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  ة ـدمـالمق

  ما هو ..؟ ولماذا .؟

  

عد أن فرغت    فه ومراجعته، وأنا أحمد هللا أن أكتب مقدمة الكتاب  من تأل
ة والصبر والوقت ما أعانني على إكماله،  أ لي من العاف ع سرا أن و ه لست أذ

حث والدرس، وسنين أخر من التجارب والمعاناة  وراء هذا الكتاب سنين من ال
ب  ة منذ طفولتي إلىعشتها وأنا أسير في مو   هولتي. الوحدة العر

ما سـ   ل والكتاب،  ير المواطن العري، مجموعة من الفصـول، يتناول 
ل فصـــل  ذلك شـــمل  ة، ، و ــتقًال من جوانب الوحدة العر ًا  مسـ فصـــل منها جان
ة  ة والدستورة، وحوافزها القوم اس ة والس ة الوحدة من نواحيها التارخ منها قض

ة التي يتذرع بها المنتفعو  غفل عن مناقشة الحجج االنفصال االنفصال .. ولم  ن 
  في الوطن العري.

ـــــع الكتاب أمام المواطن    ــــ ضـ وفي الجانب التارخي، على وجه التحديد، 
ـــت في  ــارخ وقـــــد تمثلــ ـــدأت منـــــذ فجر التـــ ـــــة، بــ ــــيرة الوحـــــدة العر ــ ــ ـــ ــ العري مسـ
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ــابليين  ــــرين القــدمــاء، وال ــــ ــ ــ ــة التي قــامــت في عهود المصــ اإلمبراطورــات العر
قيي ـــورين والفين لها  والراشــــدين نواآلشـ ــيين والفاطميين، و اســ ين والع تمثل واألمو

ـــير على درب الوحدة، من خطا وحدو  ـــ ســ ـــات، ولكنه ظل  ــــ سـ ا، انتابته هزات ون
  غير انقطاع.

شي   شرح الكتاب  ة اإلمبراطورات  ءوفي هذا اإلطار  من التفصيل عرو
قيي ــورين والفين ــ ابليين واآلشــــ ــالم، وأن الفراعنة وال ــــ هم من  نالتي قامت قبل اإلســ

ـــر الحاكمة  ــــ ة، وأن تلك األســـــ ة التي انطلقت من الجررة العر ـــالالت العر ــــ الســـــ
ـــعب وال  ــم شــ س اســـ ائل وأن لف الفراعنة، مثًال، ل ـــماء مدن، أو ق ــب إلى اســ تنســـ

الذات، ومعناه السيد، الحاكم، الملك...   أسرة وال اسم حاكم 
ـــ   ـــار والثقـــافي للقوم ــ ــــ ــــ ــ ـــد الكتـــاب على المعنى الحضـ ــة مـــا يؤ ة العر

اء والشعراء القدامى في  ار األد ة، وأن النسابين العرب، و أساس للوحدة العر
ة معنى  ــفاء الدماء ونقاء األعراق، بل اعتبروا العرو ــــ صــــ ة لم يؤمنوا  األمة العر

ًا.. ومن هذا المعنى الروح ًا ال دما ماد ًا  يروح جعلوا االستعراب" مصدرًا متماد
ة، ومن هذا ـــتعرة ..  للعرو ــ ــــ ــموا العرب إلى عرب عارة وعرب مسـ ــ ـــ ــ المعنى قسـ

ـــراع ــ اب مفتوحا على مصـ ـــور وال يزال ال ــ ــتعراب منذ أقدم العصـ ــتمر االســــ ــ ، هواســ
  وٕالى  يومنا هذا.

ــات    ــة الوحــدة إزاء االقل ـــــ ــ ــ ــــ عــالج الكتــاب قضـ وانطالقــًا من هــذه النظرة، 
لة األكراد في ال مش ة والعنصرة، ابتداء  ة والمذهب عراق، وأهل الجنوب في الدين

له. ة في الوطن العري  ا، والمذاهب الدين     السودان، والبرر في شمال إفرق

ـــاملة الوطن العري  ــــ ــ ــ ة المتحدة شــــ دعو الكتاب إلى إقامة الدولة العر و
ادتها  زة تمارس ســـ ة مر ومة اتحاد ــره، في نظام فدرالي تقوم على رأســـه ح أسـ
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ة، والعســـــ ــئون الخارج ون في الشـــ ة وما إلى ذلك، و ة، والثقاف رة، واالقتصـــــاد
ون للدولة علم واحد  ومة قطرة، تتولى األمور القطرة .. و ــرون ح ــ تحتها عشـ

ان اسم الكتاب. ه عشرون نجمة . ومن هنا    ف
ــــل خاص عن "   ـــــطين" وفي الكتاب فصــــ ة وفلســـ ــطين "الوحدة العر ــ وفلســــ

ـــيرة الوحدو  ه المســ ـــرحت ف ة" شــ ـــعب والوحدة العر ة التي ناضـــــل على درها الشــ
ــطت الرأ في دور  ــــ ســ عد مرحلة، و ــــرنات، مرحلة  ــطيني منذ أوائل العشــــ ــ ــ الفلســ

ة  ة أوًال وآخرًا. شأنالوحدة العر ة قوم ار انها قض اعت ة،  ة الفلسطين   القض
ـــمون اجتماعي " وقد  ة " مضــ ون لدولة  " الوحدة العر ان ال بد أن  و

ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــلين مســ ــ ــ ـــ رة التي يتعين على عالجته في فصــ ع الف تقلين أبرزت فيهما المنا
ست مستوردة على  ة ل أن االشتراك يد  ة أن تنهل منها، مع التو ة العر االشتراك
نا  ـــلو ــــ ــــ ـــلة في تراثنا الروحي وســ ــ ــــ قا، بل إنها متأصــــ رًا ، وتطب ة ، ف اة العر الح

    االجتماعي.

ـــل هام، عنوانه ــــ ــــ ــ ال يتحدث  " وهودولة عظمى تنتظرنا" وفي الكتاب فصـ
ــار الشــــامل، حيث المعنى الحضــ معناها التقليد ، ولكنه يرطها   عن العظمة 
ة  ـــتراتيج ــ ــــ ح وطننا العري الكبير، الواحد المتحد، بثرواته ومواقعه االســـــ ــــــ ــــ ــ صــ
م، ومعين قوة  ق ة للمواطن العري حيثما  ــدر خير ورفاه ـــــ ــــرة مصـ شــــ وطاقاته ال

ون موقع ـــعب عري أنى  ــــ ـــــ نبوعا دافقا يرفد وعزة لكل شـ ه في الوطن العري، و
اب المنعة والتقدم، ل ل أس أسرها  ة  ماضيها  تؤداألمة العر رسالتها الجديرة 

ادين المعرفة اإلنســـان ــتى م مســـتقبلها في شـ ة، ورحاب الح وحاضـــرها، الكفيلة 
  والسالم، لنفسها وللعالم أجمع. والعدل، واألمن
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ـــدر في ـــ صـــ تاب الوحدة هذا،  ة،  و ة من تارخ األمة العر ــي ـــــ فترة عصــ
ة، ليتخذ منها تعلو "العاب نارةالفترة ففي آفاق هذه  ــماء العر ــــ ــ ـــ ــ " تتدافع في السـ

ــاليو  ــــ ــــراب ال  جزئة، دالئل جديدة أن الوحدةودعاة الت ن االنفصــ ة ســــ ـــفيالعر ــ ــ  شـ
قه، ـــتحيل تحق ســ ل بلد عري  غليًال، وأمل  ل الخير، أن ينصـــــرف  وان الخير 

ه! إلى م غن ه و عن   ا 
ـــد "   ـــــ ــقوق وتتجســـ ــ ــ ــ ما نراه في الوطن العري من شـــ األلعاب النارة" هذه ف

ل يوم من  وصــدوع في جدرانه، وما نشــهده من حرائ في ســاحاته، وما نطالعه 
اطلة، أو أهداف زائلة.. ل ذلك ألغراض    اقتتال بين أبنائه.. 

ـــادات واالنفجارا   أســـــره أن تعم ال توتكاد الخالفات واالحتشــ وطن العري 
ت  ه، ما هو قائم بين الكو ل أذن ــمع  ــــ ســ ه، و أم عين .. والمواطن العري ير 
ا  ين ليب ا، و ين مصر وليب ين سورا ومصر، و ين العراق وسورا، و والعراق، و
ين المغرب والجزائر  من، و من وال ين ال ــا وتونس، و ــ ـــ ين ليب ـــودان و ـــــ ــــ والســ

ا، واخيرًا، هذه  ة في لبنان، موطن اإلخاء والصفاء..ومورتان حة الرهي   المذ
عاد، خالل األعوام    أنها على م لها، و ـــــدت هذه األحداث  ــــ ــ ــ وقد احتشــ

الذات، لتعط ر  عد حرب أكتو ة، و ــ ــاليين حججا جديدة  يالثالثة الماضـــ ــ االنفصـ
مة، يد مواقفهم القد ــوق الدليل تلو  لتو ــ ـــــ ة، محاولين ســـ غمزون فيها الوحدة العر

ا ال س لها موقع في دن ة ل ـــــ ــ ــ رة رومانسـ ال، وأنها ف ال في خ دليل، ان الوحدة خ
ة، جميلة وأخاذة ورائعة، ولكنها  ــــطناع الزهور االصـــ ه ما تكون  ــ ــ الواقع،وأنها أشـــ

  من غير روح وال رحان.
ـــلحة أعداء الوحدة،    ــ عة والمصــ الطب ـــال، وهم  ـــب ان دعاة االنفصــــ ــ وأحســ

االن ـــالفة وألنهم وحدهم المنتفعون  ة السـ ــعرون أن األحداث العر ـــتشــ سـ ـــال ،  فصـ
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ر ق أنما لسان د سقطت عليهم من السماء، لتزد "الذ دعوتهم" رواجًا وانتشارًا، و
ال . ال في خ ح، أو لم نقل لكم إن الوحدة  خ ــ ــ ـــــ ــــ صـ م الحرب في  حالهم  دون

قاع الوطن العري .. لبنان م هذا االستنفار واالنفجار في معظم    ، ودون
ــحاب هذا الكالم ان تلك الخالفات العو    ــــ ــ ــ ة هي حجة لكن .. فات أصـ ر

ـــال ص اللوحدة على االنفصــ ــخ ح هي .. ذلك أن هذه الخالفات، في التشـــ ـــح لصــ
ـــال والتجزئة. أعراض متعددة لمرض واحد ــ ــ ــ ـــــ .. وهذا  المرض الواحد هو االنفصـ

التالي تلك الخالفات... انت تلك األعراض، و   ولوال  هذا المرض ما 
ـــــالح حقاً    ــــ ، إنه لوال الحدود ما قامت الخالفات على الحدود، ولوال المصـــــ

ام  لمة موجزة لوال الح ـــبت المالحم بين األقطار.. وفي  قة لما نشــ ــ القطرة الضـــ
ة برئة مما  ــهم .. واألمة العر عضـــــ ــــهم على  عضـــ ام  ــــرون، لما وثب الح العشـــ

  صنعون .. 
ص،   ــ م إلى التخصــ ــئنا ان ننتقل من التعم لوضــــح أمامنا، أنه لو  ولو شــ

ة في لبنان، ولما  حة الرهي ـــرق العري جمهورة واحدة، لما وقعت المذ ان المشـــ
ــورا والعراق، وهما القطران المؤهالن للوحدة،  ــ ــ ر بين ســ ــ ــ ـــتنفار العســــ ـــ وقع االســ

  اليوم قبل الغد ..
ــت الجزائر    ـــانــ ـ ــائمــــة، لمــــا  ـــة المغرب العري الكبير قــ ــت دولـ ــــانــ ولو 

ــا وم ش اآلن على حــافــة الحرب، وفي عهود االحتالل نــذرت ومورتــان راكش تع
عد االستقالل.   هذه األقطار نفسها للوحدة 

ا لما    انت  جمهورة واد النيل قائمة، تضـم السـودان ومصـر وليب ولو 
األحداث الخطيرة التي اندلعت بين هذه األقطار الثالثة،  انفجع المواطن العري 

  ذات التارخ الواحد.
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ة " االتحادات " وقد تناولناها و    ق لة.. إذا أردنا ان نســتعرض  القائمة طو
ة. ة وموضوع ل أمانة وجد تابنا هذا،    التفصيل في 

لمة "لو" و "ولعل    ــال يجدون في  ــ ــــ ــ إذا" مادة جديدة للجدال دعاة االنفصــ
لمـــة "لووالحوار . ـــة"" و . .. غير أن الواقع أن   إذا"  في مجـــال الوحـــدة العر

ل صــفحة  في هذا الكتاب، بل  قظة، ف ســت من التعابير التي ترســلها أحالم ال ل
ـــة قين القـــاطع أن الوحـــدة العر ــال ـ لمـــة ، تنبئ  قــــــل  ـــة ، حق ـــة، وحتم ة علم

عثرة في  ــهــا إال البنــاؤون األحرار ليجمعوا هــذه الحجــارة الم ــ ـــ ــ ــ ــ ــة، ال ينقصـ تــارخ
ها صرح الوحدة ، بنوا منها و   األمثل األكمل.. الوطن العري، و

لمة (و) و(   ة) التي تعد و إذا) لم تقف عثرة في طر (الجماعة األورو
ــرة في ــ ــ اشــ ات عامة م ـــها في الثمانينات إلجراء انتخا ــ ــ ة، يختار  نفسـ ا الغر أورو

ـــد" .. " ي الجــــديـ ــا "المواطن األورو ــــا البرلمــــان األور خاللهــ ي" .. "دولــــة أورو و
ة سا ..االتحاد ومة ورئ   " ح

ة  ها الدام ـــي في حرو ا التي غرقت في الماضــــ ــعوب أورو ــ ــ انت شـ فإذا 
ة في الحاضــر إلى أذنيها، فهل من  بإلى أذقانها، وتتضــار  مصــالحها االقتصــاد

ة  ـة في دولـة اتحـاد ـــعوب العر ــــ ــــ قظـة أن تتجمع الشـــ ـال، وهـل من أحالم ال الخ
خطوة أولى على الطر .. و  ة متعددة   ة، واحدة، أو في دول اتحاد األمة العر

الحاضــر، فأنها لم تقع فيها حرب  مهما وقع فيها في الماضــي، أو واقع بينها في
ة.." ة األولى، والثان ا، وال الحرب العالم ما جر في أورو   المائة عام" 

ـــر، و    ات الحاضــــ ة إلى الوحدة  آمالان تحد ـــد األمة العر ــ ـــتقبل تشــ ــ المســ
ات  ل عق ات وتدعوها أن تســـق عن أكتافها  انت تلك العق الوحدة . حتى ولو 

ومة ونظامًا.   تتمثل في عشرن ح
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عــد فــ   ــة او ـــر على الجوانــب العلم ــ ــــ ــــ قتصـ ن هــذا الكتــاب، في مجملــه ال 
ة، ولكنهالنظرة إل اد  قامة دولة الوحدة العر ـــــع متعددة الم ــ ــ ــــ حدد في مواضـ

ادات قها، ودور الق رنامج العمل لتحق ة لميثاق الوحدة، و ـــــ ــ ــ ــــ سـ ة في  الرئ القوم
ــلين، لتعبئة  ــ ــــ ًا، وعماًال وفالحين، ومثقفين ومناضـــــ ًا وطال ا ـــــ ــ ــ ـــ الوطن العري، شـ
الكلمة  ــال،  ــ ــــ ــ ــ ة الوحدة،  واالندفاع بها على طر النضـــ ة تحت را األمة العر
ة في الشـــارع، حين   القوة الشـــعب ، والعزمة الصـــادقة.. و ة، والتثقيف العمي الواع

ة قى في األمة العر   إال الشارع . ال ي
ع عشـــرون نظامًا    ســـتط ســـورة .. وال  ل الوســـائل، متوافرة م والوســـائل، 

ـــلة، حين  ــ اســــ ــــرن مليونا من األمة الواحدة ال ـــمدوا أمام مائة وعشـــــ ــــ صــ ًا أن  عر
  مان على إقامة الوحدة.اتصمم في عزم و 

ات مهما عظمت، فالوحدة    وفي سـبيل هذا الهدف االسـمى تهون التضـح
ل سالح .جهاد واست ة  فاح .. ومعر   شهاد و
تاهذا هو الكتاب، و    انًا في الم ة العامة "لدولة ني ألرجو أن يجد له م

ة ن في و "، يالوحدة العر ـــــاحب الكتاب، إن لم  ـــعد صــ ــ ســ ـــعد الكتاب، و ــ ســ مئذ 
ة . اق اة ال عد مماته، فتلك هي الح اته ف   ح

اة، ولن تجد لسنة هللا تبديالً     .. وتلك هي سنة الح
  أحمد الشقير                              1977انون الثاني  1القاهرة في 
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الوحـدةنّ  ون  ا  الوحدة سن   و
  

لة في األمم المتحدة ...قال لي دبلوماسي عري قال  ، قضى سنين طو
ة.؟   بلهجة هادئة رزنة... لماذا الوحدة العر

ـــطين عما  نحن ــ ح فلســ ــ ــ ـــتصـــ ــ ـــرون دولة في األمم المتحدة، وســ اآلن عشــــ
حسب لها حساب....  ة،  حنا قوة دول ة والعشرن... لقد أص   قرب الدولة  الحاد
ات، وهذا القرن العشـــرون  ان القرن التاســـع عشـــر هو عصـــر القوم لقد 

ادة الكاملة... إن األمم المتحدة تضـــم في هذا  هو عهد الدول المســـتقلة ذات الســـ
ه  ــ ــ ــــ ا أشــ ، وهذه الدن ـــــًا وأرعين دولة.. وننتظر ميالد دول أخر ــ العام مئة وخمســـ
دال من  مولود جديد ... و المرأة  الحامل تجود على العالم من حين إلى حين 

ـــوتًا واحدًا فق ، ف ــ ــــ ون دولة واحدة تملك صـ ـــل واألجد أن اأن ن ــ ــــ نه من األفضـ
ـــــوتــًا في األ ـــ ــ ــ ــرن صــ ــ ــــ ــــ ـــرن دولــة نملــك عشــ ــ ــ ــــ ون عشـــ لمتحــدة ومنظمــاتهــا مم ان

ــــت ــــة، ونســ ـــــصــ ــاوم ونفاوض طالمتخصـ ـــوات أن نأخذ ونعطي، ونســــ ع بهذه األصـــ
  ونناور ونحاور.

عالج  ة في  وقال لي صـــحفي  ة في إحد الصـــحف اليوم ا العر القضـــا
ة؟ المهم وحدة الهدف بنبرة الخبير العارفالقاهرة... قال  ... ولماذا الوحدة العر
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ــــتورةوالعمل، ما الفائدة م ــــر  ؟ن الوحدة الدســـ ـــورا ومصــ ــ لقد جرنا الوحدة بين ســ
ان نتيجتها االنفصال والفرقة والخصام،  ة المتحدة، و متمثلة في الجمهورة العر

من متمثلة في "وجرنا الوحدة بي ان ن سورا ومصر وال ة المتحدة" و الدولة العر
اال نا الوحدة متمثلة  ك واالنحالل... وجر ـــيرها التف ـــ ــــ ــمي بين مصــــ ــ ــ ــ ــ ـــ تحاد الهاشـ

ــــةمملكتي األردن و  ــقو الملك ــ ــــ ــــ عــــد ســ ح  العراق، وانحلــــت  ــ ــ ــــ ــ ــ في العراق واصــ
ة بين مصـــر وســـورا والعراق فلم تكد تولد حتى  جمهورة... وجرنا الوحدة الثالث
ن نصــيبها اال  ا والســودان فلم  ماتت ... وجرنا الوحدة بين مصــر وســورا وليب

ــــل والقط ــ انت آخر تجاالفشـــ ا وتونس متمثلة في رنا الحزنة عة، و وحدة بين ليب
ح جنيناً مشــــ ــ ة، وماتت نطفة قبل أن تصــ ة العر ــالم ... إن روع الجمهورة اإلســ

ة تقو  ق ... هذا هو الدرس الكبير م على التنســـي والتعاون والتضـــامنالوحدة الحق
ة  ت الدول العر ــتر ــــ ــان..  لقد اشــ ــ ــــه من حرب رمضــــ ــ ــتخلصــ ـــ ــ الذ يجب أن نسـ

عها عفي هذه الحرب ال جم ــتط ل منها ما تســـ ذا يجب أن مجيدة، وقدمت  ... ه
  نفهم الوحدة.....

اراته من األدب وقال لي أســـتاذ جامعي لماته وع ســـي....  غرف  المار
ة الحاسم منط الجدل الم ال يتف مع منط قال  ة؟ هذا  .... ولماذا وحدة عر

ة ـــتقبل... الوحدة والقوم ـــــر وتطلعات المســـ ة  العصـ هما من نتاج البرجوازة لحما
ة ــمال ــدونها هي إمبراطورة حديثة، ولقد خلفنا الرأســـ ة التي تنشـــ ...  والوحدة العر

ة هي وحدة العمال،  ق عيد....  الوحدة الحق عهد اإلمبراطورات وراءنا منذ زمن 
س ولنين  ظهر أنــك لم تقرأ مــار ــل أرجــاء العــالم ...  قــات الكــادحــة في  والط

ــــتا ملكون مقومات األمة الواحدة....وسـ ـــعوب متعددة ال  الوحدة  لين.. العرب  شــ
ة تطلع إلى الوراء قات  المســـحوقة فهي أمل المســـتقبل، والقوم ...  أما وحدة الط
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الكادحين   وعلى الجماهير المســــحوقة أن تناضــــل من أجلها... إن الذ يرطني 
ـــد  ــ ة أشـ ـــتراك ـــائر الدول  االشـــ ــــين وســـ ا  والصــ ـــــ البرجواز  في روسـ مما يرطني 

ـــماليو  ــــ ــ ة  الرأســ ــاملة .. إن الوطن ــــ ــــ ة شـ ـــان ــ ــ العري... يجب أن تكون نظرتنا إنســــ
ة... ة هي  عروة الحرة والسالم واالشتراك   السوفيت

ــحروقال لي أحد شـــيوخ األزهر السـ حة مليئة  ارة فصـــ ع ة  ، قال  والعذو
ــة  ـ ــاذا الوحـــدة العر ـــة و  –لمـ ـــة... نحن  ال نفهم الوحـــدة العر ــة العر ـ ال القوم

ــ ن المســــاس بها... االخوة اإلســ م ة ال  ــ ــاســ اد  أســ قوم على م ــالم  ة اإلســ الم
ا طة المسلمين جمع م وال اللغات هي را عرف الحدود وال  األقال .... واإلسالم ال 

اكوال األلوان وال األ شـــاد أو الهند ، أو ت تان أوســـجناس .. إن أخي المســـلم في ال
ــأ ــين هو  ــ ــــ ــ ــ وال  كش أو العراق.. ال فرق بين عريأو مرا خي في الحجــازالصــ

اين  ات وال اختالف اللغات و ال ت ــراع القوم ــ ــ ــ عرف صـــ ـــالم ال  ــــ ــ أعجمي .. اإلســ
ـــة والتقو ..  ــاف ــالعـ ـ ــل لعري على أعجمي إال  ــــ ـــــ ــــ األلوان واألجنـــاس ، وال فضــ

  والمسلمون أمة واحدة.
ة.، شهد عددًا من مؤتمرات القمة وقال لي وزر عري بلغة   . قال.العر

ة؟ . ـــــوس  القائم الملموس  لماذا الوحدة العر ــــ ــ ح في الواقع المحســـ ــــــ ــــ ــ . لماذا نســ
ــا  ـــال...  أمــ ـ ـــة .. النظرة الخ ـ ــس واقع ــــ ــ ــ ر في األمور على أســــ ـــا أن نف آن لنـ

يرنا.. إلى متى نظل نتمل  ــــود تف ــ ــ ــ ة هي التي يجب أن تســـ ة العلم ـــوع ــ ــــ الموضــــ
ال... هنالك وق الخ ه  ــــارع ونمن ــــ ــــ ــ ارها .. في العالم العري  ائع الالشـ ن إن م

ـــتقلممالك  وجمهورات وٕامارات و  ــــيخات، ولكل منها  تارخ  مســـــ ــ ، وظروف مشــ
ن م اينة... هذا الواقع ال  ــالح مت ــ ــــ ــ ــ ـــة، ومصـــ ــــ ــــ ة خاصــــ قوة  اجتماع تغييره إال 

ـــالح ــ ــ ـــ ــ ــا ، وزمن الســ طــال ــا وٕا ــالح قــد ولى...  لقــد قــامــت الوحــدة في ألمــان ــ ــ ــ ـــ ــ السـ
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قر الحروب ال من أجل الوحدة وال من أجل أ الحرب...  وهذا  ــر ال  ــــ ــــ ــ العصــ
قــه، وال جــدو من  ن تحق م ــة هــدف عــاطفي ال  هــدف آخر.... الوحــدة  العر
ـــرون دولة ،  ـــــ ــــ رهناه، هو أننا عشــ األوهام ... الواقع القائم ،  أحببناه أم  التعل 

س أو أمي عقل أن يتنازل ملك أو رئ املة، وال  ادة  ــ ــ ــيخ ل منها ذات سـ ر أو شـــ
ــــائر المواطنين  في دولة الوحدة   ــــ سـ ا  ح مواطنًا  عاد ـــــ صــــ ادته ، وأن  ــ ــ ــــ عن سـ

ة... ونفدرال ة أو حتى  ة أو فدرال   انت اندماج
بير ــم الســــمين... ممتلئة وقال لي تاجر  الكالم الدســ ثير  قال أوداجه 

  من المرادفات وثروة من الكلمات :
ة؟  ومن المح إلى ـــرن   ولماذا وحدة عر ـــم مئة وعشـ الخليج ... وتضـ

ال وأنهار؟. فصل بينهم صحار وج شر،    مليونًا من ال
ة تحول دون الوحدة...   ة بين البلدان العر ــاد ـــــ ــــ ــــاع االقتصـــ ـــــ ــــ إن األوضـ
ــفات في المغرب،  ــــ ـــــ ــ ـــر، والفوسـ ــ ــــ ــ ــ ة، والقطن في مصـ فالبترول  في الجزرة العر

ل هذه الثروات   اف في لبنان... و.... و...  ـــــط ــ ــ ــــ ها، واالصـ ـــعو ـــــ ــ ــ هي ملك شــ
ن أن تطرحـه م ــعـار واحـد  ــ ــــ ــ ــ ـــعـار بترول العرب للعرب  ال يوازـه  إال شــ ــ ــــ ــــ   وشـ

ـــــواها هي التي تقرر " ــ ــ ة، دون ســــ ـــاد ـــ ــ ــ بترول العالم للعالم"... إن الحقائ االقتصـــ
اسمصائ س غير ر الشعوب.. وفي هذا العصر الس ة في خدمة االقتصاد، والع

ح.    صح
اب المتخرجين من إ ــ ــ ــــ ــ ــ ةوقال لي أحد الشــ وهو  ،حد الجامعات العر

األحداث  ـــــوة  معيد فيها لمادة التارخ العري .. قال وهو يتحدث من ذاكرة محشـــــ
ة ؟ وهل نملك التارخ  عد عصــر .. ولماذا وحدة عر ة متســلســلة عصــرًا  التارخ

ــــترك وهو  من أهم مقومات الوحدة  .. تارخ العراق هو  ــــومرين المشـــ ـــيرة الســـ ســــ
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ــو  ــ ــــر فان العراق هو خل من البدو  رينواألكاديين واألشـ ابليين، وفي الحاضـ وال
ـــا ـــنة والصـ عة والسـ مان واالكراد واإليرانيين... بئوالحضــــر، من الشــــ ة ، ومن التر

ما فيها فلســــــطين واالردن ولبنان هو قصــــــة اآلراميين والكنعانيين  وتارخ ســــــورا 
قيين والمؤ  و..  و... وفي الحاضر  بيين  واألدوميين واللخميين والغساسنة اوالفن

س  فســاء، فيها الســران والكلدان والجر الفســ ه ما تكون  ار الشــام هي أشــ فإن د
عة واالســماعيل س، ةواألكراد واألرمن والموارنة والســنة والشــ  والنصــيرة واألرثود

ـــر هو  ــحراء.. وتارخ مصـ ـــارة على مشــــارف الصــ ة الضـ ائل العر ا من الق قا و
من  أهلهاحضـارتها المتميزة وشـخصـيتها المسـتقلة ، والخل من تارخ الفراعنة  
ان يي األتراك واألل ـــلمين والنو ــــ ا والمســ س واألق ين واألعراب .. أما تارخ والجر

مة  الشــــمال ه القد ـــة شــــعو ومن خالطهم من الوندال من البرر األفرقي فهو قصـ
ــر الحاكمة اواليونان  ــ ة واألســـ ائل العر س فيهم والرومان والق ة، ول جامعة لعثمان

ـــالمي ــ ــــ ة التي يتألف منها الوطن واحدة، إال الدين اإلســـ . إلى آخر األقطار العر
  العري.
احث اجتمـاعي   المجتمعـات  ، قرأوقال لي  ثيرًا عن االجتمـاع واختل 

ــل تــدعمــه الخبرة المرر ا.. قــ ــة ومــا تنطو ل في حــديــث طو ــاألخالق  العر   ة 
ة وق ه من فرد ة...عل ة وأنان   بل

ة؟  ه ولماذا الوحدة العر ــلة فينا .. الرســــول عل ة متأصــ .. األخالق القبل
عد مماته عاد  اته ولكن  الســـالم هو الذ اســـتطاع أن يوحد العرب، وأفلح في ح
ــامنــا أنــت تر العراق  ــة .. وفي أ العرب إلى جــاهليتهم وعــادوا إلى نعراتهم القبل

ــعب ــ مهما حزب  الشــــ ح ــورا  ــــ ــــتوره قائم على الوحدة، وال وحدة  وســ الواحد، ودســــ
من في الشـمال والجنوب، وطن واحد وشـعب واحد، ولكنه دولتان  بينهما، وهذه ال
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ة واحدة، فيها  ة وهي وحدة جغراف من .. وهذه الجزرة العر ل منهما اســـمها ال و
حرن، ودولــة  ــت، وقطر، وال ــة، والكو ـــعود ــ ــــ ــ ــ ــة السـ ــت دول: المملكــة العر ـــ ــــ ــــ ســـ

ا وتونس والجزائر اإل ه خمس دول: ليب مارات وعمان .. وهذا  المغرب الكبير ف
ه دولتان م ا، وهذا واد النيل ف ينهما من والمغرب ومورتان ـــــودان و ــ ـــر والســ ــــ صــ

ـــتقلتان يتعاقب عليهما الروا  س بين بلدين في العالم، وهما جمهورتان مسـ ما ل
عد حين .. وعلى الو  ة لن تقوم لها قائمة..  هذا فإند والجفاء حينا    الوحدة العر

ة   ه  ،وقال لي موظف في إحد الدول العر تف قال وشــعره مرســل على 
ه: اراته تتدلى من سالف   وع

ـــع األمور في    ة؟ لقد آن األوان أن نضــ ــــابها .. لقد ولماذا وحدة عر نصـ
ـــب ـــانـ ـــدذقنــــا األمرن من "األجـ ع الوزارات والـ ــا في جم وائر " الــــذين مألوا بالدنــ

ات، من الفلسطينيي فىوالمصرين و   نوالشر فى  .. لقد اللبنانيين والسورين .. 
ــا .. ونحن  بير من خرجي الجــامعــات، من إنجلترا وأمر ح منــا عــدد   ـــــ ــ ــ ــــ أصـ

ل ظائف في بالدنا .. ونحن أح من "قادرون أن نمأل  الو  األجانب" وليخدم 
شعابها. ة أدر    إنسان في بلده .. وأهل م

ـة لي مـدير في احـدقـال و    حف عن  .. قـال دوائر الجـامعـة العر هو 
ة ووثائقها.   ظهر قلب ملفات الجامعة العر

ميثاقها المتراخ   ة  ة؟ إن الجامعة العر ـــلت في  يولماذا وحدة عر قد فشــ
ــ اقامة ــ ــــ ــ ــ ة ، لقد مضــ عليها ثالثون عامًا من غير عمل  ىتعاون بين الدول العر

ة  مجد، ولو أنها عقدت ة واحدة في العام الواحد، لكانت األمة العر ونفذت اتفاق
ـــة  ـــئون القـــانون ــ ـــــ ــ ـــات في الشــ ـــاالتفـــاق ـــة. إن ملفـــاتنـــا مملوءة  تنعم بثالثين اتفـــاق
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ة .. ولم ينفذ منها إال النزر  رة والمال ــ ــ ة والعســ ـــــ اسـ ـــــ ة والسـ ة والثقاف واالجتماع
سير.   ال

ــاتير .. وقال لي مواطن عاد   ــ ــــ الدســــ فر  ة التي تنص على  وقد  العر
ة، من  الوحدة العر ـــدق  ــ ــــ ــ ــ ـــاء التي تتشــ ــــ ــ ــ ة، وخطب الملوك والرؤســــ الوحدة العر

  االستقالل إلى يومنا هذا ..
احة لألقطار    ة؟ .. إذا أردت ان أخرج من بلد في س ولماذا وحدة عر

، ومعها عشرون تأشيرة دخول إلى  ة، فال بد لي من تأشيرة خروج من بلد العر
احتي إلى عذاب وعقاب..  تفتش األ ــ عد ذلك تتحول ســــ ، و ة األخر قطار العر

فرض عل سي، و أن أسجل جواز في دوائر األمن العام، وأن ال  يحقائبي ومال
ــــيف إال  ــ م في البلد المضــ غير أجرأق أجر أو  ه " ــهرًا واحدًا، وأن ال أعمل ف ــــ " شــ

عد مرة .. لقد رأيت واز سـفر  هذا الختم على ج ما ختموا على جواز سـفر مرة 
منعه من أن " ع  ــ ـــ ــــ غيطفل رضــ أجر أو  ر أجر"، وليتهم ختموه ممنوع أن عمل 

ــة في تــارخنــا " ــ ــ ـــــ ــــ غير أجر"، أمــا مخــافر الجمــارك فــإنهــا سـ ــأجر أو  ـــع  ــــ ــ ــ يرضـــ
ح  ــ ــ س األبدان .. لقد أصــــ ـــيدات حتى مال ــ حقائب الســـ عبثون  ــر. إنهم  ــ ــ المعاصــ

ــــجن العر  نا الوطن العري الكبير هو الســ ــعو ــ ــــرن زنزانة لشــ حتو عشــ ي الكبير 
العشــرن، زنزانة لكل شــعب، وٕاذا ســافر المواطن العري من بلد، فإنما يخرج من 

ظل في سجن الوطن الكبير. ة فإنه  ، وفي النها   زنزانة إلى أخر
و في حديث غاضـب صـاخب .. ولماذا  – وقالت لي رة بيت   وهي تشـ

ة؟..  الخضــــار  واللحوم  ــا من الغالء، وحدة عر والفواكه بلغت عندنا حدا فاحشــ
س  ادة الرئ ــ صـــة جدًا إلى حد الكســـاد .. سـ ــمة المجاورة رخ ــعارها في العاصـ وأسـ
سدت  س عندنا، فاقفل الحدود، ف ادة الرئ في العاصمة المجاورة غضب على س
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ة في البلدين .. ومنذ  ــاعة في بلده وشـــحت في بلدنا ، والشـــعب هو الضـــح ضـ ال
ـــتقالل ـــم إال  االســ ـــي عام أو موســ مضــ اد ال  عة بين قطرن إلى يومنا هذا  قط

ل ذلك ألن  ادل ..  توقف الت ـــفر و ـــ متنع الســ ــــالت و ـــ قين، فتتوقف المواصـ ــــق شــــ
س، وسق البالء والعناء على رؤوس الشعب. سًا غضب على رئ   رئ

سنين في عالم  النشر والتأليف .. قال وهو يندب  قضى وقال لي ناشر  
  لثقافة ..العلم وا

ام العرب    حارب من الح ة؟ أين هي والكتاب العري  ولماذا وحدة عر
ر في  ــاب بنقص ف صـــــ تاب  ــعب الروحي، وأنه بال  ــ .. الكتاب هو رغيف الشـــ
ــة  ـــــل إلى القــار العري في الوطن العري .. الرقــا ـــــ ــــ صــ الغــذاء .. الكتــاب ال 

ـــان  ــ ة تقف في وجهه، ومثل اإلنسـ العري فإن الكتاب العري تمنعه، والقيود المال
بير. ش في سجن    ع

ة .. ل لي قس عرياوق   الفصحى بلغة  نشأ نشأة قوم قال وهو يتحدث 
ا : ولماذا الوحدة  ــ ــ ــناه في عهد الصــــ ــ ما درســــ د القرآني  أنه تعلم التجو ـــاد  ـــ الضــ
ــــالم دين الدولة  ة، أن اإلسـ ــاتير العر ــ ة. .. ولماذا النص في عدد من الدسـ العر

عتبرون وأنه  حيين العرب  ـــــ ـــــرع .. إن المثقفين من المســ ـــــي للتشــ ســ ـــدر رئ مصــــ
ـــالمي على أنـــه تراثهم،  ــ ــــ ــــ ـــالتراث اإلسـ عتزون  ـــة مترادفين، و ــالم والعرو ــــ ــــ اإلســــ

لم قظتها وموحد  ة  ومؤسس  اعث األمة العر عتبرون الرسول العري  تها .. و
ة الحديثة  قظة العر ـــــ وغيرها موال ــ ــــأت في بيروت قبل دمشـــ ــــ ــــر نشــ ــــ ن الحواضــ

ة ،  ار الموارنة، و العر ازجيون، وغيرهم من أح ـــــتانيون وال سـ ــار ال ــ علماء النصــ
ة .. وماذا  قظة العر ة وال اب اللغة العر ــــــ ونوا الرواد األوائل في تجديد شــ ألم 
ة،  ات األجنب حيين، وخاصة الذين نشأوا منهم في اإلرسال نقول اليوم لعامة المس
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ة وال تزال في أذهانه ـــراعات الدول ــ ـــ ــ ــ ة التي أوجدتها الصــ رات الطائف عض الذ م 
  وغذتها األطماع االستعمارة.. 

ـــــد منها    ــــ ــ ــ ـل وأشــ ثيرون مثـل هـذه األقوال واألقـاو وقـال لي .. وقـال لي 
ــها اآل ــ عضـ اطل، و ه  ــها ح يراد  ــ عضـ ، و ــها ح عضـــ اطل إيالمًا وعنفا،  خر 

لة منا اطل، وســـمعت ذلك على مد ســـنين طو ة، ســـمعته  ما  اســـ اتي الســـ ح
ة وفي األمم المتحدة، في  ــــارع، في الجامعة العر ــــ ــ ــ في مؤتمرات القمة وفي الشـــ
ة وفي الهمســـات  ة وفي الندوات الصـــغيرة, في الخطب الصـــاخ المؤتمرات الشـــعب
ـــغيرة تحت أقدام  ــــ ــــ ون حفنة صـــ عدو أن  له ال  الخافتة .. ولكن .. ولكن هذا 

الفضاء الرحيب الذ ال ت صغيرة من السحاب في الجبل الشامخ األشم، أو ذرا
  وال ندرك مداه ..نعرف حده 

ون أكبر من األنهار الكبيرة   له لن  حيرات وٕان هذا  ــع من ال ــ ، وال أوســــ
لها  ــــواقي  الكثيرة ..  ــ ـــ ــ ـــعة وال أغزر من الجداول الغزرة وال أكثر من الســ ــــ ــــ الواســ

له، تصــب في ال قى هو ومعها أمطار الســماء على مد العام  ، و حر المح
عانه وود حر المح في ق ــــماكه ال انه، وأجاجه وأمواجه، وحيتانه وأهو ال ــــ ــــ ســ

ذلك الوحدة الع عته .. و عه، وال تتبدل طب ، تتدف يتغير طا حر المح ال ة  ر
ه أ اب،  نهار من النقد والتجرح والتنديد، وأمطار منعل ار والشــك واالرت االســتن

ه ولكنها تظل هي  ها، فتتحول إل حتو عها و لها.. يت ـــتوعبها  ــــ ســـــ حر المح  ال
  وال يتحول إليها.

الهما من صــــنع    ، ف حر المح ة وال م بين الوحدة العر ه قد ــ وهذا الشــ
قى الوحدة  ــم التارخ، وت ــ ة الخالدة، تتعاقب أحداث الزمان في خضــ عة األزل الطب

..   هي الوحدة، والمح هو المح
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ـــــور الجليد، حبتها ومنذ أن ن   ــ ــ عد انتهاء عصـــــ ة،  ــأت الجزرة العر ــ ــــ ــــ شـــ
ال،  حر المح ســو أنها مصــنوعة من صــحار وقفار وج عة ال طب عة،  الطب
ة في  اد حر من ال حار من جهاتها الثالث، و ـــة األخر  ــ ــ ســ ا ـــلها عن ال ــ وتفصــــ
ــميت  ــهم إنها جزرة العرب، وقد سـ الشـــمال، حتى قال عنها العرب األقدمون أنفسـ

ة إال في عصور متأخرة. ه الجزرة العر   ش
ع أن    ستط عة عالمًا مستقًال بنفسه، قائمًا بذاته، ال  ذا صنعتها الطب وه

ح شعبها فيها متميزًا  يجوزها أحد، ال سائحًا وال غازًا، وال عابرًا وال مسافرًا، وأص
ـــماته ومقوماته، مختلطًا مع  قســ ـــتقًال  أخالقه، مســ ـــه، مندمجًا انه، منفردًا  نفســ

  في داخله، بل متزاوجًا في أهله.. 

