائة عام مثالًً، آان سكان الجنوب . تقف مع أعداء الفرنسيين وتحارب معهم ضد هؤالء

الغربي، وخصوصاًً سكان جاسكونيه، وجويانيه، مع الجانب اإلنكليزي بينما آان النبالء يقفون مع الجانب 
في المراحل األخيرة من الحرب وقفت أجزاء عديدة من الشمال إلى . وإن لم يكن ألسباب قومية الفرنسي،

  .جانب دوق بورغوندي الذي آان متحالفًا مع إنكلترا ضد حرآة التوحيد القومي في ظل التاج الفرنسي
  

لى مثال الوحدة آثير من المدن الفرنسية آانت تنجذب آنذاك إلى المدن البلجيكية أآثر من انجذابها إ
  .الفرنسية القومية في ظل ملك متحالف مع اإلقطاع 

  
آثيرون من المؤرخين يالحظون في هذا الشأن أنه لو انتصرت إنكلترا وبورغوندي في هذه الحرب، لكان 
أدى االنتصار إلى ظهور عدد من األمم المستقلة في األرض التي تتشكل منها فرنسا الحالية وخصوصاًً 

  .كا آبرى في الشمال، وأمة بروفنسالية في الجنوبظهور بلجي
  

هذا النزوع المحلي إلى االستقالل آان قويًا أيضًا في أجزاء أخرى من فرنسا، عندما حاول لويس الرابع 
عشر مثالًً آسب والء المقاطعات األخرى التي تتكلم الفرنسية، وآان النجاح الذي حققه في هذا السبيل هو 

فحيثما نجحت هذه السياسة، أي سياسة الدمج مع إيل . ك السياسية سياسة قومية توحيديةوحده الذي جعل تل
الهجوم . دي فرانس، توصف بأنها سياسة قومية توحيدية، وحيثما فشلت توصف بأنها سياسة ضم واعتداء

ش، فإنه أما ضم مقاطعات أخرى آمقاطعة اللورين أو الفران. على بلجيكا يعتبر اليوم اعتداء ال مبرر له
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يجد تبريره في ضوء مبدأ الوحدة القومية، ولكن سكان اللورين، والفرانش، آانوا ال يميلون إلى هذه 
  .الوحدة آنذاك، ولم يكونوا أقل ابتعادًا عنها من البلجيك أنفسهم

  
لحكومة سكان اللورين قاتلوا قتاًال شديدًا، وإن آان يائسًا ضد الفرنسيين، فقتل قسم آبير منهم، آما إن ا

الفرنسية فكرت، بسبب هذه المقاومة، بترحيل الباقين منهم إلى آندا، ولكن على الرغم من هذا فإن اللورين 
، أما مقاطعة فرانش، فإنها، بعد ثالثين عامًا من الوحدة مع فرنسا، ١٧٦٦لم تتحد نهائيًا مع فرنسا إال عام 

عريضة تطالب بالتحرر من ) peace of utrechte(قدمت إلى المؤتمر الذي هيأ صلح يوترخت 
وعشية الثورة الفرنسية التي حققت نهائيًا الوحدة الفرنسية، آان هناك بعض )) . العبودية الفرنسية((

  .األقاليم التي أرادت االعتراف بها آأمم مستقلة
  

آانت  على الرغم من إن فرنسا خضعت عبر قرون عديدة لنظام واحد مرآز، فإن ذآرى االستقالل السابق
ال تزال حية في عدة أجزاء من أراضيها في القرن التاسع عشر حيث رأينا حرآات عديدة تدعو إلى ثقافة 

حتى في النصف الثاني من القرن . خاصة وإلى استقالل ذاتي لهذه األجزاء، ويدعمها مفكرون معروفون
  .نيا والباسكالعشرين النزال نرى حرآات من هذا النوع، آالتي نشاهدها بين سكان بريتا

  
من هذا يتضح إن فرنسا، أعرق قومية في أوربا، تكونت عبر قرون عديدة من مئات من الوحدات 

إن طريقة تكوينها آأمة، آوحدة قومية، تعطينا، في الواقع، مثالًً واضحًا عن الكيفية التي آانت . اإلقطاعية
ن الحادي عشر، آان والء النورماندي، ففي القر: تتم بها عملية التوحيد في تجارب التاريخ الوحدوية

يترآز على دوق، مارآيز، أو ملك المقاطعة، وآان الفرد يشعر إن القتال أو .الباريسي، الفالندري، إلخ 
ولكن بعد بضعة . الموت في سبيل الدوق، المرآيز، الكونت، الذي يمثل المقاطعة واجب عليه القيام به

آيان جديد يدعى فرنسا، وأصبح واجب الفرنسي إن يقاتل ويموت قرون زالت هذه الوالءات، تحولت إلى 
  .في سبيل هذا الكيان الجديد، آما أصبح من الجريمة إن يقتل فرنسي فرنسيًا آخرًا

  
الدولة، ومنذ ذلك التاريخ حققت درجة  –بشكل خاص، أنموذج وحدة األمة  ١٧٨٩فرنسا أصبحت منذ عام 

ليد جعلت الكثيرين ينسون القرون العديدة التي احتاجت إليها في صياغة عليا من الوحدة في الثقافة والتقا
هذه الوحدة، وآأن الوحدة آانت متأصلة في مزاجها، أو يرون إن بناء وحدتها من مئات من الوحدات 

األمر . واألجزاء اإلقطاعية المتحاربة آان نتيجة محتومة وطبيعية، وبالتالي آان ال يمكن تفاديها وتجنبها
  )) .الميتافيزيقي((ذي يتخذ هذا المجرى ال
  

فالرغبات واألهواء الذاتية المختلفة، وحتى االحتياالت القانونية والصدف لعبت دورها في هذه العملية 
ولكن من الضروري التنبيه إلى أنه وراء جميع هذه األسباب التي شكلت جزءًا من هذه . التوحيدية الطويلة

اسيًا ضبطا ووجها هذه األخيرة في تلك الوجهة القومية الوحدوية، وأنه لوال العملية آان يقف عامالن أس
  .توفرهما الستحالت هذه النتيجة

  
الرمـز الذي يرمـز إلـيــها  –وثانيًا، القائد  –القاعدة  –هذا العامالن األساسيان آانا، أوًال، توفر اإلقليم 

  .ويشـخص هويتها
  

ترتبط برمز قوي للسلطة  –آكل عملية توحيدية أخرى في التاريخ  –ت العملية الفرنسية التوحيدية آان
ومن الممكن القول إن مفهوم سيادة رمزية تتجسد في شخص الملك لم تغب تمامًا عن مملكة . والوحدة

