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  فشل العمل الوحدوي 
  ولم يفشل مبدأ الوحدة العربية

  

  عبد اهللا عبد الدائم . د 

  :اُألمة والقومية
مهمة الحركة القومية أن تحول اُألمة الموحدة من حال الوجود بـالقوة، علـى حـد تعبيـر      -١

واُألمة العربية، بحكم مقومات الوحدة الموضوعية الراسـخة فيهـا،   . أرسطو، إلى حال الوجود بالفعل
ئمة هناك في أعماق المشاعر لدى أبناء الشعب العربي، ومتجليـة فـي حتميـة    موجودة بالفعل، وقا

. التكامل االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي الذي تفرضه بنية الوطن العربي وطبيعته وحاجاته
وليس من جديد القول أن نؤكد حقيقة بدت بدهية، وهي أنه ما اجتمع ُألمة مثل ما اجتمع لُألمة العربية 

سوى أن هذا الوجود الموحد بالقوة، بحكم تلك المقومات وبحكم حاجات مستقبل . ن مقومات الوحدةم
الوطن العربي كله ومستلزمات تقدم كل قُطر من أقطاره، ال ينقلب إلى وجود بالفعل سـهواً رهـواً أو   

  .بعصا ساحر أو بقرار سياسي عاجل

  :أمراض التجزئة
ت في أرجاء الوطن العربي بعد حقبة طويلة من االنفصال ذلك أن أمراض التجزئة قد استشر -٢

ولعل تلك العلل التي ولدتها التجزئة، وما . بين أجزائه، ومن غير الجائز تجاهلها أو التقليل من خطرها
رافقها من قيام كيانات متحجرة ومن والدة مصالح طبقية وسياسية معطِّلة، هي من أبرز العوامل التي 

السيما أن آثار تجزئة الوطن العربي من . رب الوحدة العربية في العقود األخيرةساعدت على فشل تجا
قبل االستعمار الغربي قد انضافت إليها آثار حقبة طويلة من التخلف والجهالة مرت بها األمة العربيـة  

بوجـه  منذ انهيار الدولة العربية وسقوطها في أيدي أخالط المغول والتتر واألتراك، ومنذ سقوط بغداد 
، وما تال ذلك من حكم عثماني مغرق في الجهالة ومعاٍد للعروبـة،  ١٢٥٨خاص على يد هوالكو عام 

خلَّف في الواقع العربي وفي النفوس والعقول من ِعلل التجزئة وأمراضها ومـن مظـاهر اإلقليميـة    
  .وأعراضها أوبئة كثيرة ال يمكن إغفال دورها في مقاومة العمل الوحدوي الناشئ

  :الستعمار واإلمبرياليةدور ا
ُيضاف إلى هذا أن االستعمار، ومن بعده اإلمبريالية، قد جعال على رأس أهدافهما إضـعاف   -٣

الوجود العربي عن طريق تجزئته وتفتيته، والحيلولة بينه وبين وحدته وتضامنه، ومنع تقدمه بالتالي، 
ونرى ذلـك  . وكيانه الموحد القادر وتعطيل أي جهد يقوم به من أجل بناء مشروعه الحضاري المتقدم

واضحاً في تصريحات الكثير من أقطاب الدول االستعمارية منذ أيام ازدهار االستعمار البريطـاني فـي   
ويكفي من أجل ذلك أن نرجع إلى تقريـر بنرمـان   (أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 

كما كان واضحاً في نكوص تلك الـدول عـن   . )حتى ظهور اإلمبريالية الجديدة) ١٩٠٧(الشهير عام 
معاهدة سايكس بيكو، مؤتمر الصلح بفرساي، مؤتمر سان (وعودها للعرب بعد الحرب العالمية األولى 

ثم في تآمرها الحديث ضد الوحدة العربية المصرية السورية بوجه خاص، وضـد أي  ) ريمو وسواها
  .جهد وحدوي آخر