ــــر، من أقــدم األمم على هــذه الكرة    ــــ ــــ ــاحــث معــاصــ قول  مــا  والعرب، 
ــــا لغزو الفاتحين، وأجواء  ــ ــرًا، ومن أقلها تعرضــ ــ ـــفاها عنصــــ ــ ــ ة، ومن أصـ ـــــ ــ األرضـ

اداً  اة النجعة ارت واديها فرضت على أهلها ح ة و لد الجزرة العر   للكأل، و
ط ــع هذا قلما  ــ ــ ــــ ن منه الطامعون . وقلما يخضــــ ه الطامعون، أو قلما يتم مع ف

م الفاتحين ..   )1(أهله لح
انًا،    ح الشـــعب العري أقدم شـــعوب األرض  عة أصـــ الطب وعلى هذا، ف

ة أقدم وحدة على وجه األرض. ولك حت وحدته الوجود ــ ــ ــــ ــ ــ عة أصــ الطب ي نفهم و
ه " ـــم ــ ــعب العر هذا الذ اسـ ــ ـــنعت الشــ ــ عة" التي صـ س الطب ة، ل ي والوحدة العر

ه  الحجم الكبير .. وأن ينظر إل ضـــع أمامه األطلس العالمي  على المرء إال أن 
بير.   ما ينظر إلى لوحة رائعة معلقة في متحف 

                                                           
ة، ياباألمير مصطفى الشه )1( ة العر  .20ص  ،القوم
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ــير الناظر،   ــــ ة هي  وســ ه الجزرة العر ــ ــ ـــة، أن شــــ ســـــ عد المقارنة والمقا
، و  م األرض الوحيــدة في العــالم غير متجــاورة مع أرض أخر ال متــداخلــة مع إقل

حار و  ين العالم اآلخر  ــنعت ألهلها  دون  رار آخر، بينها و ــ ــــ أنما صــــ وقفار، 
طرق عليهم  ــــعبها وحدهم، فال يدخل عليهم دخيل وال  ــت لشــــ ــــ ــصــ ــ ــ غيرهم، وخصــ

  طارق.
ــــرن الذين    تور فيلب حتى، وهو من المؤرخين العرب المعاصــ قول الد و

ة والعر اغترفوا من المصـــادر س فية على الســـواء: "الغر ه  ل خرطة العالم شـــ
ــاهي ه جزرة الهند، ( جزرة تضــــ ــ ـــ ة) حجما، فهي أكبر من شـ ه الجزرة العر ــ ــ شــ

ر علماء  ة وأرعة أضعاف فرنسا، و ة أضعاف الجزر البرطان ومساحتها ثمان
ارة ع ا أن الجزرة ع ة  نالجيولوج ا والمنطقة الرمل ة لصــحار أفرق ع تكملة طب

ن ال م ـــحة المعالم و ة فغير واضــــ ـــمال ــ ا .. وأما حدود الجزرة الشــ ـــــ تي تطوق آســ
ـــــام والعراق  ــــ ـــحار الشـــ ــ ــــ ة فإن صـــ ة الجيولوج ًا، أما من الناح ارها خطًا وهم اعت

ة   . )1(املها تعد جزءًاً◌ من الجزرة العر
ان متميز ..  ــــعب له  ــعب العري وجعلته أقدم شــــ ــــ عة الشــ ــنعت الطب ــــ ذا صــ وه

ـــنعـت ال ــ ــــ ــــ ـأس علينـا، وصـ ـة وجعلتهـا أول وحـدة لهـا مقومـاتهـا .. وال  وحـدة العر
ــعوب  ــ ــــ ـــعبنا بين شــ ــ ــــ قين، إن شـ ون في جانب االعتدال، أن نقول على وجه ال لن
ة، من أعرقها .. وفي هذا  األرض من أقدمها، وأن وحدتنا، بين الوحدات التارخ

ين  رن، والكافرن والمش رن والمتن ة للرد على المن   .. فا
  

                                                           
تور فيليب )1( خ العرب ،تيح الد   .16 ،15 ص   ،تار
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ــًا وأرعين دولة ممثلة في    ــ ــ ــ ــــه اليوم مئة وخمســـ ــ ــ ــ شـ ان في عالمنا الذ نع
ــعوب   ــــ ــ ــ ــادة هــذه الــدول مئــات من األمم والشــــ ــ ــ ــــ ــ ــ قع تحــت ســ األمم المتحــدة ، و

ات و  ـــع ال يوالقوم ضــــ ع اليد، حديثة الجماعات .. وهذه الدول، إال  ــا تجاوز أصـــــ
ات ــــأت في عهد القوم ــــ انها ووجودها الدولي، نشــ ــع  العهد في  ــ ـــ ــ في القرن التاسـ

  عشر، أو في عهد األمم المتحدة في القرن العشرن.
ـــارة، ووحدة ، ترجع إلى    انًا وتارخًا وحضـــ ة، وجودًا و ولكن األمة العر

عرف التارخ أكثر من ثالث أمم أو أرع تملك مثل  زد، وال  عشــــرة آالف عام و
ـــيل، وه ــ ــ ــــ ــار األصـــ ــ ــ ــ ــــ ، وهذا التارخ الحضـــ ة  هذا الوجود العر ذه الوحدة القوم

  المديدة...
عيدة    ــــاب  األنســــ ة، أو مغاالة  ة قوم ــب ــ ــ الم عاطفي، أو عصــ وما هذا 

ل الح ..   عن الصواب . إنه الح 
ة    انت اللغة العر ـــل لبناني عري:  ــ ي منحدر من أصــ قول مؤرخ أمر

ر الرا ــطى لغة العلم والثقافة والف ــــ ــــ ــور الوسـ ــ ــ ــ  قي فيطوال قرون عديدة في العصـــ
ع أنحاء العالم المتمدن، وأن ما ُألِّف  ــــــع والقرن الثاني جم ــــ ــ فيها بين القرن التاســ

ة أكثر  ة والجغراف ة والفلك ة والدين ة والتارخ ة والطب ــف ــ ـــر من التآليف الفلســــ عشـــــ
  .)1(مما ألف في أ لغة أخر 

بير: "   ــر  ــ ي معاصـــــ قول مؤرخ أمر ــــب لهم أن قادوا و ــــ ان العرب قد سـ
ــاني طوال أالعالم في مرح ــ ــ ــ لتين من مراحل التقدم اإلنســ ـــــنة على لتين طو ــ ــ لفي سـ

                                                           
خ العرب ،تيحفيليب  )1(  .4ص  ، تار
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ام اليونان، س ثمة  األقل أ ًا، ول ـــطى مدة أرعة قرون تقر ثم في العصــــــور الوســـ
عيد" ة في المستقبل القرب أو ال منع هذه الشعوب من أن تقود العالم ثان   )2(.ما 

أقود النأن    ان ذلك ما تن ة،  ي قبل ه المؤ  عالم مرة ثان سنين رخ األمر
ــطورة  ــ ــــ ــــ عتبرون تلــك النبوءة اســ ــانوا  لــة، ولعــل الكثيرن يومئــذ  عرقــة  في طو

ال .. أما اليوم في عامنا هذا .. وقد اكتشـــفنا قدراتنا وثرواتنا، واكتشـــف معنا  الخ
ــا  قفز من دن ــاد  ي الكبير  ، فــإن حــديــث المؤرخ األمر العــالم طــاقــاتنــا الكبر

ارزاالنبوءات إلى ع   .. تالم الحقائ ال
مة، وفي العصور    ادة العالم مرتين في العصور القد انت لنا ق أجل لقد 

ان .. الوحدة  الوحدة، و ان ذلك  طة ولكن    الوس
ادة العالم مرة    بير في ق ون لنا دور  ــ ــ ــــ ــ ــ ي، ســ أ المؤرخ األمر ما تن و

ون. الوحدة س الوحدة، و ون ذلك  ة .. أجل س   ثان
قين والح المبين.وال   أ ال ات فيها الن   صفحات التال

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ــــــارتون  )2( ـــ يين ابت -جورج ســـ    ،مر فروخعترجمة  ،الشــــــــرق األوســــــــ في مؤلفات االمر
 .55ص  
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  ؟نـن .. من نحـنح   

  
  

  سؤال الزم من غير لزوم...
ــة واحــدة ــة ال لزوم إلقــامــة  نحن أمــة عر ــة علم قــة تــارخ .. تلــك حق

قول شــــعراؤناالدليل عليها، إال إذا احتاج ا ما  قدمون .. ومع األ لنهار إلى دليل 
ة المعاصرة، اة العر ارزة  هذا فإن طرح السؤال الزم ، ألن الح تسودها مظاهر 
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ـــان ـــة أمـــام الع ـــة عن إدراك الهو ـــاتـــه اليوم ـــــرف المواطن العري في ح ــ ــ ــ ، تصـــ
ام  ارزة في ق ــاملة لذاته وألمته ولوحدته وتتجلى هذه المظاهر ال ــ ــــ ــــ ــ ة الشـ ق الحق

ـــة، وا ـ ـــة، الحــــدود بين األقطــــار العر ـ ـــد ـــاين النظم النقـ ـ ـــة،  وت ـ لحواجز الجمر
ــفر  ة الواحدة، وتقييد حرة الســ ــ ة، وانعدام الجنســ ــاد واختالف التشــــرعات االقتصــ

ــة وا تؤد إلدارــة، التي واإلقــامــة والعمــل، ومــا إلى ذلــك من اإلجراءات القــانون
ًا في الوطن العري  ق ًا حق الكبير، الواقع الفعلي إلى جعل المواطن العري أجنب

ة. ًا عن أمته العر ق ًا حق   وأجنب
ا إلى الوطن العري، يلقي في  ا أو أمر بل إن األجنبي الوافد من أورو
ة ، ما ال يلقاه المواطن العري .. وهذا المواطن  ـــر والرعا ســ حله وترحاله، من ال

ــــر يالعري، بدوره يلق ــــ ــ سـ ة وال  في حله وترحاله، خارج الوطن العري، من الرعا
ين ظهراني أمته.   ما ال يلقاه في وطنه الكبير و

ة،  ــة الفعل ــــ ــــ الممارسـ ملك،  هذا هو الواقع اليومي للمواطن العري .. ال 
ـــاب إلى الوطن العري، إال  ــــ ــ ة واالنتســ ـــيئًا من معاني االنتماء إلى أمته العر ــ ــ ــ شــ
ــة واحــدة .. ووطن عري واحــد من المح إلى  مين : أمــة عر ــــعــارن عظ ــــ ــــ شــ

  ...الخليج
ملكان تارخًا حضــارًا ضــخمًا  مين  ورغمًا عن أن هذين الشــعارن العظ
رات ال تبلى،  عة، وأمجاد وذ ة رف عة االف سـنة، ووراءهما ثقافة إنسـان عمره سـ
له فإن  القوة والمنعة والرخاء .. رغمًا عن  ذلك  ع زاخر  ـــتقبل رف ــــ ــــ وأمامهما مسـ

ان تمامًا من مين خال م والمضـــمون الكبير  هذين الشـــعارن العظ المحتو  العظ
ســـــران في  ـــد و نى الروح في الجســ لماته، ســـــ لمة من  ل  نان في  ــ ســـ اللذين 

ة مسر الدماء في األعضاء .. اة العر   الح
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ــر  ــ ة إلى الحاضــ ـــــ النسـ ـــــؤال " من نحن؟ " له لزوم  ح السـ ـــــ ومن هنا أصـ
ة إلى الماضــي المجيد الســالف، وا النســ لمســتقبل  الزاهر الشــقي، ومن غير لزوم 

  الوافد..
ــؤال " ــ ــ ح الســ ـــــ ذلك أصـــ ــر ومن هناك،  ــ م الحاضــــ من نحن؟"  الزما لتهد

ناء المســتقب ه، و ش ف ح هذا الســعيد ال لالشــقي الذ نع صــ ه .. و ذ نتطلع إل
ة والتجزئة واالنفصــال تمد جذورها "الالزم م " أكثر لزومًا حين نر النزاعات اإلقل

ة تبدو في ترة الوطن العري، و  ة، حتى لتكاد الوحدة العر اة األمة العر في ح
امى  ر األ ما يذ يد والحنان،  ــ ــ ــ ــــ النشــــ ر  مة، تذ اتت يت ـــــطح، أنها  ــ ــ ــــ على السـ

  واليتامى في مواسم الصدقات واإلحسان.
ـــؤال "من نحن ــ ــــ ة بل إن "لزوم" الســ األمة العر ـــــه ظروف حلت  ــــ " تفرضــ

م ا غمامات من المفاه ان ال بد أن تترك آثارها فأحاطت األمة والوطن  لخاطئة 
ن أن تكون في  م رــة .. واألمــة أ أمــة، ال  ــاتنــا العــامــة واتجــاهــاتنــا الف في ح

مها .. فمنأ عن الظرو  ش في صم   التي تح بها، وتع
ــــــطح  –وأول هذه الظروف التي حجبت  ة األمة  –إلى ما تحت الســــ هو

ة على ال ادة العر ــــــ ــــ ــ ــقو الســ ــ ــــ ــــ ة الواحدة، ســ ة الدولة العر وطن العري في نها
ة جمعاء،  ـــــدر األمة العر م األجنبي جاثمًا على صـ حل محلها الح ة، ل ــ ــ اســ الع
أسره .. وأن التوارخ والوقائع، على برودتها وجفافها خير  وشامًال الوطن العري 
ة الواحدة،  ة أمتنا العر ضع أمامنا الصورة واضحة المعالم، لتبرز أمامنا هو ما 

ال .. فأعاق مسيرتها، وشل نهضتا، وما  اعتراها عبر العصور ومن خالل األج
دون أن يــدمر وجودهــا أو يهــدم مقومــاتهــا .. وجــانــب من هــذا التــارخ، أن األمـة 
ادتها على نفســها ووطنها، حينما اســتولى العثمانيون على البالد  ة فقدت ســ العر
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ة ( ــــمل ال1517العر ــــ ــ ة، وشـ ــالم ــ ــــ ـــم الخالفة اإلســـ ـــ ــ ــ اسـ م م)  م العثماني األقال ح
ة، والشــمال اال ة في المشــرق العري، والجزرة العر اســتثناء العر أكمله،  فرقي 

ة. استقاللها عن الدولة العثمان قيت محتفظة    مراكش التي 
س هنا مجا ة وظروفها، وال في  لول طرة العثمان اب الســــ ــ حث في أســ ال

ـــــعفًا في هذا القطر  م قوة أو ضـــ ــــلوب الح ة أســــ العري أو ذاك .. المهم أن الحق
ة أرعمائة عام (  ة التي امتدت قرا ) على معظم  الوطن 1917 -1517العثمان

ادة ال بد أن  ــ ة . وفقدان الســ ادتها القوم ة خاللها ســــ العري، فقدت  األمة العر
عيد ة وال   ..ةيترك آثاره القر

ذلك، أن الدولة العث ــها، وفي وجانب آخر من هذا التارخ،  ــ ــــ ــ ــ ة نفســ مان
ـــابــت إليهــا عو  ــــ ــــ ــ ــعف واالنحالل، فطمعــت في أواخر عهــدهــا، قــد انســ ــ ـــ ــ ــ ــ امــل الضـ

مها ذلك، "أقال م، هي الوطن العري،  و انت هذه األقال ـــتعمارة.. و " الدول االسـ
ة .. وجاءت موجات من االحتالالت  ةبدأت مرحلة جديدة في تارخ األم العر

ة. للوطن العري، قامت بها معظم الدول   األورو
ــيف  ــ ــ ا 1798ففي صــ ق ــــــر  ــا مصــ ــ ــ ـــعار غزت فرنســ ــ دة نابليون، تحت شـــ

ندرة حتى أصدر منشورًا إلى المشايخ والقضاة اإلسالم فل صل إلى اإلس د  م 
ــــر،  ان، في مصــــ قولوا ألمتهم ان "واألئمة واألع ة هم طلب إليهم أن  ــــاو ــ الفرنســ

ات ذلك أنهم قد نزلوا في  ضًا مسلمون مخلصون وٕاث رسي أ روما و خروا فيها 
ــدوا جزرة  ــ ـــالم، ثم قصـــ ــار على محارة اإلســــ ــ حث النصـــ ان دائما  ا الذ  ا ال
طلب منهم مقاتلة  انوا يزعمون أن هللا تعالى  مالطة وطردوا منها الفرسان الذين 

  *.المسلمين"
                                                           

ت * امله أورده المؤرخ المصر الجبرتي في   ه.انص المنشور 
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ـــعب ــ ـــارته العرقة ،  وراح نابليون يتمل الشــ ــ ثني على حضــ ـــر و ــ المصــ
ا إلى الفوجه خ ه "طا ـــر قال ف ــ ــــعب المصــ ــ ـــر بالد ال نظير لها وهي شـ ـــ إن مصـ

عرفها الناس في  ة التي  ــنائع والقراءة والكتا ــ ــــ ــ ــب البالد، وٕان العلوم والصــ ــ ـــ ــــ أخصـ
ا أخذت عن أجداد مصر األول "   )1(.الدن

ـــــي انتهت حملة نابليون، وجال و  ــــ ــ ــ ــــراع البرطاني الفرنسـ ــ ـــــ ــ في غمرة الصـ
ش الفرنســـي عن أرض مصـــر، لتبدأ فرنســـا مر  حلة أخر من االســـتعمار في الج

  المغرب العري الكبير.
ــتنادا إلى  1830ففي عام  ـــ ــ بر على الجزائر، اســ حملة  ــــــا  ــ قامت فرنسـ

ة الشهيرة، ذرعة المروحة التي ضرب بها حاكم الجزائر القنصل  الذرعة التارخ
ــي، وأد ــ ة  )1(الفرنسـ ــ ــ ذلك إلى احتالل الجزائر ثم إعالنها جزءًا من الدول الفرنسـ

  .1848موجب الدستور الفرنسي لعام 
ــاألمن على الحــدود 1881وفي عــام  ــــــا بوقوع إخالل  ــ ــ ــ ، تــذرعــت فرنســــ

ـــا ـ ـــة إلى تونس وأجبرت ال رـ ــــة و حر ـــت قوة  ــــة، فوجهـ ـــت وطــــأة  الجزائر تحـ
ــلطة  ــــ ــ ـــ ة المعروفة، واتفاقات أخر جعلت السـ ع معاهدة الحما االحتالل على توق

ا ة في تونس خاضــعة لفرنســا، و ار ممثل فرنســا الفعل عض مظاهرها اعت ن من 
ة تونس!   وزرا لخارج

طرتها على المغرب العري، فزحفت 1912وفي عام  ــ ، أكملت فرنســـا سـ
ا األجانب والمحافظة على األمن" مراكش، " قواتها على ــطان؟ والرعا ة الســ لحما

                                                           
ة في مص ،عبد الرحمن الرافعي )1( ة القوم خ الحر  .106،107 ص  ص، 1ج ،رتار
)1( ، ة أحمد الشقير ه في األمم المتحدةقصة الثورة الجزائر  .، وفيها مجموعة خط
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ما فعلت مع تونس قبل ذلك  ة،  ة معاهدة حما ــ ــ ــت على الدولة المراكشـــــ ــ وفرضـــــ
اشرًا..بثال مًا م متها ح   ثين عامًا، وح

انت في  ا وقد  ــا من الوطن العري، أما  برطان انت تلك حصـــة فرنسـ
، فقد ـــها، فقد  اتخذت أوج مجدها اإلمبراطور ــتعمارة المعروفة نفســــ ــــ الذرائع االسـ

حرة على ، واحتلتها " 1882أرض مصر في عام  نزلت قواتها ال ة للخديو حما
ــا ات والمصـــ ـــة في واألقل ة مفروضــ ة"، ثم تحول هذا االحتالل إلى حما لح األجنب

ة األولى في  ــــاحب الجاللة 1914مطلع الحرب العال ــــ ــــ ومة صــ  حينما أعلنت ح
ة أنه " ا، النظر لحاالبرطان وضعت بالد مصر لة الحرب التي سببها عمل تر

الحم حت من اآلن وصـــاعدًا من البالد المشـــمولة  ة جاللته، وأصـــ ة تحت حما ا
ــــر  ــ ــ ل التدابير الالزمة للدفاع عن مصــ ومة جاللته  ــتتخذ ح ــ ــ ــ ة . . وســ البرطان

ة أهلها ومصالحها".!   وحما
عــة، احتلــت القوات 1899وفي عــام    ــالغــدر والخــد ، وفي ظروف مليئــة 

قيت  ة و طرة البرطان أكمله تحت الســـ ح واد النيل  ــ ــودان، وأصـ ة السـ البرطان
ة عثماطرابلس  ةأكملها وال ـــودان وتونس والجزائر، ن ــــ ــــر والســ ــ انت مصـــ ما    ،

ا في عام  ،  فاحتلت ليب ـــتعمار ـــــ ــ ــ ب االســ الر ا قد لحقت  طال  1912غير أن إ
ة إلى  ــ ــ النســــ ـــا  ــ ــــعى فرنســـ انت تســــ ما  ا،  طال ـــتهدفة أن تجعل منها وطنا إ مســـــ

  الجزائر.
ة الواقعة بين    ـــمال اإلفرقي، في الحق ون الوطن العري في الشــــ هذا  و

طرة الكاملة 1911إلى 1830 ة، ووقع تحت الس ادة العثمان ، قد سقطت عنه الس
ا طال ا وفرنسا وٕا س إلى المح لبرطان األطلنطي، وهي مساحة  من خليج السو
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ـــر،  ــ ة: مصـــ تقارب ثالثة أراع الوطن العري، وتقوم عليها االن خمس دول عر
ا، وتونس،   والجزائر والمغرب. ليب

ــــتعمار ولم ينج الوطن   ـــــ ا من الهجمة االســ ــ ــ ـــــ ة،  ةالعري في آســ البرطان
ا في  ــتراتيجي، هي الهدف األول، فقد احتلتها برطان ـــ ــــ موقعها االســـ انت عدن  ف

طرت  1839عام   ـــــ هذا ســ عة للتاج البرطاني، و ـــتعمرة تا عد مســــ ما  وأعلنتها ف
ــالت  ــــ ـــــ ــ س وطرق المواصـ ـــو ــ ــ ــ ــــ ـــة قنـــاة السـ فـــل لهـــا حمـــا ز  ـــا على مر برطـــان

  براطورة..اإلم
ما بين    طرتها على جنوب  1914 -1880وف ـــــ ــ ــ ا ســـــ ــت برطان ــــ ــ ــــ فرضـــ

ـة واألمن  ـات الحمـا ـــرات من اتفـاق ــــ ــ ــ ـــــرقهـا ، من خالل عشـــ ـــــ ـة وشــــ الجزرة العر
ـــاحل  ــ ــ ــ ــرموت، إلى عمان، إلى الســــ ــــ ــ ــ ة عدن إلى حضـــ والحدود، امتدادًا من محم

حرن، إلى الكو حر ، جاعلة من هذا الشرتالمتصالح، إلى قطر، إلى ال  ال
ـــيخات  ــ ـــرات من اإلمارات والمشــــ ـــــ حر العري والمح الهند عشـ المطل على ال

الت !!    والسلطنات، وما إلى ذلك من المصائب والو
ة،    ة الثان عد الحرب العالم ـــرق العري فقد احتلته دول الحلفاء  أما المشــــ

ــت عليها نظام االنتدا ـــ ـــ ــتقالل هذه األقطار، وفرضــ ــ ــــ اســ ات، ناكثة بذلك عهودها 
ــطين  ا على فلســ ــتولت برطان ــورا ولبنان، واســ طرتها على ســ ــ ســــطت فرنســــا ســ ف

  وشرق األردن والعراق.
ــرها، من    ــــ ــــ أســــ ة  ــيلة هذا التارخ الموجز، أن األمة العر ـــ ـــــ ــ انت حصــ و

ة األولى "  حت في أعقاب الحرب العالم ــ ــ ــــ ــ ــ " 1919المح إلى الخليج قد أصــ
طا ـــا وٕا ــ ا وفرنسـ طرة برطان ـــــ ة أو تحت نظام واقعة تحت سـ ا، احتالال، أو حما ل

  االنتداب.
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ــــة    ــب الحر ـــــطين في مخــــالــ ــ ــ ــــ ع هــــذه األثــــافي، أن وقعــــت فلسـ ــان را ــ و
ـــرن الثاني  ــئوم (تشــ ــ ا وعدها المشـ ة حين أعلنت برطان ـــهيون ) بإقامة 1917الصــ

ي لونا جديدًا من  ــتعمار األورو ــ ـــاف االسـ ــطين، فأضــ ــ وطن قومي يهود في فلسـ
.ألوان االستعمار، يهد   ف إلى إقامة شعب غرب في وطن شعب عري عر

ــتعمار  ــ ــ ـــتولى االســ ــ ــــرن عامًا اســـ وعلى هذا نر أنه في خالل مئة وعشــــ
ـــــائل القهرة  ــ ــ ــ الوسـ عد قطر، وعمل جاهدًا،  ي على الوطن العري، قطرًا  األورو

ة، و  ة، على إنهاك األمة العر ــــرع ــــ ــ ـــــعاف لغتها وقوميتها، ومقوماتها، اوالتشـ ــ ــ ضــ
ــارة واألخطر من  أمة واحدة، ذات تارخ مشــــترك وحضــ ار وجودها  له، إن ذلك 

ة شاملة.   واحدة، وتتطلع إلى وحدة عر
ة ، إضافة  قًا لهذه األهداف االستعمارة، استخدمت الدول األورو وتحق
ة" لعزل  األمة  ع الوسائل المدن إلى وسائل االضطهاد واالستبداد والتعسف، جم

ــا ــة عن لغتهـــا ودينهـ ـ ــا .. عن طر العلم والعلمـــاء، العر ــدهـــا وأهـــدافهـ ، وتقـــاليـ
ة  اء، والمعاهد والمؤســســات، مضــافًا إلى محارة اللغة العر ات واألط والمســتشــف
ة، والدعامة  ــــــدر اإللهام األكبر لألمة العر ارهما مصـــ اعت ـــالمي،  ــ ـــ والتراث اإلسـ

قائها. ة للحفا على  وجودها واستمرار    األساس
ذا رأينا المع ة تنتشـــر وه ــ ة واإلنجليزة والفرنسـ طال ــســــات اإل اهد والمؤســ

ة  ــع األمة العر ــ ــــ ـــر العلم من أجل العلم، ولكن لتضـــ ـــ ــ في الوطن العري، ال لتنشـــ
ة،  ــهر في "عيدًا عن األمة العر ــ ا أو إنجلترا وتنصــ طال ــا أو إ الوطن األم" فرنســــ

ا لك قطة أكلت بنيها!!   .. و
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ـــرة لم تتخلف عن ــ صــ ا الق ـــــ ــمار، فقد أقامت لها  وحتى روســ ــ هذا المضـــ
ــــتخدم المذهب  ة، وتســـ ــ ــ اب العري اللغة الروســـ ـــــ ـــطين، تعلم الشــ مدارس في فلســــ

ة .. ح ة المس سي للوصول إلى قلوب الجماهير العر   األرثوذ
ة، تستخدم العلم استخدامًا ضاًال ومضلًال،  ومن هنا بدأت الثقافة األورو

ـــرقين  ــتشـــــ ــــ ــرن والمســ ــ شــــ ــــــرب إلى التارخ عن طر عدد من الم احثين، لتتســ وال
ـــة فتنف وجودهـــا الواحـــد، وٕالى  يالعري وتحرفـــه عن مواقعـــه، وٕالى األمـــة العر

  مختلف نواحي شخصيتها فتمزقها إرًا إرًا.
ةومن ه ش من "النظرات العلم ذلك، انطل ج " عن أصـــــل العرب نا، 

حث وتنرخهم، ووجودهم ، فنشأت من ذلك "وتا ة ت اهب مدارس" علم قب في غ
ــام األحجــار، لعلهــا تعثر على خــامــات تبن ين أكوام اآلثــار ور منهــا  يالتــارخ و

ن  ة إلى التهو ة وتدفع األمة العر ة تضـــعضـــع مقومات الوحدة العر نظرة علم
الذات. ك في وجودها    من شأنها والتش

ا، فإذا بهذه  ات في أورو ــــر القوم ــــ ـــــر، عصـــــ ــــ ــ ـــع عشــ ــ ـــ ــ وجاء القرن التاســـ
ة، تدعم من خاللها نشـــوء  المدارس حث عن مقومات القوم ة تنطل في ال العلم

ـــة قوميتهـــا،  ــه على األمـــة العر ــــ ــ ــ ــــ ر في الوقـــت نفســـ ـــا، وتن ـــات في أورو القوم
ات وحدتها.   وموج

ـــرقون على الوطن  ــ ــ ــ ــــ ــتشـ ــ ــ ــ ـــــ وأطب المؤرخون والجغرافيون واألثرون والمسـ
حث ــــون و ــــ ــــ ــة والتراث العري، يــدرســ عملون العري، واألمــة العر نقبون، و ون و

ة. ة والنظرات العلم ؤلفون، وفي هذا اإلطار انطلقت المدارس العلم   و
ـــتعمــار  ــــ ــ ــ ــمــال اإلفرقي، فهنــالــك بــدأ االســـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــدأوا أول مــا بــدأوا في الشـ و
ة،  العرو ا إلى المغرب ال صــلة له  ي، وقالوا إن الشــمال اإلفرقي من ليب األورو
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انه من البرر، وهؤالء  ــوا ســـــاميين، ولهم لغتهم وعاداتهم، و وٕان معظم ســـــ ســـ ن ال
ما فعل من قبلهم الوندال واليونان والرومان،  م فاتحين،  العرب دخلوا هذه األقال
ــالمي، والدين ال يدخل في عداد  ــــ ــ ــ وٕان ما ير بين هذه األقطار هو الدين اإلســــ

ونات األمة .. ة وم   مقومات القوم
وعه، فقالوا إن أهل هذه البالد ثم انتقلوا إلى مصر، وواد النيل في مجم

ــل الفراعنة، وما  ة، فالمصــــرون القدماء من نســ العرو ــأن لهم  ســــوا عرًا، وال شــ ل
صــورة قاطعة أن المصــرين أمة قائمة بذاتها  اكل يدل  شــفت عنه  المقابر واله
عة  غير من طب ، لها حضارتها الخاصة بها، ولغتها وتقاليدها، والفتح العري لم 

ما تدل على  الشــعب ة.. واللغة ،  ع مصــر إال اللغة العر نه شــيئًا، ولم  وتكو
ــت دليًال على  ســ ة، ل ة، والالتين ســــون ة،  واالنجلوســــ ــعوب الجرمان ذلك حال الشــ

ة.   وجود األمة الواحدة وال تعتبر إحد مقومات القوم
ــــرق العري فقد ان ذلك  ــــ ــمال اإلفرقي، أما عن المشـــ ــ ــ ــ حديثهم عن الشـــ

  ا عنه قطرًا قطرًا، وعصرًا عصرًا..تحدثو 
ض،  ـــومرين، وهؤالء من الجنس األب ــ ــــ ــــ ـــالوا إن العراق هو وطن السـ فق
ــورون والكلدانيون  ــ ــ ــ ـــــاميين وال من العرب، وقد توالد عنهم اآلشــ ــــ ـــوا من السـ ــ ــ ــ سـ ول
ان  ـــهير،  ـــ ــــ ابل الشــــ في أن برج  ــــارتهم، و ــ ــ ــــ انت لهم لغتهم وحضـــ ابليون ف وال

  ادات.مجتمع األقوام واللغات والع
ار الشــــام  ــطين وشــــرق األردن  –وقالوا عن د ــورا ولبنان وفلســ نها ا -ســ

ـــــيين وغيرهم  ــــ ــــ قيين والعبرانيين واالورين والموآبيين واليبوسـ وطن الكنعانيين والفين
انته، وال حصر لها وال عد. ل قوم له لغته وحضارته ود   من أشتات األقوام، و
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ــح، أن الوطن اوأضــــافوا، في  اســ ــامل  العري القائم عند ملتقى جمال شــ
ـــور موجات من الغزوات والحروب، على  القارات الثالث قد شـــــهد منذ أقدم العصــ

ـــليبيين ــــ ــــ ــ ـــور  أيد اليونان والفرس والرومان والصـ ــــ ــــ والعثمانيين، على مد عصـــ
ا ةمتعاق ن العرب إال جماعة من هؤالء الغزاة.. وخرجت من قلب أورو ، ولم 

ــعو  ضــ تاب  ة على أســــاس "ن "علمًا" عن تب و مبدأ القوم العرق" أو ما عرف 
ينيو) والعالم  ر الفرنســـي ( جو ان من أبرز هؤالء العلماء المف العنصـــرات .. و

رن األلمان. عهما عدد من المف   اإلنجليز (تشمبرلن) .. وت
ًا عنوانه "والم تا ــع  ــ ــ ـــ ــ ـــي وضــ ــــ ــــ ر الفرنســ ــــاو بين اف ــ ــ ــ ألجناس عدم التســـ

رة ( ه ف ـــرة" أبرز ف ــ شـ ــــر الال عرق) ونقاء الدم بين األجناس، وأكد أن لكل عنصــ
ن، ودعا  عض غير مم عضها ب ه، وأن التقاء الثقافات أو تأثر  ثقافته الخاصة 
عض عن طر  ــها ب ــ عضـــ عدم اختال  ة  إلى لزوم المحافظة على األجناس نق
ــــاللة  ــــ ــــ ــــيين من الســ ــ ــ ــ لغ في مقاالته في نظرة العرق أنه اعتبر الفرنســــ الزواج، و

ة!!ال ة الفرنس ر القوم ر فرنسي ين ان أول مف ة ف   جرمان
ه (أسـس القرن التاسـع أما الكاتب اإلنجليز " تا تشـمبرلن" فقد أشـاد في 

عشـــر) بنظرة العرق وأعلن  تفوق العنصـــر التيوتوني األلماني ..  وأفضـــى ذلك 
ـــر وا ــ ــ ـــ ــل النقي الواحد، "إلى مذهب التعاظم العنصــ ــ ــ ــ ي متمثًال فلعودة إلى األصــــ

غي تورثها إلى  ن ــالف، و ــ ــرة عن األســـ ــ ال الحاضـــ ة التي ورثتها األج الدماء النق
ال القادمة".   األج

ضــة في  عد ذلك المســتشــرق الفرنســي رنان فألقى محاضــرة مســتف وجاء 
ــر  ــ ارس شـــــن فيها هجومًا على "جامعة السـ ة ون ب ــطح دًا ســـ الجنس العري" مؤ

ر ة وعدم مالءمتها للف ة العر س إنتاجًا  العقل ــــــفي، وأن التراث العري ل ــ ــ الفلســــ
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ــعوب  ــ ــ ــالمي لشــ ــ ــ ــارة واللغة والوالء،ولكنه إنتاج إســ ــــ الحضــ ــعوب تعرت  ــ ــ ًا لشــ عر
ــفاء العرق  ــ ة هو صــــ ار القوم ة على أن مع زًا في النها ة، مر وأجناس غير عر

  والجنس، ونقاء الدم.
ــــتهدف "وفي غمرة هذه األ ــ ــ ـــ ــ انت تسـ ة التي  ض" األحاث العلم مة ترو

تهــا وتقــاليــدهــا وتراث ــة للخروج من عرو ــةالعر " هــا ودينهــا، واالنــدمــاج في "قوم
ـــفها الوطن األم، انبثقت نظرة تتحدث عن أن حوض  ــــ ــتعمرة بوصــــ ــــ ــــ الدولة المسـ

ًا متماثلة في تكو  ضــم شــعو حر المتوســ  ، ها اإلنســاني والثقانال في والحضــار
م حولوأن هذا الحوض هو "وطن ة شــعوب أو " الشــعوب التي تق ه، متميزة عن أ

. ات أخر   قوم
ة ما  ة على األمة العر ــتمرت هذه الحملة العلم ــــ ــ ـــ ــ وعلى الجملة، فقد اسـ
ــتعمارة خالله عن جهودها  ة االســـ يزد على قرن من الزمان لم تفتر الدول الغر

ر عقلها وَ  ة وعقلها، حتى تن ر لضميرها.تَ المتالحقة لغزو ضمير األمة العر   ن
ة ولهذا ل ـــــرون، إال وقد أثمرت هذه الحملة العلم طل  القرن العشــــ د  م 

ة ال  ع ـــانة طب ة، فهذه تملك حصـــــ ـــاد.. ال عند الجماهير العر ــ ـــيئًا من الحصـــ شـــــ
ــــرقين أو  ـــــ ــتشـ ــــ تب المســــ عض المثقفين الذين قرأوا  ن النفاذ إليها، ولكن لد  م

  تثقفوا على أيديهم.
ـــي، دعا عدد ففي الجزائر، مثًال، وقد طال فيها عهد ا ـــتعمار الفرنســــ ــ الســ

ة  الرعو ة  ة والمطال ــ ــ ــــ ــ ــ من المثقفين الجزائرين إلى االندماج في الدولة الفرنســ
ه  اس فرحات قد بلغ  اتها، ومن ذلك ان الســيد ع حقوقها وواج ة والتمتع  الفرنســ

ه وجود  ر ف تب مقاًال أن ان عنوان المقال "األمر، أن  ، و لو أنني وطن جزائر
" أكثر داللة من المقال نفسه.. عثرت على   الوطن الجزائر
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ض المتوســــ رواجًا لد عدد  حر األب رة حوض ال وفي مصــــر لقيت ف
تور  ان في مقدمتهم الد ــين، فمن المثقفين  ــــ ــ ــ ًا عنوانه قطه حســــ تا ـــع  ــــ ــــ د وضـــ

ة "مستقبل الثقافة في مصر ة علم " .. ورغمًا عن أن عميد األدب العري شخص
ــخمة، إال أن ذلك  آراء ضــ ــمة من الخطأ، وال حصــــانة من التأثر  ه عصــ ســــ ال 

ارس .. في  طلب العلم في  ان  ام  أســـاتذته الذين درس عليهم في الســـورون أ
ا..   قلب أورو

ــــعه  ــين عن موضــ ــ تور طه حســ ر الد ا هذه هي التي حرفت ف وٕان أورو
ــــر ان الكلمة فهم المصــــ غي أن  ه " وال ين تا ـــيل، فقال في  ــ التي  العري األصـــ

انت فنًا من  ا، قد  ) اسماعيل ، وجعل بها مصر  جزءا من أورو قالها (الخديو
ــر دائمًا(!) جزءًا من  ــــ ــــ انت  مصــــ فنون التمدح، أو لونًا من ألوان المفاخرة وٕان 

ة والثقافة على اختالف فروعها وألوانها". اة العقل الح ل ما يتصل  ا في    )1(أورو
تور  ــر آخر هو الد ـــ ــ ًا عنوانه  حومثقف مصـ تا ــع  ــــ ــين مؤنس، وضــ ـــ ســـ

ه "مصر ورسالتها" انة هذا البلد ورسالته " أكد ف ثالث حقائ تعين على تحديد م
ــ  ض المتوســــ حر األب ــر هو تارخ ال ا في الوجود .. األولى أن تارخ مصــــ العل
ـــــورة دائمة ..  ــ صــ ــــــ  ض المتوســـ حر األب ال ـــر متأثر  ة أن تارخ مصــــــ .. والثان

قة الثالث حر والحق ال ـــــلة  انت على صـ م إال إذا  ــتق ــ ــــر ال تســ اة مصــ ة هي أن ح
انت  انت قليلة جدًا، وٕانما  ــرقًا  ــ ـــــ ــــ ما يليها شـ ــــر  ـــــ ــ ــ ض .. إن عالقات مصـ األب

ضعالقاته حر األب ـــلة مع ال ــ ــ ــــ ــيء، قدر .. ا المتصــ ــ ــ ـــ ــ ــر شــ ــــ ــــ ولم يجن على مصـــ

                                                           
تور طه حسين )1(  .27ص ،مستقبل الثقافة في مصر ،الد
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ض  حر االب ــنا من الشـــرق وال من الغرب، وٕان انصـــرافها عن جبهة ال ونحن  لسـ
ل منهما نصيب"ان ل   )1(.نا في 

ة، بخطأ أ تور حسين مؤنس هذه األخطاء التارخ توج الد فدح وأفصح و
ـــعر نحن ( قول "نشـ س هناك حين  أنه ل ــادقًا  ـــعورًا صــ ـــرين) شـ ـــيرًا إلى المصـ مشـ

ن ة و ة ترطنا ببني أم ق طة حق اس" يرا   )2(.الع
بير،  ـــر  ــ ــ ــوف مصـــ ــ ــ ـــب إلى هذه االتجاهات الخاطئة فيلســــ ــ ــ هو وقد ســـ

ة، واالنحصـــار  ان يدعو إلى االنحســـار عن العرو األســـتاذ لطفي الســـيد، حينما 
م قولفي اإلقل تب  قة، فق  : نحن المصـرين نحب بالدنا وال ة المصـرة الضـ

ـــولنا حجازة أو  ــــ انت أصـ ـــر مهما  ــــ ـــب إلى وطن غير مصـ ــ ــ نقبل مطلقًا أن ننتسـ
ة أ ه إلى العر انتسا س إقرار المصر  ة.. أل ة ال يدل إال على أنه تر و التر

  .)3(.حتقر وطنه وقومه
ـــر، آوانبر مؤرخ  ــ ــــ ـــرة مصـ ــــ ــ د مصـ ــــتاذ عبد هللا عنان يؤ ــــ خر هو األســ

ـــماء يرد أن  ــ ــ أن خاطفًا من السـ ــــارخًا،  تب مقاًال صــــ ة، فقد  عزلها عن العرو و
ـــــ ــ قول: "يختطف مصـ ة فراح  ـــــ ــ ــــرن ر من الكرة األرضـ ــ رن المصــ إن أكابر المف

رة ادون أن ي ة ف قوميتها المصــرة ورفض أ جمعوا على وجوب تمســك مصــر 
ة .. التي تدعو إلى إلغاء  ة العر ــمونه القوم ــــ ــ ــ ســــ ه .. ما  دخيلة مما يدعون إل
ـــر وزميالتها، وٕالغاء  ــ ــ ة عامة لمصـــ ـــــ ــ ــ ة جنسـ ة ، واتخاذ العرو ات القوم ــ ــ ـــــ الجنسـ

رة اال حق في نظرهم ف ة، وغير ذلك مما  ندماج العري الحدود والحواجز الواق
                                                           

 .99-19ص  مصر ورسالتها -الكتور حسين مؤنس )1(
تور حسين مؤنس  )2(  .99-19مصر ورسالتها ص –الد
اسة واالجتماع ،السيداألستاذ أحمد لطفي  )3(  .65ص  ،تأمالت  في الفلسفة واألدب والس



  

-43-  

طلبون إلى مصر امادة ومعنى ..و  عض الغالة من الدعاة ف نه ال محل أن يتقدم 
ة  ة العر ة وتعتن القوم أن تنزل عن صــفتها المصــرة لتنطو تحت لواء العرو

ة م" وتشتر زعامة العرو ر لماضيها وتراثها القد   .التن
ة يد الحبيب بورقي ــــ ــــ ــــ ة، الســ ـــــ ــ ــ س الجمهورة التونســـــ ، جر في هذا ورئ

تــاب "هــذه  ي، فقــال في  ر األورو ـــًال من روافــد الف ــــ ــ ـــ ، وهو أصــ ر المجر الف
: "تونستونس ـــــ ــ ــ ض المتوسـ حر االب ز تونس في حوض ال ــيدا مر ــ ــ بيرة  " مشــــ

اعث الحضارات .. ومن  ض  المتوس  حر األب ز الذ تحتله في قلب ال المر
ــعي للتوفي ــــ ــــ ــ ــاتهــا الســ .. إن تونس تقع في الم الغرب بين العــالم العري وعــواج

شر، فداخلت  ة امتزج ال ة .. وفي المدن التونس ا الغر الواد االقتصاد ألورو
ـــر متواردة من  ـــ ة .. ثم آالطينة البررة عناصــ ــمال أفرق ــ ض وشــــ حر األب فاق ال

ة  ــ ة التونســ ة وغنمت القوم ــ فضــــل اللغة الفرنســ اة العصــــرة  تفتحت العقول للح
بيراً    .." غنمًا 

ــة ــة "الالقوم ر ــادت عقول عــدد من هــذه هي االتجــاهــات الف ــ ـــ ــ ــ ــ " التي ســـ
ـــر مثلها في  ـــورة عامة، وقد انتشــ صــ ــر والمغرب العري  المثقفين العرب في مصـــ
أنما  ة ذاتها.. و ة نفســـها، ومن المصـــادر الغر قارب الحق ما  المشـــرق العري ف

ــا، وال ــة أورو ــذ يــدعو إلى قوم ي ال ــار األورو ــة، ــان الت ــة األمــة العر  قوم
ـــير في رافدين متماثلين أحدهما يتجه إلى المغرب العري، والثاني يتجه إلى  ــــ ــــ سـ

  المشرق العري.
ار  ة في د ـــرق العري قامت حمالت مماثلة ترد األمة العر ــ ــــ ــــ ففي المشـ
م وزنا  ـــالالت منقرضـــــــة، وال تق ــ ة، وٕالى ســ ــول غير عر ــ ــام والعراق إلى أصـــ ــ الشـــ

ــار اللغــة ال ـــيال في تكون األمــة الواالعت ــ ــــ ــة عــامًال أصـــــ حــدة ..وتخلص في عر
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ان ـــــ ــ ة إلى أن "سـ ـــــ غرًا إلى النها ــ ض المتوسـ حر األب " هذه  المنطقة ، من ال
ــران  ــ الســ ائدة،  ـــعوب  ــ ـــــرقًا، هم أخال من شـ ة إلى الخليج العري شـ خليج العق

غزوات  شـة، وازداد "خلطهم"  قيين واالراميين والح الفرس واليونان  والكلدان والفين
  والصليبيين، واألتراك السالجقة والعثمانيين..