فرنسا حتى أثناء التفكك العام الذي ساد في القرون الوسطى، ولكن مع نمو سلطة الملوك بعد القرن العاشر 
قوة التاج الفرنسي، وقوي جدًا دوره التوحيدي، ليس بسبب نمو تلك السلطة فقط، بل أيضًا  نمت أيضًا
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بسبب نمو والء الشعب له، هذا الوالء استمر في الواقع، حتى الثورة الفرنسية، فكان الشعب يشعر حتى في 
  .ذلك التاريخ وفي المرحلة األولى من الثورة نفسها بوالء حقيقي لشخص الملك

  
، مارست دور ))إيل دي فرانس((الرمز آان يجد دوره في آونه ملك مقاطعة فرنسية، هي  –القائد  هذا

طريق هذه العملية آانت أساسيًا الطريق . القاعدة الذي ارتكزت عليه وامتدت منه عملية التوحيد –اإلقليم 
  .العسكري

  
قتها، ولكن هنا تجب أيضًا اإلشارة إلى القاعدة ودون مواف –فاألجزاء األخرى آانت تضم إلى هذه المملكة 

القوة وحدها ال تفسر عملية تداخلت فيها عوامل شتى تمتد من العامل االقتصادي، إلى العامل الدبلوماسي، 
  .إلى الحظ والخداع

  
  .القاعدة لهذه العوامل المختلفة هو الذي آان مسؤوًال عنها، عن وجهتها الوحدوية –توفر اإلقليم 

  
راحل هذه العملية التوحيدية الطويلة آانت طريق التوحيد تدين بالشيء الكثير لألجهزة اإلدارية في جميع م

. والقضائية والعسكرية والسياسية التي آانت تتشكل منها المملكة القاعدة في امتدادها إلى األجزاء األخرى
  .لحياة الفرنسية اليومية حولهافهذه األجهزة وفرت األرضية القانونية الواحدة التي يمكن تنظيم وتنسيق ا

  
المؤرخ يستطيع إن يقف عند ظواهر وعوامل وقوى أخرى عديدة متنوعة أسهمت ولعبت دورًا في عملية 
توحيد فرنسا، آعالقة التاج بالبورجوازية مثالًً، ولكنه سيجد نفسه، آيفما اتجه، أمام ظاهرة تعيد ذاتها 

مهيمن الذي مارسته إيل دي فرانس آقاعدة تنطلق منها وترتبط باستمرار، وهي الدور األساسي الرئيسي ال
الحادثة التالية تشف بوضوح عن هذا الدور التوحيدي . بها العملية الوحدوية، وأهمية التاج آرمز لها

  .الرمزي المهم الذي مارسه التاج باستمرار
  

ئها، صدر قانون يفرض تسجيل ، عندما انفجرت الحرب األوربية العامة بين الثورة وأعدا١٧٩٢ففي عام 
النتيجة آانت إن السلطات المحلية سجلت آأجنبي آل شخص لم يكن من أبناء . األجانب في آل بلدة وقرية

  .المنطقة المحليين
  

التزال تعطي والءها للويس  -ثمانون في المائة -، آانت أآثرية الشعب الساحقة١٧٨٩ولكن في عام 
التاج الفرنسي لعب نفس الدور الذي لعبته، مثالًً، عبادة اإلمبراطور . يةالسادس عشر آرمز للوحدة الفرنس

  .في اإلمبراطورية الرومانية
  

إيل ((القاعدة، أي لغة  -في هذه العملية التوحيدية لفرنسا، اضطرت األقاليم المختلفة إلى تبني لغة اإلقليم
  .، وإهمال لغاتها المحلية))دي فرانس

  
في آثير من التفاصيل واألمور عن تجربة فرنسا، ولكن لو نحن رجعنا إليها، بدًال  تجربة بريطانيا تختلف

  .من األخيرة، آأنموذج لعملية التوحيد السياسي، لوجدنا إن الخطوط األساسية والعامة واحدة
  

اعدة الق -القاعدة الذي تمحورت حوله وعليه وحدة إنكلترا، وإنكلترا آانت اإلقليم –واسيكس آانت اإلقليم 
من هذه القاعدة امتدت سلطة الدولة عبر حروب ضد ويلز، . الذي تمحورت حوله وعليه وحدة بريطانيا 

في بداية القرون الوسطى آان ما . واسكتلندا، وإرلندا، إلى إن تم توحيد الجزر التي تتشكل منها بريطانيا
ولكن واسيكس استطاعت . تحاربةنسميه بإنكلترا مجموعة آبيرة من الممالك واإلمارات المتخاصمة والم

هذا االتحاد آان يمكن إن ال يستمر وأن يكون . إن تحقق نوعًا من االتحاد بينها في القرن الحادي عشر
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مؤقتًا لوال الغزو النورماندي الذي أمن له االستمرار عن طريق إدارة مرآزة أعطتها وحدة قومية فعالة 
  .قبل أي مجتمع آخر في أوربا

  
، واونتر )Sohwyz(، شيفز )Uri(اد السويسري األولى تشكلت من ثالثة آانتونات وهي يوري نواة االتح

، تحالفت معًا ضد السلطة االعتباطية التي حاول ممارستها عمالء رودولف، )Unterwalden(فالدين 
ان سكان شيفز آانت قاعدة هذا التحالف األول ألن جميع سكانها آانوا أحرارًا بينما آ. ملك الهابسبورغ

إن الدور الطبيعي الذي قامت به شيفز في آل هجوم تقريبًا على . الكانتونين اآلخرين يخضعون للقنانة
عند موت رودلف حولت هذه الكانتونات تحالفها إلى . النمسا برر نقل اسمها إلى الكونفيدراسيون آكل

  .تحالف دائم ضد آل تدخل أجنبي
  

قت بعد، في أواخر القرن الرابع عشر، اتحادًا بينها، أو حتى الكانتونات السويسرية لم تكن قد حق
ولكن التحالف األول تطور فيما بعد إلى آونفيدراسيون، ومن ثم إلى اتحاد ذي . آونفيدراسيونا صحيحًا
  .ترآيب سياسي ثابت

  
دة لتجمعات أآبر أهم األسباب لهذا التطور آان االتحاد الفريد بين الكانتونات الثالثة األولى، الذي وفر قاع