  :ف الصهيونيةتفتيت الوجود العربي رأس األهدا
وقد التقت خطة االستعمار واإلمبريالية هذه مع الخطة الصهيونية وأهداف الحركة الصهيونية  -٤
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منذ بدايتها، وولد منذ ذلك الحين حلف مشترك يحمل هدفاً مشتركاً أساسياً هو السعي الدائب لتفتيـت  
والِعرقية، وعن طريق إذكـاء   الوجود العربي بشتى األساليب، عن طريق استغالل االنقسامات الطائفية

المصالح القُطرية الضيقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، تحقيقاً الستقرار الدولة اليهودية وضماناً 
  .ألمنها

  :دور الحركة القومية العربية
ومن هنا كان تحويل الوجود العربي الموحد بالقوة إلى وجود عربي موحـد بالفعـل، أمـراً     -٥

مستمر على شتى المستويات، يستهدف المقاومة العلمية والعملية المنظمة للعوامـل  يحتاج إلى نضال 
أمراض التجزئة، االستعمار، (التي تبقي على التجزئة وتذكيها، وعلى رأسها العوامل التي أشرنا إليها 

ـ ). الصهيونية وإسرائيل ل تجـد  ومعنى هذا أن الحركة القومية ال تجد أمامها طريقاً معبَّدة ميسَّرة، ب
والمقتل الذي تتعرض لـه الحركة القومية العربية هـو أن  . أمامها طريقاً مليئة بالمصاعب واألشواك

تحسب أن توحيد األمة العربية ينبغي أن يأتي عفو الخاطر، كالثمرة التي تتساقط مـن الشـجرة بعـد    
توليد ذلك الوجـود  نضجها، أو أن تظن أن القرارات السياسية وحدها، مهما يكن شاؤها، قادرة على 

والبـد للتـأثير فـي    . فللظواهر االجتماعية قوانينها، وهي ال تُغيَّر بجرة قلم، أو بإرادة حاكم. الموحد
القوانين التي تحكم أية ظاهرة اجتماعية من تشكيل الظروف تشكيالً جديداً قـادراً علـى تغييـر تلـك     

لقت التجزئة في الوطن العربي، والتـي مـا   والعوامل التي خ. القوانين لكي نستبدل بها قوانين جديدة
تزال تعمل على ترسيخها، قوانين صارمة، البد من تحليلها وإدراكها إدراكاً علمياً عميقاً من أجل وضع 
خطة علمية للتغلب عليها، والبد لتعطيلها من نضال يومي مستمر ومتصل على جميع األصعدة الفكرية 

  .والسياسية وسواها

  :واالنفعال أبرز مهمات الحركة القوميةالجمع بين العقل 
وبتعبير آخر، مهمة النظرية القومية والحركة القومية أن تضيف إلى المشـاعر االنفعاليـة    -٦

والعاطفية المستقرة في نفوس الكثرة الكاثرة من أبناء الشعب العربي والتي تشعرهم بوحدة وجـودهم  
أمـا  . ونضاالً فكرياً سياسياً مستمراً من جانب آخـر ومصيرهم، وعياً عقلياً علمياً محركاً من جانب، 

الوعي العقلي العلمي فسالحه بالدرجة األولى أفكار وأنظار ودراسات تظهر عمق جذور الوحدة بـين  
أبناء الشعب العربي، وتكشف عن تكامل الوجود العربي ووحدة مصيره، وتضع بوجه خاص أمام أبناء 

صورة الوجود العربي في ): أو المشهدين الممكنين(ذلك الوجود الشعب العربي الصورتين الممكنتين ل
وهي صورة مظلمة قاتمة تكاد تكون عين الصورة التـي يريـدها االسـتعمار    (حال استمرار التجزئة 

وهي وحدها القـادرة  (، وصورة الوجود العربي في حال التكامل والتضامن والوحدة )وتريدها إسرائيل
سدود الذي كادت تصل إليه الدول القُطرية في البالد العربية فـي شـتى   على التغلب على الطريق الم

مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والتربوية والسياسية وسواها، فضالً عن شأنها في بناء الكيان 
ومثل هذا الجهد العقلي يضطلع بجانب هام منـه  ). الحضاري العربي الخصيب في عصر الكتل الكبرى

ومقره بيروت، وقد كانت أبرز ُصوره تلك الدراسات التي أعدها حـول  " ت الوحدة العربيةمركز دراسا"
وهو جهد ينبغي أن تغذيه العقول العربية جميعها بعطائها تغذيـة  ". استشراف مستقبل الوطن العربي"

واعية ألغراضها، ال تكتفي بتقديم الدراسات العلمية حول أهمية تكامل الوجـود العربـي فـي شـتى     
لميادين، بل تتريث بوجه خاص عندما تحمله الدراسات من معانٍ تشير إلى حتمية الوحـدة، وتقـوى   ا

  . بالتالي على أن تجعل من األفكار واألنظار قوى محركة فاعلة
وأما النضال الفكري والسياسي، فينبغي أن ينطلق من ذلك الوعي العقلـي والعلمـي، المحمَّـل    

لى الوحدة، وباإليمان بأهميتها ودورها الحاسم، من أجل تعبئة الجماهير بالشحنة االنفعالية المشرئبة إ
العريضة تعبئة منظمة، بحيث تصبح قوة ضاغطة ومحركة، وبحيث تقوى بوجه خاص على الكشـف  
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  . عن القوى المعادية للوحدة بشتى أشكالها، من أجل تعطيلها وإبطال سعيها

  :المعرفة قوة
هذا النحو من شرارة اللقاء بين الوعي واالنفعـال، ينبغـي أن    وهذه الطاقة التي تولد على -٧

يهديها عمل علمي رصين، يرصد العوائق التي تقف في وجه الوحدة، ويحلل أسـبابها ومنطلقاتهـا،   
ولئن كان الكثير من معوقات الوحدة يتخفى ويتراجع أمام . ويعمل على مغالبتها مغالبة علمية منهجية

فإن من الوهم أن نتخيل أن تنهار هذه المعوقات انهيـاراً  . د والمؤمن والواعيحميا العمل القومي الجا
افع نموها وانتشـارها،  حاسماً إذا نحن لم نقتلع جذورها عن طريق فهم عوامل تكّونها ووالدتها، ودو

وهذا يستلزم تحليالً علمياً موضوعياً رصـيناً ودقيقـاً   . فهماً ُيمكِّننا من إبطال طاقتها الحركية المولدَّة
للواقع العربي، في شتى مجاالته االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسـية، بـل فـي مجاالتـه     

ائدة التي تمسك بهذا الواقع المجزأ المتردي، ومنطلقه اإلنسانية والنفسية، قوامه البحث عن الخيوط الر
، أي عـن طريـق   "فرانسـيس بيكـون  "التغلب على األشياء عن طريق الخضوع لها، على حد تعبير 

  ....معرفتها وإدراك قوانينها
إنه في حاجة إلـى تضـافر العقـول    . ومثل هذا التحليل العلمي الرصين ليس باألمر اليسير  

ليل الواقع العربي وإدراك جذوره التاريخية، ومن أجل البحث بحثاً توليدياً تكوينيـاً  العربية من أجل تح
وذلك كله في سبيل التأثير الفعَّال المجدي . في نشأة المشكالت التي يواجهها والعقبات التي يشكو منها

  .في مسيرة واقع عربي ال نعرفه حق المعرفة حتى اليوم

  : نفوس الجماهير ال بد من اقتالع عوامل اليأس من
ولعل أبرز وسائل النضال المتصل من أجل بناء الوحدة، اقتالع عوامل اليأس مـن نفـوس    -٨

ويتم ذلك بوجه خاص عن طريق التأكيد على أن العمل من أجل الوحدة عمل طويل . الجماهير العربية
عنـي فشـل مبـدأ    النفس، عمل يغالب عوامل موضوعية قائمة، وأن فشل تجارب الوحدة العربية ال ي