ــعادة، وهو  ــتاذ انطون ســ ة ، األســ رز في خضــــم هذه الدعوات الشــــعو و
ة وٕالى  ة العر ــــورة، في معزل عن القوم ــ ــــ ة الســــ ر معروف، فدعا إلى القوم مف
ــور هو  ــــ ـــ ، في معزل عن الوطن العري فقال  إن " الوطن السـ ــور ــــ ـــ الوطن السـ

ــورة، وهي ذات حدود تميزها عن ا ــــ ــــ ـــأت فيها األمة الســـ ــ ــ ــــ ة التي نشــ ع لبيئة الطب
س في الجنوب، شــاملة  ال طورس في الشــمال إلى قناة الســو ســواها، تمتد من ج
حر السور في الغرب إلى الصحراء في  ة، ومن ال ه جزرة سيناء وخليج العق ش

  الشرق حيث االلتقاء في دجلة".
ان األســـتاذ  أ عض الشـــيء، فقد جعل ورما  رًا  نطون ســـعادة، أوســـع ف

ًا  ة وطنًا واحدًا ..وشعبها (غير العري) شع ع ر سورا الطب بتحديده السالف الذ
ــا لبنــانيين آخرن نــادوا بلبنــان وطنــًا قــائمــًا بــذاتــه منــذ  تــا واحــدًا، على حين أن 

  ميزة .القدم، وأن شعب لبنان ينتمي إلى أرومة خاصة، ذات سمات وقسمات مت
ة قد خلت لهؤالء المؤرخين  ـــــاحة العر ــــ ــ ظن المواطن العري أن الســ وال 
رن  ثير من المف ـــد لهم  ــ ــــ ـــــ ـــة، فقـــد تصـــ م رن العرب في دعوتهم اإلقل والمف
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حت  ــــــ ــــ ــ ة وأصــ ة وتارخ العرب، وفندوا آراءهم وأظهروا ما فيها من أخطاء علم
ة. ة العر ت اًء مشرقًا في الم   *تبهم ض

ة الواحدة، ولكن هذا ا ة، واألمة العر ة العر ر حول القوم ـــراع الف ــ لصـــ
س الراحل جمال عبد  بيران األول القائد القومي العري الرئ ـــمه رجالن  ــــ ــ ــ قد حســ

ع  ــذ أعلنــه في ر ــر، فقــد أكــد في الميثــاق القومي ال ــ ــ ــ ـــــ ــاد  1962النــاصـ الم
ة:   -اآلت

ــة لم تعــد في حــاجــة إلى أن تثبــ -"أوًال:   قــة الوحــدة إن األمــة العر ت حق
ها.   بين شعو
ًا: قة الوجود العري ذاته. -ثان حت حق   لقد جاوزت هذه المرحلة وأص
رة الوحدة  -ثالثًا: حاولون طعن ف ـــها وٕان الذين  ـــــ ــــ ـــاســ ــ ـــ ــ ــ ــ ة من أسـ العر

ــ ـــتــ ــــ ــ ــ ــــة ينظرون إلى األمور نظرة مســـ ومــــات العر ــــام خالفــــات بين الح ق دلين 
ة".   سطح

نبي الب أما الرجل الثاني فهو المؤرخ ـــتر تو ــهير المسـ رطاني العالمي الشــ
رن العرب من  عض المؤرخين والمف ـــحة، جرفت ما قاله  ــ ــــ ــــ اسـ قة  فقد قرر حق
غ أبناء المجتمع العري  أنه  ــمة  ــــ ــ ة حاسـ ارة جل ة ، فأعلن في ع م دعاة اإلقل
شــعر العري أنه في داره  ة من وحدة، حتى  ه عليهم صــفة األمة العر ما تضــف

ــاز أو  مـــا دام في ــــر أو النجـــد أو الحجـ ــــ ــ ــ ــالعراقي أو المصــ ــة، فـ ـ بالد عر
ة  اة العر ــــي ال يجد فرقًا في الجو االجتماعي وروح الح ــ ـــــ ـــي أو التونســ ــــ ــ ــ المراكشــ

                                                           
رن ومن هؤالء  * ــاتذةالمف ، عبد هللا العاليلي،  -األســ اس محمود العقاد، ســــاطع الحصــــر ع

ـــهبندر، اباألمير  مصــــــطفى الشــــــه تور عبد الرحمن شـــ رم عبيد، الد ي، عبد الرحمن البزاز، م
امل  ثيرون لمحامي، شفي غرال وغير امحمود   .هم 
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ة بين الرا وتونس والجزائر وا ــــــ اســ ــ ــ غداد وعقليتها الســــ ــ و ــ لقاهرة وجدة ودمشــــ
صرة".   )1(وال

ــ س ىولقد مضــ عبد الناصــــر ثالثة  على الميثاق القومي الذ أعلنه الرئ
ام الســتة في عام  ، وانتصــارات حرب 1967عشــر عامًا وقعت خاللها هزمة األ

ــان في عام  ــــ ـــــ ار 1973رمضــــ ـــر األف ــــ ـــــ ا الهزمة وأعقاب النصــ ، وأطلت في ثنا
ـــي بين  ــــ ــامن بديًال من الوحدة، وٕالى التنســــ ــــ ــ ــ مة .. تدعو إلى التضـ ة القد م اإلقل

ـــًا عن الد ــ ــــ ــــرن عوضـ ــــ ة العشــ ولة الواحدة تترع عليها زعامة واحدة.. الدول العر
ــب تعبير  ــــ ة الوحدة مجمدة غير مطروحة، تنتظر" عدة قرون"، حســـ ـــــ ــ دت قضــ و
ـــال تحت علم  ـــ ــــ ــ ـــــيخ االنفصـــ ــ ــ ــــ ام العرب في ترسـ ة، أجرأ ح س الحبيب بورقي الرئ

  )2(الوحدة ..
طرح نفسه.. (ومن أجل ذلك عاد السؤال الك   نحن) ..من نحن؟ بير 

ح ال يد الجواب من جديد ومن أجل ذلك أص    بد أن نعود لتو
ة الواحدة ، من المح إلى الخليج ..    أجل ... نحن األمة العر

دها  اشــة، أو نزوعال نؤ ، ولكن نعود بها إلى اصــولها ر شــع لعاطفة ج
  منذ فجر التارخ إلى يومنا هذا.

ما يتجلى في الصفحات الالحقات، أن العرب أمة تملك   م التارخ،  وح
ة أمة  أ ـــاملة،  ــ ل مرتكزات الوحدة الكاملة الشــ ـــيلة، و ــ ة األصــ ل مقومات القوم

  أخر في هذا العالم.

                                                           
لم العمر  )1( تور احمد سو ة ،الد اس  .62ص  ،دراسات س
ة  )2( ة ابخط ،جردة العمل التونس س الحبيب بورقي  .17/12/1972 الرئ
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ــيلة، في  ــ ة أصـ ـــنر أن العرو قة، ســ وحين نقرأ التارخ قراءة رصـــــينة عم
ــــطين  ــ ــ قي، وفلســ ابلي، ولبنان الفن ، والعراق ال ة والمغرب البرر ـــر الفرعون ــــ مصـــ

ة، تم ـــــورا األدوم ــ ـــ ة، وســ ة الكنعان ة، والحجاز العدنان من القحطان ة ال عرو امًا 
  سواء سواء..

م التــارخي  قوموهــذا الح ــة في هــذه  ينتقص منــه أنــه  على األمــة العر
عًا،  ــــيرة التارخ أقو من هؤالء جم ــًا وأميرًا، فإن مســـ ســـــ ــرون ملكًا ورئ ــ ام عشـــ األ

ة الواحدة مقبلة ره الكافرون  والدول العشــرون زائلة زائلة، والدولة العر مقبلة، ولو
  ومعهم العشرون.

ــان  ــه ، ولو  م التــارخ، وقــدر األمــة .. وأنــه قــدر ال راد ل ذلــك هو ح
عض ظهيرًا .. عضهم ل   العشرون 
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  مرة أخر  ومن نحن؟
  

ــال  ـــرقــًا، ومن ج ــــ ــــ ــ ــًا إلى الخليج شـ هــذا الوطن العري، من المح غر
ًا، هو قارة بين القارات االستوائي وا طوروس شماًال إلى الخ لمح الهند جنو

الثالث، عنــده تلتقي، ومنــه تفترق .. وهــذا اللقــاء وذاك االفتراق هو الــذ يجعــل 
ــا ــــ ــ ــ بل  ة بين القارات،عالوطن العري في التحديد الجغرافي المعروف، القارة الســــ

ا. ا وقسمًا من إفرق ه قسمًا من آس   تر
عي  ة رائعة النتصبت صبر وأناة ونحن لو قرأنا التارخ الطب قة علم حق

ون وطنًا  قة ل عة قد خلقت الوطن العري منذ الخل ـــوح ان الطب ــــ ل وضــــ تثبت 
  واحدًا ألمة واحدة.

قة مذهلة، بل أمام اكتشـاف رائع، ذلك  ضـعنا أمام حق عي  والتارخ الطب
سة، قد أفضت إلأن المرحلة المعروفة بإنحسار  ا حار عن ال أرض  ظهور"ى "ال

ــــي إلى الخليج " جافة تمتد ــ ــ ــــ ــــي" و من المح األطلسـ ــــ ــ ــ ن في هذه األرض أالفارسـ
أنهارنا التي نعرفها : النيل واألردن والعاصــي والفرات، وانســابت من عن تشــققت 

ســــة  ا اقي ال ــطارها عن  انشــ انها ومجارها .. وأن هذه األرض  عها عبر ود منا
حر الميتاقد تكون فيها  حر األحمر وال  والخليج الفارســـي"، وأن هذه األرض،" ل

ة التي حلت بها قد تكون ان ه  تسبب االنفجارات البر ه جزرة سيناء وش فيها ش
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ــة .. و  ـ لهـــا من المح إلى الخليج تجمع بينهـــا أالجزرة العر ن هـــذه األرض 
ة .. ع ة وطب   )1(وحدة جيولوج

ــا متفقون على إبـــل  ـ ـــأن علمـــاء الجيولوج ـــة ن الجزرة العر ة هي تكمل
ــحار  ــ ة لصـــ ع ا،   طب ــور إفرق ــ ــ ــــقت عنها في عصـ ــ ح  انشـ ــ ــ ما قبل التارخ، وأصـــ

حر األحمر، و  ـــل عنها واد النيل ومنخفض ال ــــ ــ ــ ة اينفصــــ ن حدود الجزرة العر
ــحة المعالم، ــ ــماًال غير واضـــ ــ ارها خط شـــ ن اعت م ــرقًا من رأس  اً و ــ ًا يتجه شـــ وهم

ة حتى نهر الفرات، و  ــ  ن صــــحار اخليج العق ة الشــ املها، من الناح ام والعراق 
ة .. ة تعتبر جزءًا من الجزرة العر   )2(الجيولوج

ا إلى القول  ــــي علماء الجيولوج ــــ ــ ــ مضــ ــــرق إثم  ــــ ــ ــ ن جزرة العرب، والمشــ
ة من  ع ـــــ حتى الخليج العري، هو وحدة طب ــ ض المتوســ حر األب العري من ال

ة  ة ااناح ن يب و ة التر ن الجيولوجي، ومن ناح ـــها لتكو ــــ ــ ـــ ـــاســ ــ ـــــ ــــ ألرض في أسـ
ة.. ع ة وتضارسها الطب ان ة والبر   الغرانيتي وصخورها الرسو

ة إلى  ثيرة جدًا  بين أوتذهب دائرة المعارف البرطان ه  ــ ــ ــــ ــ ــ ن أوجه الشــ
ـــات  قـ ــة الط ــ ن ــب الجيولوجي و يــ ــث التر ــــة من حيــ ـــل، والجزرة العر واد النيـ

ة.   )3(األرض
له  ـــلة  ةهو وحدة جغرافن الوطن العري إلى أونخلص من هذا  ــ ــ ــ متصـــ

ــي حتى الخليج العري، و  ــ ــ ــ ــــ ــــي أتبدأ  من المح األطلســ ـــ ــ ــ ن هذا االمتداد األرضـــ

                                                           

امل (1)    .15ص  ،العرب ،ثرينمعتمدا مصادر من العلماء واأل ،المحامي محمود 
تور حتي )2( خ العرب، الد  .16ص  ،تار
 .417ص  2المجلد   )3(
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ه، وتتكاثر على  أ منذ القدم ألن تولد ف نه الجيولوجي، وأنه مه متماثل في تكو
ة واحدة . ، روعه اة اجتماع ة، وح ة مشتر   أمة واحدة، تنشأ لها خصائص قوم

ًا  ع ان طب اة، ن تنشــــأ هأو اب الح ة حيث تتوافر أســــ اة المشــــتر ذه الح
عي ان تتوافر حيث األرض والماء، فهما مصــدر  ان من الطب ن او اة، ولم  لح

ــاة في الوطن العري وجــدهــا  ـــادر الح ــــ ــــ ــ بير، فــإن مصــ حتــاج إلى عنــاء  األمر 
ة في الجزرة  الد الرافدين، واألطراف الجنو ــان األول في واد النيل، و ــ ــ ــــ ــ اإلنســ

ة.ال   عر
لة، في عصـــر ما قبل التارخ .. و  نســـان هذا الوطن اومضـــت قرون طو

دأ  ة من طور إلى طور حتى استقر في األرض، و اته البدائ العري ينتقل في ح
اؤه في األرض، ورفاقه في  ــــر ــــ ــ ــ ش معه شــ ع ش و ع ـــتخدم الترة والماء، ل ــــ ــ ــ ســـ

  المجتمع، والوطن هو أرض ومجتمع.
تحدث علماء التارخ، ع ان و يف  صــفون  ن إنســان ما قبل التارخ، و

ــــتنقعات في حوض واد النيل ليجعل األرض  ــــ م يجفف المســـ ـــان في القد ــــ ــ اإلنســ
طًا من انوا خل ان واد النيل أولئك  أهله ومن الوافدين  صالحة للزراعة، وأن س

ـــرة  شــ ة ليؤلفوا المجموعة ال ا الغر ــ ــ ــر من آسـ ــ ــــرين  على مصـ المصـ المعروفة 
ة جيدًا ، هي الجزرة  )1(القدماء. ة، إذا نظرنا إلى الخرطة العالم ا الغر ــــــ ــــ ــ وآســ

ار الشام والعراق.. ة ومعها د   العر
ــــرة  شـــ ة هذه الجماعة ال ـــه، ما هي  هو ـــؤال الكبير نفســــ طرح الســــ وهنا 

الوطن العري .. وهل أالتي استطونت هذا االمتداد الجغرافي الذ  سمى  ح  ص

                                                           

ة مجلد  (1)    .8دائرة المعارف  البرطان
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ـــرة  شـــ ـــائص هذه الجماعة ال ــمات واحدة، وخصـــ ـــ ــــرة واحدة ذات سـ تنتمي إلى أســ
ة.   مشتر

ــغل هذا الســــؤال أذهان  لكثيرن من المؤرخين القدامى والمحدثين اولقد شــ
ــرقين واألثرين، وقد التق ــ ـــتشـــــ ــــ قة   توالكثيرن من المســ هم المختلفة على حق درو

 عظمى واحــــدة .. أن هــــذا االمتــــداد الجغرافي الكبير هو الوطن الواحــــد لألمــــة
لة المديدة، متطورة من مرحلة إلى  اتها الطو ه ح ــت ف ــ ــ ــ ـــــ ة الواحدة، عاشــ العر

ة ـــــأت الدين،واخترعت الكتا ــ ــ ــــ مة، وأنشـ ـــارة القد ــــ ــ ــ وأوجدت  ، مرحلة، فبنت الحضـــ
ة أعظم  الزراعة والصــناعة، وأســســت الدولة، وخاضــت الحروب، وقدمت لإلنســان

ــــأت أع التالي فقد أنشــــ ــان في يومه ..و ــ ــ ـــــارة عرفها اإلنســ ــ ظم إمبراطورة في حضـ
  التارخ.

ح  ــح ــــ ــــ له أوصـ انت بينهم خالفاتهم واجتهاداتهم، ولكن ذلك  ن العلماء 
قــة العظ ــأن  مــةقــد أثبــت هــذه الحق قول المثــل الرائج  مــا  من دروب مختلفــة، و

ة المختلفة عند  ـــع ــ ــ ـــ ــ ل الطرق تؤد إلى روما، فقد تالقت دروب العلماء المتشــ
قة .. فما هي دروب  قة الواحدة .. هذه الحق   العلماء المختلفة وما هي الحق

ــاء ان   ــ ـــد األول  قول فر من العلمــ ـــابــــــل (العراق) هي المهـــ ـــ أرض 
ة عمرها  أن أقدم ناح م القائلة  ة العهد القد ـــاميين، وقد تأثر هذا الفر بروا للســــ
ــــرين  ــــ فون أن قدماء المصـــ ـــــ ــ ــ ضــ ابل.. والقائلون بهذا الرأ  بنو نوح هي أرض 

ن أصــل ســامي تفرع من هذه الشــجرة .. وأن المصــرين أخذوا حضــارتهم انوا م
ابليين الذي   استوطنوا مصر واستعمروها. نمن ال
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ـــــاميين هو    ع الســ ــــلي لجم قول فر ثان من العلماء إن الموطن األصـــ و
مـــا منطقـــة نجـــد، هي موطن  ــ ــ ــــ ــ ــ ــ بالد العرب، والســ ــ ــــ ـــــ جزرة العرب، وٕان أواسـ

  الهالل الخصيب (العراق والشام).الساميين، ومنها انطلقوا إلى 
ــــة هي الوطن األول  ــــة الغر ــال ــمــ ــ ــــ ــ ــ ــــة الشــ ــالــــث إن إفرق قول فر ثــ و

التحديد هي الموطاللســـــاميين؟ و  ال األطلس  ـــاميين نن منطقة ج ــلي للســ    .األصـــ
ة هي الموطن األول للساميين وٕانهم عبروا من  ة الشرق ع إن إفرق قول فر را و

ا عن أح ـــــ ا إلى آسـ اب المندب، د طرقين :إفرق ــــيناء أو طر  حيث  طر ســ
قول  ـــومال، و ــة  والصـــ شــــ ة من مواقع مختلفة من أرض الح دخلوا  الجزرة العر
ـــمل هذه  ــــ ـــاميين هو أرض األمورين وتشــ ــ ــــلي للســــ ــــ فر خامس إن الوطن األصـ

مة التي  الفرات، واألمورون هم من الشــعوباألرض الشــام ومنطقة  ة القد الســام
نت ف ابلس م    *.ي فلسطين والشام وٕاقل

ـــاميين ولكنهم اتفقوا على ان  ــــ ــــ ولقد اختلف هؤالء العلماء في موطن الســــ
ســــت تعبيرًا عن  ـــاميون، وان لفظة ســــامي ل ـــاميين هم العرب، والعرب هم السـ السـ

ة. ة هي اللغة السام   ساللة أو عنصر، وٕانما هي تعبير  عن أسرة لغو
ان موطننا األول الذ نشــأ ا وســواء  ة هو نفس إفرق ه األمة العر ت ف

ــام، أو في  ــطها، أو في العراق أو في الشــ ـــرقها أو وســ ة، في غرها أو شـ ــمال الشــ
قة قبل  ــح ــــ ـــــ ــور سـ ــــ ــــ لها أجزاء من الوطن العري منذ عصــ ة، فهذه  الجزرة العر
ة الواحدة على هذا الوطن العري الواحد  ون عمر األمة العر ذلك  التارخ، و

                                                           
ـــح * ــ ــين عالمًا، يجد القار اآلراء هذه  ابوأصــ ـــرقين يتجاوزون خمســـــ ــ ــــتشــ ــ بير من المسـ عدد 
تآ ــة في  ــالم لجورجي زدان، وتارخ العرب ابراءهم ملخصــ مين : تارخ العرب قبل اإلســ ين ق

 قبل اإلسالم الجزء األول لمؤلفه جواد علي.
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ــا هــذا، وقليلــة بــل نــادرة هي األمم التي لهــا هــذا االمتــداد منــذ الخل قــة إلى يومن
  التارخي على تراب األسالف الغابرن.

ـــة إلى الموطن األول، إال أنهم  ـــــ ــ ـــ ــ ـــالنســ والعلمـــاء، على اختالف رأيهم 
انت، وعلى مد  عد التارخ،  ــر ما  ة في عصـــــ مجمعون على أن الجزرة العر

ــــدر عنه د، هي "الخزان األكبررعة آالف عام قبل الميالأ ــــ ـــــ ة، تصــ " لألمة العر
ار  ـــماًال إلى د ـــره، متجهة شـــ أســـ ة إلى الوطن العري  موجات من الهجرات العر
ل  ــــمال الغري حيث واد النيل والمغرب العري  ــــ ــــ ــــام، وٕالى الشــ ــ ــ ــ العراق والشــــ
عدة قرون. عد ذلك  مضي جبل طارق  ، وهو الذ عرف    أقطاره حتى المضي

مــوالهج ــاقي أرجــاء الوطن العري، قــد ــة إلى  قــدم  ةرة من الجزرة العر
مة  ـــحار عد ــــ ثيرة الصــــ ة  ـــة في أرض مجد ــــ ة، وخاصــــ ع الجفاف واآلفات الطب

م ة،  اليتاني "األمطار، وقد أخذت الجزرة العر طالي  قول المؤرخ اإل تتقهقر ا 
ش فيها منذ أكثر  اب الع تها واعتدال جوها وأســـ لف امن أرعة عشـــر وتفقد رطو

ونفد صبرهم من  الفاقة والجوع والعطش  ) الحالةسنة ..ولما اشتدت بهم (العرب
ـذا بـدأت أولى  ــب ترـة وأجود جوًا وأكثر أمطـارًا .. وه ــ ــ ــــ ارتحلوا إلى بالد أخصـــــ
ــتخرجت من جوف األرض  ــــ هجراتهم التي حدثت غير مرة .. فإن اآلثار التي اســ

ة قد بدأت ما بين الفرات ودجلة تبرهن على  ـــام ــــ ــــ نحو ل بقأن أولى الهجرات الســ
ح، على أن هذه االكتشافات يجب  خمسة آالف من السنين من ميالد السيد المس

ة أخر قبل هذا التارخ" ــام ــــ رة وقوع هجرات ســ ـــي )1(أن ال تنفي ف ــ مضـــ مؤرخ  و
قول:   -آخر، في تحديد اتجاهات الهجرة ف

                                                           
ــــــم األول ص  ، طينبالدنا فلســـــ (1) اغ  379القسـ ـــــطفى الد ـــتاذ مصــ ــ ــــــًا األســ اسـ من مجلة اقت

  .1944المقتطف عدد تموز 
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ة عن إ"  ان الجزرة العر ـــــ ــ ان احتمال طاقة األرض.. نه إذا ما زاد سـ
قى أمامهم إال  ه .. وال ي ـــون ف شــ ع حثوا لهم عن مد حيو  على الفائض أن ي
ه  ســـلكوا طر الســـاحل الغري من الجزرة نحو الشـــمال حيث يتفرع عنه شـــ أن 
ة  ــيب، وقد ســــلك هذا الطر أو طر إفرق ــيناء إلى واد النيل الخصــ جزرة ســ

ة مهاجرون ساميون  انها 3500حوالي سنة  الشرق ق.م واستقروا في مصر مع س
ان من نتيجة هذا االختال أن ظهر المصـــرون القدماء .. وفي  واختلطوا بهم ف
ــمال موجة  ع قبل الميالد اندفعت إلى الشــ ــ القرن الرا ـــون أو في أواســ تلك الغضـ

  .)1(أخر من المهاجرن سلكت طرقًا موازًا لآلخر واستقرت في واد الرافدين"
ة قد خرجت منذ  ة األولى من الجزرة العر وعلى هذا فإن الهجرة العر
بيرن إلى واد النيل، وواد الرافدين،  ًا، في اتجاهين  عة آالف عام تقر ــ ــ ــــ ــ ــ ســ

ة األولى..   وفيهما نشأت الحضارة اإلنسان
ــدر اال ــــ ـــــ ة في صـــ ع قبل الميالد، وخرجت ثم جاءت الهجرة الثان لف الرا

ائل الع ــأت دوًال الق ــتقرت ، وأنشــ ه واســ ـــطر العراق فأقامت ف ممة وجهها شـ ة م ر
، وعرف الفرع  ــ ــ ـــرق األوسـ ـــنعوا تارخ الشــ ة تولى أمرها ملوك عديدون صــ متعاق

الشمال اآلشورين.. االكاديين، والذين نزلوا    الذ نزل منهم في الجنوب 
عــد ذلــك جــاءت الهجرة الثــالثــة، في أوائــل اال لميالد، لف الثــالــث قبــل او

ــام،  ــ ــــ ــــ ة، واتخذت طرقها إلى بالد الشــ الهجرة األمورة الكنعان وهي التي عرفت 
ــــرق األردن،  ـــورا وشــ ــــم الداخلي من البالد، في ســـ نزل و فنزل األمورون في القســ

  الكنعانيون في الساحل في لبنان وفلسطين.

                                                           

خ العرب (1)    .11ص  حتي، ، تار
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ــاللة ق.م نزح فر من األ 1900وفي عام  ونوا سـ مورين إلى العراق و
ــاحب  1686-1728األولى، ومنها ظهر الملك حمورابي ( ابل ــ ــــ ــــ ق.م) وهو صــ

ـــورة وفي شـــــرق األردن  ائل األخر في جنوب ســ ـــهيرة.. ونزلت الق الشـــــرعة الشــ
ة..   حتى خليج العق

ة   ائل اآلرام ــتوطنت الق ــــ ــــ ـــر ق.م ... اســـ ـــــ وفي أواخر القرن الثامن عشـــــ
ة، وهي آخر إم ــت الدول الكلدان ــ ـــســـ براطورة في العراق جنوب العراق ومنها تأســــ

مة.    في العصور القد
ــر قبل الميالد نزح فر من الكنعانيين إلى  ع عشـــ ـــا وفي نحو القرن الســ

ــر مصـــر وأقاموا دولة فيها، وهم المعرفون  ــوس والرعاة في التارخ المصـ سـ اله
م.   القد

ائل  ة وهي تضـــم الق عة، وهي الهجرة اآلرام عد ذلك جاءت الهجرة الرا و
ة ــطها   الموآب ــ ــــورا وأواســـ ــ ـــمال سـ ــــتقر اآلراميون في شــــ ــ ة، فاسـ ة والعمون واالدوم

.   وأنشأوا فيها دوال تجارة مهمة منها دولة دمش
ا  ة أخر وهم األن ت موجة عر وفي القرن الخامس قبل الميالد تحر
ــنة إلى  ــــاســـ عدهم هجرة اللخميين إلى العراق والغسـ ـــام، وجاءت  ي الشــ فنزلوا جنو

  الشام.
ـــة هي التي  غير أن ــدم الهجرات العر ـــاحثين يرون أن أقـ فرقـــًا من ال

ــر  ــ ــــر التارخ، ينزلون مصـــ ــرع  العرب قبل بدء عصـــ ــر، فقد شـــــ ــ اتجهت إلى مصـــ
ـــتقروا  3500 ـــيناء والدلتا، ثم اســـ ـــطين فســـ ــ ق.م، وأنهم دخلوا إليها عن طر فلسـ

ـــرون القدماء، وأن  ـــليين ، ومنها تكّون المصـــ ــ انها األصـ ــ ــ ســ تأثير فيها وامتزجوا 
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العرب الســـاميين هؤالء لم يب مقتصـــرًا على المصـــرين بل تجاوزهم إلى شـــعوب 
شة وغيرهما.. اإفرق ة والسودان والح   )1(وعلى األخص شعوب أقطارها الشمال

ة هذه، أن نقف قليًال عند  ــــدد الهجرات العر ــ ــ ــــ صـــ تعين علينا، ونحن  و
قة ه ــوح حق ــ ــــ ة لنتبين بوضــــ ق ة الفين عض الهجرة الكنعان ذه الهجرة، فلقد تحدثت 

قيي ــة عن الكنعــانيين والفين ــات الغر قــدم حــديثــًا  نالكتــا تهــا و ــك في عرو ــــــ ــــ ــ شــ
طًا من التالي، " ار الشــام وخصــوصــًا لبنان وفلســطين خل ة أن في د حجة " علم

ال. ة فيها ضرب من الخ   األقوام والشعوب، وأن العرو
ــة  ق ــة الفين الحجج، إن لم تكن   هي من أقو والواقع ان الهجرة الكنعــان

ــر والمغرب  ــ ــ ــب بل في مصـ ـــــرق العري فحســـــ ة ال في المشــ ات العرو أقواها، إلث
ــوع  ــــ العري، حيث المزاعم الكثيرة حول الفراعنة والبرر.. وللتارخ في هذا الموضـ

حتمل الجدال وال القيل والقال..   حديث سهل المنال ال 
ــة أن لف "الكنعــانيي قييوقــد يبــدو ألول وهل عيــد عن القوالــب نن والفين  "

ـــــرعــان مــا يزــل اإل ــ ــ ــــ ــة المــألوفــة في زمــاننــا، ولكن تحــديــد المعــاني سـ هــام.. بالعر
ـــــلوب العري في  نعان، وهذا هو األســــ ــبون إلى جدهم األعلى  ــ ــ فالكنعانيون ينتســـ
ــميت قحطان وعدنان،  ـــــ ذا ســ ـــــيخ  القبيلة أو جدها األعلى وه ــــاب إلى شــــ ــــ االنتسـ

ـــما ـــــ ــــ اســ قومازن، ونزار،  ـــيوخها األوائل، أما فين ــــ ــــ ــ عني  ةء شـ فهي لف يوناني، 
قيون، وهم الكنعانيون أصـــًال، قد اشـــتهروا  ان هؤالء الفن صـــانع الزجاج الملون،و
ة.. هؤالء الكنعانيون الذين  ة اليونان ــم ـــ ذا غلبت عليهم التســـ ــناعة ..وه ــــ في الصــ

ــر قبــل ــ ــــ ـــــ عــد القرن الثــاني عشـ ــــاحــل أمــام جبــل لبنــان عرفوا  ــ ــ ــــ الميالد  نزلوا الســــ
ن  ًا ولغة ودينًا وتمدنا، انقســم إلى قســمين، ســ لهم شــعب واحد نســ قيين، ف الفين
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األول فلســـطين، والثاني الســـاحل الشـــرقي من مصـــب نهر العاصـــي، إلى جنوب 
نعان إال أنهم  ح أشهر من اسم  قيين أص الكرمل (فلسطين) ، ومع أن اسم الفين

ق نعانيين، وال يرضون ظلوا محافظين على نسبهم الكنعاني، و سمون أنفسهم  وا 
حدثنا ذلك أن الكنعانيين واأل عنه بديًال . و مورين هما فرعان من قبيلة التارخ 

ــة، وتعــد لغــة األمورين  ــت في هجرة واحــدة من الجزرة العر بر واحــدة تحر
ة، واختالف اللهجتين و والكنعانيين لهجتين من فر  ة العر ــــام تلة اللغة الســ هو ع 

ة ة واللبنان ة  )1(اختالف اللهجات الحاضرة السورة والفلسطين والدليل على عرو
ســتند على أمثال "غســان وقحطان الكنعانيين ال  نعان" شــبيهة  " ولكن أن لفظة "

الدليل تلو الدليل .. فقد  ة  ة غن ــادر التارخ ــ ــ ــ ــــ ر المؤرخ  هيرودوتس ذالمصـــ
ـــاح بلدان 422– 484اليوناني ( ــــ ، أن الكنعانيين قد ) الذ ســـ ـــــ ــ ــرق األوســـ ــــ الشــــ

ــــاجروا من الخليج الع ـــاني "هــ ــ ـــك المؤرخ الرومـ ــــد ذلـــ بليني" والجغرافي ري، وأيــ
الهما عاش في القرن األول للميالد.يالروماني "استرا   و" و

و، والرحالة جون فلبي على مقـابر في  ة األرام ــــر ـــــ ــــ احثو شـ وقد عثر 
قييواألفالج"، من بالد نجد، تثبت أن الخرج"  "" هاجروا من هذه المناط  نالفين

انت هجرتهم إلى فلسطين ولبنان.   إلى الخليج العري.. ومنه 
ة تحمل نفس  ــرق الجزرة العر ـــماء في شــ ضــــاف إلى ذلك أن هناك اسـ

قيو  ـــأها الفين ــــماء المدن التي أنشــ ــــور على على  ن اسـ ـــاحل الشـــــامي، مثل صـ الســ
ـــاحل االســــاحل عمان، و "جبيل" على  ــاء وأرواسـ م لجزرة حســ د وهي االســــم القد

  المحرق.. وهذه المدن ال تزال قائمة إلى يومنا على ساحل سورا ولبنان.
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قول أمين الرحا ـــي واألديب، "و ــــ ــ اســ ـــــ ــ ــ أجمع المؤرخون ني، الرحالة والســ
قيي ــاميون، بل إنهم عرب األصــــل.. رحلوا من  نواألثرون ان الفين مثل العرب ســ

ة، ومن ا ــــرق ة الشـ ــواطئ العر م الشـــ حر المتوســـــ في قد ـــواحل ال حرن إلى ســ ل
حرن أن  مة في ال ســـتنتج من درس اآلثار التي وجدت في المقبرة القد الزمان، و
حســـن شـــيئًا من  ن اإلنســـان  انت في أواخر العهد الصـــواني، يوم لم  هجرتهم 

ة" حرن الكنعان ة البتة في مقابر ال تا ة إذ ال    . )1(الكتا
حرن في الخليج وقال المؤرخ رولن ان ال قيين من س سون إن أصل الفين

ـــنة و  ــ ــة آالف سـ ــ ــام منذ نحو خمســ ـــ ــاحل الشـ نهم االعري، خرجوا من هناك إلى ســــ
ـــور  ــ ــ ة مثل صــ ق ـــماء فين ــ ــ ــماؤها اســ ــ ــ ة اســـ ق ــــولهم، وٕان هناك مدنًا فين ــ ــ أصـ عرب 

  )2(وجبيل.
ـــة  أمـــا المؤرخون العرب، وهم أعرف النـــاس بتـــارخهم، فقـــد أكـــدوا عرو

ـة الكنعـا ـة العرو ـــــ ــ ــ ــــ ، يوم لم  تكن قضـ ـائـل األخر ـــائر الق ــ ــ ــ ــــ قيين وســ نيين والفين
ر حــث والنقــاش ..فقــد ذ ــة مطروحــة على ال المؤرخ العري أبو جرر  والالعرو

ـــنــــة الطبر ( ــ ــــ ــــ م) أن الكنعــــانيين هم من العرب وأنهم يرجعون 922المتوفى سـ
ـــابهم إلى العمـالقـة ..وأن العمـالقـة أمم تفرقت في البالد،  ـــ ــ ــ ــــ ان منهم أهل أنسـ و

انت الفراعنة  المشرق وأهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام، وأهل مصر، ومنهم 
ه لســـان عري وأن جدهم  مصـــر .. وأن العمالقة عرب، ولســـانهم الذ جبلوا عل

ة. العر   )3(األعلى عميل أول من تكلم 
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ذلك، ابن خلدون، المؤرخ العالمي المعروف قد أكد أن الكنعانيين من  و
عًا يتكلمون اللغة العر   )4(.ةالعمالقة وأنهم جم

ــي في تارخ  ــ ســ ـــف عن جانب رئ ــ قة في تارخ الكنعانيين تكشـ وهناك حق
ته األصيلة...   المغرب العري، وفي عرو

ة أنه قد انبث عن  ة واألجنب ة العر ـــادر التارخ ونحن نعرف من المصـــ
قيي ســـوس حســـب ، أو العمالقة إذا شـــئنالكنعانيين، أو الفين ت، ملوك الرعاة أواله

مة،  ك(اللغة المصرة القد معنى راٍع.. وقد وصفهم  )وسوس(معنى الملك،  )ه
فوس اليهود قيون"اأنهم عرب وأنهم رعاة " المؤرخ يوســـ قول عنهم  )1(خوة فين و

قيين أو العرب أو ينتسبون إليهم "   )2(.سارتون أنهم عين الفين
قول المؤرخ العراقي    ـــانوا من و ــوس  ــ ــ ــ ــــ ســ جواد علي: المعروف أن اله

ى بذلك  ما ح ــــرين  ثير من العلماء، بل في نظر قدماء المصــ العرب في رأ 
ة في القرن الثالث  اليونان ه  المؤلف  تا ــر المؤرخ " مانيتو" في  ــ ــــ الراهب المصـ
ــــر في نحو عام  ــــوس نزلوا مصـــــ ــ ســـ قيون أو اله قبل الميالد، فهؤالء العرب، الفين

ة. 1675   قبل الميالد ونشروا فيها اللغة الكنعان
ـــفــت الحفرــات ان    ــ ــ ــــ شـــ ــة مــائتي عــام، وقــد  م الملوك الرعــاة قرا ودام ح

ة عشــرة، والخامســة عشــرة، واألســرة  انت تنســب إليهم األســرة الثان هؤالء الملوك 
عة عشرة.   )3(السادسة عشرة، واألسرة السا

                                                           
خ  )4(  .3/77 – 1/44،  ن خلدون ابتار
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سوس  رت أن اله عض المصادر قد ذ انت  قد (غزوا مصر) إال أن هذا ولئن 
ال،  أج ة مســـتقرة في مصـــر قبل ذلك  ائل العر انت الق قًا، فقد  س دق التعبير ل
عمالقة مصر، حسب تعبير التارخ العري، وفدوا  سوس المعروفون   وهؤالء اله
ة، وما هذه الغزوات  قة، سورا وفلسطين وسيناء والجزرة العر من األقطار الشق

ادلة  م بين المت ـــراع على الح ــ س إال صـــ الع ـــرق العري و ــ ـــر إلى المشـــ ــ من مصـــ
  سرات الحاكمة في الوطن العري.اال

ه  ا اعتمد ف وقد عقد جورجي زدان أحد رواد التارخ العري الحديث فصًال مسه
على أقوال المؤرخين القدامى من الرومان والعرب، ثم استند إلى اآلثار المصرة 

ة إلى  ــــر تعود إلى وخلص في النها ة إلى مصـ ة هي ان الهجرة العر نتيجة علم
ســوس في مصــر هو امتداد  م اله ، وأنها ظلت مســتمرة، وأن ح العصــر الحجر

ة ة أخر تال   .)1(للوجود العري في مصر، مقدمة لموجات عر
م  ــل تور ســـ ــر الكبير (الد عد جورجي زدان، جاء العالم األثر المصـــ و

ر أنه ثابت  ــن)، وذ ــــ ــــ ــ مة والحديثة، واآلثار والحفرات، حسـ ة القد المراجع العلم
ــل منذ أقدم أزمنة التارخ.. وقبل الفتح  ــ ــلســ ــ أن الوجود العري في واد النيل متســ

ــالم ـــر العري اإلســــ ــ قرون، وأن العنصـ ــــرة ي  ـــر الحاكمة المصــ ــ متغلغل في األسـ
مة ابتداء من عام  م 3200القد ة تارخ مصر القد   .)2(ق.م إلى نها

ا وتونس والجزائر والمغرب، في عزلة عن    ن المغرب العري، ليب ولم 
تب ابن خلدون في تارخه الشــهير، في عصــر لم  ة .. فلقد  هذه الموجات العر
ا والمغرب  ان القدماء في ليب دا أن الســــــ ـــرة، مؤ لة عنصـــ ــ ــ ن أمر البرر مشــ
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ـــمى ما ــ سـ له هم من الكنعانيين، وأن جدهم األكبر  نعان، ولهذا العري  زغ بن 
ا عن طر  ـــمال إفرق ــ ــــ ــــ ـــام إلى شـ ــــ ــــ األمازغ، وأنهم ارتحلوا من بالد الشــــ عرفوا 

  مصر.
ــاقوت الحمو في معجم البلــدان عن البرر    قول الجغرافي المعروف  و

ه وأقاموا  انت في فلسطين، فلما أخرجوا منها أتوا المغرب فتناسلوا ف إن منازلهم 
اله .. وقال المؤ  عد تفرقهم سارت في ج رخان السعود وأبو الفدا إن الكنعانيين 

  )1(طائفة منهم إلى المغرب.
قيين العرب هم    ونحن لو انتقلنا من النســب إلى الحســب، لوجدنا ان الفين

ة في المشــرق  ة، وأن تارخهم هو نفســه تارخ األمة العر من مفاخر األمة العر
ال مدي   دة وقرون عديدة.والمغرب على السواء .. عبر أج

ة    ـــورة اللبنان ــ ة (الســـ ــواحل العر ــــ ــــتوطنوا الســ ــ قيون الذين اســ فهؤالء الفين
ـــور  ــ حار في تلك العصـ ــــادة ال انوا ســ ــارة مرموقة  ة) وأقاموا فيها حضــــ ــطين الفلســــ
ا، وارتحلوا إليها وأقاموا فها عدة مراكز  ة في إفرق ـــمال ــواطئ الشـ فانطلقوا إلى الشــ

اال ة، وقد بدأوا  انت تقطن في تونس تجار ة التي   ائل الليب ــــال مع الق ــ ــ ــ تصـــــ
ــر قبل الميالد، وقد تحدثت دائرة المعارف  ــــ ــادس عشــــ ــ ـــــ ــــرة في القرن السـ ــــ المعاصــ

ــه ة بإســ ـــاحل  "المهاجرناب عن "البرطان ـــور (مدينتان على السـ ـــيدا وصـ من صـ
يف انتشروا في الشمال اإلفر  850(رة قي وأقاموا دولة قرطاجة الشهياللبناني) و

حار .. ق ــيدة ال ســــ ــة لروما وراحت تعرف  ــ حت منافســ ــ ــ .م) في تونس، التي أصــ
أكمله حتى شواطئ األطلنطي.   )2(وامتد سلطانها على الشاطئ اإلفرقي 
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ة لألمة، أ أمة، فإن انتشار    انت اللغة هي من المقومات األساس وٕاذا 
ة ا عطينا دليال جديدا على عرو ة،  ة العر ائل الكنعان ــمال اإلفرقي لغة الق ــ ـــــ لشـــ

قـاع  ــرت في ال ــ ــ ــــ ـة قـد انتشــــ ـا أن اللغـة الكنعـان منـذ قرون عـديـدة، فـالثـابـت تـارخ
ا .. ومع أن قرطاجة قد خرت في  ة من إفرق انها،  146الشمال ق.م وتشتت س

عد الميالد قرونًا  لة .. إلى ما  ــتعملة مدة طو ــ ــ ـــــ ة ظلت مســـ إال أن اللغة الكنعان
  عديدة.