هناك طبعًا أسباب أخرى ساعدت في خلق هذا االتحاد، منها مثالًً . واستطاع إن يستقطب األجزاء األخرى
إن الكونفيدراسيون آان رقعة جغرافية متصلة وحدت بين األقسام الريفية والمدنية، ومنها ضرورة التعاون 

الهابسبورغ، ومنها العمل التمهيدي الخالق المطلقة في متابعة حرب ظافرة ضد عدو مشترك متمثل في 
ولكـن لوال .. الذي حققته مملكة الهابسبورغ في محاولتها صنع إقليم واحد من المنطقة السويسرية، إلخ

قيــام اإلقلـيم ـ القاعــدة مــنالكانتونات الثالثة األولى، وتوفر آانتون شفيز آقاعدة لتحالف هذه األخيرة، لما 
  .تحقيق االتحاد السويسريآان من الممكن 

  
اتحاد آراغون وليون معها ثبت . فيما يتعلق بإسبانيا، نرى إن آاستيل آانت قاعدة حرآة التحرير والتوحيد

  .هذا الدور المحوري
  

، تاريخ سقوط قرطبة، وبين أواسط القرن الثالث ١٠٣١من أهم التطورات التي حدثت في إسبانيا بين عام 
. ، أصبح فرديناند األول ملكًا على آاستيل١٠٣٥في عام . ل بدور التحرير والتوحيدعشر، آان قيام آاستي

بعد عامين، وآنتيجة لحرب ظافرة، ضم ليون إلى مملكته، وفي حرب أخرى الحقة ضم نافار، مناطق 
هذه الحرآة التوحيدية الظافرة مهدت الطريق أمام خلفاء فرديناند في ضم األراضي . أخرى عديدة 

  .التي آان يسودها العرب األخرى
  

الوحدة األولى بين آاستيل وليون تعرضت لنكسات عديدة، ولم تتحقق بشكل دائم إال في القرن الثالث 
  .، في عهد فرديناند الثالث الذي تابع بنجاح سياسة التوحيد١٢٣٠عشر، عام 

  
في عهد فرديناند . بانيا آاستيل آانت تضم المناطق الوسطى والغربية، ولذلك آانت أآبر مملكة في إس

األول سادت القسم األآبر مما أصبح فيما بعد البرتغال، وغزت مملكتي طليطلة وإشبيلية العربيتين، وفي 
عهد فرديناند الثالث جعلت وسط وغربي األندلس مناطق آاستيلية، وفي عهد إيزابيال انتزعت غرناطة من 

  .لطتهاالعرب وأدخلت مناطق الباسك نهائيًا في دائرة س
  

إسبانيا لم تكن موزعة إلى ممالك وإمارات مختلفة فقط، بل آانت تتقاسمها أيضًا اتجاهات محلية وثقافية 
آاستيل قامت بدورها آقاعدة لوحدة إسبانيا ليس فقط بسبب عملها السياسي والعسكري، بل ألن . متناقضة

 بتداء من القرن الثالث عشر، بشكل عفويشخصيتها الثقافية آانت تمتد وتؤآد ذاتها قرنًا بعد قرن، وا((
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وطبيعي، دون اللجوء إلى العنف أو اإلرغام السياسي، ألن تطور لغتها وتميزها بالفاعلية والتنوع 
والمرونة والجمال، وأدب متزايد النشاط، جعل هذه اللغة تكسف وتمتص اللغات األخرى التي تنتسب معها 

اللغة … استورياس، جاليسيا، ليون، آراغون، وغيرهاإلى أصل واحد، والتي آانت قد ظهرت في 
  ))*.الكاستيلية سادت عليها آلها آلغة الحياة الفكرية وآتعبير عن اإليديولوجية اإلسبانية

  
 –قضية ألمانيا ال تزال طرية في األذهان، وعمليتها الوحدوية تعطي أيضًا مثالًً آالسيكيًا عن دور اإلقليم 

فقد آانت خاضعة لتجزئة . طالعنا في تجارب فرنسا وبريطانيا وسويسرا وإسبانياالقاعدة الرئيسي الذي 
تجاوزها لهذه التجزئة آشف بوضوح إن ذلك إن ممكنًا عن . قاسية، تقاسمتها مئات الممالك واإلمارات

  .قاعدة توفر لها في بروسيا التي ارتبطت بها الجهود الوحدوية عبر الوطن األلماني –طريق إقليم 
  
قاعدة، يرتبط  –لوحدة اإليطالية تكشف أيضًا نفس القانون، أي نفس الدور الرئيسي الذي يقوم به إقليم ا

  .إن بيدمونتي قامت بهذا الدور وقادت إيطاليا الممزقة المجزأة إلى وحدتها الحديثة. بتوفره تحقيق الوحدة
  

القاعدة، وآانت نواة وحدتها  –إلقليم قامت بهذا الدور، دور ا)) الدولة الموسكوفية((في روسيا نجد إن 
إن أآبر خدمة قدمتها موسكو آانت تحولها إلى مرآز لتوحيد ((في هذا الصدد آتب ستالين . ومحورها

روسيا تشكلت في شعوب عديدة متمايزة، ولكن دور الشعب الروسي ))*. روسيا المجزأة في دولة واحدة
  .آان دائمًا المحور والقاعدة

  
بين . اتحدت أقاليم هولندا في حربها التحريرية ضد إسبانيا تحت قيادة ويليام أوف أوينج ١٥٧٦في عام 

  .القاعدة –األقاليم المختلفة التي تشكل منها االتحاد، آان إقليم هولندا هو اإلقليم 
  

الكومنولث البريطاني انهار عندما خسرت بريطانيا دورها األساسي المحوري ولم يعد بإمكانها إن 
رس، بسبب ضعفها المتزايد، دور القاعدة، وهو دور آان االعتراف به قائمًا حتى نهاية الحرب العالمية تما

  .الثانية
  

في تجارب وحدوية أخرى، وهي قليلة جدًا، قد ال نجد إقليمًا واحداًً يقود عملية الوحدة ويمارس دور 
عض األقاليم المهددة به القيام بهذا الدور، القاعدة، ولكننا نجد عادة خطرًا خارجيًا يفرض على ب -اإلقليم

ففي تجربة الواليات المتحدة مثالًً نجد إن ماسيتشوستس، وبانسلفانيا، وفرجينيا، وآانت أضخم الواليات 
فيما بعد رأينا إن هذا . الموجودة آنذاك، مارست الدور األساسي في إقامة اتحاد الواليات األميرآية المتحدة