الوحدة، بل يؤكد أهمية العمل العقالني الطويل في سبيل التغلب على العوامل التـي أدت إلـى فشـل    
والتاريخ ال يعرف أمة لم تواجه . التجارب السابقة، وقد تؤدي، إن استمرت، إلى فشل التجارب الالحقة
أدركت عوامل الفشل وتغلبت عليها الفشل تلو الفشل في بناء كيانها المرجو، ولكنه يعرف أمماً كثيرة 

 ةوليست دروس الوحدة األلمانية والوحدة اإليطالية والوحدة السالفية بل الوحدة األمير كي. في النهاية
بل لعل من واجبنا أن نعي وعياً أعمـق دروس قيـام الكيـان    . ببعيدة عن أذهاننا) الواليات المتحدة(

  ".هرتزل"ركة الصهيونية على يد اإلسرائيلي بعد خمسين عاماً من والدة الح

  :مضمون الوحدة يولِّد شكلها
أما الشكل الذي يمكن أن تأخذه الوحدة فهو الشكل الذي يولد من خالل تحرك الحركة القومية  -٩

العربية ونضالها ونموها، والذي يفرضه الوجود العربي نفسه بعد أن يتحرر من عوامل التجزئة ويعي 
قيل ويقال عن أهمية الشكل في نجاح الوحدة، ورغم الفكرة التي ترى أن أحد ورغم ما . ذاته وأهدافه

أسباب فشل تجربة الجمهورية العربية المتحدة ركونها منذ البداية إلى الوحدة االندماجيـة بـدالً مـن    
الوحدة االتحادية أو سواها، يظل من الصحيح أن الشكل وحده ال يحل المسألة، وأن حلها ال يكـون إالّ  

لنضال المستمر من أجل التغلب على عوامل التجزئة، وأن هذا النضال هو وحده الذي يمنح للشـكل  با
  .مضمونه السليم القادر على الحياة والبقاء، بل هو الذي يولد ذلك الشكل

أن الالمركزية اإلدارية أقدر دوماًُ علـى   -ال سيما في عصرنا  -على أنه يظل من الصحيح   
ي الحكم من قبل المناطق المختلفة والفئات االجتماعية المتنوعـة، وأن مـنح   تحقيق أوسع مشاركة ف
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المزيد من الصالحيات  للسلطات المحلية، على اختالف مستوياتها اإلدارية، يزيد في تالحم األمة كمـا  
يزيد في فعالية الحكم جملة وفي مردوده وعطائه، فضالً عن آثارها الهامة في إشـاعة الديمقراطيـة   

وفي كل األحوال،   ال بد من العمل الفكري والسياسـي  . ، عن طريق المشاركة الفعلية في الحكمالحقة
من خالل الثغرات التي تفسح المجال لمشاعر الغـبن  . والنضال العملي الموصول من أجل بناء الوحدة

   .أو منازع التسلُّط أو آفات انعدام العدالة بين أجزاء الدولة الواحدة أياً كان شكلها
وما جرى قبل قيام الدولة االتحادية في أمريكا يقدم لنا درساً ثميناً في هذا المجال، ويبين كيـف  
عمل المنادون بالوحدة بين الدول الثالث عشرة إذ ذاك على تأكيد سلطات كل والية فـي كثيـر مـن    

األمر الذي غـدا  المجاالت، وعلى توفير الضمانات الالزمة للواليات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، 
كما يظهر بشكل خاص في التمثيل النسبي في الكـونغرس  (من أهم مقومات دستور الواليات المتحدة 

" الدولـة االتحاديـة  "وفـي كتـاب   ). تبعاً لعدد السكان في مقابل التمثيل المتساوي في مجلس الشيوخ
) غة العربية منذ عقود عديدةالذي ترجمه الدكتور جمال محمد إلى الل" (جي"و" ماديسون"و " لهاملتون"

عرض عامر بالدروس ومثير لالهتمام لصنيع دعاة الوحدة إذ ذاك، وحرصـهم بوجـه خـاص علـى     
  .استخدام لغة المنطق والعقل والواقع في تصورهم للدولة االتحادية الموعودة