ة ه   ادت، ورغمًا عن أن هنالك قرونا واللغة الكنعان مة  ة قد ي لغة عر
مة، ولغتنا الحاضرة، لغة القرآن الكرم، واللغات تتطور  ة القد متعددة بين الكنعان
ة  بيرًا بين الكلمات الكنعان ــبهًا  ـــ ــــ ــــ مع الزمن، إال أن علماء اللغات قد وجدوا شـ

ة امتدادًا وتطورا  ة الحاضرة، تشابها يجعل العر ةوالعر   )1(.للكنعان
، وهي أن    قــة الكبر ــالحق ونخلص من هــذا العرض التــارخي الموجز، 

ه، وأن الهجرات  ـــــك ف ــ ــ ــــ ة الوطن العري من المح إلى الخليج أمر ال شــ عرو
ة التي انطلقت منذ القدم قد عمرت الوطن العري من المح إلى الخليج  العر

عد موجة، وأن ــنة، موجة  ه مهما اختلفت االســــماء، فإن على مد أرعة آالف ســ
ة المولد والمنشأ واللغة والثقافة والحضارة.   هذه الموجات عر

ثيرة، مثل ففي  ــمـاء  ـــ ــ ــ ــ ـة اســـ ـــــرق العري نقرأ في المراجع التـارخ ــ ــ ـــ المشــ
ــنة واالمورين  ــ ــــ ــــاســـ ــــ ابليين، والمناذرة واللخميين والغســـ ـــورين والكلدانيين وال ــ ــــ اآلشــ

قيي ة، واليبوسيين والكنعانيين و الفين ائل عر ة، لق ل هذه وغيرها اسماء عر ن، 
ة أو لشيوخ العرب األوائل.   أو مدن عر

                                                           

اغ (1)  عدها 483ص  ،بالدنا فلسطين، مطصفى الد    .وما



  

-63-  

ـــمــاء  ـــــ ــــ ــة اســ ــذلــك، نقرأ في المراجع التــارخ ـــر،  ــــ ـــــ ثيرة مثــل وفي مصــ
مت مصــر "المصــرين القدماء"، " ســوس والفراعنة"، واســماء ثالثين أســرة ح واله

ة هاجرت من الجزرة العر ـــماء لجماعات عر لها اسـ ـــام أو و ار الشـ ة أو من د
  من العراق ..

ثيرة عن  ـــماء  ــ ة اســـ ذلك، نقرأ في المراجع التارخ وفي المغرب العري،
ـــة  ــ ـــات العر ـــاعــ ــك هم من الجمــ ـــــل هؤالء و أولئـــ قيين وغيرهم، و البرر والفين

تها، وال رب.   المهاجرة .. ال شك في عرو
ـــر ما وٕالى هنا  فإن هذا العرض التارخي الموجز، الذ اف ــ عصـــــ تتحناه 

ة  جديدة مســــتقلة،  عد الميالد، لتبدأ حق ع  ـــا قف بنا عند القرن السـ عد التارخ، 
ـة فغمرت  ـدأت معـه أكبر الموجـات العر ـــــالمي، و ــــ ــ ــ حين بـدأ الفتح العري اإلسـ
ًا، بل  ًا عدوًا أجنب ـــع ــ ــ رًا، أو تغزو شــ ـــًا  ــ ــ ة، ال لتفتح أرضــ الوطن العري مرة ثان

م الفرس  لتحرر الوطن العري والشعب العري، من االحتالل األجنبي .. من ح
ة من الزمان. طرًا على الوطن العري في تلك الحق ان مس   والرومان الذ 

ة، وعلى مد ثالثة عشــــر قرنًا، تمد  عد الفتح، اســــتمرت الجزرة العر و
ـــتقر في مختلف أرجائها،  ة وتســــ ح في األرض العر ــ ــ ائلها، تســـ ق الوطن العري 

، والصـحار  م منح   في المدن والقر والواحات، تمنح اسـمها لكثير من المواقع، 
، وعشرات  مة للمئات من المدن، واآلالف من القر ة القد أسالفها االسماء السام

عج بها الوطن العري. ة، التي    اآلالف من األسر العر
وا ق ــوع حقه، ولم يتر ــالفنا قد وفوا هذا الموضــ طرًا من والمؤرخون من أســ

ة التي استوطنته منذ الفتح العري،  ائل العر شفوا عن الق أقطار العرب إال وقد 
هم. ر منازلهم وأحداثهم وحرو   مع ذ
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الد المغرب، مثًال، فقد أورد المؤرخ الكبير ابن  ــر و ــ ــ ة إلى مصــ ــ ــ النســــ و
ـــى" والمقرز  ح االعشــ ه "صـــــ تا ــــند في  خلدون في تارخه المعروف، والقلقشـ

حمل الســــجع الطرف "اإلعراب عما شــــيخ ا ه الذ  تا لمؤرخين المصــــرين في 
ــطى، أوردوا  ــــ ـــور الوسـ ــ عهم من مؤرخي العصــ ــر من األعراب"، وجم ــ ــ أرض مصـ
رقة وسائر بالد  ائل التي استوطنت أرض مصر و ة عن عشرات الق تفاصيل واف

طونها وع ـــماء أفخاذها و ــــ اسـ ائالتها، المغرب مع تحديد المناط التي نزلوا بها، 
  واسماء أمرائها وشيوخها.

ــــاعة ــ ــ ــــبيل المثال: قضـــ ــــ ر على ســـ ائل المعروفة نذ  –غطفان  -ومن الق
ــــر  –نانة  ـــــ ــــ عة  –جهينة  –جذام  –األوس والخزرج  –مضـ وأخيرًا  –لخم  –ر

الكثير  ــعبي العري  ـــ م وهما  القبيلتان اللتان أثرتا األدب الشــ ـــــل نو ســ بنو هالل و
همــ امن وقـائعهمــ طــالهمــ، اوحرو ــعــار أ ــ ـــ ــــ ـه الجمــاهير اوأشـــ ، ممــا ال تزال تتغنى 

ة في سمر الليل في المغرب والمشرق على السواء.   العر
ة الواحدة في وطنها العري الواحد، أضــعه  هذا موجز لتارخ األمة العر

ـــفح ـــهب في اأمام المواطن العري في صـــ ــــع المســـ ـــيله الواســ ت قليالت، يجد تفصـــ
  مجلدات ومجلدات. 
ع  ــتط ــ ــ ـــ ــ ـــدق التارخ ونســ ـــــ أمانة العلم وصـــــ له ان نقول  ن هذه اعد هذا 

ش في زمـــاننـــا في الوطن العري من المح إلى الخليج ، إنمـــا  األمـــة التي تع
ًا، ونشــأة وأصــًال وتارخًا وحضــارة،  ًا وحســ ة الواحدة، نســ تنتمي إلى  األمة العر

ع ان تثبت  ــتط ــ ــ ـــ ــ عة آالف عام .. وقليل هي األمم التي تســ ــ ــ ـــــ ــالتها منذ ســــ ــ ــ ـــــ أصــ
ل.   وعراقتها، ونشأتها وامتدادها في مثل هذا العمر المديد الطو
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ــاعيف هذا التارخ  ــــ ـــــ ـــغيرة متناثرة في تضــــ ــ ــ ــ ــــ ات صـ وأخيرًا فإن هنالك ح
عثرة عن ه بذرات متناثرة م ـــــ ــ ــ ل، العرض.. إنها أشــــ ا  دالطو ال همال ـــــفوح ج ــــ ســــ

ة .   الشامخة المتشا
ات ..تتمثل في طوائف من ا ــران هذه الذرات والح ــ ــــ ألرمن واألكراد والســ

عضـــها  حديث  م الوطن العري،  ش في الوطن العري وفي صـــم س تع والشـــر
س، واآل األكراد والسران.األرمن والشر م    خر قد

ة  ة الواحدة، وحدة وقوم قة األمة العر ولكن ذلك ال ينقص شــيئًا من حق
ة العر في إطارها الحضـــار  معناها األصـــيل العر تشـــملهم ة.. بل إن القوم

.   الرحب العر
رن الذين حددوا  ــــرات من الكتاب والمف ــــتند في هذا إلى العشـ ـــت اسـ ولســ
نا في حاجة إلى آرائهم وال تحديداتهم  ــ ــ ــــ ــ ــ ة .. فنحن لســ ة أ قوم مقومات القوم

  وتعرفاتهم..
ة  ة، وموحد األمة العر اعث األمة العر ـــــنا في حاجة إلى ذلك ألن  لســ

ة، ومعنى المواطن العري.قد حدد لنا إط ة العر   ار القوم
ـــاءل أحد  ــ ــــ ــ ــ ـــجد النبو في المدينة المنورة، حين تســ ــ ــــ ان ذلك في المســـــ
ــــهيب  ــلمان الفارســـــي، وصـ ــ ــلمين: سـ ة ثالثة عن أعاجم المســـ المواطنين عن عرو
ل تعرف..  غني عن  ما  م  ـــول العظ ــ ــي.. فأجاب الرســــ ــــ شـــ الل الح الرومي، و

تب ه خيرًا مما  ان جوا ال.. لقد  و ــور واألج ــ ـــون عبر العصـــــ ـــ ــ احثون والدارسـ ال
م من أب وال أم وٕانما هي  أحد ة  ـــت العر ــ ســــ ه "ل م في جوا ـــول العظ ــ قال الرســــ

ة فهو عري" هذه الكلمات القليالت، حدد الرســول )1(اللســان فمن تكلم العر .. و
                                                           

خ  (1)    .117ص  ،ن عساكرابتار
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ــلم)العري  ــــ ــ ــ ه وســـ ـــلى هللا عل ــــ ــ ـــ ة ب (صـ ة العر ة والقوم ة العالم ــــان ــــ ــــ إيجاز اإلنسـ
عد. ه أحد، ال من قبل وال من  قدر عل ما لم    وٕاعجاز، 

ما حددها أعظم عري في ه ة ،  ست العرو ا الوجود دمًا ذوعلى هذا فل
ـــفحاتها من  ما تمأل صــ ة  ًا، ولكنها اللغة العر ًا ثابتًا وال عرقًا نق ًا وال نســـــ صـــــاف

ـــات التـــارخ الواحـــد، واآل ر ـــة المتكـــاملـــة، والحوافز ا مـــالذ ــتر ــــ ــــ ــ ـــة المشــ ــ ــ ــــ ــ ــ لنفســ
ل  ــــامي المتنامي ..  ــــ ــــ ة المتالحمة. والتراث الروحي المتسـ ــــائص القوم ــــ ــــ   والخصـ

  
دفع الحاضر إلى المستقبل..  الحاضر و   ذلك في إطار جامع ير الماضي 

ش  ة الواحدة، التي نشأت في الماضي المجيد، وتع هذه هي األمة العر
عيد..في الحاضر المتحفز. وتتطلع إلى المستقبل ال عيد ال   قرب، وال
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ل العيـالعي                             ..ب ـب 
ام ال في الشعوب                            في الح

  
ــمبر) من عام  ســـ انون األول (د انت الســـــماء تمطر  1972في شـــــهر 

ًا . . وفي على أرض تونس أزهارًا وثمارًا، وتر  ًا جن ًا ورط ســل ألهلها طعامًا شــه
ـة ينتزع من جراب التـارخ حجـارة  س الحبيـب بورقي ان الرئ الذات  ذلك الوقت 
ح، أو  ة، دون أن يرعى حرمة للعلم الصـــح قذفها  في وجه الوحدة العر صـــماء 

. م وزنًا للتارخ الح   ق
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ــ ــ ــــ ـــمة التونسـ ــــ ة عقدت في العاصــ ة في الخامس ان ذلك في ندوة خطاب
ــيها  ـــ ــ ة في ماضـــ ان محور الندوة حول الوحدة العر ــــهر، و ــــ ـــــر من ذلك الشــ ــ عشـــ

  وحاضرها ومستقبلها.
ــه لتــارخ  ــًا مطوًال تعرض ف ــة خطــا س بورقي وفي تلــك النــدوة ألقى الرئ
ــة في ظروفهــا  ـــرعــة على أحوال الــدول العر ــ ـــ ــ ــ ــة، وعرض نظرة ســ األمــة العر

زًا الراهنة، مستعرضًا ما بينها من خ ها من تناقضات، ومر الفات، وما بين شعو
ات التي تقف في طر الوحدة،  ه على العق ــــاعيف خطا ن في تضـــــ م وأنها ال 

عد " قها إال  لماتي..تحق لماته ال    عشرات السنين والقرون"، وهذه 
بيرتين: التعبئة  ــيلتين"  ــــ ــ فضـ ة قد تميز " س بورقي والح أن خطاب الرئ

ــارة  ـــيلة الكاملة، والجســــ ــ ة إلى الفضـ ـــــ النسـ ة،  س بورقي ـــمة .. ذلك أن الرئ ــ الحاسـ
ة التي تشــن على الوحدة  ة واألســانيد الواقع ع الشــواهد التارخ أ جم األولى فقد ع
ة  س بورقي ة، فإن الرئ ة للفضــيلة الثان النســ ة المعاصــرة، و ة في هذه الحق العر

ــ ــ ــــ انت في الوقت نفســ ـــحة، و ــ ــــ ــــارة واضـ ــ ه تعبيرًا عن آراء قد عبر عن آرائه بجســــ
ـــارته، فيلوذو  ملكون جســــ الوحدة  ازمالئه ممن ال  ــــامتة، أو التغني  ــ الموافقة الصـ

م العري المعاصر!! عض مهارات الح   أمام الجماهير، تزلفا وراء.. وتلك 
ــة في  س بورقي ــة، أن زمالء الرئ ــالفطرة العفو عرف،  والمواطن العري 

ــاء ومن تحتهم من الوزراء وقد الوطن العري الذين أعنيهم، هم  ــــ ــــ ــ الملوك والرؤســـ
قــة المنتفعين  ــأنهــا ط ـــف  ــ ــ ــــ ن أن توصـــ م قــة محــددة  عــًا ط ح هؤالء جم ـــــ ــ ــ ــــ أصـ
ة المتحدة  التجزئة واالنفصـــــال، بديًال عن الدولة العر ة المتمثلة  ة العر م اإلقل

أسره، من المح إلى الخليج.   حين تقوم على الوطن العري 
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ـــبيل والواقع أن الرئ ــ ل في ســـــ ر جهاده الطو س لنا أن نن ة، ول س بورقي
ة  م ة اإلقل ة، وهو ير أن الوطن الوحدة العر ــًال  ــ ــــتقالل تونس، ال يؤمن أصـ اسـ
ة،  ة والعنصرة والمذهب اس ة، الس ة ثابتة، وأن الخالفات العر قة تارخ هي حق

ة، وأن االنتقال الف ـــول إلى الوحدة العر ــ ــــ ــــ ن معها الوصـ م ة ال  ر من الوطن
حتاج، في تعبيره، "إلى  ة  التالي إلى الوحدة العر ة،و ة العر ة إلى القوم المحل

  تغيير األدمغة.. وهذا العمل يتطلب عشرات بل مئات السنين."!!
ة إلى األبد،  قتل الوحدة العر فيل  وواضــح أن موضــوع "مئات الســنين" 

ـــدق المواطن العري هذه " ال ــ ــ ــ صــــ في أن  ــترخإذا  ــــ ــــ ــ سـ ة ، ف ة" العلم ـــــ ــ ــ  يفرضــــ
عد ذ ة، وأّنى لها  ـــنين أن تحق الوحدة العر ــ ترك لمئات السـ ــترح، و ســــ لك أن و

ـــــنين ــ ــ ــــ ة، بديًال عن تتحق .. ومن يدر فلعل  "مئات السـ الوحدة العالم " تأتينا 
ة..   الوحدة القوم

ة في اآلراء التي  س بورقي ــة الرئ وقد رأيت أن أكرس هذا الفصــــل لمناقشــ
موقفهطرح ــة آل ها .. ال تنديدًا  ــــ ــه، ولكن مناقشـــــ ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ع أو تجرحًا لشــ راء جم

م يين أو األمم ين في الوطن العريياإلقل ــعو ـــ ــ ــــ ــ ين الذين ال يومن جاراهم من الشـ
ل العبث في العمل من أجل الوحدة  رون ان العبث  ة، و ة العر القوم يؤمنون 

ة.   العر
ــ ــ ــــ مثل في قضــ ة،  س  بورقي ر والواقع أن الرئ ــ ــ ة، معســــــ ة الوحدة العر

رًا في وجه  ـــــ ــ ــرق العري أو المغرب العري معســ ـــ ــواء في المشــــ ـــــ له ســ ــم  ــ الخصـــــ
س، وحرب رمضان، ما جر أثناء حرب السو ة العارمة،  ولكنه  األحداث القوم

ـــانه، ــه، مندلعًا بلسـ ًا برأســ ــ قف منتصــ عود ل الوحدة،  عد انحســــار األحداث  يندد 
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ــال " ــ ــ ــف االنفصــــ ــ ــ ــ فلســ ة".. وتحت مظلة  "الوحدة بلغة علو ــوع ــ ــ ــ ة ولهجة موضــ م
ان. ثير من األح   المدروسة" في 

ر  ة هي مناقشــة لمعســ س بورقي ومن هنا، يبدو واضــحًا ان مناقشــة الرئ
ـــين والتارخ الثابت، هي هزمة لذلك  ــــ ــــ العلم الرصـــ له، وأن هزمته،  ـــم  ــ ــــ ــ الخصـــ

حمل من مواقف التجزئة ومبررات االنفصال. ما  ر    المعس
ســات  ومن مقت أجل أن تكون هذه المناقشــة عادلة ومنصــفة، فلم أكتف  

ــفارة  ــ اء، ولكني طلبت من الســ االت األن ما نقلتها و ة  س بورقي من خطاب الرئ
ة  ــ ــ ـــــ ـــمي لخطاالقفي التونســ ــ ــ النص الرســــ ه، ألقرأه قراءة متدبرة، اهرة أن تزودني 

  وأضعه أمامي حين  أكتب ما أكتب..
ــــوراً  تب  ووصـــــلني الخطاب منشـ ـــها  ة، وعلى رأســ ــ ــ بجردة العمل التونسـ

ة" وقرأته المرة تلو المرة.. ولســت  الخ العرض "لمؤســس الجردة الحبيب بورقي
ــاف أن أ ــ لماته.. وها آ لخصأر من اإلنصـ اراته و ع لماتي بل  اراتي و ع راءه 

ة   )1(.هي مرتكزاته األساس
ــالوطن، الوطن الت  ــ ــــة.. "أعني  س بورقي ــــــي ال الوطن قول الرئ ــــ ــ ونســ

ــنا مع ، ألن يالعر ــ ــنين.. وقد عشــــ ــ ــ ــيتها منذ اآلف الســ ــ ــ ــــــخصــ انت لها شــ تونس 
ـــــنا في ــ ــ ـــــنع  عضـــ ــــ ــت حديثة من صـــ ــ ــ ــــ ســ عد جيل.. الحدود ل نطاق الحدود جيًال 

ــتعمار.  انت الحدود موجودة من قبل االســ طالي.. لقد  ــي واإل ــتعمار الفرنســ االســ
ــي إلى ــــ ــ ــ ـــاب الجزائر إلى الجزائر، والتونســــ ــــ ــــ ــ ان تو  وانتسـ ا،  نس والليبي إلى ليب

ة تلك  انت وضــع ة إلى مصــر فقد  النســ ذلك الشــأن  معروفًا قبل اإلســالم .. و
البالد متميزة عن غيرها في وقت الفراعنة .. والعراق وما أدراك ما العراق، ومن 

                                                           

ة (1)  دة العمل التونس   .17/12/1972تارخ  ،جر
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ه .. وأضف إلى ذلك سورا واالختالفات فيها بين  لمة الحجاج ف ر  م ال يذ من
حيين وال ان العالم المســــ ين .. وما  عة وعلو ــ ــنيين وشــ دروز والمســــلمين، بين ســ

مثل أمة موحدة حتى في عهد النبوة.. ــلى هللا أمجرد و  العري  ن انتقل النبي صــ
ــار، ألجل  ــــ ــبت الفتنة بين المهاجرن واالنصــ ــــ ــــــلم إلى الرفي األعلى نشــ ه وســ عل

ــ ــ ــــ م.. ثم تشــــ الح ــلمين إلى فرق مختلفة منتالتفرد  ــ ــ ــ ــفوف المســــ ــــ ـــــ ين  تت صـ علو
ــ ــ ين ثم تشــ ـــيين وأمو اســـ ين توع ــــلمين إلى فرق مختلفة من علو ــفوف المســ ــ تت صــ

ــــها التي خدمتها  ــــ ة .. وفي تونس نفســ انت الحروب متوال ين و ـــــيين وأمو اســـــ وع
ًا، رغم  طوال خمسين سنة وسعيت إلى توحيد صفوفها شرقًا وغرًا وشماًال وجنو

ة وال ة ما زالت قخدمة نصـف قرن فإن العروشـ ات.. بل بها لها آثار أثناء االنتخا
ش، وهذا  الســند، واآلخر من المراز أو من أوالد من فهؤالء همامة وأولئك فراشــ

ـــجام واالمتزاج.. إلى غير ذلك  ــ ة االنســـ ـــها محتاجة لتتم عمل ــ ــ اب.. فتونس نفسـ د
ــطحي، وروعة ظاهرة، مثل بر الند وروعته،  ــ ــ من الحجج  التي لها بر ســـ

أشعته النافذةن يجأال يلبث    ."ف حين تمسه الشمس 
ة المتميزة لرأينا  ،ونحن لو بدأنا، أوالً  ن األمر يدعو أموضــوع الشــخصــ

اة  في عالم  عة الح ة المتميزة هي من طب ــ ــ ـــخصــ إلى الوحدة ال إلى الفرقة، فالشـــ
ات والجماد، حتى في األ ــــان والحيوان والن ــ ــ ــــ ـــــرة الواحدة من هذه العوالم اإلنســ ــــ ــ ــ سـ

ــــمر األرعة.. فا ــــير، واالســــ ل والقصــــ ـــــان فيها الطو لعائلة الواحدة في عالم اإلنســـ
م، ولكن ذلك ال ينفي  م والسق ان، والسل ي والغبي، والشجاع  والج واألشقر، والذ
ـــــرة الكالب في عالم  ــ ــ طن واحد وظهر واحد.. وأســـــ أنهم من عائلة واحدة، ومن 

اينة ح ات متمايزة في أفرادها فهي مت عة، الحيوان، فيها شــخصــ ًال وطب جمًا وشــ
لب الزنة، الكالب  ــة، و ــ لب الحراسـ ــيد و لب الصـــ قص األثر، و منها  ــهيرة  ــ الشـ
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لها إلى  ــيل من فصــــائلها، تنتمي  ل فصــ ة المتميزة في  ــخصــــ وهي مع هذه الشــ
لها  ًا، و اتات، مختلفة حجمًا ولونًا عطرًا وشـــو أســـرة واحدة، والورود في عالم الن

ـــرة واحدة..  ة ومرونة تنتمي إلى أســـــ ـــال ــ اينة صـــ ــخور في عالم الجماد، مت ــــ والصــ
له ًا ولمعانًا، ولكنها  ي ــها  اوتر ــ ــ ــــ ـــائصـ ــ ــ ــ ـــــرة واحدة تجمع بين خصــ ــ ــ تنتمي إلى أســ

ة.   المشتر
شــر لوجدنا  ة أولو دققنا على التحديد في المجتمع ال ن تمايز الشــخصــ

اره، وال  اره وال حاجة الستن عي ال سبيل إلن اة ومظهر طب يؤخذ هو ضرورة الح
ون مجموعة من  ائن وســـ ان و شـــر  دليال على التجزئة والفرقة.. فالمجتمع ال
ـل  م.. محـافظـات مـديرـات مقـاطعـات.. وفي  ـل دولـة أقـال األمم والـدول، وفي 
ــــر  ــ ــ ــــ وحــدة ، آالف من األســ ، وفي الــدولــة ،  ــل مــدينــة قر م مــدن، وحول  أقل

ائل والعشائر.   والعائالت، ورما من الق
ــور أكثر فأكثر، فإننا ســــنجد أن الدولة الواحدة لها وحين نقتر  ب من الصــ

ــ ــ ـــخصـ ، و  ةشــ ن المحافظة في الدولة الواحدة لها أبر تميزها عن الدول األخر
، و  ة تميزها عن المحافظات األخر ـــــ ـــــخصــ ة أشــ ــ ــ ــخصـــ ــــ ن المدينة الواحدة لها شـ

، ة  تميزها عن المدن األخر ــــــ ــــ ــ النســ ة إلى القرة ثم  ــ ــ ـــــ ــــ النسـ ذلك الحال  إلى و
  األسرة.

اينا وتمايزًا في إبل  ـــمل ت ــــ ــــ ــ ن المدينة الواحدة، ولنأخذ القاهرة مثًال، تشـ
ائها، فنحن نجد فرقًا حضارًا عمره ألف سنة، بين حي الزمالك وحي  مختلف أح

س، ولكن ذلــك ال ينفي  ن القــاهرة واحــدة، أاألزهر، في العــادات والتقــاليــد والمال
حول دأو  ائها  اين بين أح   ن تكون العاصمة الواحدة للدولة الواحدة.أون ن الت
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م الوطن العري، فهي  ــــرة على أقال ــــ ـــت قاصـ ــ ــ ســ ة المميزة ل ــ ــ ــــ ــــخصـ ــ ــ والشـ
ــرة ومتطورة  ـــ ة ال فرق بين متحضـ ـــتظل، في المجتمعات الدول ــ انت وسـ موجودة، 
ــعوب، ولها دولة واحدة، ال  وأخر متخلفة.. ففي فرنســـــا مثًال وهي من أعرق الشـــ

ــــــمـال والجنوب، في اللهجـات متحـدة ، يجـد المرء  ــــ ــ ـاينـًا في مقـاطعـاتهـا في الشــ ت
ــــمة  ــــ ــــ ارس العاصــ اد.. والمذاهب.. ومثل ذلك تجده في  واألزاء والعادات واألع

ــل ذلــ ــواحيهــا.. و ــ ــــ ــ ــ ــائهــا وضــ ــاين في أح ن أال ينفي  كالواحــدة حيــث يالح الت
  الشعب الفرنسي أمة واحدة، له دولة واحدة، وعاصمة واحدة.. 

ع فرنســي، عاد أو أما من ناح ســتط ة األصــل والعنصــر والعرق، فال 
ه، فعلى  ـــــ ه ونســـ ـــــ ــــله، أو حســـ ـــــله وفصــــ ، أن يثبت على وجه التحديد أصـــ قر ع

ــــا اليوم، اختلطت األ ــ ــ ــــ ــــعوب، رض التي تعرف فرنســ ــ ــ ــــ دماء وعروق، وامتزجت شــ
فورون، لبوانج ــا الل ــ ــــ ــــ ـــر، ففي فرنســـ ــــ ـــــ ـــــل وال عنصــ ــــ ــــ حيث لم يب أصــ ائل،  ت ق

ــليتو  ينيأن، والنورمانديون، وقد رأينا  والرومان، والسـ ر الفرنســـي "جو " قد ون المف
ة، ولهذا الرأ سند قو في التارخ!!   اعتبر الفرنسيين من الساللة الجرمان

ــفاء  ــــ ــــ ــ ومثل  ذلك في األلمان، وهم الذين ابتدعوا نظرة نقاء الدماء وصــ
ة وعدد !!من السالال اً العرق، فإن فيهم الرومان والفرنسيين والصقال   ت األخر

اً  أتي، ثان ة، وأنها موجودة قبل ثم  ــوع الحدود بين األقطار العر ، موضـ
ــتعمار، و  ــ عد جيل، أاالســــ ـــوا في نطاق الحدود جيًال  ــ ن المواطنين العرب قد عاشـــ

أوراق  قتها  ــا ــ ــ ســـ ـــالم، وهذه الحجة  ــــ ــبون إلى هذه األقطار قبل اإلســ ــــ وأنهم ينتســـ
ــاق بين يد الرا ـــرعان ما تتســ س الخرف سـ ح.. فهذه الوقائع التي ســــردها الرئ

ـــــولها ــــ ــ ــ ـــك، ولكنها مبتورة عن أصـ ــــ ــــ ــ ة، هي حقائ من غير شــ ممزقة عن  ،بورقي
اقها.. ذلك  ــ ــ ــــ ــ ــ ة، أأطرها، منزوعة عن ســ ع ن الحدود أ حدود، هي ظاهرة طب
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م أو ذاك،  ا هي مفهي تعرف لهذه الدولة لتفصــــلها عن تلك، وتمييز لهذا اإلقل
ــة  ـــدينــ ــة إال تعرف بهــــذه المـ ــ م ــة، وال تعرف هــــذه الوحــــدات اإلقل ــ أو تلــــك القر

ه ظروف  ــــائر ما تتطل ــ ــ ــــ ات وســـ م للخدمات والواج ذلك تنظ حدودها، والحدود 
ـــمولة في وطن  لها مشـــ ة متعددة ال ينفي أنها  اة، ولذا فإن وجود أقطار عر الح

ات أو المحافظات والمقاطعات في ال دولة عري واحد، تمامًا مثل تعدد المدير
  نها دولة واحدة.أالواحدة فذلك ال ينفي 

فإثم  ــــرن ال  ة العشـــ ــرون دولة أرض تن األقطار العر ن تقوم فيها عشـــــ
ة المتحدة، فهذه  ــماء ذات تارخ معروف "بديال عن الدولة العر األقطار" هي اســ

ــمال  ــ ــ ــــ ــــام مثًال معناها الشــ ــــ عرفون التارخ. فالشــــ م _للذين  من معناها ال  _نيوال
ــــار إليها والح ــ ـــــ ذلك "قرطاج" التي أشـ من، و ــام وال ــ ــ ــــ جاز معناها الحاجز بين الشــ

قيون  مة، "المدينة الجديدة" التي أنشأها الفين ة القد اليونان ة معناها  س بورقي الرئ
مئات السنين.   العرب قبل ظهور اإلسالم 

س له مدلول قومي عام..  ة ل ــــاب إلى األقطار العر ــ ــ ــ ذلك فإن االنتسـ و
ـــــ ــ ـــ ــــي، الحجاز فاالنتســـ ــــ م مثل: التونســـــ ون إلى اإلقل ماني، ل، العراقي، ا اب قد 

ًا إلى ون انتسا ، وقد  ، النجد اسي، فمدينة مثل المقدسي، ال الشامي، المصر
، ، الحمو اطي، الغز ، الدم ندر ، اإلس ، الطبر صر ، ال ، الصفد غداد  ال

ًا إلى أ ون انتســـا ــهور جالحلبي، وقد  ، ثن مداد العرب المشـ ر ــمي، ال ل الهاشـ
ـــماء على  ــــ ي، العدناني، وال تدل هذه االســـ ، األيو ــيني، الخالد ــ ــــ الخطابي، الحســ

، و  ة ولكنها مجرد تحديد للتعرف، وللتعرف فق م ة واإلقل ـــبته إلى القوم ــــ ننا انسـ
عينها موجودة في القاهرة، وفي  ــماء في بلد واحد.. فهذه االســــماء  لنجد هذه االســ

ـــمة ـــ ــ تونس العاصـ ــ ــمة، ألن تونســـ ـــ رت لف العاصــ ـــواء.. وقد ذ ـــ تعنى  يعلى السـ
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ـــــماء هي  ــ ــ له.. وهذا مثل آخر على أن هذه االســـ م  ما تعني اإلقل ــمة،  ــــ ــــ العاصــ
س لها مدلول قومي عام.إللتحديد والتعرف..  ة إذا شئت، ل   نها اسماء جغراف

أتي: ثالثًا: ـــر المتميز عن غيرها منذ عهد  ثم  ــ ــ ـــ ــ ـــع "مصــ ــ ــــ ــ ــ ة وضـ ا ح
ـــهيرة شـــــائعة، تتحمل  الفراعنة"، ح ينطو على أخطاء شــ ــ ـــوع الفراعنة أصـــ وموضــ

بر  ة  ة مسئول ة العر س شأنالمناهج المدرس ها، مع أن الح فيها واضح و
مة  اللغة المصرة القد  ، معناه "البيت وحاسم.. فالفراعنة جمع لفرعون وهذا اللف

طة  س لمة  م" و م او السيد العظ ا  ،-السلطان  –العظ سوا شع فالفراعنة اذن ل
ـــرة.. و  ـــــ ـــر، ولذلك فالكالم عن وال أمة والقبيلة والحتى أسـ ــ ـــالطين مصــــ ــ معناها ســــ

الم ال معنى له إطالقًا.. فالشــعب المصــر الذ عدده في  أنهم فراعنة  مصــر 
ــذه ( ـــا هـ ـــامن س 1975أ ــًا، ل ـــل أرعين قرنـ ــًا، وال نعرف عـــدده قب ) أرعون مليونـ

أنهم يؤلفون  مفراعنة، ألن الفراعنة ه .. وهؤالء حددهم التارخ  ـــالطين فق ــ ــ ــــ الســـ
ة  مت الساللة األولى والثان – 3200ن منحوا من ثالثين ساللة حاكمة، وقد ح

ـــــاللة الثالثون من  ،ق.م 2980 مت الســـ انت  342 – 379وح قبل الميالد.. و
ة في مجموعها، ومنها دولة الرعاة الذين جا ـــالالت عر ــ ــ ـــــر من ؤ هذه السـ ــ وا مصـ

ة، ومنهم أســرة الليبيين من ا أصــولهم إلى الجزرة العر رجعون  لمشــرق العري و
ا _القطر المجاور لمصر    _.ليب

ــاء منهم   ـــدمـــ ــــرين، القــ ــــ ــ ــ ــــة أن المصــ ـ س بورقي ــالف الرئ ــ ونحن ال نخـ
اتهم وأمزجتهم وتقاليدهم ولكن ذل ،والمعاصرن ال  كلهم مميزاتهم الخاصة في ح

ة الواحدة منذ أقدم عصـور التارخ.. ن المصـرين هم جزء مأينفي  ن األمة العر
ــاتهــا..  ــل جــانــب من جوانــب ح واألمــة الواحــدة ال تعني ان تكون "واحــدة " في 
ـــنوعة في قالب واحد.. حتى اليونان  ــ ــ ــ فنحن ال نعرف أمة على وجه األرض مصــ
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ـــعوب األرض ــــ ــ مهم ومدنهم وقراهم  ،والجرمان والفرس وهم من أقدم شـــ تتمايز أقال
ــم األفراح واألتراح.. الوا ــــ ، في العادات والتقاليد، وحتى في مواســـــ حدة عن األخر

اة، بل هي تلك سنة هللا في خلقه "ولن تجد لسنة هللا تبديال". عة الح   تلك طب
ة قاطعة، و  قة تارخ ـــــر فهي حق ــــ ة مصـ عض المثقفين اأما عرو ان  ن 

عرف مثقفون آخرون عرو  ما ال  عرفونها،  ـــرين ال  ــ ــ ــــ ة األقطار التي من المصـ
ثيرًا ما ي تعلمون، و قرأون و ـــأوا فيها.. ولكن هؤالء وأولئك، قليال ما  ــــ ـــــ رفون هنشـــ

عرفون!!   ما ال 
حاثة ــــــتد  -فالمؤرخ ال ـــرة  –برســ ــ ــــاهير علماء اآلثار المصـــ ــ وهو من مشــ

قول " م،  ــر القد ــ ـــومال قد إوالتارخ المصـــ ن جماعات من الليبيين والجاال والصــــ
ــــر منذ ــــ ــــتوطنوا مصــ ــ ــ ا قد إ أقدم األزمنة.. و  اســ ـــــ ــ ــ ــــاميين من غرب آسـ ــ ــ ن أقوامًا ســ

مــا هو ظــاهر من النقوش  ــه لغتهم  ــذلــك واد النيــل، وعمموا ف ــتوطنوا  ــــ ـــــ اســـ
مة، و  ــــرة القد الرغم مما طرأ عليها من إ المصـــــ ـــاميتها  ــ ن لغتهم حافظت على ســــ

ة األولى إلى مصر يرجع إلى ما قبل إ تغيير وتحرف، و  ن تارخ الهجرات السام
ة المعروفة، و ا ـــــور التارخ ـــور إ لعصـــــ ــــ ن هذه الهجرات قد تكررت مرارًا في العصـــ

ة، و  ة إ التال ما فعل العرب في بدا س  ن الطر الذ سلكته هو من برزخ السو
  .)1(اإلسالم

مال، وهو من المؤرخين المحققين،  تور حسن  قول الد ن السودانيين إو
واد النيل من بالد العرب عن وا إلى ؤ والمصـــــرين هم من أصـــــل واحد، وقد جا

مال عن  تور  ــــتقراءات ، ونقل الد ــ ــ ــــ حوث واالسـ ما تدل ال ـــــومال،  ـــــ طر الصـــ
ــقلي وهو من المؤرخين القدماء قوله ــ ــــرين القدماء هم من إ :تيودور الصــ ن المصــ

                                                           
مال  (1) مة من أقدم العصور ،ترجمة حسن  خ مصر القد   .17ص ، تار
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ـــمال حتى دخلوا  ــــ ــــ ا ثم تقدموا نحو الشــ ــواطئ أثيو ــ ــــ ــ ــ ة نزلوا شـ بالد العرب الجنو
  )2(مصر.