ي تشكل من ثالث عشرة والية مارس دور القاعدة في عملية الدمج السياسي الذي آان االتحاد األول الذ
  .يمتد إلى المناطق والواليات الجديدة

  
غواتيماال آانت القوة . من حيث الحجم والمساحة واإلمكانات، لم ترد أو لم تستطع إن تقوم بدورها آقاعدة

  .١٨٢٣،١٨٣٩، ))الوسطىاتحاد أميرآا ((األساسية في بناء ومن ثم انهيار 
  

جمهوريات أمريكا الوسطى تتشابه أآثر من أية مجموعة أخرى من الحكومات أو األمم، ولهذا فإن 
المحاوالت التي شاهدتها في إقامة حكومة مرآزية واحدة تضمها آلها، آانت تثير من البداية درجة عليا 

تفاؤل فيعود إلى آون هذه البلدان آانت تشكل وحدة أما السبب الثاني الذي آان يدعو إلى هذا ال. من التفاؤل
  .سياسية لمدة ثالثة قرون في ظل السيادة اإلسبانية

  
ومشاعر . ، فشلت وآانت النتيجة خمس جمهوريات صغيرة١٨٢٤-١٨٢٣المحاولة االتحادية األولى، عام 

. هورية الواحدةوضغائن مريرة نمت أثناء مماحكات طويلة حول مرآز الحكومات المختلفة في الجم
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أميرآا الوسطى دمرت نفسها في األحقاد التي نتجت عن األحكام والقرارات المختلفة المتناقضة التي آانت 
آانت ال تستطيع االطمئنان  ١٨٣٠الحكومة االتحادية الثانية التي تشكلت عام . تفرزها فيما يتعلق باتحادها 

  .هذه األحقاد التي آانت تمزقهاإلى والء أية حكومة بين الحكومات المحلية بسبب 
  

 ١٨٤٢، قامت محاوالت أخرى ال تقل عن ثمانية بين عام ١٨٤٢بعد فشل المحاولة االتحادية الثانية، عام 
هذه النتائج السلبية آشفت لعدد آبير آنذاك إن الضعف . ، ولكنها فشلت آلها في تحقيق االتحاد١٩٦٣وعام 

القاعدة الذي تتمحور عليه وحوله الجهود الوحدوية،  -اإلقليم األساسي في هذه المحاوالت آان فقدان
وبالتالي دفعت الكثيرين من السياسيين والكتاب إلى حل جديد يرتبط بدعوة غواتيماال إلى ممارسة دورها 

ولكن آارارا، الذي آان يحكم غواتيماال آنذاك، لم يكن . القيادي، ويرى إن طريق االتحاد يرتبط بهذا الدور
  )).شكل على األرجح جريمته الكبرى((بهذه القضية، وهذا اإلهمال منه  يهتم

  
وحدة العالم الكاثوليكي آانت تعود حتى اآلن إلى وجود قاعدة تتمثل في روما أو الفاتيكان، ترتبط بها 

في الستينات ابتدأ دور هذه القاعدة يضعف، وظهرت حرآات تتميز بقدر آبير من االستقالل . وتنقاد لها
مما جعل الكثيرين يرون إن مصير الكنيسة الكاثوليكية سينتهي، إن تابع هذا التحول مجراه، إلى مصير 

  .اصالبروتستانتية أي في آنائس وطوائف ومذاهب مختلفة، آل منها يتمتع بهوية منفصلة ووجود خ
  

قاعدة آشرط في االنتقال من حالة  -هذه األمثلة آافية فيما يتعلق بالغرب للتدليل على ضرورة توفر إقليم
جميع الدول األوربية الحالية، والتي ترجع إلى العصور الوسطى بجذورها، . ((تجزئة إلى حالة وحدة 

نطالق من قاعدة مرآزية، امتدت ظهرت إلى الوجود عن طريق ضم أراض آانت سابقاًً مستقلة عنها، باال
  )).حدودها خارجيًا في جميع االتجاهات، وفي دوائر آانت تتسع باستمرار

  
السالم الذي آان يحققه الغرب بين بعض أقاليمه آان يعني دائمًا خضوع هذه األقاليم لسلطة مرآزية 

ربي لم يستطع أبدًا إن يحقق تاريخ الغرب الذي يمتد إلى خمسة آالف سنة يكشف إن المجتمع الغ. ((واحدة
  )).السالم لمدة طويلة في منطقة معينة إال بإخضاع هذه المنطقة لسلطة حكومة واحدة

  
المدن اإليطالية ارتبطت بها .روما، المدينة الصغيرة على نهر التيبر، أعطت اسمها للعالم الكالسيكي

  .وتمحورت حولها آقاعدة لإلمبراطورية الرومانية 
  

لطويلة التي تشكل حدود شبه الجزيرة اإليطالية آانت تجعلها عرضة للغزو واالعتداءات، ولهذا الشواطئ ا
في سبيل هذا القصد، قامت روما . رأت روما إن توحيدها يشكل األساس األول ألية سياسية عالمية تريدها

ة لهذه الدولة أو بسلسلة من الحروب آانت تقود فيها شعبًا إثر آخر إلى الخضوع واالرتباط بها آقاعد
الوحدة، أما سياستها تجاه القبائل المختلفة التي آانت تسكن شبه الجزيرة فكانت سياسة معتدلة ألن روما 

إن خطر قبائل الغول ساعد . آانت تريد االستقرار فيها آي يمكن لها متابعة سياستها اإلمبريالية في الخارج
هكذا نما وتطور مع الوقت . معتمدة على روما في حمايتها في تدعيم هذه السياسة ألنه جعل قبائل إيطالية

شعور ((، وتبلور تدريجيًا في ))القاعدة –شعور عام بااللتحام بين هذه القبائل نتج عن االرتباط بهذا اإلقليم 
فالناس أخذوا يشعرون، نتيجة لهذه المشارآة، ليس في روما فقط بل في جميع شبه . موحد)) قومي

  .رومان الجزيرة، بأنهم
  

وجود مدن آبيرة متماثلة أو متوازية اإلمكانات في اليونان القديمة آان من األسباب األولى التي منعت 
إن أعظم حرب داخلية عرفتها هذه المدن، الحرب البيلوبونيزية التي استمرت ثالثين عامًا تقريبًا، . وحدتها