  :مبدأ الوحدة لم يفشل
ي شتى الميادين، ولكنها باقية وجملة القول أن تجربة الدولة القطرية تجربة أثبتت فشلها ف -١٠

وإن مبدأ الوحدة العربية لم يفشل، ولكن الذي فشـل هـو العمـل    . بسبب العوامل التي ولدت التجزئة
للوحدة دون قيام الوعي الفكري والسياسي الالزم لقيامها، ودون االضطالع بالنضال الجماهيري الذي 

اه اليوم من تردي الواقع العربـي فـي شـتى    وما نر. يعمق اإليمان بها، ويعبىء النفوس من أجلها
المجاالت ليس إال برهاناً بالخلف، كما يقول المناطقة، على ما يؤول إليه الوجود العربي حين ينحسـر  

  .المد القومي ويضعف الوعي الوحدوي ويخمد النضال الجماهيري

  :ترابط عناصر النضال من أجل الوحدة
لوحدوية والنضال الوحدوي ضد عوامل التجزئـة التـي   وال حاجة إلى القول أن التوعية ا -١١

أشرنا إليها يكشفان على نحو واضح عن الصلة العميقة المتبادلـة بـين النضـال ضـد اإلمبرياليـة      
وإسرائيل، والنضال ضد العلل واالتجاهات الفكرية والنفسية التي خلفتهـا التجزئـة، والنضـال ضـد     

على أنهما يكشفان، أوالً وقبـل  . ف صورهم وانتماءاتهمأصحاب المصلحة في بقاء التجزئة على اختال
  .كل شيء، عن أهمية تحرير العمل الفكري والجهد الشعبي والجماهيري من القيود التي تفرض عليهما

  :إطاللة على المستقبل
وأخيراً، إن التجربة المرة التي تمر بها األقطار العربية كلها، رغم التفاوت النسبي الضئيل  -١٢

بينها، سواء في حياتها االقتصادية أو االجتماعية أو التربوية أو السياسية أو سواها، ال بـد أن   فيما
تكون محملة بالوعود، وال بد أن تولد نقيضها من داخلها، ال سيما أن الواقع العربي المتردي القـائم  

مع ذلك فالخروج مـن  و. يرفضه ويلفظه أبناء األمة العربية جميعهم، سواء كانوا حكاماً أو محكومين
المأزق الذي أوصلتنا إليه حال التجزئة والتشتت والتنافر، ليس باألمر اليسير، ال سيما علـى المـدى   

فالمستقبل العربي القريب غداً مرتهناً إلى حد كبير، في شتى الميادين، بسبب السياسات التـي  . القريب
. من اقتصادية واجتماعية وتربوية وسـواها  تبعت في العقود األخيرة، كما تشير االسقاطات المختلفة،

والبالد العربية في حاجة إلى بذل الجهد أضعافاً مضاعفة إذا هي أرادت أن تحدث تغييراً ذا شأن فـي  
وتحويل االنحدار القـومي، وبوجـه   . النتائج التي يفرزها امتداد السياسات الماضية في شتى الميادين
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األخيرة، بحيث يبدأ في السير صعداً فـي االتجـاه المعـاكس،     خاص ذلك االنحدار الذي عرفته العقود
غيـر أن المهمـة   . يحتاج إلى جهد هائل من التوعية الفكرية والسياسية ومن النضال العملي المنظم

ممكنة، والمنعطف آِت، ما في ذلك شك، ما دامت األمة العربية رافضة لمصيرها الحالي، بمنطق القلب 
والطموح القومي، شريطة أن يخدم رفضها هذا فكر سياسي قومي عميـق   والعقل والمصلحة واألمن

وهذا كله يستلزم، كما قلنا ونقـول، تحريـر الفكـر    . واع يولد نضاالً شعبياً مدركاً ألهدافه مؤمناً بها
العربي من عقاله، وتحرير الجماهير العربية من القيود التي ترزح تحتها، وشق الطريق واسعاً أمـام  

  .ية الولود والحرية الخصيبالديمقراط
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