تاب " ان واد النيل" وجاء في  ـــل المصـــــرين إاألثر الجليل لســـــ ن أصــ
ــامي، وأنهم قـــد أتوا إلى هـــذا الواد من برزح  ــــ ــ ــ ــــ ــاء هو من الجنس  الســـ القـــدمـ

س".   السو
انوا  ـــرين القدماء  مال: ان المصــــــ قول العالم األثر المعروف أحمد  و
عتقدون ان أصــلهم  انوا  مال  من اســم (بون)  طلقون على بالد حضــرموت وال

  ن تلك البالد.م
ة عديدة،  ـــادر ألمان ــــ ــــ ي أحمد رفي ناقًال عن مصـ قول المؤرخ التر ن إو

قرون ممعظم المتخصــصــين بتارخ  ا ؤ ن المصــرين القدماء جاأصــر  وا من آســ
اب المندب من الجنوب،  ــرق العري) منهم من جاء عن طر  ــ ــ ــــ ة (المشــــ الغر

ـــــمال، وا ــ س في الشـ ـــو ــــ اللغات و ين لغتهم بن ومنهم من جاء عن طر برزخ السـ
بيراً  ة في المفردات والصرف والنحو تشابهًا    .)1(السام

ـــتاذ جورجي زدان، من رواد التارخ العري المحدثين " ــ ــ ــ ــــ قول األسـ ن إو
م جدًا، و  ن االكتشـافات األثرة تدل على إ السـاميين نزحوا إلى مصـر منذ عهد قد

ن أحد الدالئل على أ، و ن العصـــر الحديد قد بدأ  بدخول الســـاميين إلى مصـــرأ
  )2(.ذلك تشطب اسم "فتاح" السامي، وهو أقدم آلهة العرب"

                                                           

م (2)  خ السودان القد   .48-45-12-5ص  ،تار
خ العام الكبير )1(  .56 – 55ص  ،1ج  ،التار
خ العرب قبل اإلسالم )2(  .67ص  ،تار
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م حسن، " قول العالم األثر سل ن أهم العناصر التي استوطنت واد إو
ه جزرة العرب،  ـــــ حر، أو عن طر أعالي االنيل جاءت من شــ ما عن طر ال

ة  نإ نيل، أو عن طر فلســـطين فســـيناء فالدلتا.. و لواد ا ل المصـــادر التارخ
ــتمرت البالد تحت صــــولجانه من أتدل على  ــوان إلى أن الملك (مينا) الذ اســ ســ

ض المتوس هو من هذه العناصر". حر األب    )3(ال
سات التي تتحدث عن الساميين، إنما تعني العرب فقد  ع هذه المقت وجم

م،  احثون في التارخ القد ة وال ــاميين هم ى أعلأجمع علماء اللغات الســــام ن الســ
ة الواحدةاالعرب، و  ــمى واحد، هو األمة العر ـــمان المرادفان لمســ وقد اتفقت  ،السـ

  )1(.رلمة المستشرقين على ذلك، وفي مقدمتهم العالم األلماني سبرانج
بيرة من  ـــرد المؤرخ العراقي المعروف جواد علي آراء طــائفــة   ــ ــ ــــ وقــد ســـ

ات حول موضـــوع نشـــ وء الســـاميين وهجراتهم  ولغتهم المســـتشـــرقين وعلماء الســـام
له إلى    )2 (ن الساميين هم العرب والعرب هم الساميون.أوخلص من ذلك 

عاً  أتي، را ــة  ثم  س بورقي مثــل أمــة اقول الرئ ن  ن العــالم العري لم 
عد وفاة  ــار  ــ ــــيرًا إلى اختالف المهاجرن واألنصــــ ــ واحدة حتى في عهد النبوة، مشــ

ه و الرســول  ســبب ذلك من  ســلم)(صــلى هللا عل م وما نشــب  حول من يتولى الح
  الفتن والحروب بين العرب والعرب ..

ة  ة حول هذه الوقائع التارخ س بورقي ن االختالف مع الرئ م وهنا ال 
ن  م ـــردها .. ولكن .. ولكن هذه األحداث ال  ن هناك أالتي ســ ن تثبت أنه لم 

                                                           
مة )3(  .145-  140ص  ،مصر القد
ة العر ، ياباألمير مصطفى الشه )1(  .21ص  ،ةالقوم

خ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي )2(    ، الفصل الثالث. 1ج  ،تار
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ــة واحــدة حتى في عهــد النبوة .. فــالخ ــــراع على أمــة عر ــ ــ ــــ الفــات موجودة، والصــ
ة الواحدة موجودة.. وهذه الصراعات  م موجود، وٕالى جانب ذلك فاألمة العر الح
تها.. فلم تخل على وجه األرض األمة الواحدة التي ال توجد  دليل وجودها وحيو
ـــراعات  ــــ ــأ فيها صـ ــ ــ ــراعات.. وال نعرف أمة في التارخ  لم تنشــ ــ ـــ فيها خالفات وصـ

ــوخالفات وفتن وحرو  ة مشـــ قة  اب.. فالحرب واإلنســـــان ب واحد منذ الخل في مو
ــها مإلى يومنا هذا، و ــــ ــ عضـ عض، فما أكثرها في ما تكون الحرب بين األمم  ع 

الدولي قد ميز بين  ن القانون أاألمة الواحدة بين مختلف فئاتها وطوائفها، حتى 
ــد مقررة. ــل منهمــــا قواعــ ـــع لكــ ــــ ــ ــ ــــة، ووضـــ ــداخل ــــة والحروب الــ ــارج   .الحروب الخــ

ــتى.. لو أننا قرأنا  اب شـ ة هي التي تنشـــب في داخل األمة ألســـ والحروب الداخل
ا لوجدنا  ـــور أتارخ أورو ها في عصـــ ـــعو ــ ة قد غمرت معظم شـ ن الحروب الداخل

ة األمة الواحدة أو تنفي وجودها، ولكنها  ة ال تنفي قوم مختلفة، والحرب الداخل
ث اتها العامة، و ح تنقلها إلى طور آخر في ح ان ذلك على حســاب المذا يرًا ما 

انت حروب  ما  ر.. و ــــهر من أن تذ ــــ ــ ة من أبناء األمة الواحدة، وهي أشــ الرهي
ــــار إليها  ر، وهي ألتي أشـــ ـــالم في عهد أبي  ــ ـــدر اإلســ الردة التي وقعت في صــــ

ــ ــة، حر س بورقي ــًا عــادلــة لتثبــت دعــائم األمــة وتوطالرئ ــانــت ي د وحــدتهــا، فقــد 
ة  ًا الحروب الداخل ا في القرن التاســع عشــر حرو ا وألمان طال ا وٕا ذلك في أمر

ة  ــ ذلك الثورة الفرنســـ ا، و ا وألمان طال ا وٕا ة في أمر مقدســـــة إلقامة الوحدة القوم
ــا وللعا ـــــ ــــ أجمع أرفع معاني الحرة واإلخاء والعدل، رغمًا عما  لمفقد أعطت لفرنسـ

ـــرنا ا ــــ ًا وقع فيها من أهوال الدماء والدمار..وفي عصـــ ـــهدنا حرو ــ ــ ـــه شـــ ــــ شـــ لذ نع
اب  ــ ــ ــــ ــ ــ انت األســ ائنة ما  ورا وفيتنام والوس، و ة بين األمة الواحدة، في  داخل

قة الثابتة،  ها، فإن تلك الحروب لم تحجب الحق ن المتحارين أوالعقائد التي تحر
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س قائمًا على وجود األمة ، وعلى أينتمون إلى أمة واحدة، و  ن الخالف بينهم ل
ـــــي الذ يجب  وحدتها، ولكن ــــ اســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ه أعلى النظام االجتماعي والســ ن تقوم عل

  األمة، والوحدة معًا.. 
ة، أتي خامســًا، الطوائف الدين ة ..  ثم  ة في األمة العر والفرق المذهب

رره هو أوالواقع الذ يجب  ثير أن ن ة أكثر  ن الطوائف والفرق في األمة العر
ة، فنحن نعرف  س بورقي ر الرئ عين،  نأمما ذ ــ ــ ـــــ ة تتجاوز السـ ـــالم ــ ـــ الفرق اإلســ

ة ال تقل عن ذلك، ومعظم هؤالء و  ح ـــــ ــ لئك موجودون في األمة أو والطوائف المسـ
ة. ولكن ذلك ال ينفي  انت ان هذه األمة واحدة.. واالختالف الديني ســو أالعر ء 

س على  شرة .. ول ة في المجتمعات ال ع ة، ظاهرة طب اس ة او س جذوره عقائد
ــة، وحتى األمــة ذات  وجــه األرض ــة أو مــذهب أمــة واحــدة ال تحتو خالفــات دين

ما بينها عما هو قائم  قل الخالف ف الدين الواحد ال تخلو من فرق وطوائف ال 
ن طــائفــة مــا تؤثر طــائفــة من دين آخر، على طــائفــة أخر إبين دين ودين، بــل 

ا  ـــب، بل نجد هذا في أورو ـــ ــ ــــ س في الوطن العري فحســـ ا، من دينها.. ل وأمر
ة وقفًا على األمة ىحيث الحضــــارة بلغت ســــدرة المنته ســــت الخالفات الدين .. ول

ــل فال تخلو أمــة من هــذه الخالفــات، واألمــة  ــة انفردت بهــا في تــارخ طو العر
ا، وتحت  ـــــ ــ ـــتانت في بروســ ــ ــ افارا، والبروتســ ك في مقاطعة  ة فيها الكاثول األلمان

نائس متعددة، ــائر األمم  هذين  المذهبين فرق و ــ ــــ ثيرة في ســـ واألمثلة على ذلك 
ع العصور واألزمنة.. ع القارات، وفي جم   والشعوب، في جم

أتي، سادسًا، اســيون  ثم  ون والع ة، األمو موضــوع تعاقب  الدول العر
ــبيل إلى  ة ال سـ ة.. وهذه حقائ تارخ يون وســـائر الدول العر والفاطميون واأليو

ره، ارها، ولكن الذ نن ره معنا الواقع التارخي  إن ن ن هذه الحقائ هي جزء أو
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ة واحدة. و  قة الكبر وهي أن األمة العر ة، أمن الحق ن تعدد اســماء الدول العر
عني إطالقًا  ــها عن أال  ــ ــــ ــ ــ عضــ ن هذه الدول قد قامت بين أمم متعددة، غرب 

  عض.. 
ـــــي إلى هذا اال ة للتارخ العري ال تفضـــ ـــطح ــ ـــتنتاج وحتى القراءة الســـ ــ ســـ

ا،  ــ ا وآســ ما جر في أورو ــماء األســــر المالكة،  الســــاذج، فهذه االســــماء هي اســ
انت اسماء األسرة المالكة ال تنبئ عن اسماء شعوب، وٕانما عن االسماء  حيث 
ة مالكة تنتمي إلى جدها األعلى  ون أسرة عر ة، ألولئك الملوك. فاألمو الشخص

ة بن أبي  ة، وملكها األول هو معاو ان ( أم ــف ــ ـــيون،  661ســ ــ اسـ ــًا الع ضــــ م)، وأ
اس  ـــلم)بن عم الرســــول اإنهم ينتمون إلى الع ه وسـ هم (صــــلى هللا عل ، وأول ملو
ـــفاح (  ــــ اس الســــ ــبون إلى فاطمة الزهراء، بنت 750أبو الع ـــــ م)، والفاطميون ينتســــ

ــلم)النبي  ــــ ه وســ ــــلى هللا عل ــ ا ((صــ هم المهد  يون 909، وأول ملو م)، واأليو
ـــبون إل ي (ينتســ ـــالح الدين األيو هم صــ م)، وفي 1169ى جدهم أيوب، وأول ملو

امها،  اســماء ح ة عرفت  ومات عر ة تنســب االعصــر الحديث قامت ح لســعود
ــعود ــ ــها محمد بن سـ ــــســـ ــا 1724( إلى مؤسـ ــ اشـ ة إلى محمد علي  ة نســـــ )، والعلو

ة إلى1849 – 1769الكبير ( ــميتان في العراق واألردن نســـ  )، والمملكتان الهاشـ
ـــين أول ملك في األردن،  ــــ ـــل األول أول ملك في العراق وعبد هللا بن الحســـ ــــ صـــ ف

ــــتزول  ــ ة، سـ ــرة الملك ام النظم بوهذه ظاهرة عامة في األســـــ ة وق زوال النظم الملك
ــلة إلى األفراد  ـــــ صـــ ، ال تمت  ـــماء أخر ـــ ـــتخلع عليها اســــ ــــ انها، وســـ الجمهورة م

  واألسرات..



  

-83-  

عًا: ـــا عد ذلك، ســــــ أتي  لة و ـــــ ــ ــ ة مشــــ ة القبل س بورقي ، وقد طرحها الرئ
لة قائمة  موضــوع، مشــ قصــد تعطيل الوحدة: أو تأجيلها لمئات الســنين، وهي، 

ا ال في تونس وحدها..  ا وآس له، بل في إفرق   في الوطن العري 
، وتحضير  ل تقاليدها هي من مخلفات الماضي السحي ة  اة البدو الح

ــتمر في الوطن العري منذ زمن ا ــ ي قد  ان ناغير قليل.. و لبدو مســـــ عالم أمير
ــــر  ــــ ــ قاء المجتمع القبلي إلى جانب مجتمع الحضــ ه ب ًا ناد ف تا ـــع أخيرًا  ــــ ــ ــ وضـ

فوائده وضرورة استمراره.   مشيدًا 
ن أن تكون  م ــة ال  ــان األمر فــإن النزعــات القبل ــائنــًا مــا  ــة في  و عق

لة ــ ــاملة هي الحل الوحيد لهذه المشــ ، ففي ظل الوحدة ســــبيل الوحدة، والوحدة الشــ
ــاملة تملك الدولة الواحدة موارد أوفر، وقدرة أكبر على حلها.. بل  ــ ـــــ اة إالشــ ن الح

ة هي الفراش الوثير لنزعات االنفصال ومؤامرات التجزئة.   القبل
وهذه نيجيرا أمامنا، أكبر مثل على الوحدة.. إنها دولة متخلفة، وشــعبها 

ائل، مســــاحتها تقارب مليون  انها يتجاوزون  مجموعة من الق يلومتر مرع، وســــ
ــا  ائل الهوســ ة ئفي الما 16ة، واأليبو ئالمافي  18ســــتين مليون نســــمة، وتمثل  ق

مثل المســلمون فيها ئفي الما 10ة والفوالني ئفي الما 14واليورا  ما  في  48ة، 
حيون ئالما عرف  لهم دين أو مذهب..ئفي الما 23ة والمس اقون ال    )1(ة، وال

ـــة بين وقـــد وق ـــة أدت إلى حرب داخل ـــال ــ ـــــ ــ ــ عـــت في نيجيرـــا فتنـــة انفصـــ
ـــافرا، ورغمـــًا عن أن أرعـــ م  ب ـــة وٕاقل ومـــة الفـــدرال ـــة قـــد  اً الح من الـــدول اإلفرق

ة  ـــة الكاثول ــ ـــــ ســــ ــا والكن ـــــ ــــ ــ ذلك فعلت فرنسـ افرا، و ًا بدولة ب اعترفت اعترافًا واقع
ا، إال أن حرب الوحدة  قد اســتمرت وانتصــرت، وعاد رطان افرا إلى الدولة و ت ب

                                                           

ة (1)  طان   .1972مجلد عام  ،دائرة المعارف البر
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ناء الوحدة من  ائل و ـــير الق ــ ــ ــ ـــ األم نيجيرا.. دون أن تنتظر قرونًا عديدة لتحضــ
شرًا!! اً جديد، ونيجيرا تزد عن تونس أضعاف   مضاعفة أرضًا و

عد ذلك، ــعوب إلقامة  وأخيراً  ثامنًا، أتي  ــ ــــ ـــطورة تغيير "أدمغة الشــــــ ــــ ـــ ــ أســ
عد عدة قرون"، ة  ــطورة  الوحدة العر ــــ ــ ــ ة وهذه أســـ ــــعوب األمة العر ــ ــ ــــ حقًا ألن شـ

حــاجــة إلى تغيير  ــذ  ــألف خير وال حــاجــة لتغييرهــا، وٕانمــا ال بخير، وأدمغتهــا 
عرفون التارخ العر ام العرب الذين ال  ون مضمون الوحدة  يأدمغة الح وال يدر

عرفون من التارخ العر ة، فهم  ــر الحاكمة على  يالعر ــ ــــ ــــ ام األســ الحروب، وق
ـــها ال عضــ أنها قطعة من قماش مطرز أنقاض  ة  فهمون الوحدة العر عض.. و

ة متماثلة  ال هندس علموا على أش االمس القرب، دون ان  خرجت من المصنع 
عوامل االختالف  -أ امة  –ان االمة  اة مدفوعة  إنما تتطور في مضـــمار الح

س والنوازع والحوافز، و  ـــــ ــ ــ ار واألحاسـ اين، في االف ــارع ذلك أوالت ــ ــــ له هو ن تصــ
اة وفي إطار الوحدة   األمة على ســـلم التقدم في مختلف جوانب الح صـــعد  الذ 

  على الدوام.. 
ـــرن أونحن لو  ة العشـــــ ًا من الدول العر ـــرن مواطنًا عر ــــ ننا جمعنا عشـ

س واحدة  ليجلســوا في مقهى أو ناد، لوجدنا عقولهم وضــمائرهم تنطل من أحاســ
ـة.. ومثــل هـذا الج ــتر ــــ ـــــ ـة واتجــاهـات مشـــ ــة تمثــل األمـة العر مع يؤلف قمــة عر

ســــًا في حفل واحد، أ صــــدق تمثيل.. على حين لو أننا جمعنا عشــــرن ملكًا أو رئ
ة، لوجدنا  حدث في اجتماعات القمة العر ـــميرًا في أما  نهم مختلفون عقًال وضــ

ـة أو  ثيرة وقمتهم هـذه ال تمثـل تطلعـات األمـة العر ـذلـك تكون اأمور  رادتهـا. و
اين قم ون رأس الت ة، و عيدة عن تمثيل روح األمة العر ـــاء  ـــ ــ ــ ة الملوك والرؤســــ
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ـــــائها،  ــ ــ ــــ ها ورؤســ ة، وملو ن األمة تؤمن بوحدتها، ولكن الملوك أبين األمة العر
  والرؤساء ال يؤمنون.

ــير إ و  ســــ بير من تعرفات أنه من ال ـــد  ن أحيل المواطن العري إلى حشـــ
مـــا و  ـــة الواحـــدة ومقومـــاتهـــا،  ـــة..ودائرة القوم ردت في دائرة المعـــارف البرطـــان

ـــة،  فـــانو المعـــارف االجتمـــاع ر، أو عنـــد العلمـــاء، أورـــاخ، وا ف، وزاونجـــل، ومو
ها شــني، وفيدير، ودور ر القرن التاســع عشــر موتت ثير، وهم من مف ، وغيرهم 

بير في  تبوا أثر  ـان لمـا  ـة ومقومـاتهـا، و الـذين ألفوا الكتـب المطولـة في القوم
ا. ات في أورو   نشوء عدد  من القوم

ال أحيــل المواطن العري إلى أحــد من هؤالء العلمــاء، ولكني أحيلــه إلى 
ة،  أحد عشـــر قرنا، وجاء بتعرف للقوم عًا  ، ســـب هؤالء جم قر اتب عري ع

عده. ل ما قاله العلماء والفالسفة من  ة، وفاق    أرفع حضارة، وأروع إنسان
قر هو ـــب خالف بينه 868 – 775(الجاح   والعري الع ــ ــ ــــ ) فقد نشــــ

ــــابون  ما فعل النســ فها  ـــن ة وتصـــ ة" األمة العر ين الفتح بن خاقان حول "عرو و
ــــاء، وهم المن ــ ــان، والعرب تالعرب إلى فرقين: العرب العر ــ ـــبون إلى قحطــ ــ ـــــ ــ ســ

ان جواب الجاح فصــــل الخطاب في  المســــتعرة وهم المنتســــبون إلى عدنان، و
ة ا ة والعروق الخاصة فقال: في تعرف العري:عاد العرو    -عن الدماء الصاف

ـــمائل إ" ـــتووا في الترة، وفي اللغة والشــ انوا أمة واحدة فاســ ن العرب لما 
ًا واحدًا وأفرغوا والهمة، وفي األ وا ســــ ة فســــ ــج ة، وفي األخالق والســ نفة والحم

قوم مقام الوالدة واألرحام الماسة"    )1(.فراغًا واحدًا، وذلك 

                                                           
 .5،6. ورسائل الجاح نشرها فان فلوتن (ليدن) ص ص6،7، ص صرسائل الجاح )1(
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ة  ــ ــ ـــاســـ ــ ة، والمقومات األســ ة للقوم ــتر ــــ ــائص المشـ ــ لها هي الخصـــ وهذه 
ًا واحدا وأفرغها إفراغًا واحدا، في إيجاز وٕاعجاز.لل ها الجاح س   وحدة، س

ــة،  قى معــه حــاجــة إلى تغيير األدمغــة العر وتعرف الجــاح هــذا، ال ت
أنفسهم  إنما الذين تحتاج أدمغتهم إلى تغيير فهم الملوك والرؤساء.. بل إنهم هم 

قاء ووجوداً  وراح التغيير،  ،حتاجون إلى التغيير ال عقًال وضميرًا فحسب.. بل 
ق   تذر. نول يالقضاء والقدر، لن ت

  
  
  
  
  
  

            
  

  ..قبل الميالد              
عة آالف عام من الوحدة   أر

  
ة، وقبل الميالد، عة آالف عام من الوحدة العر ن التارخ، إ و  نعم .. أر

عد رب العالمين.. م الحاكمين،    هو أح
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ة  ام الدولة العر ـــبيلها، وق ــ ــــ ــ ذلك أن الوحدة والنزوع إليها، والجهاد في ســـ
ل ذلك وجدته في التارخ المل ـــيد لها،  ــ ــــ الكنوز.. والوحدة أغلى يالواحدة تجســ ء 

قاها على وجه الزمان.   الكنوز وأ
ا حت  عد أن وجدت تلك الكنوز، أصـــــ ح في لفيلســـــوف اليوناني أصـــــو

ــي "لقد وجدتها".. "لقد وجدتها".. وها أنا  أعرض مع المواطن العري  أعماق نفســـ
ام  من وقائع التارخ وأحداث  نوز الوحدة الرائعة التي وجدتها مطمورة تحت ر

  الزمان.
حـــث عن  ـــل ي ـــالمنقبين عن اآلثـــار،  ـــاحثون في التـــارخ العري،  وال

اء  حثون عن روائع النثر والشـــعر، والفقهاء يجدون في ضـــالته، فاألد والشـــعراء ي
يلهثون وراء القصص  ةطلب األصول والفروع في القرآن والسنة واإلجماع، والعام

عد  ــرًا  اب التارخ، عصـــــ ــيرون في ر ــ ســـ ون  طال، والوحدو ـــيرة األ ــعبي وســــ ــ الشـــ
ة عبر التارخ.. وأنا املة عن الوحدة العر صورة  وحدو من  عصر ليخرجوا 

ة  ابي في قراءة التارخ العري من زاو ـــــ ــ ــ ــــ لفت منذ شـ ــع،  ــ ــ ــــ غير فخر وال تواضــــ
هولتي حتى وجدتها.. وحقًا وجدتها.. ة.. وما أشرفت على    الوحدة العر

ـــة ملأوأنـــا مع المواطن العري، في  ـــات  يءن تـــارخ األمـــة العر ـــالن
ة ة الطاغ ـــــبب إال الفرد ــ ــ ن لها ســـــ ة الجامحة، وهي والفواجع التي لم  ، والقبل

ان ما نعرف من اقتتال تأخالق أورث عة الصحراء الضارة الشرسة. و اها طب نا أ
ما بينهم، وتناحر اآل ـــور األخوة ف ــع صــــ ــ ــ شـ ــًا، على أ عضـــــ ــهم  ــ ــ عضـ اء واألبناء 

ــاد وٕاحراق الجثث، وٕاغراق  ــمل العيون، وســــحل األجســ الصــــلب من األعناق،  وســ
  ه مما تقشعر له صفحات التارخ.القتلى وخن األطفال، وغير 
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ــرق.. بل  ــــ ـــــ ن تلك الظلمة إولكن هذا التارخ المظلم قد بدده التارخ المشـ
ة،  ة الجاهل ة والحم اإلشراق.. فإن الصراع القبلي والنزعة الفرد هي التي جاءت 
هي التي أطلقت عزمة الوحدة، والنضال من أجلها، وٕاقامة دولة الوحدة، خالصًا 

ة  ة.من القبل ة والجاهل   والفرد
س هذا حديث الحب، الحب للوحدة، حين ير المحب في "لياله" من  ول

س فيها..   المحاسن والمفاتن. ما فيها وما ل
س هـذا حـديـث الحـب، ولكنـه حـديـث التـارخ..  ولنـدخـل محراب  أبـدًا، ل

ة رعناء.. اء وال أمم ة عم غضاء، وال شعو   التارخ.. ولكن من غير حقد وال 
طو  ان اأول ما  ـــان،  ــ ــــ ان وحدو عرفه اإلنســـــ ه التارخ أن أقدم  لعنا 

قــة. والتــارخ هنــا هو مــا دونــه  في واد النيــل، أحــد مواطن العرب العرقــة العت
شــفته اآل اكل واألحجار.. وموجز القول  ثارالمؤرخون القدامى وما  والمقابر واله

ع قبل الميالد أر أنه قامت في مصر في األ ة لف الرا م الشمال ع "دول" في األقال
ــــة بها  ــــ ــــ ــ انت لهذه الدول رموز خاصـ ان لكل منها إله خاص، و ة، و والجنو

ان والن ــــة والثع ـــــتتألف من النخلة، والبوصــ لهتها تلك وآر، وهذه الدول، برموزها سـ
م.. ه ما تكون "بدولة المدينة" التي قامت في أقطار أخر في العالم القد   أش

ــعب" في ـــ ان "الشــ ان القدامى الذين  ههذ و الدول األرع، مؤلفا من الســـــــ
ـــرق العري) وٕالى   ة (المشـ ا الغر ة، وٕالى آســــ ا الشــــمال بي أفرق ــبون إلى لو ينتســ

ة الذين جا   وا إلى مصر عبر سيناء.ؤ أهل الجزرة العر
ــانــت ظروف ا ــام هــذهوٕاذا  ــة قــد بررت ق ــاة البــدائ الــدول األرع في  لح

، فقــد تقــدم الزمن لتتقــدم معــه النزعــة إلى واد النيــل، في ذ ـــحي ـــــ ــــ لــك العهــد الســ
حـت الـدول األرع دولتين.  ـــــ ــ ــ ــــ ـل جـارن في دولـة واحـدة.. وأصـ الوحـدة، فـاتحـد 
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ة  انت تلك بدا ــر دولة.. و ــ ان والنسـ وتألف من النخلة والبوصـــــة دولة، ومن الثع
  الوحدة..

ــانــت تقــ ذفهــا ووفــدت على واد النيــل موجــة أخر من الموجــات التي 
ــتوطنت حيثما طاب لها المقام، في غير عنف،  ــــ ـــر واســ ة إلى مصـــــ الجزرة العر

ر التارخ ــهًال.. وقد  )1(ما يذ طأ ســــ مة المواطن العري، حينما ينزل أهال و ــ ــ شــ
مواهبها الفذة  ـــر واســـــتطاعت  ة في مصــ ـــتقرت هذه الموجة العر م دولة أاســ ن تق

ان رمزها شفت اآلثار- ثالثة  ار الصقر ينم عن قوة الصقر. –ما  ان اخت . و
تلك الدولة ونزوعها إلى الوحدة.. فتغلبت على الدولتين االخرين، وقامت دولة 
ها.. ان (مينا) أول ملو   الوحدة األولى في واد النيل، تحت صولجان واحد، و

ان ة  تو ع المراجع التارخ ع هذه الدولة، فقد أشارت جم الوحدة هي طا
مة األولى).. إلى ذلك العهد م أنه عهد (المملكة المتحدة القد ن التارخ المصر 

عما ــ ــيرة األجل بل امتد عمرها ما يزد على ســـ ة عام.. ئولم تكن هذه الوحدة قصـــ
صر.. (   .ق.م) 2475 – 3200فتأمل وت

م في  ـــر، وهو نظام قد ــ ــت أســــ ــ ــــ م المملكة المتحدة سـ وقد تعاقب على ح
ة إلى ال اق م ال تزال آثاره  ــر يلقبون أبناء حور الح ـــــ ــ ــ ان ملوك هذه األســـ يوم، و

تخذون الصقر رمزًا لهم .. وواضح ان االسم عري والصقر رمز عري، وقد )1(و
ا، رمزًا لع ـــورا وليب ــ ــــ ـــر وســــ ــــ ــــ عد  1971ا في مهلماتخذته دولة االتحاد بين مصــ

  خمسين قرنا من الزمان...

                                                           

م حسن (1)  مة ،سل   .385، 275، 207ص  ،1ج  ،مصر القد
م حسن )1( مةمصر ا، سل  .385، 275، 207ص  ،1ج  ،لقد
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ـــــة تارخ هذه الدو  ــــ ــــ ف المؤرخون واألثرون على دراســ ة وقد ع لة العر
ة حق شفت لألمة العر م فيها، فان ها ونظام الح  ةالمتحدة، من خالل سيرة ملو

ع  ان ما تســـتط ، وتجلى للع ن تفعله دولة الوحدة من أمشـــرقة من تارخها العر
  ازدهار وعمران وحضارة.

م حسن  تور سل تاب المؤرخ المصر الكبير الد وفي المجلد الثاني من 
ــــــة  ضــ ــتف ــ ـــ ــــول مسـ يف فصــــ ـــرح  ــــ ـــارة تلك المملكة المتحدة ومآثرها، فشـ ــ ــ عن حضـ

ســطت ســلطانها على الوجهين القبلي والشــمالي من واد  حت دولة عظمى  أصــ
ة في الجنوب، وٕالى  ـــــالنيل ثم تجاوزتا إلى بالد النو ــ ــ ة ســـ ق ــطين وفين ــــ ــــ يناء وفلســ

ومة المتنوعة من  ر أجهزة الح ـــمال.. وأفاض في ذ ــ ــــ ــــ ــورا ولبنان) في الشـ ــــ ــــ ــ (ســ
ةق ة... وأ ضائ ة وصناع ة وزراع رة ومالح ة وعس هب في شرح سوٕادارة ومال

ـــناعة الحلي والمعادن واألحجار الكرمة وورق  ــــــة صــــ ة وخاصـ ـــناع النواحي الصــــ
ة  البرد ر والنقش وصـــناعة التماثيل الحجرة والخشـــب والنســـيج والنحت والتصـــو

ثير. ة، وغير ذلك    والمعدن
ــاطات العلم ــ ـــافة إلى النشــ اإلضـــ ة و ة والكتا ة والفلك ة والطب ة والراضــــــ

ــــص ــ ـــاطيل تمخر في  ،واآلداب والقصــ ــــ ة المتحدة، أسـ انت لهذه الدولة العر فقد 
حر األحمر الذ أطل عل ذلك في ال ، و ــ ــ ــــ ض المتوسـ حر األب ه المؤرخون ال

حر العري"."   )1(ال
ان ــــرن، فقد  ــــ ــ ــ ة في القرن العشـ  وعلى خالف حال القيود والحدود العر
ع  ــــفر واإلقامة والعمل والتجارة في جم ــــ ــ ــ املة في الســ حرة  المواطنون يتمتعون 

ار الشام.أ ة إلى د ة المتحدة من بالد النو   رجاء الدولة العر
                                                           

خ العرب قبل اإلسالم، جواد علي  (1)    .286ص  ،2ج ،تار
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ـــاء أبي الهول  ة المتحدة إنشـــ وفي مجال العمران تم في عهد الدولة العر
ـــــ ا على مر العصـــ ال وعدد من األهرامات التي تعتبر  من عجائب الدن ور واألج

.  
ة  ا الشــــرق ة األطراف، في إفرق ــى اتســــاع هذه المملكة المترام وقد اقتضــ

ة  ا الغر ــ ــ ــــون  ين توطد دعائم األمن وتحمأوآســـ ــيها وتصـــ ادة على أراضـــــ ــ ــ الســـ
ما  ة،  م ثيرة..غتحدث في لنوحدتها اإلقل سرد التارخ وقائع    تنا المعاصرة، و

ع ملوك الدولة المت حملة على ففي عهد (دمر) را حدة، قام هذا الملك 
غارات الغزو،  عد أن قام البدو  ه  ـــا ــ ــ ـــيناء فأعاد الهدوء إلى نصــ ــ ه جزرة ســــ ـــــ ــ شــ

  حسب تقاليدهم المعروفة، وال تزال قائمة إلى يومنا هذا.
حملة  ـــرة األولى فقام  ــمرخت خامس ملوك األســــ ــ عده الملك ســـ وجاء من 

ينة، ـــــ الطاعة والسـ ــيناء فالزم البدو  ـــتخرج النحاس من مناجم  أخر على ســــ واســـ
  )2(سيناء.

ائل التي تعرف  اإلغارة على الق عة  ــرة الرا ــــ ــ ـــ ــ وقام خوفو أول ملوك األسـ
ــيناء وفلســــطين، وقد عثر على نقش  انت تعيث فســــادًا في ســ ــم بني عوف و اســ

ه اسمه وخبر حملته.   )1(في مناجم الفيروز في سيناء ف
ـــمورع ثاني ملوك هذه األســـــرة حمل ـــواحل وجهز الملك ســ حرة على ســ ة 

ــير  ما ســـ طرته  على البالد،  ــ ــ بيرًا وفرض سـ ـــارًا  ـــطوله انتصــ ـــام، وحق أســ الشــ
حر األحمر وم ــطوًال إلى ال ــــ ــــ ــ ـــــرموت، نأســ ــــ من وحضـــــ الد ال ه إلى خليج عدن، و

اسم (المعروفة في    بنت).اآلثار المصرة 
                                                           

خ مصر من أقدم العصور   )2( م ،برستد ، تار   .32 – 24ص  ،لاترجمة حسن 
مال )1(    .28 – 25ص  ،العقد الثمين ،أحمد 
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ادة قائد  ق حمالت عديدة  ـــادســــة  ع ملوك األســــرة السـ وقام بيبي األول را
انت أشهر المعارك  اسمه (وني) لرد غزوات وقعت على فلسطين من الشرق، و

فا، ونحن الذين نعرف  في منطقة "أنف الغزال"، وهو موقع جبل الكرمل عند ح
ع ان نجد وصفًا له أجمل من "أنف الغزال"   .هذا الموقع ال نستط

عد على هذه ال  ما  ــــر الحاكمة ف ــــ ـــ ــ اموتعاقبت األسـ  دولة ، يتنافس الح
ــــرتان  عليها، ومن ا، واألســــ ـــرة، وهما من ليب ــ ــعة والعاشـــ ــ ــــرتان التاســــ جملتهم األســــ

يين  ة عشـــرة من النو ة عشـــرة والثان ة )2(الحاد ذلك تتوافر الشـــواهد على عرو ، و
يون على السواء. مها الليبيون والنو   هذه الدولة المصرة، يتعاقب على ح

ـــفت اآلثار أن (حور) هو  ــ شـــ ـــــرة له لهاتين األإوقد  ة عشـــ ــرتين الحاد ــــ ســ
قين، واستطاع ملوك هاتين األسرتين  ة عشرة، شأن العرب السا ن يوطدوا أوالثان

ة في الشمال، وٕالى أدعائم الدولة و  ق مدوا سلطانهم إلى فلسطين وسورة وفين ن 
ة من الغرب. ة من الجنوب وٕالى الصحراء الليب   بالد الشالل لثاني في بالد النو

حيرة الفيوم وفي هذا العهد از  دهرت التجارة والصناعة والزراعة، وأنشئت 
حتو على  ان  م الذ  ــخم العظ ـــيد البناء الضــــ ، وشـــ م  الر غرفة  3500لتنظ

.   وقاعة، وهو المعبد الجنائز
ة عام ( ة أرعما ـــــرتان العريتان قرا ــــ ــ مت هاتان األســـ -2160وقد ح

انها الوحدو عدة أقطار عر )1788 ــمت في  ــ ــــ ــــ ـــــمال ق.م وقد ضــ ــــ ة في الشـــــ
ة. ا الغر   اإلفرقي وآس

م إلى  ـــر في الح ـــرة أوتعاقبت األسـ ـــة عشـ ـــرتين الخامسـ ن جاء عهد األسـ
م العري الوحدو ةوالســادســة عشــر  ه الح دأ هنا من جديد عهد آخر تجســد ف ، و

                                                           

مة )2(    .414- 406ص  ،1ج  ،مصر القد
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ـــوس العري الذ أمتد  ســ في مزد من من الوضـــــوح والجالء.. ذلك هو عهد اله
  ق.م).1703 -2214م (ة عائما يزد على خمسما

ــوس وهم المعروفو أوقـــد أجمع المؤرخون واألثرون  ــــ ـــــ ســـ ذلـــك ـــ ن ن اله
ان أول دخولهم إلى مصــر في أوائل  الشــاســو أو دولة الرعاة، هم من العرب، و

القرن التاســـع عشـــر قبل الميالد، وأخذوا يتكاثرون فلما أشـــتد ســـاعدهم وثبوا على 
م.. رة الت الح ات العســـ االنقال مهم وهو  ــوا ح ام  وفرضـ ي تحدث في هذه األ

حر ثم امتد إلى مصر الوسطى ثم إلى الوجه القبلي...   على الدلتا والوجه ال
ــــًال ومطوًال عن هؤالء   ــــ ــ ــ ــــدان فصــ ــد المؤرخ المحق جورجي ز ـــد عقــ وقـ
شف عن  ه أقوال المستشرقين والمؤرخين القدامى والمحدثين، ف سوس سرد ف اله

ــــرقة في التارخ  ـــفحة مشـ ة على الكثيرن من العرب وغير صــ انت خاف العري، 
  )1(العرب.