وحدة اليونان القومية، أو باألحرى حول آانت تعود، آما يرى آثيرون من المؤرخين، إلى صراع حول 
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هذا لصراع الطويل بين اسبارطة وأثينا قاد إلى انهيار اليونان آقوة تاريخية مستقلة، . من يقود هذه الوحدة
  .وآان في الواقع يعبر عن مفهومين مختلفين جدًا للحضارة

  
نانية، تلتقي فيها هذه المدن أو تحالفات آانت تتشكل في بعض المدن اليو)) جامعات سياسية (( هناك 

آكيانات مستقلة، تتمتع آل منها بحقوق متساوية، ولكن هذا التحالف يتطور في بعض األحيان فيضفي على 
ابتدأ في الواقع شكل سياسي جديد بالظهور في . م .ابتداء من القرن السادس ق. إحدى المدن دورًا قياديًا

إنه آان . قاعدة –حول مدينة )) الدول –المدن ((حالف عدد من هذا الشكل آان يعني ت. الحياة اليونانية
  .في الحرب، ال يلبث إن يتحول إلى مرآز قيادي في السياسة)) دولة -مدينة((يعني مرآزًا قياديًا لـ 

  
في جميع جامعات التحالف التي آانت تتشكل بين المدن اليونانية القديمة نجد مدينة واحدة تقوم بدور 

  .محورالقاعدة وال
  

المدن اليونانية بقيت منفصلة، متخاصمة، مستقلة عن بعضها، عاجزة عن تحقيق وحدتها بسبب غياب 
القاعدة التي تستطيع استقطابها آلها إلى إن توفر لها ذلك في مقدونيا التي استطاعت إن تفرض  -المدينة

  .إرادتها فتوحدها وتجعل من ملكها فيليب سيدًا ورمزًا لهذه الوحدة
  

في جميع الممالك واإلمبراطوريات التاريخية التي تم فيها االنتقال من الطور القبلي إلى الطور السياسي 
  .آانت هناك دائمًا قاعدة تقود عملية االنتقال أو عملية التوحيد، وتتمثل في إقليم، قبيلة، أو عائلة. اإلقليمي

  
قطاعية ودول عديدة تمزقها في حروب أهلية الصين مثالًً آانت في بداية تاريخها مجزأة إلى أنظمة إ

تحقيق وحدتها اإلقليمية ألول . آان هناك سبع دول آبيرة تتمحور عليها هذه الخصومات والحروب. مستقلة
التي قامت  ch,inوآان ذلك يعود إلى دولة . ٢٢١م، عام .مرة في تاريخها تم في نهاية القرن الثالث ق

اسم الصين . باستمرار سياسة توحيدية إلى إن تم إنشاء الدولة الواحدةالقاعدة ومارست  –بدور اإلقليم 
القاعدة التي سحقت النظام اإلقطاعي القديم وحققت وحدة الصين في دولة  –نفسه يشتق من هذه الدولة 

في جميع حرآات التوحيد السياسي التي آانت تحدث في الصين في تاريخها الطويل، بعد مراحل . جديدة
  .القاعدة في تحقيق ذلك وجعله ممكنًا –ة واالنقسام عديدة، برز بوضوح دور اإلقليم من التجزئ

  
تاريخنا . ما ينطبق على الصين، ينطبق على بلدان شرقي آسيا، وعلى حضارات ما بين النهرين األولى

  .العربي يقدم مثالًً واضحًا عن هذا القانون الوحدوي
  

لتاريخية يكشف أيضًا، من ناحية أخرى إن من أهم أسباب انهيارها تاريخ هذه الممالك واإلمبراطوريات ا
  .القاعدة مما يحرك أطماع ومطامح األطراف ويدفعها إلى االنسالخ عنه –آان ضعف اإلقليم 

  
في الحرآات الثورية نفسها نجد قاعدة طبقية أو تنظيمية تترآز عليها الحرآة أو مختلف الجماعات 

فالحزب الشيوعي مثالًً آان هذه القاعدة، من روسيا إلى الصين، . تساهم فيها والطبقات والمنظمات التي
  )).إن غياب قاعدة صلبة من القوى الثورية يدفع الثورة إلى الهزيمة. ((ومن آوبا إلى فيتنام

  
دة تاريخ الحرآة الشيوعية العالمية يوفر لنا، في الواقع، مثالًً واضحًا عن دور القاعدة في تحقيق أية وح

فعالة بين عدد من الحرآات واألحزاب الثورية، ويكشف بوضوح إن هذه الوحدة تستحيل دون توفر هذه 
الحرآة الشيوعية العالمية آانت تشكل . القاعدة التي تستقطب هذه الحرآات واألحزاب آمحور ترتبط به

ولكن . المرحلة الستالينية عالمًا واحداًً موحدًا فقط عندما آانت ترتبط بمرآز واحد، بقاعدة، موسكو، في
  .عندما انهارت وحدتها فتمزقت إلى عوالم عديدة متنافرة ومتخاصمة
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في تلك المرحلة آانت األحزاب الشيوعية العالمية محض طالئع أمامية للجيش الرئيسي الذي آان يتمثل 
عليها بالموت، ولكنه  ستالين آان يرى إن الرأسمالية تسير نحو االنهيار ومقضي. في االتحاد السوفييتي 

بل نتيجة نمو .. ثورية في الصين أو في فرنسا، إلخ)) مغامرات(آان يؤمن بأن هذه النهاية لن تكون نتيجة 
الخط السياسي واإليديولوجي الذي آانت تتبعه موسكو . قوة االتحاد السوفياتي العسكرية ومنعته الصناعية
، آتب ١٩٢٧في عام . هذا الخط آان ينكر نفسه آشيوعيآنذاك واحداًً للجميع، وآل شيوعي ال يلتزم ب

الثوري هو من آان مستعدًا لحماية االتحاد السوفياتي والدفاع عنه دون أي ((ستالين في هذا الشأن بأن 
األممي هو من آان مستعدًا للدفاع عن االتحاد … تحفظ، دون أية شروط، بشكل صريح وصادق

أي شرط، وذلك ألن االتحاد السوفييتي هو قاعدة الحرآة الثورية  السوفييتي دون تحفظ، دون تردد، دون
  )).العالمية، وألنه ال يمكن الدفاع عن هذه الحرآة وإعالء شأنها دون الدفاع عن االتحاد السوفياتي

  
وحدة العالم الشيوعي في العهد الستاليني آانت تعود إلى االعتراف بالمبدأ الذي أعلنه االتحاد السوفييتي 

لقائل بضرورة إعطاء أولوية سافرة واضحة لمصلحته على مصلحة الثورة العالمية عندما يكون هناك وا
  .تناقض بين االثنتين

  
آان يعبر طيلة المرحلة الستالينية عن مبدأ أساسي يعني إن مصلحة )) وطن جميع الكادحين((شعار 

تي يجب على آل شيوعي إن يضحي في سبيلها االتحاد السوفباتي تمثل المصلحة العليا للشيوعية العالمية ال
هذا آان يعني علميًا إن انتصار الشيوعية في أي بلد آخر يجب إن يرتبط بهذه المصلحة، . بكل اعتبار آخر

آان على آل دولة . ويشكل أمرًا غير مرغوب فيه إن لم يكن بمساعدة االتحاد السوفييتي أو االتفاق معه
تحاد السوفييتي وأن ترتبط به آقاعدة، مثلها مثل األحزاب الشيوعية شيوعية جديدة إن تخضع لدور اال

  .األخرى
  

، الذي طرد الحزب الشيوعي اليوغسالفي من صفوفه، نجد إن ١٩٤٨في قرار الكومينفورم، حزيران عام 
لحرآة مبدأ االرتباط باالتحاد السوفييتي آقاعدة ل. التهمة األساسية آانت رفض الوالء لالتحاد السوفييتي 

الشيوعية العالمية آان واضحًا في سياسة الكومينتيرن ومن بعده الكومينفورم، التي آانت تنكر مبدأ الطرق 
  .المتعددة نحو االشتراآية، وتعتبر آل قول بهذا المبدأ انحرافًا وخيانة

  
تونغ نفسه ، هاجم ماوتسي ١٩٥٧في مؤتمر األحزاب الشيوعية المنعقد في موسكو، في تشرين الثاني عام 

بل ألنها ترفض االنصياع لنظام واحد يتمحور على االتحاد )) انحرافها((يوغسالفيا ليس فقط بسبب 
الحزب الشيوعي الصيني آان يرى آنذاك إن هذا االرتباط ضروري، ويشكل ضمانة . السوفييتي آقاعدة له

رار اإلمبريالية، فالصين، لالنتصارات الثورية المقبلة، وأن رفضه يعني رفض هذه االنتصارات واستم
. تمتلك تجربة ثورية آبيرة، ولكن القليل من الخبرة في البناء االشتراآي((آما قال ماوتسي تونغ آنذاك 

الصين دولة آبيرة،ولكنها ال تمتلك سوى صناعة صغيرة، الصين ال تمتلك ربع سبوتنيك بينما يملك 
دون . اء االتحاد السوفييتي تجربة تمتد ألربعين سنةولكن قبل آل شيء تقف ور. االتحاد السوفييتي اثنين

  )).االتحاد السوفييتي آنا أصبحنا آلنا تحت سيطرة بلدان أخرى
  

الذي آان يعني ظهور دولة شيوعية آبيرة يمكن لها منافسة االتحاد السوفييتي  ١٩٤٩انتصار الماوية عام 
الذي حدث بين االتحاد السوفييتي والصين في  في استقطاب الحرآة الشيوعية العالمية، ومن ثم االنشقاق

باإلضافة إلى  –هذا التطور . بداية الستينات، خلق قاعدتين آبيرتين، وهو أمر مزق وحدة العالم الشيوعي
وضع نهاية لدور االتحاد السوفييتي آقاعدة، وبذلك  –قدرة يوغسالفيا على االستمرار في خطها المستقل 

إن سلطة ستالين الهائلة عبر العالم الشيوعي آانت آافية أثناء حياته في . وعيقضى على وحدة العالم الشي
  .ولكن بعد وفاته، آان على خلفائه االعتراف بهذا الواقع والتكيف معه. الحد من هذا التمزق وتجاهله 
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دد أزمة الشيوعية العالمية أو وحدة العالم الشيوعي برزت بوضوح في أواسط الخمسينات عندما رفض ع
آبير من القادة الشيوعيين الكبار، وأحزاب شيوعية بكاملها، االعتراف باالتحاد السوفييتي آاألنموذج 

هنا . الوحيد للتجربة الشيوعية، آقاعدة للسياسة والوالءات الشيوعية عبر العالم، وبقيادته للعمل الشيوعي
  )).الشيوعية القومية((نجد والدة 

  
رفض دور االتحاد . زمة اإليديولوجية أوجها في الحرآة الشيوعية العالميةبلغت األ ١٩٥٦في نهاية عام 

السوفييتي آقاعدة للحرآة الشيوعية العالمية أدى بسرعة، ليس إلى نوع جديد من الوحدة، بل إلى تفكك 
عندما أعلن تولياتي، . وحدة هذه الحرآة وتبعثرها في مراآز مختلفة متناقضة، وفي بعض األحيان متعادية

للحرآة الشيوعية، آان ذلك يعني أنه لم يعد بإمكان أي نظام شيوعي )) تعدد المراآز((، فكرة ١٩٥٦عام 
االعتراف بتعدد الطرق نحو . إن يعلن أحكام إيديولوجية أو سياسية واحدة تعبر عن إرادة العالم الشيوعي
اقع، يتناقض حتى مع وحدة إقامة سلطة إشتراآية وتنوع ألنظمة في استخدام هذه السلطة آان، في الو

السياسة الخارجية التي ظن االتحاد السوفييتي والصين آنذاك إمكان االستمرار عليها رغم االعتراف بمبدأ 
  .هذا النوع

  
أدرك قادة األحزاب الشيوعية بأن خصوماتهم اإليديولوجية تهدد سلطتهم وابتدأوا  ١٩٥٧في ربيع عام 

، دعا ١٩٥٧في تشرين الثاني عام . لوحدة الشيوعية العالمية بينهميعملون على إعادة شكل من أشكال ا
خروشوف إلى عقد مؤتمر األحزاب الشيوعية في موسكو، آي ينال االعتراف بالمبدأ القائل بأن الشيوعية 
العالمية تحتاج إلى سلطة واحدة تعبر عنها، وأن هذه السلطة ال يمكن إن تكون سوى االتحاد السوفييتي 

إن نجاحه آان . ها، وأن الوحدة اإليديولوجية في عالم مقسوم على ذاته تتطلب الوالء لهذه القاعدةآقاعدة ل
فالحزب الشيوعي الصيني أآد بشدة على . آبيرًا على الرغم من استمرار يوغسالفيا في خطها المستقل