 ، ما أوقد ثبت على وجه  التحقي ــو  ــــ ـــاســـ ــ ــ ــوس او الشــ ــ ســـــ ن هؤالء  اله
ــــرين ومؤرخو اليونان هم عرب  ـــــ ـــميهم قدماء المصـــ ــــ ــــ العمالقة أسـ عرفون  قحاح 

ة راحوا  عد أن خرجوا من الجزرة العر ، وأنهم  م عميل ة إلى جدهم القد ـــــ ــ ــ ــــ نسـ
ة مصر الشيتن اد جوسون خالل واد النيل، في األر قلون في سيناء و ة، و لف ق

م. عة قبل الميالد منذ عهد الملك مينا أول ملك عرف في التارخ القد   الرا
قول ــة ظلــت دهورًا في واد ن هــذه الجمــاعــات العرإجورجي زــدان  و

ها، وأنه ف النيل حتى قارب هذه ســنحت لهم الفرصــة فوثبوا على مصــر وملو ما 
م في العراق، و  ة استولى العمالقة على الح ة في جملتها تمثل االحق ن هذه الحر

ه نهضة العرب في صدر اإلسالم. ة منذ نيف وأرعة آالف سنة تش   نهضة عر
                                                           

خ العرب ق ،جورجي زدان (1)  عدها 66ص  ،بل اإلسالمتار   .وما 
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ر مؤرخو اليونان  ذ ــمة جديدة لهم أو ــ  –ن هؤالء  العمالقة قد بنوا عاصـــ
ا -افارس حيرة المنزلة (مصر) و ة فيها مؤلفة من  نتبجوار    لفًا.أ 240الحام

ســوس أوٕالى جانب مدونات  المؤرخين فقد أثبتت اآلثار المصــرة  ن اله
انوا على جانب من الحضــارة، وأنهم  مًا، وأنهم  ة قد عرب قدموا من البالد العر

ات، ولم تكن معروفة في واد النيل من قبل.   جلبوا معهم الخيل والمر
ــاءوا في القرن ثم خلص المؤرخون إ ــة جــ ــ ـــالق ــــأن هؤالء العمـ لى القول 

ـــر،  ــ ـــيناء ومصــ ــ ــــام والعراق وســ ـــــين قبل الميالد إلى بواد الشـــ األرعين أو الخمســ
عض ا ـــهم المدن، وظل ال ــــ ــ ــ عضـــ ن  ـــــ ــ ـــ ــ ح لهم آلفســ خر في حالة البداوة حتى أت

ــر في القرن الثالث  ــتيالء على العراق في القرن الخامس والعشــــرن، ثم مصــ االســ
م العمالقة من واد النيل إلى واد الفرات والعشــرن قب ان ح ذا  ل الميالد، وه

أولئك العمالقة. ان هذا العمل العمالق جديرًا  ًا.. و ًا وحدو مًا عر   ح
ثير  ة، ووفد  ـــع نطاق التجارة بين البالد العر ــــ م اتســ وفي عهد هذا الح

ش ومختلف مصا ومة من أهل الشام على مصر فاستقروا ودخلوا في الج لح الح
ـــتين قرنًا من  )1(واألعمال الحرة ــ ــــ ــ ــ عد سـ ة  س هذا قائمًا اليوم بين البالد العر ول

  ذلك العهد الزاهر !!
ــــوس ــــ سـ ر عهد اله ان علينا  وٕاذا ذ ـــــر..  ر أالعري في مصــــ ن أن نذ

ــــل أبي الهول المجنح هو من مبتكراتهم ــــــ ــــ ــ ـــة )2(شــ ـ .. وذلــــك فخر لألمــــة العر
ة.... ولتلك الدولة العر ءجمعا   ة الوحدو

                                                           

م  (1)    .156، 119، 80، 67  ،60، ص  1ج  ،الكافي ،تشارو
مال أ (2)    .155، 80، 74ص  ،العقد الثمين ،حمد 
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، أعظم  ــفحــة رائعــة  في التــارخ العري الوحـدو ــ ــــ ــــ عــد ذلـك صــ وجـاءت 
ة مائتين  مت قرا ان ذلك في عهد األسـرة الثامنة عشـرة التي ح إشـراقًا وسـناء، و

ــين عامًا ( ــرة 1340– 1580وخمسـ تســـع نطاق الوحدة ا) ق.م ففي ظل هذه األسـ
ــ ــ ــــ ــ ـــ ة وامتدت أرجاؤها من حوض دجلة والفرات شـ ما في ذلك العراق العر ماًال، 

ـــام  ــ الد الشـ ــــف  –وجزرة الفرات و ًا، أضــ ة جنو ع في بالد النو ـــــالل الرا إلى الشـ
انت تلك أوسع رقعة  من وحضرموت.. و الد ال ة، و ة الغر إليها الصحراء الليب

ة قبل اإلسالم.   شملتها الوحدة العر
ــــن مــا ت ــ ــ ــ ـــ ــأحسـ بير مجهز  ش  ــة ج ــان لهــذه الــدولــة الوحــدو ـه و جهز 

عة،  ان لهذه الدولة حضارة رف ن هذا فحسب بل  الجيوش في ذلك العهد، ولم 
ة في مختلف أنحاء البالد  ة وغير دين ها منشآت ضخمة رائعة دين فقد أنشأ ملو
ــــارة  ــــ ــ ــ عتبر من روائع الحضـــ وخارجها، مما ال يزال يثير إعجاب العالم أجمع، و

ة، من ذلك المعابد والمقابر وال اكل في الكرنك واألقصــــر، مضــــافًا إلى اإلنســــان ه
التقدم  العلمي في الطب والراضة والفلك إلى جانب مختلف فنون النقش والرسم 
انت  ة مجرد فتوحات في البالد بل  هذا لم تكن تلك الدولة الوحدو والزخرف، و

ة.   فتحًا في مجاالت الحضارة والمعرفة اإلنسان
ره التارخ عن عهد هذه األو  ــرة مما يذ ــــ ــــ ــ ن جماعات من الكنعانيين أســ

ــر  ــ ــــام وفدوا على مصـــ ــ ــرق األردن والشـ ــ ــــطين وشـــ انت منازلهم في فلســـ (العرب) 
ــــم  ــــ ــ ـــ نوا في منطقــة أبي الهول وأطلقوا اسـ ـــــ ــ ــ ــــ م "برحور" على أبي الهول هلهإوسـ

لمــة "و عتبر ا و  ــارت "أبو الهول".. ه رمزًا لهم، وتطورت  ــــ ــــ ــ ــ برحور" مع الزمن فصــ
ـــذ يز  ــذا المعنى ولكن اآلالف من العرب الـــ عرفون هــــ ورون (أبو الهول) ال 

عه أنه ال يتكلم!!   الوحدو و( أبو الهول) من ط
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ن تحتمس األول (  ــرة أن  1530وقــد تم ــ ــــ ـــــ ق.م) ثــالــث ملوك هــذه األسـ
ع، وعلى بالد الشــام حتى  ســ ســلطان الدولة على الســودان، حتى الشــالل الرا ي

ــرق منهر الفرات، ثم قا ــ ة في المشـــ ـــال ــ ات  انفصــ العري في عهد تحتمس ت حر
ــــام 1447 – 1501الثالث ( ــــ ــ ــ ار الشـــ لغ عدد األمراء في د أميرًا،  330ق.م) و

بر  ــطين والح بهم هزمة  ــ ـــ ــ ــهيرة في أرض فلســ ــــ ــ ــ ة مجدو الشـ فنازلهم في معر
  .)1(وغنم غنائم وفيرة

ة  اء هذه المعر ـــف أن ــ ــــ ــتد) في وصــ ــ ــ ــ ـــهب المؤرخ المحق (برســـ ــ ــ ــ وقد أســ
ا تحت مزا ـــاد  ــ ــ ــ ــــ ة، وأشــ اره أول رجل في التارخ التارخ اعت ة،  مس الثالث الحر

ح لقب  ـــتح  ــ طل معروف على األرض، واسـ ة وأقدم  ق ـــس إمبراطورة حق أســـ
ة  ــة تلك الحق فوا على دراســـ ـــفه مؤرخو الغرب الذين ع ما وصــ نابليون الشـــــرق، 

ة المجيدة...   التارخ
ا، ـــــواطئ ليب مة، شـ ة القد ــملت هذه اإلمبراطورة العر ـــاب  وقد شــــ وهضـــ

ض  حر األب ا، وسورا، وأعالي الفرات، وجزائر ال الصومال، وشالالت النيل العل
.   المتوس

رة  ــ ــ ــس العســ ــ "ونابليون" العري هذا أقام دولة الوحدة على أحســــــن األســ
اســـ ســـي والســـ ز الرئ ًا عنه في المشـــرق العري، وجعل غزة المر ة، فقد عين نائ

ــــاف ــ ــ ـــــ ســـــ عوثو الملــــك  ــــان م ــك البالد لر أطراف لإلدارة، و ع تلــ رون إلى جم
ــــر  ــــ ــ ــ عيدًا عن مصــ ال  حملونه إلى مئات األم ان ناقلو البرد  اإلمبراطورة.. و
علمهم  ــر  ــ ــام إلى مصــــ ـــتقدم أبناء أمراء الشــــــ ــ ســـ ان  ـــهم، و وهم آمنون على أنفســـــ

م في بالدهم خلفًا آل درهم حتى يديروا الح   ائهم.و
                                                           

خ مصر إلى الفتح الفارسي  (1)    .192ص  ،تار
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افا (فل ان (تحوتي) فاتح مدينة  ــطين) في عهد نابليون العري أول و ــ ســــ
عد  ،حاكم لســـورا اة  ة" وهو تعبير أعيد إلى الح ان يلقب "حاكم البالد الشـــمال و

ة المتحدة في عام  ــــنة، حينما قامت الجمهورة العر ــــ ــــ ـــة آالف ســ ــ ــ ــــ  1958خمســـ
م الشمالي". اإلقل   وسميت سورا "

س الثاني الذ جرد حمال ــ ــ ــــ ــ ــــرة رعمســ ــــ ــهر ملوك هذه األســــ ـــــ ــــ ت ومن أشـ
ــرق العري لتوطيد  دعائم الوحدة، ــ ــــ ــ ــ رة متعددة على المشــ ـــــ ــ ــ ــــ وٕاعادة األمن  عسـ

ار عن انتصاراته على لوحة عند  والنظام إلى روع البالد، عض األخ وقد سجل 
حمالت مماثلة  ة، وقد قام  نهر الكلب، في الشـــمال من بيروت، العاصـــمة اللبنان

ة ووطد سلطان دولة الوحدة ة وليب افة األرجاء. في بالد النو   على 
ت الصالت  س الثاني قو ر المؤرخ الكبير برستد أنه في عهد رعمس وذ
انت  ثرة فاقت ما  انت القوافل التجارة تغدو وتروح  ـــــام، و ــــ ــر والشـــ ــ ــــ بين مصــــ

قة.. و  ام األســرة الســا ه في أ ه قصــور أعل ن األثاث الســور الجميل قد امتألت 
ــــــ ــــ ــ ــر، وقـام في (منف) عـاصــ ــــ ــ ــ ـان في مصــــ ـالتجـار األع مـة الـدولـة حي خـاص 

ان لهم شــأن في زداد االختال بين الســورين والمصــرين االســورين، و  القاهرة و
م في البال ن الدولة، و  عظ س قد زوج أبنه من أالملكي ودواو ـــــ ــ ــ ن الملك رعمســ

حر سور اسمه أبن أنات هذا لم  )1(بنت ضا   ودستورًا، اً كن الوحدة شعار تو
انت وطنًا واحدًا ودولة واحدة.وعيدا ونشيدًا،    ما هي اليوم، ولكنها 

س الثالث ( ها رعمس  -1198وقد تعرضت هذه الدولة في عهد أحد ملو
ــو  1167 ـــواحل ســـ حر ر ق.م) إلى هجمات على ســ ـــر من قبل االيجيين ( ا ومصــ

حرة إ ة برة و ـــدهم في معر )، فنهض إلى صــ ض المتوســـــ حر األب يجه في ال
                                                           

مة من أقدم العصور (1)  خ مصر القد مال ،تار عدها 67ص  ،ترجمة حسن    .وما 
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ي اآلثار المصـرة مشـهد من الصـور الناتئة تمثل صـورًا لهذه شـهيرة، وقد ظهر ف
.. وهي أو  ـــور ــ ــــاحل الســــ ــ ة التي جرت على الســـ ــــورة  لالمعر ـــ حرة مصــ ة  معر

ـة التي جرت  ـات الحر ـل الحر عرفـت في التـارخ  العـالمي، وقـد ظهرت فيهـا 
ل رائع. ش ة    )1(خالل المعر

ســـتعرض تارخ األســـر ال عد ذلك  مضـــي التارخ  صـــل و ة حتى  متعاق
ـــرن فإذا بنا أمام ملك ة والعشــ ــــرة الثان ـــمه بنا إلى األسـ ) ينحدر من  اســ ــ ــ شـ (شـــــ

أصــل شــامي أو عراقي، قدم أهله إلى مصــر في زمن األســرة العشــرن، وقد امتد 
م هذه األسرة نحو    . )3(ق.م)027 – 940( تي عامئمن ما اح

ـــرة هو ليبي األ ـــــ ــــ ذهب مؤرخ آخر إلى أن رأس هذه األســ ــل من و ــ ــــ ــ ــ صـــ
ــتقرت فيها في زمن األســـرتين التاســـعة  الجماعات التي اســـتوطنت في مصـــر واسـ

  )3(عشرة والثامنة عشرة.
ًا،  ًا أو ليب ًا أو عراق ان أصل األسرة شام ان  هو الصواب، سواء  ا  وأ

، وتكون الوحدة في ذلك قد بلغت الذروة ةفهو عري في هذه االحتماالت الثالث
ـــأته في عراقتها: حاكم عر ـــله ونشـ ان أصـ ائنًا ما  ة الواحدة،  ي في الدولة العر

  في الوطن العري.
 ( ــ ــ شـــ ــ ــ طل (شـــ ة الواحدة، في عهد ملكها ال وقد قامت هذه الدولة العر
بر على فلسطين، وفرض سلطانه على اليهود في فلسطين، وقد عرفت  حملة 

ة ( ة معبد في طي ار هذه الغزوة من نقوش  وجدت على بوا األقصر).. وهذا أخ
                                                           

مالأ (1)    .153، 152 ، ص العقد الثمين ،حمد 
 .324-323رسي، صتارخ مصر إلى الفتح الفا )2 ( 

م حسن )3(  مة ،سل عدها 75ص  ،9ح  ،مصر القد   .وما 
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ـــبب لهذا العجز  ــ ـــرون في هذا الزمان.. وال ســ ــ ة العشــ ما عجزت عنه الدول العر
  إال أنهم عشرون..

ـــرن  ــ ـــ ــ عة والعشـ ـــرن، والرا ــ ــ ـــ ـــرات الثالثة والعشـ ــــ ــ   ثم ينقلنا التارخ إلى األســ
آثارهم و    .)1(شاراتهم تنبئ أن معظمهم ليبيون إ والخامسة والعشرن، فإذا 

نه وثبت مرة أخر ان الم م ع في أواطن العري،  ـــتط ســ م حيث  ح ن 
  .الوطن العري من غير تفرقة وال تمييز

مون في  ق ــانوا  ثيرًا من الليبيين  ــة إن  وتقول دائرة المعــارف البرطــان
نون في  س انوا  ش، وٕان قادتهم  ان يخدم في الج بيرًا منهم  مصر، وٕان عددا 

م من غير مقــاومـة المــدن، وقـد جمعوا ثروات طـائلــة، وٕانهم ا ــــتولوا على الح ــــ ــــ ســ
ين ظهراني أمته. ر، شأن المواطن في وطنه و   تذ

ـــــع في واد النيل  ــ ــ ة تبدأ وتنمو وتتسـ إلى هنا فقد رأينا دولة الوحدة العر
ا إلى بالد الرافدين شــاملة فلســطين وســورة وشــرق  وتمد ســلطانها من أطراف ليب

ـــــرموت.. ولكن الوحدة أمال ــــ ــــ من وحضـ انًا ودولة لم تكن  األردن، وال وطموحًا، 
ـــــام والعراق دورها في هذا الميدان  ار الشـــــ ـــــرة على واد النيل، فقد لعبت د قاصـــــ
ـــجر من  ــ ــــ ــ ــ ة، فال نضـ ـــيء من الرو ــــ ــ ــ شـــ س علينا إال أن نقرأ التارخ  المقدس، ول

ه حوافز الماضي والمستقبل معًا.. ، فان ف   العودة إلى الماضي السحي
حدثنا التارخ أن التطو  ر اإلنساني في بالد الرافدين قد بدأ على النس و

ان للموجة   ة، فقـد  ـة متقـار ـة تارخ ــــــه الذ تم في واد النيـل، وفي حق ــــ ــ ــ نفسـ
ع قبــل الميالد، رافــدان، اتجــه أحــدهمــا  ــة في القرن الرا ــة من الجزرة العر العر

  نحو مصر، واآلخر نحو العراق.
                                                           

م حسن (1)  مة ،سل   .452 – 393ص ،9جزء  ،مصر القد
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دأت ا ما بدأت في مصــــو اة في العراق  ـــيخات أو رلح : مئات من المشـ
ما بينها، إلى ون أن تم توحيد البالد على يد ســـرح  الممالك الصـــغيرة، تتصـــارع ف

س المختار، واتسـع سـلطانه هو وأبناؤه فامتدت ومعناه ق.م)   3800األول ( الرئ
ض المتوس  وجزرة سيناء في  حر األب الدولة من بالد الفرس في الشرق إلى ال

ــور، وقد بلغت  الغرب، وعرفت هذه ة إلى عاصـــــمتها آشـــ ـــورين نســـــ اآلشــ الدولة 
ع عشـــر قبل الميالد،  ة ذروة مجدها في القرنيين الثامن والســـا هذه الدولة الوحدو

امله.   حين وطدت سلطانها على المشرق العري 
ـــرجون، رأس هذه الدولة، ينحدر من قبيلة  ــ ــــ ــ عض المؤرخين أن ســـ ر  و

من، وقال آ ة أصلها من ال   خرون إنها من نجد.عر
هـــــا تفالت األول ( ـــــان من أقو ملو ـــام 1080 – 1117و ـــذ قــ ) الــ

ها وأمراءه ـــع ملو ــ ـــ ـــام، فأخضــ ــ ــ ار الشـــ ، واقترب من حدود واد احمالت على د
ة والعشـــرن المصـــرة  ســـع فرعون مصـــر وهو مؤســـس األســـرة الحاد النيل، فلم  

م العري ف ــعف الح ــ ــ ــع له من غير قتال، فقد ضـ ــ ي واد النيل في إال أن يخضـــ
ـــاملة من واد الرافدين إلى  املة شــ ة  ذلك قامت وحدة عر ـــرة، و عهد تلك األســ
مـــا قـــامـــت قبـــل ذلـــك من واد النيـــل إلى واد  ـــة،  واد النيـــل في هـــذه الحق
غداد أو من القاهرة.. المهم أن تبدأ  س المهم في الوحدة أن تبدأ من  الرافدين، فل

  الوحدة من حيث تبدأ
ار الشـــام مرة وفي ال ان العري في د قرن التاســـع قبل الميالد، تفســـخ الك

اهل  ة، وقامت فيها ممالك وٕامارات ومشيخات، وقد وقع عبء التوحيد على  ثان
رة على ملك دمشــ  شــلمنصــر الثالث ملك آشــور، فقد قاد هذا الملك حملة عســ
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قيين "وجندب" ملك عشـــر ملكًا، ومعهم أمراء الفين يوحلفائه الذين بلغ عددهم أثن
ات األثرة. شفت عن اسمه إحد الكتا ما    العرب، 

ــورا) في عام  ــــ ـــمال حماة (سـ ــ ة عند مدينة قرقر شــ وقد وقعت هذه المعر
ــــام وأنزل بهم  853 ــلمنصــــــر على ملوك وأمراء الشــ ــ ـــر فيها الملك شــ ق.م، وانتصـــ

ـــرت الوحدة على االنفصـــــال وزال الملوك والممال ذلك انتصــ ــــائر فادحة، و ك، خسـ
  واألمراء واإلمارات..

ات في أعالي موفي القرن الثامن قبل الميالد قا ــطرا ــــ ــ ــ ات واضــــ ت تحر
ــرجون  الثاني ( ــ ــ ــ ــــ ق.م) لتوطيد دعائم  705 – 722الحجاز، فنهض الملك  ســ

ـــع من فيها من الملوك واألمراء، وقد  ــــ ــ ــ ة وأخضـــ الوحدة، فأوغل في الجزرة العر
رت فتوح هذا الم وجدت " ـــام، وجاء فيها قوله قرميدة أثرة" ذ ـــر والشـ لك في مصـ

ة ملكة العرب، وأخذت حاصــالت  "ووضــعت الجزة على فرعون مصــر، وشــمســ
ل هذه األسر قد غلبتها  ة،  اد ان ال ائل العرب من س الهم.. إن ق الذهب من ج

  .)1(لهي"..ااسم أشور 
ه  668 – 681( توفي القرن التالي، قام الملك أســـرحدو  ما قام  ق.م) 

ــال ــ ـــفت أســ شـــ ـــورين على بالد الرافدين وواد النيل، وقد  ــلطان اآلشـــ فه ووطد ســــ
ــماء المدن التي فتحها، والملوك الذين  اســ امل  اآلثار عن فتوحاته، مع تفصــــيل 
لغت فتوحاته بالد  ــير، و ـــ ــ ــــر وهو أســ ــــ ـــورة لملك مصـ ــ ـــر عليهم، ومنها صــــ ــــ انتصــ

ـــام والعراق في نط)2(العرب ـــ ــ ــ ــــ ة والشـ حت الجزرة العر ـــــ ــ ــ ـــ هذا أصــ اق الدولة ، و
ة الواحدة..   الوحدو

                                                           

خ العرب قبل اإلسالم، جورجي زدان  (1)    .112ص  ،تار
  .112المصدر نفسه ص  (2) 



  

-102-  

انت  ة خطيرة  ووقعت في أواخر القرن الثامن قبل الميالد أحداث تارخ
ــة في غمرة  ـــ ــــ ة، وخاصــ ــــالة الوحدة وعراقتها في األمة العر ــ ـــ لها داللتها على أصــ
مها  ة اجتاحت واد النيل غزوة من الجنوب وأقامت ح األزمات، ففي تلك الحق

ما  ة، في البالد، متمثال  ــرة األثيو ــ ــ ملوك األســـ م  ــــر القد ــــ التارخ المصـ عرف 
  العدوان.. اوهنا بدأت معارك الوحدة لصد هذ

ـــدت لملوك  ــــ ــ ــ ـــورة) فتصــ ــ ــــ ة (اآلشــــ ووقع العبء األكبر على الدولة العر
انت الحرب فيها ســـج لة  يين وامتد الصـــراع أعوامًا طو ة تم ااألثيو ًال، وفي النها

ان ال اآلشـــور (النصـــر لآلشـــورين على يد  ، وانهزمت )1(ق.م)  608 – 627ي
ك) ملكًا  سمات مها على البالد.. ونصب األشورون ( ة وانتهى ح األسرة األثيو
ـــة  ــرة الســـــادســ ــ األسـ ادتهم، وامتد الملك في ذرته وعرفت  ــر، تحت ســـــ على مصـــ

م حتى عام  ـــتمرت في الح ــ ـــرن التي اســــ ــ ــ هذا أثبتت الوحدة  535والعشــ ق.م.. و
ــة  م العر ــــيــل في دفع العــدوان عن الوطن العري، وتثبيــت الح ــ ــ ــ وجودهــا األصــــ

  العري في مصر.
ن  ة لم  ة التارخ ه أن دور العراق في تلك الحق ه إل ومما يجب التنب
ة، فقد  ــــام وغيرهما من البالد العر ـــر والشـ ــــرًا على الغزوات والفتوح في مصــ قاصـ

ــيء ح ة في واد الرافدين تنشــ انت تفعل في انت األمة العر ما  ضــــارة رائعة 
ان امتدادًا  ـــب عهدًا، وأيهما  ــ ــ ــ ــ ان أســـ واد النيل، وقد اختلف األثرون أيهما 
مة في الواديين  ة القد ه أن هذه الحضارة العر لألخر.. ولكن الذ ال خالف عل
ا  ة التي تنعم الدن ـــــارة الغر ـــــ ــــس التي قامت عليها الحضـــ ـــــ قد أعطت العالم األســــ

ام.. الكبر ،بإنجازاتها    في هذه األ
                                                           

ةدائرة ا (1)    .6ص  8مجلد  ،لمعارف البرطان
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مًا،  ر، ونحن نشــير إلى حضــارة واد الرافدين، معلمًا عظ وعلينا أن نذ
بيرًا هو حمورابي ( ـــرعــة  2081 – 2123وفــاتحــًا  ــ ــ ــــ ق.م) فقــد أعطى العــالم شـــ

اة، وعثروا على نســـخة منها  282مفصـــلة تقع في  مادة تتناول ســـائر مناحي الح
  في بالد السوس..

ارا ومما يؤثر عن م ـــف في آثار ز ــ ــ ــــ ة، أنه اكتشـ بلغ التقدم في تلك الحق
م األطفـــال، وفيهـــا قرميـــدات عليهـــا دروس لألطفـــال ــــــة لتعل ــ ــ ــــ في  أنقـــاض مـــدرســ

قت العالم )1(والهجاء وجداول الضـــربالحســـاب  ة قد ســـ هذا تكون األمة العر ، و
  أسره بإنشاء هذا النوع المختص من مدارس األطفال.

ذلك  ان  وفي ذلك العهد،  ـــتقاللها و ــ ــــ ــ ــ حرتها واسـ انت المرأة متمتعة 
ن  ة، وانخرطت جماعة منهن في خدمة الدواو م ـــــاء يتعاطين المهن التعل ـــــ ــــ النسـ

ة... وم   والمصالح الح
ــة، هي دولــة  لــه، منــذ أرعــة آالف عــام، وعلى يــد دولــة عر ــان ذلــك 

ته ة على عرو ة والتارخ ل الدالئل األثرة واللغو ـــة حمورابي، قامت  ـــــ ا الخالصـــ
قات المســـتشـــرقين بال اســـتنثاء فلم تكن دولة وحدة فحســـب،  .)2 (ما في ذلك تحق

انت دولة الحضارة والشرائع..   بل 
م الفارسي،  وفي القرن السادس قبل الميالد وقع الوطن العري تحت الح
م الرومان، ولكن هذا االحتالل األجنبي للوطن  م اليونان، ومن ثم  ح وتاله ح

                                                           

  .62ص  ،جورجي زدان (1) 
عدها 64المصدر نفسه ص  (2)    .وما 
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ات تحررة للتخلص  العري ة بوث ــــــاكنًا هادئًا، فقد قامت األمة العر مض سـ لم 
م األجنبي وإلعادة الوحدة من جديد.   من نير الح

ات التحررة، من تدمر وهي  ــــاء القدر أن تنطل أبرز هذه الحر وقد شــ
ــام عن العراق..،  ــ ــ ــ ــل الشــ ــ ــ ـــ ة التي تفصـ اد مة واقعة في أطراف ال ة قد مدينة عر

عد  انت قد دخلت  في نطاق م 50وت ، و ــ ــ ــرقي من دمشـــ ــــ ــمال الشـ ــ يًال إلى الشـــ
عد الميالد، شأن أجزاء أخر في الوطن  ة في القرن الثاني  اإلمبراطورة الرومان

  العري.
مها  بير، وتح ــتقالل ذاتي  ــ ــ ــ ــــ اســ انت تدمر تتمتع  ورغمًا عن ذلك فقد 

ان من أبرز رجالها أذينة بن حيران، وقد امت ة، و ــرة عر ــ ــ ــ ــلطته على أســ ــ ــــ دت ســ
تصــد للفرس لدفعهم  ادة عن روما، و الســ ســتأثر  ار الشــام وما يليها.. وأخذ  د

ح يلقب ملك الملوك.   عن البالد، حتى أص
ــورا)  وفي ذروة هذا المجد األمثل، مات أذينة مقتوال وهو في حمص (ســ

عض المؤرخين، هي التي دبرت مقتله. ر  ما يذ   ولعل روما، 
عده إ ة وآل األمر  ا، وهي من أسرة عر لى زوجته زنب، الزاء أو زنو

انت تتكلم  اء و والشــجاعة والمقدرة، و م من الذ انت على جانب عظ معروفة و
ــة إلى  ــادة العر ـــــ ــ ــ ــــ عزمــة فــذة تعيــد السـ ــة، وانطلقــت  ــة واليونــان ط ــة والق اآلرام

ا ا ة، فرفرفت أعالمها في مصـــر والشـــام والعراق وآســـ لصـــغر إلى األقطار العر
انت أكبر عاصمة في  ملكة الشرق، وتحدت روما التي  حت تعرف  أنقرة، وأص

  ذلك الزمان..
عد الميالد،  ذا دخلت مصــــر في حوزة مملكة تدمر في القرن الثالث  وه
ما  ـــــام  ــــ ــ ــ ة الشــ اد ة من جديد، منطلقة هذه المرة من قلب  لتتأل الوحدة العر
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قرون من واد الن شها في أرجاء انطلقت قبل ذلك  يل وواد الرافدين، وتوغل ج
عد روما،  ة  انت أعظم مدن اإلمبراطورة الرومان ندرة و ــــــ ــــ ــــر وفتح اإلسـ ــــ ــ مصـ

ة من اونادت الملكة زنب  ات خال و ـــــ ــــرت المســ ــر، وضـــ ــ بنها ملكًا على مصـــ
ان ذلك مظهرًا  انت العادة حتى ذلك العهد، ف ما  رأس اإلمبراطور الروماني، 

  تحرر والوحدة.. من مظاهر ال
مـــة  ـــاكلهـــا الفخ ـــانيهـــا الرائعـــة وه م ـــانـــت تـــدمر المـــدينـــة،  ـــذلـــك فقـــد  و
ة، ذلك  الوحدة العر ة في شـــوارعها وســـاحاتها، تنط  ــخمة الراســـ واألعمدة الضـ
ـــالل  ــــ انت من الغرانيت نقلت من الشـــ انيها  ــتخدمت في م ــ ــــ أن حجارتها التي اســ

  .)1(للف ميااألول في مصر، وهي مسافة تزد عن 
انت  ة قبل الميالد،  ـــيرة أرعة آالف عام من تارخ  األمة العر ــ هذه ســـ
ـــمل الوطن  ــ ـــ انًا ونظامًا ودولة، تشـــ ة،  ـــيرة خاللها على درب الوحدة العر ــــ المســــ
ـــره منطلقة مرة من واد النيل، ومرة أخر من واد الرافدين، ثم من  أســ العري 

ـــــم الوحدة تنقل من ــ ــام.. فعواصـ ــ ــ ة الشــ اد بلد إلى بلد، ولكن الوحدة  تظل  جوف 
ة... ش األمة العر ة هي هي... وتحت أعالمها تع   اق
ة  ــيرة  الوحدة قرا ــــ ع مسـ قي علينا أن نتا عد الميالد لنر اوقد  لفي عام 

لل وال  عة آالف عام من غير  ــ ــ اب التارخ ســـــ ــــى في ر ــ امًال مشـــ ًا  أمامنا مو
  ملل.

قول قــائــل إن هــذه الوحــدة الع ــانــت وليــدة الحروب والغزوات وقــد  ــة  ر
س هذا  طال.. ول الطموح.. طموح األ ـــدورهم  ــــ ــ ــ ــاء امتألت صـ ــ ــ ــ قادها رجال ونســــ
ا  ا وأمر ا وألمان طال ل من إ ل.. فالوحدة في  القول في حاجة إلى جواب طو

                                                           

تور حتي (1)  خ العرب ،الد   .100ص  ، تار
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الحرب قامت .. وهي حرب مقدســة  عد الميالد، و قامت في القرن التاســع عشــر 
  وعادلة ...

ة في نيجيرا، أكبر دولة في  ولقد شغل الحرب الداخل العالم ثالثة أعوام 
ذلك  ـــال، و ـــة لتوطيد الوحدة ودحر االنفصـــ ــ انت حرًا عادلة ومقدسـ ا، فقد  أفرق
، فإنها  اب أخر ـــــ ــــر أسـ ســ ــرت، ولم تت ســــ ة، إذا ت فإن الحرب لتوحيد األمة العر

  حرب عادلة ومقدسة...
ان و  ل حافز لدفع مســيرة التارخ إلى األمام،  يزال أنبالأما الطموح، فقد 

ة  م الروح ـــبيل الوحدة، فإن طموح الرجال هو أنبل الق ودائماً إلى األمام، وفي ســـــ
اة الرجال..   في ح

حث عن طموح  ـــاعدة والوافدة، وهو ي ــــ ــــ النا الصــــ والتارخ يتطلع إلى أج
ة من جديد.   الرجال، يبنون الوحدة العر
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ة من المدينة المنورة إلى دمش   الوحدة العر
  

ـة من جديد لتمتد  عـد الميالد، عادت الوحدة العر ع  ـــا ــ ــــ ــ ــ في القرن الســ
ة التي قامت قبل ذلك  ة الوحدو انت امتدادًا للدولة العر ــــر قرنا، و ــ ـــ ــ ــ ثالثة عشـ

ـــار على مـــد أرعين  قرنـــًا من الزمـــان، في واد النيـــل، وحوض ا لرافـــدين ود
  الشام.

بر امتــدت في  ــة  ــة الجــديــدة في دولــة عر وتمثلــت هــذه الوحــدة العر
ــر من  ـــ ما نحدده في هذا العصــ ـــــرة إلى طنجة، أو  صــ له، من ال الوطن العري 

  المح إلى الخليج.
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انت  ة مجيدة  ة الواحدة في غمرة ملحمة تارخ وقامت تلك الدولة العر
ة.ح فصًال رائعًا من ف اة اإلنسان   صول الح

ة الواحدة وما قدمت  يف قامت الدولة العر لها  ال  ورو التارخ لألج
ة من علم وفن، وتقدم وعمران...   للحضارة العالم

م العري  ـــهد الح ــ ـــادس قبل الميالد، قد شــ وموجز التارخ، أن القرن الســــ
ك شـــيئا  ار الشـــام، وواد النيل وهو يتف ضـــعف في واد الرافدين، ود فشـــيئا، و

ــي واالجتماعي  اســ ة ، فإن الضــــعف الســــ طرة األجنب قع تحت الســــ دا ل دًا رو رو
الغزو واالحتالل. غر الدول المجاورة  ان وفي أ عصر وجد ال بد أن    أّنى 

ا على  انت دولة الفرس، أولى الدول المجاورة في المشــرق العري وثو و
ـــــى  ورش قضـ ة الوطن العري، ففي عهد الملك  ة العر ابل الفرس على الدولة ال

عــده ولــده الملــك قمبيز، فــامتــدت غزواتــه حتى بلغــت  538( ق.م)، وخلفــه من 
ضع عشرة سنة ( عد    ق.م). 525مصر 

ندر المقدوني (عام  ــ ـــ عد ذلك حملة االســ ـــتولى  333وجاءت  ق.م) فاســــ
ــــام، وواد النيل، واتجه  ــ ــ ار الشــ ـــــول، ومنها زحف على د ــــ عد على بالد األناضـ

ذلك إلى واد الرافدين، وزالت عن الوطن العري دولة الفرس لتحل محلها دولة 
  اليونان.

موس  طل ة إلى  طالسة، نس ندر قامت في مصر دولة ال عد وفاة االس و
م األجنبي إلى أواخر القرن األول قبــل الميالد  ــار قواده، وامتــد هــذا  الح من 

  .ق.م) 30 – 312(
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ـــتولـــ ـــ ــــ ــ عـــد اليونـــان، اســ ـــة، وهم و ـــة على البالد العر ت الـــدولـــة البيزنط
عد  ع  مهم إلى أواســ القرن الســا الروم، وامتد ح المعروفون في التارخ العري 

  الميالد.
ــة  غزوات على الجزرة العر ــاش  ــذلــك، قــام األح ــة،  وخالل هــذه الحق
ـــي اليونـــاني  ــــ ــــ ــ هـــذا تعـــاقـــب على الوطن العري عـــدوان أجنبي رـــاعي: الفـــارسـ و

ــة، وفي هــذا القطر من الوطن العري أو ا ـــي في فترات متعــاق ــ ــــ ــ شـــ لرومــاني الح
  ك.. اذ

ة اثن م األجنبي قد امتد قرا ح أن هذا الح ـــح ـــر قرنًا، إال  يوٕانه لصـــ عشـــ
ة،  اتها االجتماع ـــــتقرة في وطنها، بلغتها وتقاليدها وح قيت مســـ ة  ان األمة العر

ؤالء الغزاة األرعــة على مــد الف ووجودهــا القومي، ولم تترك اللغــات األرع له
ة  ش ة أو ح طال ة أو إ ة أو يونان لمة فارس ومايتي عام، أكثر من ألف ومائتي 
ة في  ــــر هذه المفردات األجنب ــ ــ ــ ة على أكثر تقدير.. وقد تم حصــــ في اللغة العر

ة.   المراجع اللغو
ــاكنة، فقد قامت في  ــــ ــــ لة لم تمر هادئة ســـــ ة الطو ذلك فإن هذه الحق و

ة من السلطان األجنبي ال ات ثورة تستهدف تحرر األمة العر وطن العري حر
ة.   والعودة إلى الوحدة العر

م  ـــي زع م الفارسـ ة تحررة ضــــد الح ان أول من قاد حر ففي مصــــر، 
ش (  ـــمه خب ــ ــــرة، فأعاد  486عري اســ ــــــرة  الحاكمة المصـــ ق.م) من ذرة األسـ

ة على مصــــر مغتنماً  ادة العر ــ ــ الســ .. وجاء ة الصــــراع بين الفرس واليونانفرصــ
م  ــتولى على الح ــ ــها، فاسـ ــ ـــرة نفسـ اروس من األســ ـــمه أن عده أمير عري آخر اســ

ة التحررة.. ة، ونهض الشعب معه في هذه الحر ات الفارس   وطرد الحام
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م  ة ضد الح م آخر اسمه امرتيوس فقاد انتفاضة شعب عد ذلك قام زع و
عه الشعب ملكاً  ا م من إحد مدن الدلتا حيث يتكاثر الفارسي و ان هذا الزع ، و

س ( ـــمه نفرت ــ م آخر اســــ رز زع ــــر العري.. و ــ ــ ــــتطاع أن  400العنصـ ــــ ق.م) واسـ
ة من  م أسرته عشرن عامًا وهي أسرة عر فرض سلطاته على مصر وامتد ح
ــامن العري في  ــــ ــ ــ ـــ مه فتجلى التضــ ـــمان ح ـــــ ــــ الدلتا، وقد تحالف مع القيروان لضــ

ـــــي من مقاومة االحتال م آخر لمقاومة االحتالل الفارسـ ـــد زع ــ ل األجنبي.. وتصـ
ــمنود، إحد مدن الدلتا ( ــ ــ ـــمه "بخت حورحب" وقد جرد الفرس  382ســـ ــــ ق.م) اســ

ن من هزمتها قبل أن تطأ أرض  ـــارع إلى لقائها وتم ته فســـ ه حملة لقمع حر عل
ع قبل الميال ةمصر، واستمرت هذه الثورات التحرر د حين إلى أواس القرن الرا

حملته المعروفة على الفرس... ندر الكبير    )1(قام االس
ات التحرر ان ذلك موجز الحر م  ةو ــد الح ــ ــر ضــ التي قامت في مصــــ

ـــة في مقاومة االحتالل  ن العرب في المشـــــرق العري أقل نهضــ ــــي، ولم  الفارسـ
قول المؤرخون إن العرب "قد شقوا عصا الطاعة على الفرس وطمعوا  الفارسي، و

ـــار منهم جمع غفير من قبيلة عبد ف ــ ــــ حرن، فســـ ي الخروج إلى بالد فارس من ال
ـــــيهم  ــــ ــ ــ ـــــا على مواشـ ـــارس، وغلبوا أهلهــ س، عبروا خليج العجم إلى بالد فــــ الق
غزوهم  ه حينا ال  ثوا ف ـــواد العراق فم ــ ــ ــ ار على ســـــ ـــــهم، وغلبت قبيلة أ ــــ ــ ــ شـ ومعا

  .)2(أحد"
م اليونـــاني والرومـــاني معـــًا فقـــد تج لـــت على يـــد دولـــة أمـــا مقـــاومـــة الح

ـــرق األردن فقد أغار عليها اليونان ( ــــ ـــــ انت قائمة في شــ ة، و ا العر  312األن
                                                           

مال (1)    .215-209 ،العقد الثمين ،أحمد 
  .172ص  ،1 ج ،ن االثيراب  )2(
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ة  ا لحملة يونان ـــــت دولة األن ــ ــ ــــ ق.م) وارتدوا عنها، وفي محاولة أخر تعرضــ
ــــمد  ــــ ــــ ــرهم اليونان في محاولة ثالثة، وصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ادوا رجالهم عن آخرهم، ثم حاصـ فأ

ــن وصـــاح المقاتلون العرب في حصـــونهم، وأطل أحد ا لمقاتلين العرب من الحصـ
ــار فلم في وجه الغزاة قائًال "إذا بيتّ  ـــ ــ ــ ـــل،  اتناولو  نإطالة الحصــ ــ ــ غير التعب والفشــــ

ع، وٕاذا قدم لكم الظفر  ـــــن المن ـــبيال إلينا ونحن في هذا الحصــــ ــــ م لن تجدوا ســ ألن
قن تنالو فل عًا، وال ي عد أن نموت جم ــماء  ىه إال  ــ ــ ــــخور الصــــ ـــ لكم غير هذه الصـــ

ناها"وأنتم ال ت ــ عون ســـ ـــتط ولم  يجد الغزاة بديال عن االنســـــحاب فانســـــحبوا  )3( ســ
ال الهزمة.   يجرون أذ
اسلة  ما تصدت ة ال ا لليونان، فقد تصدت هذه الدولة العر دولة األن

عد أن  86للرومان، ففي عهد ملكها الحارث الثاني اســتولى على دمشــ ( ق.م) 
ــــلطان ــ ـــــ ــورا وجزء من هزم عاهل الرومان انطوخيوس، ومد ســـ ــــ ــــ ــ ه على جنوب ســ

اليهود من ثالث جهات لالنقضاض عليهم. ذلك أحا    )1(فلسطين، و
ـــيناء من الغرب  ـــملت جزرة ســ ا من االتســـــاع فشــ وقد بلغت مملكة األن
ـــرق، وٕالى واد القر في الجنوب، ودخل في  ــــ وحوران إلى حدود العراق من الشــ

ــرق  ــ ــــ ــــ ة في شــ ـــــ ــ ـــ ــ ســ األردن.. عمان، جرش،  حوزتها أعالي الحجاز، والمدن الرئ
ك،  ما تشهد بذلك النقوش الكرك، الشو ة،..  ة التي عثروا عليها بين العق الكتاب

  أنقاض تلك المدن..
ــــة التحررة ــ ــــدت  أما االنتفاضــ ــد االحتالل األجنبي فقد تجســــ ــ ــ الكبر ضــ

ة، زنب، التي  ة المجيدة التي نهضــــت بها المملكة العر رائعة وشــــامخة في الوث
                                                           

خ  ،و جواد علي . 86المصدر نفسه ص  )3(   .17ص  3جزء  ،العرب قبل اإلسالمتار
تور حسين مؤنس (1)  خ العرب قبل اإلسالم ،جورجي زدان تعلي الد   .89ص  ،تار
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ســطت ســلطانها عانطلقت  م الروماني، و  لىمن عاصــمتها تدمر، وتصــدت للح
ة من أرض  ات الرومان له وعلى واد النيل وطردت  الحام ـــرق العري  ــــ ــــ ــ المشـ

  الكنانة..
ة،  طرة األجنب ــــــ ـــة الكبر لتحرر الوطن العري من الســ ــ غير أن النهضـــ

ان  ة الواحدة من المح إلى الخليج، فقد  مقدرًا  لها أن تبدأ وٕاقامة الدولة العر
ــــر  عد ذلك ثالثة عشــ ش  عد الميالد، وأن تع ع  ـــا ــ في الثلث األول من القرن السـ
ة  ادة العر قرنًا متصلة، صامدة أمام الحروب والفتن والقالقل، إلى أن أخذت الس
عد زواله عهد  االســتقالل، ولكن  أتي  تســق شــيئًا فشــيئًا في عهد االســتعمار، و

ة العشــرن، وهو عهد تتطلع األمة في ظل االنفصــال م ام الدول العر مثًال في ق
ة المتحدة..  ة إلى إزاحته، وٕاقامة الدول العر   العر

ـــة الكبر من أجـــل التحرر  ـــة العر ــ ــ ــ ــــ ــ وغني عن القول أن هـــذه النهضـ
عود الفضــل األكبر فيها إلى محمد  بن عبد هللا  ه وســلم)والوحدة   (صــلى هللا عل

اب األمة ــ ــ ــتها، وموق حوافزها، ومفجر طاقاتها  مجدد شـــ ــ اعث نهضـــ ة، و العر
ة إلى جانب  ــــام ــــ ـــــ ة الســ م الروح ا، والق المثل العل اته المليئة  وقدراتها، وفي ح
عمل  ان  ــوح أن الرســـــول العري،  أجلى وضـــ ثيرة تظهر  ة، معالم  دعوته الدين

ـــة، وعينـــاه تتطلعـــ ـــة في الجزرة العر ـــل العر ــائ ـ ــد الق ان إلى الوطن على توحيـ
قا للواجبين المقدســــين المتالزمين : التحرر والوحدة..  ل أرجائه تحق العري في 

ثيرة..   والشواهد 
ــراء والمعراج إلى  ــ ـــــ ــــ نقرأ أوًال في القرآن والحديث، أروع ما نقرأ، عن اإلسـ

الروح والجســـــد، ف الروح وحده، أم  ان اإلســـــراء  ـــواء  يد ابيت المقدس، وســ نه تو
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ــم بتحرر الم ــــ ر أبو القاســـــ ما ذ نا حوله"  "وحوله"  ار ـــى "الذ  ــ ــ ـــجد األقصــــ ــــ ــ ســ
  السهيلي، تعني الشام..