لى الحاجة إلى قائد واحد االعتراف بالقيادة السوفييتية وسلطتها اإليديولوجية، وماوتسي تونغ نبه بوضوح إ
  .لألحزاب والدول الشيوعية، وإلى إن االتحاد السوفييتي وحده يستطيع توفير هذه القيادة الموحدة

  
ولكن هذا النجاح آان مؤقتًا ولم يكن باستطاعته االستمرار طويًال، ولهذا انفرط عقده ابتداء من عام 

  .ة، عندما أخذت الصين تمثل دور القاعدة الثاني١٩٦٠
  

أساس سياسة خروشوف للحرآة الشيوعية العالمية آان االعتقاد بأنه ال يمكن إن يكون هناك تناقض 
انهيار هذا المفهوم .رئيسي بين مصلحة االتحاد السوفييتي ومصلحة األحزاب والدول الشيوعية األخرى

انهيار التسوية آان واضحًا في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفييتي الثاني والعشرين الذي آشف عن 
السبب . ١٩٦٠الصينية التي تم االتفاق عليها في مؤتمر األحزاب الشيوعية العالمي عام  –السوفييتية 

المباشر لذلك آان التحدي الصيني السافر لسلطة خروشوف ورفاقه، الذي عبر عن ذاته في تأييد الفئات 
ظهور قاعدتين للعالم الشيوعي، . ى في البلقانالستالينية في االتحاد السوفييتي، والبلدان الشيوعية األخر

واحدة في االتحاد السوفييتي وأخرى في الصين الشعبية، مزق وحدة العالم الشيوعي وترآه في متاهة 
 –ظهور قاعدتين لم يكن يعني فقط انشقاق العالم الشيوعي إلى نصفين متناقضين . إيديولوجية، وسياسية

ألحزاب الشيوعية التي تجد نفسها مضطرة إن تقف إلى جهة دون اتساع تناقضات وخصومات الدول وا
بل خلق وضعًا يزيــد من قــدرة هذه الدول واألحزاب  –األخرى، أو إن تقف على الحياد بين الطرفين 

  .على االستقالل بسياستها 
  

فس األخرى ظهور قاعدتين للحرآة الشيوعية العالمية، واحدة في موسكو وأخرى في بكين، آل منهما تنا
في الهيمنة على العالم الشيوعي، مزق هذا العالم وحوله إلى شيوعيات قومية تحدث في إطارها جميع 

وما يربط حاليًا بين الحرآات واألنظمة الشيوعية في العالقات الدولية أو . التطورات الجديدة في الشيوعية
  .ية، والضغوط التي تمارسها القاعدتانما يدفعها إلى الوقوف معًا هو الخوف من مخاطرة خارجية وداخل
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، أآدت الصين، في الواقع، أنه ال يمكن قيادة األحزاب الشيوعية العالمية آحزب واحد، ١٩٥٧في مؤتمر 
ولكنها، من ناحية أخرى، يجب إن تلتقي على . ولهذا يجب إن تكون هذه األحزاب مستقلة في أجهزتها

الحكومات الشيوعية . العتراف بالسلطة اإليديولوجية لحزب قائدأرضية إيديولوجية واحدة، وهذا يتطلب ا
هي األخرى حكومات متساوية وذات سيادة ولكنها تحتاج إلى سياسة خارجية واحدة يجب تحديدها، بعد 

القاعدة التي تتمثل في حزب قائد، في دولة قائدة من هذا النوع، . المشاورة، من قبل حكومة دولة قائدة
  .زالت وحدة العالم الشيوعي زالت، وبزوالها

  
هذه المالحظات تدل بوضوح على إن التجارب الوحدوية التاريخية الناجحة آانت آلها تقريبًا من النوع 

فهناك عادة بين األقاليم المدعوة . قاعدة –الوحدوية تحت قيادة إقليم ) process(الذي تجري فيه العملية 
لى األقاليم أو األجزاء األخرى، من حيث االلتزام بالقصد الوحدوي إلى الوحدة أو االتحاد، إقليم يتفوق ع

هذه اإلمكانات آانت تعطي هذا اإلقليم القدرة على . واإلمكانات المختلفة التي وضعها في خدمة هذا القصد
ممارسة دوره الطليعي القيادي لعملية الوحدة، المؤرخون الذين درسوا هذه الظاهرة توصلوا إلى نتيجة 

  .لة من هذه الناحيةمماث
  
إنها ليست قوة من الدرجة األولى، . تلعب دور الضابط) Unit(في االتحادات الكبيرة توجد غالبًا وحدة ((

  )).ولكنها تكون أقوى من الوحدات األصغر
  

مهما آانت القوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، واإليديولوجية التي تستخدم في خلق 
ياسية جديدة، فإن الطريقة التي تتوزع بها هذه القوى بين األقاليم المختلفة المدعوة إلى الوحدة، وحدة س

تشكل قضية من أهم القضايا التي تواجه آل عمل وحدوي تاريخي ألن النتائج التي تترتب عليها قد تعني 
يع األقاليم أو بعضها يشكل توزع هذه القوى بشكل متساو بين جم. والدة االتحاد وحياته أو إجهاضه ومماته

حاجزًا آبيرًا ضد الوحدة ألنه يعني قيام محاور عديدة له، يستطيع آل منها إن يبرز وجوده بالرجوع إلى 
قوى موضوعية تدعمه، وبذلك تتجزأ وتتبعثر الجهود الوحدوية، وقد ال تصل أبدًا، بسبب ذلك، إلى 

ة لعمل التاريخ والواقع، في إقليم واحد، فإن ذلك ولكن إن هي توزعت بشكل تترآز فيه، آنتيج. الوحدة
يسهل جدًا العملية الوحدوية، ألن العمل الوحدوي يمكنه آنذاك تحقيق وحدته عن طريق توفر محور له 

القاعدة في  –الشك إن بعض هذه األقاليم يستطيع، بشكل أو بآخر، إن ينافس اإلقليم . يدور حوله ويرتبط به
لكن بما إن اإلمكانات االقتصادية والسياسية والعسكرية، والبشرية واإلعالمية و. هذا الدور القيادي

واإليديولوجية واإلستراتيجية التي يمكنه اعتمادها هي أضعف مما يتوفر لهذا األخير، فإنه يعجز في المدى 
يه ما البعيد عن إعطاء الدور الطليعي الذي يزعمه لنفسه القدر الضروري من الفاعلية التي تضفي عل

لهذا فإن . القاعدة استخدام قواه في وجهة وحدوية –يحتاجه من جدية، وخصوصاًً عندما يحسن اإلقليم 
القاعدة تكون فقط تعثير وتخريب -النتيجة النهائية النحرافه عن االرتباط باإلقليم المؤهل ألن يكون إقليم 

  .العمل الوحدوي
  

شتى أطوار التاريخ وشعوبه، تقود إلى استنتاج واضح صريح  األمثلة التاريخية التي قدمناها والتي تمثل
بارز يفرض ذاته في آل دراسة علمية لتجارب التاريخ الوحدوية، وهو إن وجود قاعدة واحدة تقوم بدور 

  .القيادة للعمل الوحدوي هو شرط أساسي في االنتقال الفعال من حالة تجزئة إلى حالة وحدة
  

ح على إن وجود قاعدتين أو أآثر يقتل عادة الوحدة بين األقاليم المدعوة إن تجارب التاريخ تدل بوضو
وجود النمسا وبروسيا . إن وجود اسبارطة وأثينا في اليونان القديمة، مثالًً، قتل وحدتها وحال دونها. إليها

)) ست انديزالو((اتحاد . القاعدة عثر آثيرًا سير ألمانيا نحو وحدتها –اللتين تنافستا على دور اإلقليم 
  .الفاشل يعود أيضًا بفشله إلى وجود قاعدتين 
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. فهذا االتحاد آان يتشكل من جزيرتين آبيرتين هما جامايكا وجزيرة ترينيداد، ومن ثماني جزر صغيرة
الشك إن أسباب الفشل آانت عديدة، ولكن مما الشك فيه أيضًا إن وجود جزيرتين آبيرتين إنيتين أدى 

قيام قاعدتين في العالم الشيوعي آان، آما رأينا، من األسباب التي قضت على . التحادبدوره إلى تعثير ا
في آينيا، نجد مثالًً، إن وجود قبيلة واحدة، وهي قبيلة الكيكويو، ذات حجم آبير بالنسبة للقبائل . وحدته

بيرة المتماثلة ولكن وحدة نيجريا آانت ضعيفة بسبب وجود بعض القبائل الك. األخرى، سهل وحدة البالد
  !.. وهكذا دواليك . حجمًا وقوة

  
الوحدات التي تشكلت دون إن تتوفر لها قاعدة قوية متفوقة تتمحور عليها آانت عادة تفشل في ((

إيطاليا في عصر النهضة عجزت عن تحقيق )) . االستمرار، آما نجد مثالًً في تفكك وحدة أسوج ونروج
تماثل المواقف . ن التي تتشكل منها من مدينة تستطيع القيام بدور القاعدةوحدتها ألنه لم يكن هناك بين المد

واألنظمة السياسية واالجتماعية واإليديولوجية بين أقاليم وحكومات مختلفة ال يعني أبدًا اتفاقها على 
 ففي النصف األول من القرن التاسع عشر، مثالًً، آان معظم األمراء. الوحدة، سيرها نحوها وتحقيقها

األلمان والطليان يشارآون في مفاهيم وأنظمة متماثلة، ولكنهم لم يصنعوا شيئًا في سبيل الوحدة، وعجزوا 
تحقق الوحدة في إيطاليا وألمانيا يعود إلى توفر قاعدة ارتبطت بها الجهود . عن تحقيق أية خطوة نحوها

  .الوحدوية واستطاعت بما تتميز به من قوة إن تفرضها على اآلخرين
  

هذا التنسيق قد يتوفر، أوًال، عن . العمل الوحدوي يعني تنسيق الجهود والنشاطات بين أقطار وبلدان مختلفة
طريق سلطة خارجية، ثانيًا، عن طريق انسجام عفوي بين أقطار وأقاليم معينة، ثالثًا، عن طريق مرآز 

وية التاريخية تدل بوضوح على التجارب الوحد. يتخذ القرارات األساسية وتترآز عليه الجهود الوحدوية
إن الطريق األولى تأتي في المرتبة . إن الطريق الثالثة آانت الطريق التي هيمنت على هذه التجارب

  .الثانية، وأن الطريق الثانية آانت نادرة أو غير موجودة
  

على أنه من هذا يمكن أو باألحرى يجب إن نخلص إلى القول إن تجارب التاريخ الوحدوية تدل بوضوح 
قاعدة لعملنا الوحدوي، يرتبط به هذا العمل ويتمحور عليه إن هو أراد الفاعلية  –يجب إن يتوفر إقليم 

والنجاح، وإن نحن أردنا حقًا عن وعي تحقيق دولة الوحدة التي تضمنا في آيان سياسي واحد موحد 
  .يجمعنا من الخليج إلى المحيط

  
توفر لنا من أواخر الخمسينات إلى أواخر الستينات، في المرحلة هذا الشرط الضروري في تحقيق الوحدة 

الناصرية، ولكن مع األسف عجزنا عن االرتفاع إلى مستوى المهمة التاريخية الكبرى الملقاة على عاتقنا 
  .إنها قد تكون الفرصة التاريخية الوحيدة التي سمح بها التاريخ الحديث في تحقيق الوحدة. آوحدويين

  
رصة ضاعت علينا، وضياعها يعود إلى ما ميز العمل الوحدوي من ضحالة ثورية ومن عجز ولكنها ف

إن نحن عجزنا عن تحقيق دولة الوحدة، فإن مؤرخ المستقبل سيكتب عند تأريخ . فادح في الوعي الوحدوي
تحقيق هذه المرحلة بأن أعظم آارثة نزلت بنا لم تكن سوى عجزنا عن اإلفادة من المرحلة الناصرية في 

في ضوء تجارب التاريخ الوحدوية والقوانين العامة التي تكشف عنها، نستطيع القول إن . هذه الوحدة
إن . العنصر الموضوعي اإليجابي الوحيد الذي ال يزال يتوفر لنا في الدفع نحو الوحدة هو معرآة فلسطين

ية آل أمل وحدوي، والموت النهائي نحن تجاهلنا، نسينا، تجنبنا، أو ألغينا هذه المعرآة، فذلك يعني نها
القاعدة آواقعة تعيد ذاتها في تجارب التاريخ  -للقصد الوحدوي في هذا البحث أشرنا فقط إلى دور اإلقليم 

الوحدوية، أي آقانون وحدوي، ولكن آي يتكامل البحث يجب إن نفسر بشيء من اإلسهاب هذه الظاهرة، 
لدور، األسباب التي تفرضه آضرورة، وهو موضوع نترآه أي إن نشرح األسباب الكامنة وراء هذا ا

  ..لمناسبة أخرى