عد من  ـــام من  ــ م الشــ فتح عل ــ ــ ، "إن هللا ســـ ًا، الحديث النبو ونقرأ ثان
ـــام  )1(العرش إلى الفرات".. ومن يتأمل خارطة الوطن العري، يدرك أن فتح الشـــ

ة األخر  ــــي للوطن  إنما هو المقدمة للفتوح العر ــــ ــ سـ اب الرئ ــام هي ال ــ ــــ فان الشـــ
  العري في المشرق والمغرب.

ـــر،  ــ ــر فارس، ومقوقس مصــ ــ ســـ ـــــائله إلى هرقل الروم، و ونقرأ ثالثًا، رســ
ــــي ملــك  ــ ــــ ــ من، والنجــاشــ والحــارث الثــاني ملــك الحيرة، والحــارث الحميــد ملــك ال

حرن، وٕالى الحا مامة، وٕالى ملك ال ـــــة، وٕالى ملك عمان، وٕالى ملك ال ــ شــ رث الح
ـــول العري  قين أن الرســ لها تنبئ عن  ـــائل  ـــنة.. وهذه الرســ ــــاســ الثاني ملك الغسـ

ـــلم) ه وسـ ـــلى هللا عل لقي على أكتافهم  (صـ الفرس والروم، و ه  ـــحا ر أصـ ان يذ
ـــة  الت العر ـــالـــدو ـــذلـــك  رهم  ـــذ العـــبء المقـــدس في تحرر الوطن العري، و

ها،    وأمرائها..القائمة، للعمل على توحيدها والخالص من ملو
ــــول العري  ــــ عًا، أن الرسـ ــلم)ونقرأ را ــ ــــ ه وسـ ـــلى هللا عل ــــ قد أوفد  في  (صــ

ا ـــًا قوامه ثالثة آالف مقاتلح ــ ــ شــــ ادة 629( ته ج التبني".م)  تحت ق ، زد "ولده 
انت هذه الحملة  ـــد للروم.. ف ــ ــــ ــــرق األردن للتصــ ــ ــ بن حارثة، إلى (مؤتة) في شـــ

ة  الرصاصة األولى في المعر ه ما تكون    الكبر للتحرر والوحدة.أش
ه وســـلم)ونقرأ خامســـًا، أن الرســـول العري   قد قاد بنفســه  (صـــلى هللا عل

ة ( نة التال ــــ ــــ ـــــ يدًا 630حملة تبوك في أعالي الحجاز، في السـ ون ذلك تو م) ل
ل مظاهره.   للتصد لالحتالل األجنبي 

                                                           

)1ج ،نس الجليلاأل  (1)    .2،3 ص (راجع تفصيل ذلك في الفصل الساب
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مان،  العزمة واإل ه  ــحا ــ ــ ــــ عد أن مأل قلوب أصــ ــــول،  ــــ ــ ذا توفي الرســ وه
صـــارهم على الوطن العري ليؤدوا الواجب االســـمى في التحرر والوحدة،  وثبت أ
أســــره  ضــــع أمام رجاله صــــورة للوطن العري  ان  ل وضــــوح أنه  وٕاننا نالح 
من وجندا  ال ــام وجندا  ــــ ــ الشــ قول "يجند الناس أجنادًا، فجندا  محررًا، وهذا حديثه 

المغرب ـــرق، وجندا  ــــ ــ ــ المشـــ ة تحت  )1(العراق، وجندا  انت هذه األرجاء العر و
  النفوذ األجنبي.. وهذه هي حدود الوطن العري في يومنا هذا..

ـــــحابته الذين قامت منهم  ــ ــ ــــ عد وفاته، على صـ ووقع هذا العبء  األكبر 
ـــمة األولى المدينة المنورة، وعرفت  في التارخ  ــ ــ ـــ ة األولى في العاصـ الدولة العر

ـــــى ال ــــ ــ ــدين، ومضـ ـــ ــــ تارخ يرو الملحمة الرائعة، وهو ما يزال بدولة الخلفاء الراشـــ
ما رو .   مزهوا 

ــول العري  ــــ ــلم)وما أن توفي الرســـ ــــ ــ ه وسـ ـــلى هللا عل ــــ م) حتى 623( (صــ
ار الشـــام، لتنجز حلمه  ة من المدينة المنورة، شـــماًال، إلى د انطلقت القوات العر

ــدأت الحملــة  ــان يجول في فؤاده، و مــا  الكبر الكبير، حلم الوحــدة والتحرر، 
ان على رأس القوات  ــرق العري، و ــ ــ ـــلطان الرومان والفرس، في المشـ م ســــ لتحط
ــعد بن أبي  طال من أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وســ اقرة أ ة ع العر
ـــاليب  ــــ ــ ــ بير عن "نبوغهم وتفوقهم في أســ وقاص، وغيرهم من الذين تحدث مؤرخ 

ــــماء نابليون وهان ــ ــ ــــ ـــــماؤهم مع اســ ــــ ــ ــ ــــر القتال"، وخلدت اسـ ــــ ــــ صــ وليوس وق ال و ي
ندر   .)1(واالس

                                                           

خ ،ن عساكراب (1)    .27ص  ،1ج ،تهذيب التار
خ العرب ،حتي (1)    .194ص  ،تار
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ـــدأت الفتوح وتوالـــت، ففي عـــام  ــانـــت 634و ـ ـــــ و ــ ــ ــــ م فتح العرب دمشـ
ال  ـــورا يومئذ من ج ــ ــــ انت حدود ســ ـــورا، و ــ ــــ ة  في ســ ـــمة الدولة البيزنط ـــ ــ ــ عاصـ
ك وحمص وحماه وحلب  عل ــــقطت  ــ ــــ ـــــ ســـ ـــــ ــ عد دمشـ ـــيناء.. و ــ ــ ـــ ــ طوروس حتى سـ

ـــواها من المدن.. وفي عام  ة وسـ ـــبت معر 636وٕانطاك ة اليرموك، وهي من م نشـ
ـــر للعرب،  ــــ ان النصــ ــلة، ف ــ ــــ ة الفاصـ ولما بلغ خبرها هرقل الروم المعارك التارخ

ة رحل ع ا سورة السالم" و ن البالد إلى قسطنطين ك  قول مودعًا الشام: "عل هو 
.  

ـــر في موقع ــ ان النصـــ ـــام، فتحرر  ةو ــــ ة لدولة الروم في الشـ اليرموك نها
حهــا عمر بن ) على يــد أبي 638بيــت المقــدس ( ــــتلم مفــات ــــ ــ ــ عبيــدة الجراح، واســ

ه ألهل الذمة  ـــدين، في يوم تارخي فرد، أعطى ف ـــــ ــــ الخطاب ثاني الخلفاء الراشــ
ـــائر المدن  ــــ ــــ ــ عد ذلك ســ ــــقطت  ــ ــ ـــــ ـــاني في تارخ الحروب، وسـ ــــ ــــ أعظم ميثاق إنســــ

. عد األخر ة واحدة    الفلسطين
انت ــــام،  ــ ـــ ــ ــ ار الشــ ة تدك معاقل الروم في د انت القوات العر  وحين 

ادة سعد بن أبي وقاص توجه هجماتها على الفرس لتحرر  ق ة أخر  قوات عر
ة،  638واد الرافدين، وفي عام  ة القادســـــ ـــر العرب على الفرس في معر انتصــ

ــالعبور  ـــهول العراق ثم قــاموا  ــ ــــ ــــ ــة من الحيرة، وانطل الفــاتحون في سـ على مقر
ــان ذلــ ـــهــا، و ــــ ــ ــ ك العبور من أعظم الكبير على نهر دجلــة، إلى بالد فــارس نفســـ

ة، حتى أعتبره المؤرخون المسلمون األوائل نصرًا من السماء ال  اإلنجازات الحر
  من األرض.

ــــام وواد الرافـــدين في خالل ثالثـــة أعوام  ـــــ ــــ ـــار الشــــ ـــذا تم تحرر د   وه
)، وزال ســلطان الفرس والروم وهما أعظم دولتين في ذلك الزمان، 638 – 635(
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ح المشـــرق العري من  ــ ــ إلى الخليج العري متحررًا وأصـ ض المتوسـ حر األب ال
ة. ه إال لألمة العر   من النفوذ األجنبي، ال سلطان ف

ان فولم تكن هذه الحملة للتحرر  انت إلقامة الك ذلك  حســب، ولكنها  
عيـــد تعج فيهـــا  ـــام والعراق، وٕالى عهـــد  ــ ــــ ــ ــ ـــار الشــــ ـــانـــت د العري الواحـــد، فقـــد 

ة وتقوم في ــــغيرة، هذه تحت جناح دولة المنازعات القبل ــ ــ ــ ة الصــــ الت العر ها الدو
  الفرس، وتلك تحت جناح دولة الروم.

من  ــنة، وهؤالء  الغســــانيون رحلوا من ال ففي الشــــام قامت دولة  الغســــاســ
ـــر في حوران، وتعاقب  صـــــ ـــمتهم  ــــ انت عاصـ ــــام حيث أقاموا دولتهم و ــ إلى الشــ

ــتمائة عام، و  ــ قد اتخذهم الروم عماال لهم عليها اثنان وثالثون ملكًا على  مد سـ
انوا وثنيين في أول هجرتهم ثم  ـــــراعهم مع دولة الفرس، و ــتعينون بهم في صــ ــ ســـ
ة في المشـــرق العري،  ة العر ة، ومنهم تحدرت األســـر النصـــران اعتنقوا النصـــران

  في سورا ولبنان وشرقي  األردن وفلسطين .. 
انت دولة اللخميين والمناذرة، وهم  ة التي وفي العراق،  ائل العر من الق

ـــال من  ــمتهم الحيرة، على ثالث ل ــ ــ ــــ ــانــت عــاصــــ ـــة، و نزحــت من الجزرة العر
ة  م قرا ـــرون ملكًا، وتولوا الح ــ ــ  364الكوفة، وتعاقب على هذه الدول اثنان وعشـــــ

ـــــنة عماًال للروم، فقد  ـــاســ ان الغســــ ما  ــنة، ومعظمهم ينحدرون من آل لخم، و ــ ســـ
س   تعينون بهم على الروم.ان اللخميون عماًال للفرس 

ة  ائل العر ـــب إلى الق ندة، وهي تنســــ انت  دولة  ــمال الحجاز، ــــ وفي شـ
عة  مها أر عد الميالد، وتعاقب على ح ـــأت في القرن الخامس  ـــــ ــ ــ من، نشـــ في ال

ان  ش آملوك  انت هذه الدولة تع س، و خرهم الشــاعر العري الشــهير أمرؤ الق
نف سلطان الروم.   تحت 



  

-118-  

ــــــ ـــمتها  وفي الجنوب الشـــ ــــ ، وعاصــ ا ــطين، قامت دولة األن ــ رقي من فلســـــ
مة، وتعاقب على  ة القد ائل العر طرا) (بترا) وأهلها من الق ـــهيرة مدينة (  ــــ ـــــ الشــ
ا حتى شــملت جزرة ســيناء  مها تســعة عشــر ملكًا، وقد اتســعت  مملكة األن ح
ـــرق، وواد القر في الجنوب ..  ــــ ــ من الغرب، وحوران إلى حدود العراق من الشــ

عد حروب ضارة.و    وقعت تحت سلطان الروم 
ين دولة الروم  ـــبت بينها و ــ ــ ــــ ــ ـــــام قامت دولة تدمر ونشـ ــــ ــ ة  الشــــ اد وفي 
ة إلى  ـــعت في النها ــ ـــــجاًال إلى أن خضـــ انت  الحرب فيها ســـ ــوالت وجوالت  ــــ صــ

.. ة األخر سائر الدول العر   سلطانهم 
ــام والعراق  ــ ــــح من هذا العرض التارخي أن الفتح العري للشــ ان وواضــ

ًا الخالص من  م األجنبي ممثًال في الفرس والروم، وثان ـــتهدف أوًال إزالة الح ــــ ســـ
ما بينها، والمتعاونة مع السلطان األجنبي. ة المتصارعة ف الت العر   هذه الدو

ة عنهم، فهي  ـــًا غر ــ فتحوا أرضــ ذلك أن الفاتحين العرب، لم  ـــح  ــ وواضــ
ان  وطن أجدادهم منذ القدم، وأهلها هم من قدماء العرب، ومن أجل ذلك فقد 

عتبرون العرب الفاتحين قومًا من بني  ــــاميون،  ـــــطين وهم ســـ ــام وفلســ ــ ان الشـــ ــ ــ ســـ
ذلك  ـــبين، و ــ ــ ــ ام األجانب الغاصــ أولئك الح ـــهم يرطهم بهم ما ال يرطهم  ــــ ــ جنســ
ـــورين، إذ  ــ ــــ ــ ــ قل عن ترحيب  الفالحين السـ ًا ال  الفاتحين ترحي رحب أهل العراق 

ــاميو  ــ ــ ادهم اإليرانيين أجانب ممقوتينان العراقيون السـ ـــــ ــبون أســ ــــ حسـ رون ن  ، و
عد الفاتحين أقراء لهم.. و  عد اليرموك حدث في العراق  ـــــام  ـــ ــ ــ ما حدث في الشـــ

ة تتدف على البالد. ائل العر ة فأخذ الكثير من الق   )1(القادس
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ــانوا  ـــبيــل المثــال أن الفــاتحين العرب حينمــا  ــ ـــــ ــه على ســــ ــالتنو جــدر  و
ــ وجد ــ ـــرون دمشـ ــوار، حاصــ ــ بيرًا من أهلها داخل األسـ ان على رأس وا عونًا  و

المال في دمشـــ ومعه  أســـقف  ةن ســـرجون القائم على إدار المتعاونين منصـــور ب
ة ألهل  ـــــ ــ النســ ذلك الحال  الترحاب،و ــ الفاتحين  ــ ــــتقبل أهل دمشـــــ المدينة، واســـــ

القرب من حما منزر،  المغنش   )2(ل.ين وضاري الطبو ة، فقد استقبلوا الفاتحين 
ـــام العراق حتى بدأ  ـــــ ــعت الحرب التحررة أوزارها في الشـــــ ــــ ــ ـــ وما أن وضــ
ة األولى .. فإنشـــأ عمر  اســـي والقضـــائي  واإلدار في الدولة العر م  الســـ التنظ
ـــمة الدولة،  دولة  الوحدة  حت المدينة المنورة عاصـــ ن، وأصــــــ بن الخطاب الدواو

ــــام  ــم الشـــ ــ حت تضـــ ـــــ ــالم، وأصــ ـــ عد اإلســ ة األولى  عتين العر واليتين تا والعراق 
ان أول وال على  ــف ــ ة بن أبي ســــ ان معاو ــئونها، و ــ ل شــــ ــمة  الدولة في  ــــ لعاصــ
ــعد بن أبي وقاص أول وال على العراق، واتخذ الكوفة  ، وســـ ــ ــ ـــام ومقره دمشـ الشــ
م، ونقل أبواب المدائن إلى الكوفة، افتخارا  عاصــمة له، فبنى فيها دارا فخمة للح

موا الوطن العري  عدة قرون !!النصر الكبير على الف عد أن ح   رس، 
ـــلطان الفرس والروم  ـــــ ــ ـــرق تدك ســ ــــ ــ ــ ة في المشـ انت الجيوش العر ما  وف
ـــلطانها على  ســـــ ســ انت ت ة التي  ـــد للدولة البيزنط بر للتصــ توجهت حملة 

ـــمــال األفرق ــ ــ ــ ــ ــادة  هــذه الحملــة أحــد دهــاة   يواد النيــل والشـــ ــان على ق لــه، و
ش العري إلى العرش العرب المعروفين،  ـــــل الج ــــ ــــ ــ ــ عمرو بن العــــاص، ووصـ

ة، فدمر حصــــونها وأنزل  ــر الشــــرق ك مع الروم في لفرما، وهي مدخل مصــ ــت واشــ
س إلى الشـــمال الشـــرقي من القاهرة  الروم خســـائر فادحة، وواصـــل فتحه إلى بلب
ابليون،  فاحتلها  وســائر المدن األخر في واد النيل، ثم اســتولى على حصــن 
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ــــر  ومنها  ــمة مصــ ــ انت عاصــ ندرة و ـــــ ة زحفها إلى اإلسـ ــلت القوات العر ـــ واصـ
فين ( عد حصار وقتال عن حرة، فسقطت    م).641وقاعدتها ال

تبتها وعمود  ـــها وم ـــ ــ ــ نائســ ــوارها وأبراجها، و ــــ ــ ـــ أسـ ندرة،  ــــــ ــــ انت اإلســ و
ـــر، ولم يتمالك  ــوار القائم في ميدانها، من أعظم مدن العالم، في ذلك العصــ ــ السـ

تب  إلى عمر بن الخطاب الملتف عمرو بن ال ــم، البدو العري إال ان  ــ ــــ عاصـ
عد فا مرقعته ني فتحت مدينة ال أصــف ما فيها في المدينة المنورة، قائًال : "أما 

أرعة آالف حمام، وأرعين ألف يهود  ة  غير أني أصـــبت فيها أرعة آالف من
ــــافة )1(عليهم الجزة وأرعمائة ملهى للملوك" ــ اإلضـ قة تعد  هذا  ـــا ــ ـــالة ســ ــ إلى رســ

الجمال والجالل ض   تحفة رائعة في األدب العري، وصف فيها مصر وصفًا ين
ــام وال ــ ــــ ــ ــ ح العراق والشـــ ـــــ ــ ــ ــــ ما أصـ مان من المدينة المنورة .. و يتين عريتين تح

ة  عة للدولة العر ة ثالثة تا ــــر وال ــ حت مصـ ـــــ ة األولى، فقد أصــ ــمة العر ــ ــ العاصـ
مهــا أول والتهــا  ح جبي خراجهــا الواحــدة   عمرو بن العــاص، يــدير أمرهــا ، و

نصب قضاتها.   و
ة ال تتجاوز عشرن عامًا، تم معظمه في  له، في حق ولقد تم هذا الفتح 
ـــام  ــ ــ ــ ــــر والعراق  والشــ ــ ــ حت مصـــ ـــــ ــ ــ فة الثاني عمر بن الخطاب .. وأصــ عهد الخل

ة الواحدة التي عرفت في التارخ ب ادة الدولة العر ة تحت ســـــ دولة والجزرة العر
  م).661 – 632الخلفاء الراشدين ( 

ان علينا أن  ننا القول إنها دولة نوٕاذا  عطي وصفًا حديثًا لتلك الدولة أم
تمتع والتها  ـــمة، و ــ زة في العاصــــ ومة المر ـــــلطة في الح ز فيها الســــ واحدة، تتر
ــئون  ة تصــــرف  شــ التشــــاور مع الصــــحا فة  تولى الخل ــعة، و ة واســ ســــلطة محل
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يت المال فيها هو خزانة الدولة العامة السـ ةالدول ة ، و رة والقضـائ ة والعسـ اسـ
ا ما عبر أحد المؤرخين ".. و ةن دستورها  ًا  قوامه العرو   )1(."اشتراك

ـــدين،  ــ ــــ ــــ م الخلفــاء الراشـــ م الجمهور "وحــدثــت أحــداث  وانتهى ح ، "الح
ـــها ملكها األول م ــ ــ ة يرأســـ الدولة األمو ة ممثلة  ة بن أبي وقامت مقامه الملك عاو

ة، وجدها األعلى أعطى لهذه الدولة هذا االسم  نتمي إلى أسرة  بني أم ان، و سف
، ووقع على هذه  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــمة من المدينة المنورة إلى دمشــ ــــ ــ ــ الجديد، وانتقلت العاصـــ
ــتكمال مهمة التحرر والوحدة في الوطن  ة العبء األكبر في اســــ ــمة العر ــ العاصــ

ة الك   بر الواحدة من المح إلى الخليج.العري، وٕاقامة الدولة العر
ين في مد  اســـمها الجديد، دولة األمو ة الواحدة،  واســـتمرت الدولة  العر
الفتح الذ تحق على أيد الخلفاء الراشـــدين إلى الشـــمال اإلفرقي حتى ســـاحل 
ـــأ  ـــ ــــ ــــ ة، فأنشـ حر مطاردة الروم في قواعدهم ال ة  األطلنطي، فقامت القوات العر

ــطوالً  ــــ ًا فهاجموا الروم  في قبرصالعرب أســــ ــتولوا عليها، وفي 649(  حر ــ ــ ــ ) واســ
ة فتح العرب أرواد ( ــــــنة التال ة الســ )، وفي األعوام التال ــور ـــــ ـــاحل السـ مقابل الســـــ

حر العري مع الروم في  655غزوا رودس، وفي عام  ــطول ال ـــ ــ ــ ك األســـ ـــت ــــ اشـــــ
، بر ، فألحقت بهم هزمة  ـــوار ـــهيرة بذات الســ ة الشــ ــي على  المعر الروم وقضـــ

ــ في ذلــك العهــد ..  ــ ــــ ــ ـــ ض المتوسـ حر األب عرف  ال ــان  مــا  حر الروم،  في 
ة ..  حيرة عر م  عد هذا النصر العظ ح    وأص

ـــل الفاتحون  ـــمال األفرقي، ووصـــ ــ ذا امتد الفتح  العري غرًا في الشـ وه
ــة، قرطــاجنــة  ــائر أطراف إفرق ــ ــ ــــ ـــــ ــا) ومنهــا إلى سـ العرب إلى برقــة وطرابلس(ليب

انت عاصمة الشمال األفرقي(تونس حال    .ًا) التي 
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ـــة بن نـــافع فبنى مـــدينـــة القيروان  ـــا عق ـــة في إفرق ـــان عـــامـــل معـــاو   و
ـــــمال األفرقي، 670(في تونس) (  ــــ ــ ــ ة في الشـ م) واتخذها قاعدة ألعماله الحر

مطاردة الروم في معارك متالحقة إلى أقصــى  طل العري الكبير  ومضــى هذا ال
ف ح : " اللهم أشـــهدك ان ال الغرب حتى اقتحم  صـــ رســـه أمواج األطلنطي، وهو 

ة   )1(مجاز، ولو وجدت مجازًا لجزت" طل عق ــــق ال وفي إحد هذه المعارك ســــ
ة، 683شــــهيدًا ( ـــيد عق را في الجزائر ، في القرة المعروفة اليوم سـ م) قرب  

  وقبره اليوم مزار ديني وقومي.
ـــهيد، تولى اإلمارة على ــ ــ ــــ طل الشـــ عد ال ـــان بن النعمان  و ــــ ــ ــ ة حســــ إفرق

االسطول  ة ضارة واستعان حسان  ين الروم وقائع حر الغساني وقامت  بينه و
ـــى على آخر  فلول الروم وأخرجهم من قرطاجنة ( ـــــ ــــ م) وانتهى 698العري فقضــ

ة على  ادة العر ــ ــ ــمال اإلفرقي إلى األبد  وعادت الســـــ ــ ــ ــ ــلطان الروم على الشـ ــــ ســـ
املة شاملة.   .المغرب العري 

ــطيني، والذ ولد في  ــ طل العري الفلســ ـــمال اإلفرقي ال وتولى أمور الشـــ
ــان مقره  ــة و ــمــال إفرق ــ ــ ــ ــ ـــ ــــطين، مقــاليــد األمور في شـ ــــ ــــ فلســ إحــد قر الخليــل 
ح  ضة الروم لتص ه يرجع الفضل  في االستيالء على طنجة من ق القيروان، وٕال

ـــرة على الخليج إلى طنجة على  ــــ ــــ صـ ة ممتدة من ال طل الدولة العر ، وال المح
عد فاتح األندلس. ما  ح ف   هو موسى بن نصير الذ أص

ـــدين،  ما لدولة الخلفاء الراشـ ـــرق العري شــــرفا عظ ان تحرر المشـ ما  و
ــة أن تم على يــديهــا تحرر  المغرب العري،  ــان مجــدًا أثيًال للــدولــة األمو فقــد 

ســـــ ـــعين عامًا، ت مها تســ ة التي امتد ح حت الدولة األمو ــ ــ ـــلطانها على وأصـ  ســ
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ــر ــ عد ثالثة عشــــ حدد  التحديد المثير، " الوطن العري الذ راح  من قرنًا، بذلك 
  المح إلى الخليج"..

انت  طانًا جديدًا، فقد  ة للشمال األفرقي است ن فتح  الدولة األمو ولم 
حر  ًا منذ القدم، من ال ـــــعب فيها عر ـــ ــ ــ ان الشــ ة منذ القدم، و هذه األرض عر

، إلى ساحل المح األطلنطي. األحمر ض المتوس حر األب   *على امتداد ال
ة التي  ــاللة العر ــ ـــافة إلى السـ اإلضــ ر  على وجه التحديد  وعلينا أن نذ
قيون  ــأها الفين ــ ــــ ـــــ ــر على مد أرعين قرنا، دولة قرطاجة التي أنشـ ـــ ــــ ــ ــ مت مصـ ح
ــع قبل ــــ ــــ ــ ــور(لبنان) في القرن التاسـ ــ ـــــ ــ  العرب في عهد الملكة ديدون أخت ملك صــ

الميالد، وامتد ســـلطانها في الشـــمال األفرقي أجمع ، ونشـــأ فيها قادة عظماء من 
قضــوا  ادوا أن  ا و ة الشــهيرة في قلب أورو ال، قادوا الحروب التارخ أمثال هاني

  على دولة روما نفسها..
ة و  طرة قرطاجة حتى شواطئ صقل ا، وفي المعاهدة اوقد وصلت س ان س

ا للرومان  509وما  وقرطاجة (الشهيرة التي عقدت بين ر  طال ق.م) خصصت إ
ة محايدة.والشواطئ اال قيت صقل ة لقرطاجة، و   )1(فرق

ـــر قـــد رحبوا  ـــ ــ ــ ــ ـــا في مصــ ـــذلـــك أن ننوه أن األق ـــال  غيـــب عن ال وال 
ـــبت بين  ــــ ندرة وغيرها من المواقع التي نشــ ــ ــ ة اإلســـــ الفاتحين العرب، وفي معر

ا عونًا ل ان األق   )2(لفاتحين العرب.العرب والروم، 
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ــــام يوم أزالوا عنهما  ن الفاتحون العرب غراء عن العراق والشـ ما لم  و
ونوا غراء في مصـــر والشـــمال األفرقي حينما  ذلك لم  م الرومان والفرس،  ح

م الرومان.   أطاحوا عنهما ح
ان  هذا الفتح  في المشرق والمغرب تحررًا للوطن ولألمة، وتوحيدًا  لقد 

ــان عــد دولــة الخلفــاء لك بر  ــة  ــام الــدولــة الواحــدة، أول دولــة عر هــا ممثًال في ق
  الراشدين.

ـــب في أوائل  ح أنه نشـ ــح ة دولة قتال واقتتال، وصــ ولم تكن الدولة األمو
ــبب الحرب بين عل ــ ــ ســ ة  ــدع في الجماعة العر ــــ ـــي هللا (ر  يعهدها أكبر تصــ ــ ضـــ

انت دعنه ة  ة .. ولكن هذه الدولة العر ـــــارة دفعت ) ومعاو ـــــ ــ ة حضـــ ولة تقدم
ــــواهد  ــ ــ ة وللعالم أجمع .. والشـــ ة إلى األمة العر ــ ــ ــــ النســـ عجلة التارخ إلى األمام 

ثيرة ..   على ذلك 
م، و ، في تعبير هــذا اليالعــدوان" ربــإزالــة آثــا" فقــد قــامــت هــذه الــدولــة أوالً 

ن، فجعلـــت اللغـــة  فـــاقتلعـــت معـــالم عـــدوان الفرس والروم مبتـــدئـــة بتعرـــب الـــدواو
ـــك النقود الع ــ ة في العراق، وجر ســ ـــام، والفهلو ة في الشــــ ان اللغة اليونان ة م ر

ـام   ـة متـداولـة حتى في الحجـاز من أ ــ ــ ــــ ــ ــ ـانـت النقود الفـارســ ـة، فقـد  ـاللغـة العر
ــان عبــد  ــة، و ــانــت متــداولــة في البالد العر ــذلــك فــإن نقود الروم  ــة، و الجــاهل

ة أول من ــرب ( الملك بن مروان أحد خلفاء بني أم ـــ ــ ــ ــ ة 659ضـ م) الدنانير الذهب
ح لهذه الدولة نظام نقد  هذا أصـــ ة من النوع العري الصـــرف، و والدراهم الفضـــ
ــه إلى الليرة ، إلى الــدينــار إلى  ـــرون نظــامــًا من الجن ــ ــــ ــــ واحــد، وللعرب اليوم عشـ

  الدرهم إلى غير ذلك...!!
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ــلطان األجنبي في الوطن ــ ــــ ــ ـــالح ما خره الســـ ــــ ــــ ًا، بإصــ  وقامت الدولة ثان
ـــــادت  ــ ــ ــن وجه، وشــــ ــ ــــ طها على أحســـــ العري، فقد قامت الدولة ببناء المدن وتخط
ساتينها وشوارعها  القصور،  وجعلت من دمش عاصمة رائعة لدولة متحضرة، ب

ــها، ــخرة في بيت المقدس  ومدارســ ة الصــ وتوجت ذلك ببناء المســــجد األقصــــى وق
ــــــ وهما من أروع روائع الفن العري في ــــ ــــجد األمو في دمشـ ــــ ــــة  والمســـ ــــ الهندســـ

  والزخرفة  والبناء.
ـــرائب  وقامت ة الضـــ ا تولي ج ــــرة، و اشــ م الضــــــرائب م الدولة ثالثا، بتنظ

ل أرجاء الدولة حسب قواعد مقررة ..   المختلفة في 
ان ه الوحدة األصــيلة، فقد بن" و ًا، تمل ق  يمال العرب للعرب" شــعارًا حق

مروان من خراج مصــر الحرم الشــرف في بيت المقدس، في عهد عبد الملك بن 
. وفي  هذا العهد أنشــئت دائرة جديدة، بيت  ع ســنوات .. وهذا مثال واحد فق لســ

ــاإلمـــا ـ ـــه  ـــــ ــ ــ س، وهي أشـــــ ــالقراط ـــة نـ ــدول ـــة تتولى حف وثـــائ الـ ــة للـــدول ة العـــامـ
  ومراسالتها..

قواته  ش،  ـــاء الج عًا: بإنشـــ حرة على أفضــــــل وقامت الدولة را البرة وال
م، حا تنظ نا وتســـل ش في  تمو لغ عدد الج ان و ، و ــتين ألف جند هذا العهد سـ

ال"" شمل عطاء الع   .)1(عطاؤهم السنو (راتبهم) ستين مليون درهم وهو 
ــة، فهي التي حفظــت مقومــات  حف  اللغــة العر عــًا  وقــامــت الــدولــة را
ات .. ففي هذا العهد وضــــع العلماء  ة في غمار ما حل بها من تحد األمة العر

ــــرف وا ـــعت عالمات اإلالصــــ ــــ ما وضـ  عجام في الخ العري للتمييز بينلنحو، 
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ـة مز  ـة ح قيـت اللغـة العر هـذا  عـد لغـة العلم دالحروف، و مـا  ح ف ــ ــ ــــ ــ ــ هرة، لتصــ
  والعرفان على مد قرون وقرون..

ـــماحة  ــ ة واالعتماد على الســ ـــًا، بإطالق الحرة الدين وقامت الدولة خامســــ
ــالمواطنين، فقــد  ــل في عالقــات  الــدولــة  ــان المنزلــة  لقي أهــل الــذمــة أبنــاء األد

الفعل  طة  ة  مرت ــائ ة القضــــ ة والجنائ اهم في األمور المدن ـــا انت قضـــ ة، و رعا
  )2(برؤسائهم الروحيين.

ـــــة وأطلقت  ــ رة، ففي عهدها ظهرت المدرسـ ــًا، الحرة الف ــ ــــادســــ ــ الدولة ســ
حرة اإلراد ــحابها على العقل دون النقل و ــ ــ ة التي اعتمد أصــ ــف ــ ــان الفلســــ ــــ ة لإلنســ

ان م ) وهي تهدف 748المتوفى ســنة صــل بن عطاء (اؤســس  هذه المدرســة و و
م العقل دون سواه..   إلى تح

ة  عًا، الحوار الحر حتى في أخطر األمور العقائد ــا ــــ ــ ــرت الدولة ســ ــ ــــ ســ و
ـــلمين في  ــــقي حوارا مع علماء المســ س يوحنا الدمشـ ففي ظل هذه الدولة عقد القد

ة  عض هذه الندوات د المســالســيموضــوع الوه انت  شــرة، و ح وحرة اإلرادة ال
ًا في موضوع هذا الحوار،  تا س يوحنا  فة نفسه، وألف القد تعقد في حضرة الخل

ا  تا   )1(خر إلرشاد النصار في مجادالتهم المسلمين.آما وضع 
ة، ذا، استطاعت الفتوحات العر تحرر الوطن العري من االحتالل  وه

ــة األجنبي، وأن  ــة واحــدة مترام ــة متمثلــة في دولــة عر ــه الوحــدة العر تعيــد إل
ا .. ا إلى غرب إفرق   األطراف، تمتد من غرب آس
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ة المعاص ال العر رو التارخ لألج ان لهذه الدولة ملك واحدو  ،رة أنه 
ش  ة حضارة تع ة عر ش واحد وتشرع واحد، ونظام واحد، وفي إطار قوم وج

ل أخوة ومساواة. فيها األمة    طوائفها وعقائدها 
ما عبر عنها مؤرخ  ــأت تلك الدولة الواحدة،  ــ ــ انت الفتوحات التي أنشــ و
ه الشرق األدنى مجده  ًا استرد  اس ًا وس ًا  اجتماع ي" انقال نصراني لبناني أمر
عد ألف  بوته  ــــرق إلى النهوض من  الشــ ًا  ـــالم مهي ــ ـــامي الغابر، وجاء اإلسـ ــ السـ

  فيها سطوة الغرب". سنة اجتاحته
ـــال مشــــــرق حت فصـــ ــ ــ ة وأصــ ــول التارخ ولقد زالت الدولة األمو ــ ا من فصــ

ــت لنــا نموذجــالعري المجيــد ــة، ولكنهــا تر ــة الوحــدو ــا للــدولــة العر ــاق ش ا  ، تع
لها نعمت في  ة، و ات لغو ة، وأقل ــــرة وطوائف مذهب تحت أعالمها فئات عنصــ

ــاواة والمواطن ــــ العدل والمســــ ة أمثلة رائعة ظل الوحدة  ــيرة معاو ــ ــ ة الكاملة..وفي ســــ
  على أصالة الوحدة في دولة الوحدة.

انت  لب، و ـــورة من قبيلة  ــ ة ســــ ة عر ـــــون زوجة معاو ســــ انت م فقد 
ة واليها ينسب الرواة البيتين الشهيرن:  عاق ة على مذهب ال   نصران

اءة وتقر عيني س ع     ول
س الشفوف أحب إليّ      من ل

يت تخف األ هو     راح ف
  من قصر منيف حب اليأ  

ة يتولى شئون بيت  ان منصور بن سرجون، من أسرة سورة نصران و
ش. ادة الج عد ق ة المال في اإلسالم أهم الوظائف  انت وال   المال، و
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ما  ة وقد واله ف ـــراني العري الطبيب الخاص لمعاو ــ ان ابن اثال النصــ و
  عد على خراج  حمص ..
ان األخطل ال شــاعر النصــراني الشــهير من بني تغلب، شــاعر الدولة، و

فة والصليب يتدلى على صدره، ولحيته تقطر خمرًا .. ان يدخل على الخل   و
ما  ـــب الخالف ف ــ ـــــ لما نشــ ة والموارنة  عاق ـــي بين ال ـــــ قضــــ ة  ان معاو و
مة والموعظة  العدل والح ـــي  ــــ ــ ــ ثيرًا ما قضـــ ــب الخالف و ــــ ــــ ــ ــ ثيرًا ما نشـ بينهم و

  الحسنة.
ر أ ــار في منطقة وذ ــ ـــة للنصـــ ســــ ن ة بنى  حد مؤرخي اليونان أن معاو

  الرها (اورفا) وهي مدينة بين  النهرن.
انت  ين في العراق، فقد  ــــر أحد والة  األمو وفعل مثل  ذلك خالد القســ

سة تتعبد فيها برا بها واحتراما لدينها. ن ة فبنى لها    )1(أمه نصران
قف اليوم ـــا  ثير ممــ ثير و ــك  ــــات وغير ذلـــ ـ ـــا أن األقل ــــاطعــ ، دليال قـ

ش معنــا في الوطن العري، هي جزء ال  ــة التي تع ــة واللغو ـــرــة والــدين ــ ــ ــــ العنصـــ
ة وأن دولة  ة العر ــار والثقافي للقوم ــ ــ ــ ــــ المعنى الحضـــ ة  يتجزأ من األمة العر
ة وال  ـــب ــــ ــــ ــ ع أبنائها ، من غير تمييز وال تفر فال عصـ ة هي لجم الوحدة العر

ة وال عنصرة   .طائف
ة صــادقة للرســول العري  ة الواحدة، رؤ انت تلك الدولة العر عد فقد  و

ه وهم  ـــحا ــ ًا، فجندًا اجناديجند الناس ال يزالون في المدينة المنورة "حين قال ألصـ
المغرب". المشرق، وجندًا  العراق، وجندًا  من وجندا  ال   الشام، وجندًا 
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ـــــادقة حقًا، ما أجلها وما أعظم ــــ ـــــ ة صـ ها، ولم يب على الجيل وٕانها رؤ
قها ..  م دولة الوحدة، ومن جديد، وأن يجاهد لتحق ق ــــاعد والوافد، إال أن  ــــ ــــ الصـــ

ستشهد من أجلها.   وٕاذا دعا األمر، أن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-130-  

  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  
  
  
  
  



  

-131-  

  

ة ..                        الوحدة العر
غد                          ادمن دمش إلى 

  
ع عام  م وقع انقالب دمو خطير في الوطن العري، ولكن 750في ر

ـــــمار  ــ ــ ــالتها في مضـــــ ــ ــــ ــــ ة في طرقها تؤد رســ ــ ــ ـــــ قيت ماضـــــ ة  دولة الوحدة العر
ة  ًا من الثقافة العالم ة ثراء ســـخ الحضـــارة والتقدم، وتضـــيف إلى المعرفة اإلنســـان

ادين العلوم والفنون.   في مختلف م
ــان هــذا االنقالب الر  ــو ة، لتقوم مقــامهــا الــدولــة هيــب على الــدولــة األمو

ة ـــــ اســـ ــرتين عريتين عرقتين، الع ـــ م، بين أســـ ــراع رهيب عنيد على الح ــــ ، في صــ
ـــهر معدودات لتكمل  ــــ قي لها اشـ مت الوطن العري فترة  ة وقد ح ــرة األمو ــــ األســ
حفزها النســب والحســب  ملؤها الحقد والحســد، و ة  اســ التســعين عاما، واألســرة الع

ة  إلى رون في بني أم اس، و ــم بني الع ــ ــ ــــــلطة، وٕاقامة دولة تحمل اســــ انتزاع الســــ
  غاصبين ومعتدين.

االنقالب مبتدئين  ة  ــ ــ اســ اع الدعوة الع عد تهيئة وتعبئة وتدبير، قام ات و
ين ،وزحفت القوات الثائرة على  ــمة األمو ــ ــ ــ عاصــ ــ ــلمت دمشــــ ـــ ـــتســـ ــ العراق ثم اســـ

ة غداء في فلسطين وهناك دعا قائد االنقالب ثمانين  ين إلى مأد رجًال من األمو
ــرب  ة أمر أن تضــ قرة من قر فلســــطين تقع على نهر العوجا، وفي أثناء المأد
ســ وهم بين ميت ومحتضــر، وجلس  عًا، ثم طرحت عليهم ال رؤوســهم فقتلوا جم
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ه للطعام، ــــح ــ ـــيئًا ما وقع. وتعقبت القائد وصـ ــ أن شــ ع، و ـــــ ع من شــ ـــــ القوات  وشــ
ــير  الثائرة آخر خلفاء ـــة بوصــ سـ ن ه وهو خارج من  ض عل ة الهارب، فق بني أم

م الدعوة  من أعمال مصــر، وقتل لســاعته، وأرســل رأســه وشــارات الخالفة إلى زع
ــ ــ س بردة النبي (صــ اس، فل ة، أبي الع اســــــ ــلمالع ه وســــ عه الناس لى هللا عل ا ) و

ة الجمعة " على ـــفاالخالفة، وقال في خط ـــ ه لقب الســـ ــفاح" ولح  ــ ح إلى أنا الســـــ
  يومنا هذا.

صــف صــنوف اإلرهاب التي وقعت في  ولقد ضــج التارخ العري، وهو 
ـــــلب جثثهم وٕاحراقها،  ــــ ين وصـ ش قبور األمو ة الخطيرة، وما فيها من ن تلك الحق
ــأمثــال هــذه  ــعر لــه الــديــدان قبــل األبــدان، والتــارخ مليء  ـــــ ــــ ــ وغير ذلــك ممــا تقشـ

شع، وقعت في أمم  عدنا.األحداث، بل وأشنع منها وأ   أخر قبلنا و
ات وصـــراعا شـــه اليوم شـــهدنا انقال على  توفي القرن العشـــرن الذ نع

ين،  أبناء عمومتهم األمو ــيون  ــ ــ اسـ ــناعة عما فعله الع ــ ــ ـــاعة وشـ ــ شــ م ال تقل  الح
ل هؤالء وأولئك ينحدرون من قرش..   ف

ــرة، بين  ــــ ــهد جيلنا أهواال من الدماء والدمار في الحروب المعاصــ ــ ــ وقد شــ
ــهدنا أخيرًا التقتيل ورا ا ــــ ــ ــ ة، وشـ ة والجنو ــمال ــ ــ ــ ة، وفيتنام الشـــ ة والجنو ــمال ــــ ــ ــ لشـ

ع بين ال ــراع على توالترو ــ ل ذلك في صــ شــــــة،  ــــة والح شــ ــيلي، والح ـــيلي والتشــــ شـــ
هذا ف م، و ة من الدماء حتى االح ة أنها عبرت في بر ــير الوحدة العر ضــ نه ال 

اسيين.   وصلت إلى أيد الع
ائناً  ان أمر هذه و ة في األمة الواحدة، وعلى أرض  ما  الحرب الداخل

، وهي أن  قة الكبر ة على الحق ــت األحداث في النها ــ ــ ــ ــ ــــ الوطن الواحد، فقد رسـ
ة الواحدة، التي  ة في طرقها، وأن الدولة العر قيت ماضــ ة  مســيرة الوحدة العر
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ين، قــد انتقلــت اآلن إلى  عــدهم األمو ـــدين، ومن  ــ ــ ــ ــــ بــدأت في عهــد الخلفــاء الراشــ
قيت دولة الوحدة قائمة  ، و ة أخر ة محل أســرة عر اســيين، فحلت أســرة عر الع
ـــة قرون  ـــامدة أمام األحداث في الداخل والخارج على مد خمســـ ـــة .. صـــ ناهضـــ

ة أعوام (   م).1258 – 750وثمان
ــاس، حتى راحــت دولــة الوحــدة تــدفع  ــتتــب األمر لبني الع ــــ ــ ــ ومــا أن اســــ

ـــمار البناء  ــــ ــ اة للوطن المجتمع العري إلى مضــ ــــتو الح ــــ ــ ـــاء، ورفع مسـ ــــ واإلنشــــ
ه الدولة أن وضع المنصور ثاني الخلفاء الحجر  ان أول ما قامت  والمواطن، و
ين  غداد لتكون العاصـمة الجديدة، فقد اسـتوفت دمشـ عاصـمة األمو األسـاسـي ل
فارق واحد هو أن  حظها من االزدهار والعمران .. ومضــــت الوحدة في ســــبيلها، 

  تقلت من بلد عري، إلى بلد عري.العاصمة قد ان
ـــــره  أســ ـــــاملة للوطن العري  دأت تعبئة شــ ـــاءو ـــمة الجديدة،  النشــــ العاصــــ

اتها  ــف ـــ ـــتشــ ـــاجدها ومســــ ــ ـــــورها ومســ ـــــوارها وقصــ أبوابها وأســ ـــــامخة  غداد شــ فقامت 
ــل، على أيد مئة ألف  عد أرعة أعوام من الجهد المتصـــ ـــها وحماماتها،  ومدارســ

افة أرجاء الوطن العري، وأموا ل  من المهندســـين والصـــناع والعمال جمعوا من 
غداد  حت  ــ ــ ة مليون درهم من خراج الوطن العري .. وأصـ ـــما وفيرة قارت خمســ
ع لوال أنها  غداد أن يتحق لها ذلك المقام الرف ــرها .. وأنى ل ــــ أسـ ا  ــــمة الدن ــ عاصـ

  عاصمة الوحدة على الوطن الواحد واألمة الواحدة .. 
ــــر العالم، وال والواقع أنه لوال الو  ــ ــ ــحرها الذ أســــ ــ ــ ــــ ســ غداد  انت  حدة ما 

أساطيرها في  ة، وال  ة اإلنسان  اللف ليلة وليلة التي احضارتها التي أثرت المدن
ان.. ل زمان وم   تزال تبهر القارئين في 
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غداد مدينة أخر من مئات المدن المغمورة  وحقًا إنه لوال الوحدة، لكانت 
عرف ساكنوها تارخها.   ال 

ـــيد و  ــــ ــ ــ ـــــعها إال أن تشـــ ــــ ســـــ ة المعروفة بتحفظها واتزانها لم  دائرة المعارف البرطان
انت موئًال  ـــالم " وأنها  ـــمها وهو " دار الســـــ ــ اســـ انت حقًا جديرة   أنها "  غداد  ب
زا  ـــتنيرة مما جعلها مر ــ ــ ــ ــدوا خدمات جلى للعمل في خالفة مســـ ـــ ــــ للعلماء ممن أســـ

م ـــالم  ه اإلسـ ان ف ـــالمي في وقت  ة في الغرب"للعالم اإلسـ وهذا  )1(ثل أرفع مدن
ة إنم اســـــ غداد والدولة الع ة في ظل إهو نتاج  االمقام المرموق ل بداع األمة العر

  الدولة الواحدة.
ن رمزًا للوحدة في    والمنصــور الذ بنى هذه العاصــمة األســطورة، لم 

ان رمزًا للوحدة في مولده، ذلك  ــاحرة فحســـب ، ولكنه  ــمته السـ ن أمه أبناء عاصـ
ضاف إلى حشد  )2(انت من البرر عاصمته ومولده مثال آخر  ان المنصور  ف

ــــرق  ــ لها دليال على الوحدة  في الوطن العري من المشــ ض  بير من األمثلة تن
  إلى المغرب.

ــة أعظم إنجــازات أوالواقع    ـــــ ــ ــ ـــ ــاســ ن المواطن  العري يجــد في الـدولـة الع
ـاهـا، ذلـك ان وحـدة ـة ومزا ـة هي  الوحـدة العر القـدرات والثروات والطـاقـات العر

انتها المرموقة وجعلت بين يديها مقومات التقدم  ـــــفت على الدولة م ــ ــ ــــ التي أضـ
اب الحضارة.اهدواألز  ل أس   ر، وضمنت لها 

قول    مـا  ـــع الميالد  ــ ــ ــــ ـة، أطـل القرن التـاســـ ففي مجـال العالقـات الـدول
ة يتقاســم ة العالم اســ الزعامة الســ في الغرب، ها اثنان: شــارلمان المؤرخون، فإذا 

                                                           

ة (1)    .934ص  ، 2مجلد ،دائرة المعارف البرطان
ي (2)  عقو خ ال   .  436، ص 3، جتار
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ان أقو  س من شـــك في أن الرشـــيد  اســـي) في الشـــرق، ول وهارون الرشـــيد (الع
ــارلمان  ــيد وشــــ ــ ـــيء من المقارنة يبدو أن الرشــ انا االثنين وأرفعهما ثقافة. وفي شـــ

ا  ـــوفيتي وأمر مثل االتحاد الســــ ما  ــــطى،  ــ ــــــور الوسـ مثالن العمالقين في العصـ
  الحديث.العمالقين في العصر 

ة، وهي أن العمالقين في العصــور الوســطى، الرشــيد وشــارلمان،  وثمة مقارنة ثان
ــا نظــامين   ــا وأمر ـــــ ــ ــ ــــ مــا تمثــل روسـ قومــان على دولتين اتحــاديتين تمــامــًا  ــانــا 

  اتحاديين في عصرنا الحديث.
ا ترجع في المقام أوهناك مقارنة ثالثة وهي  ـــــ ــ ــ ــــ ا وروسـ ن "عظمة" أمر

ــــيد  األول إلى طاقاتهما ــ ـــ ــ انت عظمة الرشــ ما  ، تمامًا  الموحدة في نظام اتحاد
 الذ جعل المشرق تحت سلطان الرشيد، و وشارلمان منبثقتين من النظام الوحد

المغرب تحت ســــلطان شــــارلمان، ولوال هذا النظام االتحاد للدولتين العمالقتين و 
ـــر الحديث، لكان ـــــطى، وللدولتين العمالقتين في العصـــ ــور الوسـ ــ هؤالء  في العصــ

أ بهم أحد، وال دور  ع العمالقة األرعة "أقزامًا" بين األقزام الكثيرة في التارخ، ال 
  لهم في ميدان الحضارة والعرفان.

ــــى  ــرق إلى أقصـــ الشـــــ ــلت  ــ ة في عزلة، فقد اتصـــ ــ ــ اســـ ولم تكن الدولة الع
ــــــين،  ة والصـ ة وتجارة بين دولة الوحدة العر ــ ــ اســـ ـــــ ــرق، وقامت عالقات ســ ـــ الشــ

ــــيين، وجد الخلفاء وحينما و  اســ ــور، وهو ثاني الخلفاء الع ــ ـــــع أبو جعفر المنصــ ضـ
ــع  ــ ـــ غداد قال "هذا موضـ ــاس ل ـــ ــ عده، حجر األسـ موا  ـــة والثالثين الذين ح ــــ الخمسـ

ين الصين شيء . س بيننا و ر صالح، هذه دجلة ل   )1(معس

                                                           

ة  (1)  خ العرب ،رت فيذاستنادا إلى مصادر تارخ تور حتي ص  ،تار   .421،422للد
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الم المنصور، فقد نشأت عالقات تجارة واسعة مع الصين،    وقد صح 
ــخاصــــة في تجارة ال صــ ـــتورد التجار العرب الحرر من الصــــين ل روه دحرر، واسـ

أغلى وأنفس صناعة في ذلك الزمن، وقد أشتهر الطر الذ سلكه  إلى الغرب 
م". طر الحرر العظ   التجار العرب إلى الصين "

رت    ـــــين، وذ ــ ــ ــــ ـة والصـ ـــفـارات بين دولـة الوحـدة العر ــ ــــ ــ ــ ـادل السـ ثم بـدأ ت
ة التي تعود إل ان المدونات الصين فة  األول  اس الخل ا الع ى ذلك العصر أن أ

ا" و  ة "أبو لو الصين عرف "ألون".أعرف  ان    ن الرشيد 
ــانــت على حــدودهــا    ــة فقــد  ـــــاف ــــ ــ ــ ــة هــادئــة صـــ ــام الــدولــة العر ولم تكن أ

ان  ة، و ة طامعة، وهي دولة بيزنطة وعاصــمتها القســطنطين ة دولة معاد الشــمال
ـــميهم م ن، الـــذين و البيزنطي ــ ــــ ــــ حقــــدسـ نهم ان على العرب و ؤرخو العرب "الروم" 

ــــمة الكبر عند نهر  ــ ــ ة الحاســ ــــام وهزموهم في المعر ــــ ار الشــ أخرجوا الروم من د
ة بين العرب والروم، ثم انتقل األمر  اليرموك.. وشهد العهد األمو غزوات متتال
ًال، وعرفت في التارخ ــراع بين الجانبين زمنا طو ــ ـــتمر الصــ ــ ــــيين، واسـ اســ  إلى الع

ل عام.  تالعري غزوا ة في  ـــم حت موســـ ـــيف حتى أصــــــ ع والصـــ ـــتاء والر الشـــ
ــــه ( ــ ـــيد نفســ ـــ انت أهم الغزوات هي التي قادها هارون الرشــ ان يومئذ 872و م) و

ــارف  ــ ــــ ــ ـــفور حتى مشـ ــ ـــ ــ ـــي البوسـ ــــ ة إلى مضــــ ـــــلت القوات العر ــــ ًا للعهد، ووصــ ول
طلبوا الصلح وف شرو مذلة، وفي أعق ة واضطر الروم أن  اب هذا القسطنطين

اسم "الرشيد"، جزاء وفاقا لحسن بالئه وجهاده في  عرف هارون  ح  النصر، أص
ة أعدائها. سر شو ة و ادة الدولة العر   توطيد س
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ة، أما في المجال    ة في عالقاتها الخارج ــأن الدولة العر ــــ ــ ــ ان ذلك شـــــ
ع مجاالت ال ة في جم اة الداخلي فقد نعم الوطن والمواطن بثمار الوحدة العر ح

  العامة.
ــــاس    ــ ــ ــ ــــ انت تقوم على أسـ انت النعمة الكبر أن هذه الدولة الواحدة  و

ة في  ع في معظم الدول الواحدة واالتحاد ــعة، وهو النظام المت ــــ ــــ زة الواســـ الالمر
ات إدارة، وعلى رأس  ان الوطن العري مقســــما إلى وال العصــــر الحديث.. فقد 

ـــعةتل مقاطعة منها أمير يتم ــ ــــلطة واســـ ســــ تم  ع  ة، و ــئون المحل ـــ في دائرة  الشـــ
ـــلطة األمير  ــــ ــــ ــ انت سـ فة، و موافقة الخل تعيينه من قبل الوزر األول في الدولة 
ـــئون  ــــ ة الخراج وحف األمن، وشـ ا ـــاة وج ـــ ـــيب القضــ ــــ ش وتنصـ ـــمل أمور الج ــــ تشـ
ة، وما زاد عن الحاجة  ــئونها المحل ــــ ان إيراد المقاطعة ينف على شـ ـــرطة، و الشــــ

غديرسل إلى بيت المال  ة الدولة العامة )1(دافي  ح جزءا من "ميزان ص   ."و
ـــهـا اليوم    ــــ ــــ ـات، هي التي تقوم على أرضـــ ـانـت هـذه المقـاطعـات والوال و

ـــــحراء  انت صــ ات، و ة" أكبر الوال ة "إفرق انت وال ة.. فقد  ــــرون دولة عر ــ عشـ
انت مصــر ا وتونس والجزائر.. و ة مســتقلة ليب ا، وفيها اليوم ثالث دول عر  ليب
ــورا المقاطعة الثالثة وفيها اليوم ثالث دول:  ــ ــ ــــ انت ســــ ة.. و هي المقاطعة الثان

ــورة، والجمهور ــــ ــــ ة السـ ة والجمهورة العر ــــم ـــــ ة الهاشــ ة،  ةالمملكة األردن اللبنان
ة،  ي للجزرة العر ع الجزء الجنو عة وتشـــمل جم من هي المقاطعة الرا انت ال و

مق من الـــد ـــة ال منوفيهـــا اليوم جمهور ـــة ال ـــة وجمهور ــاطعـــة  ،راط ــانـــت المقـ ـ و
ــــمولة  ــــ ة، وهي اليوم مشـــ ــ الجزرة العر ــ ـــــ مامة وأواســ ــــة هي الحجاز وال ــــ الخامســـ
حرن وعمان  ــــة هي ال ــ ــ ـــادســـ ــ ــــ انت المقاطعة الســ ة، و ـــعود ــــ ة الســــ المملكة العر

                                                           
)1(  ، ةالماورد ام السلطان عدها. 47، صاألح  وما 
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حرن ودولة  ت وعمان وقطر وال صـــرة، وفيها اليوم ســـت دول الكو وعاصـــمتها ال
عة هي الاإلمارات المتحد ـــا ــ ــ ــة، والمقاطعة السـ ــ غداد، ســــ ـــمتها  ــــ واد "العراق" وعاصـ

ــل.. وأجزاء من هذه المقاطعة  ــ ــمتها الموصــ ــ والمقاطعة الثامنة هي الجزرة وعاصــ
ة، وأجزاء أخر في الجمهورة السورة!!   تقع اليوم في الجمهورة العراق
حدودها  ة العشرون أو معظمها على األصح،  ذلك تكون الدول العر ها و وملو

ـــائها ووزرائه ــــ ة واحدة،  ا هي المقاطعات الثمانيورؤســـ التي تتألف منها دول عر
زة الواسعة. قوم على أساس الالمر م فيها  غداد، ونظام الح   عاصمتها 

ـــت ثروة  للوطن أجمع،  ـــان ــا،  لهـ ـــاطعـــات  عي أن ثروة هـــذه المق وطب
ة ــــر لنا الكلمة التارخ فســـ ــهيرة التي نط بها  وللمواطنين أجمعين. وهذا ما  ــ الشـــ

غداد،  ة تمر فوق ســــماء  ــيد، وهو ينظر إلى ســــحا فة هارون الرشــ قال لها: فالخل
أتينا ـــوف  ــــئت فإن خراجك ســـــ ة وزارة  .اهطلي حيث شــــ مثا ان  وديوان الخراج: 

ل مقاطعاتها من المح إلى الخل ة للدولة  انت المال يج.. ومن هذا الخراج 
ش وتبنتدفع " ك  ىأرزاق الج ات والمدارس وتعبد الطرق والس المساجد والمستشف
  )1(الجسور وسائر المراف العامة في البالد" أوتنش

ائن في الوطن العري، فإن  ان وما هو  وال حاجة إلى المقارنة بين ما 
ة نفسها، وٕاذا قدمت من  ام تحتكر للدولة العر ة في هذه األ ل "دولة" عر ثروة 

ــيئًا لدولة ع المواطن العري  مالها شــ ســــتط ة. و ة أخر فهو مســــاعدة إنســــان عر
انت  ــطى  ــ ــ ـــور الوسـ ــ ــه اليوم أن ثروة العرب في العصــ ــ ــ ـــر أن يدرك لنفسـ ــ المعاصــ
الم  ـــعار الذ يردد اليوم "بترول العرب للعرب"  ــعار.. والشـــ ــ للعرب، من غير شــ

  جميل.. ولكن مضمونه هزل وذليل.
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، إحصـــاءا وقد خلف التارخ، للمواطن العري المع ر اصـــر، للعبرة والذ
زةت ع ة المر انت تتجمع في "وزارة المال غداد .. فقد ن الواردات التي  " في 

غداد م حمل إلى  ة  نان  مليون درهم .. ومن  28السواد (جزء من العراق) قرا
ــــر  ــطين  24مصـــ ــ ــورا وفلســـ ـــ مليون درهم .. وفي تقرر  15مليون درهم، ومن ســ

ـــواد (جزء من العراق).. ال تآخر بلغت واردا ـــ ــــر  130ســ مليون درهم، ومن مصــــ
ـــور 37 ــ ــطين وسـ ــتثني  )1(مليون درهم 29 امليون درهم، ومن فلســــ وعلينا  أن نســــ

ــانــت  ــانــت ترد على بيــت المــال، و ــة التي  ع هــذه األرقــام الغالت العين من جم
ماليين الماليين.   أثمانها تقدر 

ــــار فقد تجا رداتاأما مجموع الو  ــــ ل األمصـ مليون درهم،  380وزت من 
اطيينف  ـــد في "االحت ــــ اقي يرصـــ ، وال ر منها ما ينف " في ديوان الخراج، فقد ذ

ــيد  ــ ـــ ــ ــ فة هارون الرشـــ ن في بيت المال ما يزد النا المؤرخون أنه حين مات الخل
  )2(ة مليون درهم.ئعلى ستما

ظروف   والمواطن العري، حي ــطى  ــــ ــــ ـــور الوســــ ـــ ــــ قـــارن ظروف العصــــ
انت العصـــــر الحاضـــــر،  ة الواحدة التي  ع أن يجزم أن ثروة الدولة العر ــتط ــ سـ

ماليين بل ب ماليين الدراهم، تقدر اليوم  ـــى  ــ ــ ــــ الجنيهات والدوالرات.  نالييبتحصـــ
ــانــت للــدولــة الواحــدة.. تنفقهــا على األمــ  ةواألهم  األهم أن تلــك الثروة العظمى 

غداد وحدها أو في الع ــــواهد الواحدة وفي الوطن الواحد.. ال في  راق وحده.. والشــ
ثيرة.. ة على ذلك    التارخ
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س  ــو ـــاء قناة الســـ ر في إنشــ ان ف ـــيد  ــواهد أن هارون الرشــ ومن هذه الشـــ
ألف ســنة س) و ، ولكن ظروفا قد حالت )3(قبل فاتحها الفرنســي الحديث (د لســ

ـــيين لوفرت على األمة  دون تحقي اســ ــــر الع ة، ولو أنها تمت في عصـ هذه الرغ
ثير  ـــة  ًا من األزمـــات التي واجهتهـــا، وفي مقـــدمتهـــا االعتـــداء الثالثي على العر

  .1956مصر في عام 
ة قد أنفقت أمو مو  ـــــ اســ ـــواهد، أن الدولة الع ــ ة من ان الشــ ـــــ ــاء شــ ًال إلنشـــــ

ــ ــ ع أمصــــ غداد بجم ة االطرق تر  ــ ــ ك، منها ســــ ــ ــ الســــ انت تعرف  ر الدولة، و
ة غداد من ناح ة أخر رطت  ـــــ ــل، وســـ ــــ الموصــ غداد  ـــــمال الغري  رطت  الشـــ

ة ثالثة للحجيج  ار والرقة، وس بدمش وسواها من المدن السورة عن طر األن
صرة، ومنها على الطر إلى الحجاز.. ة عن طر الكوفة وال غداد إلى م  من 

سـيرًا على  تالدولة خانا توعلى الطر أنشـأ ار ت ثيرًا من األ وفنادق، وحفرت 
ــة ا لغ من عنــا ــالطرق العــامــة أنهــا جعلــالحجــاج.. و ز البرــد في م تلــدولــة  ر

غداد لوائح تدل على ــ ب ــ ك" التي تخترق أمصـــ ــ ـــ ان المحطات ا"الســ ر الدولة مع ب
مــا  ـــتعينون بهــذه اللوائح،  ــــ ـــــ ســ ــان رجــال الــدولــة والتجــار والحجــاج  عــاد.. و واأل

عد  ما  حت ف ـــــ ــ ــ ــــ ولم تكن  رجعًا موثوقًا للكثير من المؤرخين والجغرافيين..مأصـ
ــم  ــــ انت مراكز البرد في عواصـ ـــمة، بل  ــ غداد العاصــ ــــرة على  ــ خدمة البرد قاصـ

  )1(.األمصار المختلفة
قة لم  ـــا ــ ة سـ ـــــ اسـ ــائي، فقد أحدثت الدولة الع ــ ـــــعيد النظام القضــ وعلى صـ

عد قرون، فقد استحدثت منصب قاضي القضاة في ظت هر في الدول األخر إال 
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ان أول من تول ــب هو ال ىغداد، و ــ ــ ـــف، هذا المنصــ ــ ــ ــهير أبو يوسـ ـــ ـــــي الشـــ قاضـــ
ح قاضي القضاة  عين القضاة وأص عينهم هو الذ  ان  عد أن  في األمصار، 

ان للقاضــي راتب عال يزده حصــانة وعفة، حتى أنه بلغ  الوالة في األمصــار، و
مصــر أرعة آالف درهم شــهراً  ان يتقاضــاه القاضــي  وهو راتب ضــخم ال  )2(ما 

ا ـــاة في هذه األ ـــ ــــ ـــاه القضـ ــــ ة الواحدة قد منحت يتقاضــــ هذا تكون الدولة العر م. و
ع الوطن العري، وهذا ما ال تتمتع  ــانة، ووحدة، في جم ــتقالال وحصـــ ــاة اســـ القضـــ

ة العشرن. ومات العر ة المعاصرة تحت الح   ه األمة العر
ـــه ــ ـــــ ة دائرة هامة يرأســــ ان في هذه الدولة الوحدو ــاحب البرد  او ـــــ ــــ ــ "صــ

ـه الر  ـار" وذلك هو لق قـابل "دوائر المخـابرات" في الدول واألخ ـــــمي وهو ما  ــــ ــ ــ سـ
عن ان  ة المعاصــــرة، و ع  ىالعر حث عن ســــلوك الموظفين وأعمالهم في جم ال

عتمد في هذا المجال على التجار  ان  ـــه.. و األمصـــــار وفي مقدمتهم الوالي نفســ
ـــن، لمعرف ــ ــــــاء الطاعنات في الســ ـــافرن، وعلى النسـ ل ما يهم  ةوالداللين  والمســــ

ار العدو في الخارج الد ـــــون أخ ــســ ــ ــــاء يتجســـ ان المئات من الرجال والنســـ ولة.. و
اء وأهل الرحلة واألســفار. رن في ز التجار واألط  وخاصــة في بالد الروم، متن

ـــرن  ـــــ ــــ ـــة العشــ ـــاحـــث أو المخـــابرات، نجـــد اليوم أن الـــدول العر وفي مجـــال الم
ــالقــدر األدنى  مــا بينهــا  ــادل المعلومــات ف ــة تت ــانــت الــدولــة الوحــدو على حين 

بر تحت تصرف الدولة الواحدة. زة  ة تملك دائرة مر ة الوحدو اس   الع
ة  ــ اســـ ة في إطارها الثقافي بوتمتاز الدولة الع ــعت الوحدة العر إنها وضـــ

ة  ال ـــر غير م ــ ــ ــــ ــ عيدة عن التمييز العنصـ ة عندها  انت العرو ، ف ــــــار ــــ ــ الحضـــ
ة في الدولة  األصــــول..صــــفاء الدماء أو عراقة األنســــاب أو نقاء  ــة البرام وقصــ
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ـــاهد على ذلك ــ ة، شــ ــ ــ اســـ ة إ و  ،الع ثير من المؤرخين من هذه الزاو عالجها  ن لم 
..  

لــ ـــنين طو ــ ــ ــ ـــ ــة تولوا الوزارة لســ ـــور،  ةوالبرام ــــ ــ ــ في عهــد الخلفــاء: المنصـــ
رمك  ًا، و ع ا شـــــ ان جدهم خالد بن برمك فارســـــ ، والرشـــــيد. و ، والهاد والمهد

ـــــادن المعب ــــمة معناها ســـــ ــــ فة والد خالد في بلخ.. عاصــ انت تلك وظ ، و د البوذ
ة خر    سان.اوال

م  انوا على جانب عظ االســـتعراب، ف حوا عرًا  ة أصـــ والواقع أن البرام
من العلم والكفاءة والثراء، فبنوا القصور والمدارس والجوامع، وأغدقوا على العلماء 

ا ار م أخ تب التراث العري  ــعراء، وامتألت  ــــ م أفعالهم، وقامت والشـ رمهم وعظ
ين الخ ــأت بين أوالدهم أخوة لبينهم و ــ ــــ ــــ ــ ــالت من الود والتعــاطف، ونشــ ــ ــ ـــــ فــاء صـــ

ات. طة عند العرب حقوق وواج   الرضاعة، ولهذه الرا
ة الواقعة وهي التي عرفت  ــيد وقعت على البرام ــــ ــــ وفي عهد هارون الرشـ

اها المؤرخون والشــــعرا ة، و ة البرام ــواء.. فقد في التارخ العري بن ء على الســ
ـــورهم  ـــ ــ اعهم وقصــ ـــــ ــ ــ ـــادر ضـ ــــ ي وأوالده، وصـــ حيى البرم فة على  ـــب الخل ــ غضـــــ

ــ  )1(وغالتهم، ومعها أموالهم التي أرت على ثالثين مليون دينار. ــ حيى  ىوقضــــ
ه في السجن ومعه ابنه الفضل.   نح

ة، والكثير منها  ة البرام اب عن ن ــ ــ ــــ ــ ــ ر المؤرخون طائفة من األســ وذ
ح.. وال ـــح ــ ـــــي، أو غير صــ ــــلهم الفارســ ــــبب أصـــ ســـ بوا  ة لم ين ح أن البرام ــح صـــــ

م هو الذ أود بهم، فقد بلغوا من  ــراع على الح ــ ــــ ــ ــ معتقدهم الديني، ولكنه الصــ
انت قد وقعت حرب  ون الخلفاء ملكهم.. وٕاذا  شــــار حوا  ــ حيث أنهم أصــ النفوذ 

                                                           

خ الطبر   )1(   .680ص  3ج  ،تار



  

-143-  

ن المـــأمون واألمين نزاعــًا على الخالفــة ولم ينتـــه هــذا  ـــة بين األخو الخالف أهل
ال األمين ( اغت ح من 813الدمو إال  ـــــ ــ ــ ــــ ) واعتالء المأمون على  العرش، أصـ

ــــتعرين، جنى عليهم نفوذهم  ــ ــ ــ ة العرب المســــ ـــير علينا أن ندرك أن البرام ــــ ــــ ــ سـ ال
عي..   وسلطانهم، ال حسبهم وال نسبهم، وال أصلهم الفارسي وال مذهبهم الش

ة في موقع ام البرام ان األمر فإن ق ائنا ما  غداد  و ا في  الســــلطة العل
ة  ـــب ــ ــ ــ ــ عيدًا عن العصـــ ة،  ـــار للوحدة العر ــ ــــ ــ ــ ة للمعنى الحضـ ـــــة فعل ــــ ــ ــ هو ممارسـ

  العنصرة..
ة  ــار للقوم ــ ـــمون الحضــ ة قد أكدت هذا المضـــ اســــــ والواقع أن الدولة الع

ال..  أج اســيين  ة، وهو مفهوم أصــيل ســب الع ه جزء من التراث العري إنالعر
أنهم  منذ أحقاب عرقة.. ذلك ــــهم منذ القدم  ــ ـــ أنفســ ـــهم  ــ ــــ أن العرب قد عرفوا أنفســ

ـــتعرة وأبوهم عدنان..  ــــ ــ ـــ ـــــمان.. العرب العارة وأبوهم قحطان، والعرب المســ ــ ــ ــــ قسـ
م في األمة  ل ال مجال لســــرده.. ولكن المهم أن االســــتعراب قد ولذلك حديث طو

ـــتعراب ظل و  ــــ . وأن االســ ة وهذا ما لم تفعله أمة أخر ة"الالعر قائمة   يزال "عمل
م  ان من أبرز مظاهر الح ة أعلى  مناصــب الدولة  مة... واعتالء البرام مســتد
ة  ال العر ــدر الهام لألج ظل مصــــ ــ ــ ة .. وســ ــ ــ اســ العري الوحدو في الدولة الع

  .المتالحقة
ن للتم توب فلم  ــــتور م ــ ــ ـــ ة دســ ـــــ ــ ـــ ــ اسـ ون للدولة الع يز يومن غير أن 

ان في ال ذلك أ م ـــر أو الطائفي  ــ ــ ــــ قيت الجماعات العنصـــ اة العامة، فقد  ح
ـــــل ة في الدولة محافظة على تقاليدها ولغاتها األصـ ـــتمرت  ،ةغير العر ــ هذا اسـ و

ـــت اللغة  ـــورا والعراق متداولة إلى زمن غير قليل، وعاشــــ ــ ة في ســ ـــران ــ اللغة الســ
سيرة ..  ة  ة في مصر حق ط   الق
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ة إلى األقل النس ة، أما  ات اللغو ة لألقل النس فإن األمر  ةات الدينهذا 
ـــب ها ــار واليهود مناصــ ل الوضـــــوح، فقد تقلد النصـــ ة في دوائر مان واضـــــحًا 

ة متو  ة الدين انت الحر عد الحدود، االدولة وفي مجال المهن الحرة، و فرة إلى أ
اســيين، ومثل قاالن كتشــهد على ذل انت تجر في قصــور الع ة التي  شــات الدين

طر الأواحد على ذلك  ــنن  ـــ ــــ ــــ فة  ىاطرة ألقسـ ة أمام الخل ــران ــــ ـــــ دفاعا عن النصـــ
ــة  ، والنص الكــامــل لهــذا الــدفــاع موجود في المراجع التــارخ ـــي المهــد ــ ــ ــــ ــاســـ الع

مة .. ومثلها مناظرة جرت ـــــرة المأمون للمقابلة بين 819(عام  القد ــ ــ ـــ ) في حضــ
ة ، وفي النصــف الثاني من القرن التاســع تولى عدد  )1(محاســن اإلســالم والنصــران

فة المنتصر تولى نصراني معروف من ا لنصار مناصب وزارة، وفي عهد الخل
ش تــب الحري للج ـــة الم ــ ـــــ ــــ ــاســ ــب خطير ينم عن ثقــة الــدولــ ووه )2(ر ــ ــ ــــ  ةمنصــــــ

  المواطن، وٕاخالص المواطن للدولة. 
ان  في أن نعلم أنه  ان لليهود مقام مرموق في الدولة، و ذلك فقد  و

ــة الرحــالــة اليهو  ـــب روا ــــ ــ ــ غــداد، حســـــ ــامين الفي  ـــر مــدارس تد بن ــــ ــ ــ طيلي، عشـــ
ـــر  ـــــ االحترام و للحاخامين وثالثة وعشـــ عامل  ان  يف  ـــف  ــ ــ ما وصــــ ــــا،  ــ ســـــ ن ن 

ـــور ودور  روالتقدي ــــ ـــــ ملك من قصــ ان  غداد، وما  ة في  ــرائيل ــــ ــــ ــ س الملة اإلســ رئ
بي ب رسمي  فة في مو ان يذهب إلى الخل يف  ح  رومزارع وأموال وافرة، و

أعلى صـــوته " ه ره من الفرســـان، وأمامه ح  ــ صـ ــحوا درا لســـيدنا احاجب  فسـ
   )3(ابن داود".

                                                           

ح بن اسحاق الكند (1)    .رسالة عبد المس
اء ،اقوت  (2)  عد الشدةر الف .259ص  ،2ج  ،أد   .149ص ، 2 ج ج 
غداد،  ،طيليترحلة بنامين ال (3)  عة  عدها 120ص ط   .وما 
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ًا ع   ش هذه الوقائع من جوف التارخ جوا ـــــؤال  نان ال بد أن نن ــــ ــ ــ السـ
ــاذا تفعلون  ـــة: ومـ حـــث عن الوحـــدة العر ــار ال لمـــا ثـ ـــدوام  ـــذ يتردد على ال ال
ـــؤال ــــ ــــ ــ ــارخ الغــابر على هــذا السـ ــات في الوطن العري..؟ لقــد أجــاب الت  ــاالقل

  المعاصر..
ــــفحات التارخ    ــ ــ ـــ ة، وأخلدها في صــ ــ ــ ــــ ــ ــ اسـ ولكن أعظم انجازات الدولة الع

انت  ان في مجاالت العلم والثقافة والفنون على الصـــعيد العالمي، و اإلنســـاني، 
ـــمة هي قطب الرحى في هذه اإلنجازات الخالدة.. وهي م ــــ ــ ــ غير  نغداد  العاصـــ

ر ــيلة الثورة الف ــك حصــــ ــ ة الت ةشــ ــرة والمال ــ شــ ـــرف الدولوال انت تحت تصـــ  ةي 
ة.. و    كانت لتكون لوال الوحدة..ماالوحدو

الوحدة،    يد هذا المعنى، ونحن ال نقوله تعلقا  ـــنا في حاجة إلى تو ــ ــ ــ ــ ولســ
ة  احث لإلنجازات العلم اها.. فإن الدارس ال ـــرافًا في مزا ــ ــــ ــ ــ أو غرامًا بها، أو اسـ

ـــة في عهد  ال ةالضــــخمة التي قامت بها الدول ة وخاصـ اســــ ) ال 813مأمون (الع
ع  ــتط ــ ــ ــ رة إال  أنسـ ـــــة الف ـــ ـــيرًا عاقًال لهذه النهضـ ـــ ــ نها "المجموع" العام  أيجد تفسـ

غداد نلقدرات األمة الواحدة، والدولة الواحدة.. وحسبنا أن  تخيل للحظة واحدة ان 
انت عاص حق عشر معشار تالعراق وحده.. إذن ما استطاعت أن  مةالمأمون 

رة العا ــة الف ـــ ــ ــارة تلك النهضــ ــــ بر للحضـــ عد قاعدة  ما  حت ف ــ ــ ة، التي أصـــــ لم
له،  ــمة للوطن العري  ـــ انت يومئذ عاصـــ غداد   ــرة.. ولكن  ــ ة المعاصــــ ـــان اإلنســـــ

أســـرها، و  ة  هذا و ولألمة العر اســـتطاعت أن تحق ذلك اإلنجاز بل  حدههذا، و
ادين العلم والمعرفة.اإل   عجاز في م

ــل عن النه ــ ـــــع المقام للكالم المفصــ ـــــخمة التي وال يتسـ رة الضـ ـــة  الف ــ ضـ
ة واألجنب ة ، فالمؤلفات العر ــ ـــ اســ ــوع  ةنمت في عهد الدولة الع في هذا الموضـــــ
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ـــير إلى أن الثقافة  ــ ـــــ لمة موجزة أن نشــــ في في  ات العامة، و ت تزن جدران الم
ة والهند مة اليونان انت مطمورة في األديرة و  ةالقد ة التي  ــ ــ ــــ ــ ــ لمخازن اوالفارســ

ــناف  المتنوعة، قد جم أصـــ ــت ثم توجت  غداد، وترجمت وهذبت، ولخصـــ عت في 
عد أساس ما  له ف ح ذلك  ارعة.. وأص ة  ا.. اً علم رة في أورو قظة الف ومن  لل

ان األشعاع إلى  ا    قطار األرض.اأورو
عــة من    ــة الرف ــة النخ ــان ــة الث عــد الحرب العــالم ــا  مــا اجتــذبــت أمر و

ـــتخـــدمتهم في مجـــا ـــــ ــــ غـــداد في علمـــاء األلمـــان واســ ـــذلـــك  الت العلم المختلفـــة، ف
ل  ــيون العلماء والمترجمين من  ــ اسـ ــتقدم الخلفاء الع ـــطى، فقد اســـ ــور الوســ العصـــ

ـــ بر للترجمـــة والتـــأليف امتـــدت داألرجــاء و يلـــة قرن من الزمــان.. طأت حملـــة 
بيرا  ـــأ المأمون على وجه التحديد معهدًا  ــــ ـــ ــ غداد  أوأنشــ مة" في  ـــماه "دار الح ــــ ــــ ســـ

ام830( بر ودار للع ) للق ة  ت ه م ــخم، وألحقت  ــا العلمي الضـــ ، لمبهذا النشـــ
ر اإلنساني. ة التي عرفها تارخ الف مة من أكبر المعاهد العالم انت دار الح   ف

قة العلماء.. ان أولئك التراجمة من ط ــيخهم حنين بن  و ــحاقافهذا شــ  ســ
ه المأمو 873 – 809( ان من أكابر علماء الطب، وقد  اسند إل ن راسة دار ) 

مة وعمل معه في هذا الجهد الجليل  ان تحتهم مئات من االح بنه وابن أخته و
س د  النقلة والكتاب، ورو  عطي رئ ان  مة، بن اسح ر اعن المأمون أنه  الح

ام العرب )1(من الذهب زنة ما ينقله من الكتب عطون ما . والح المعاصــــرون ال 
في أن ينج ا، و ًا وال حط   و المؤلفون من القيود والحدود.زنته ذه

قرات  ة تفجرت الع اس وفي هذا المناخ العلمي الذ أوجدته الخالفة الع
ة متجاوزة  حدود الدولة وزمانها، فظهر الراز و  ــينا وهما من أكبر االعلم ـــ ــــ ــــ بن سـ

                                                           
عة، صأبن اب )1(  .187ي أصي
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بيرتان تزنان القاعة الكبر في  علماء الطب في ذلك العصــر، ولهما صــورتان 
ــ ــ ــــ ة وظلت الطب بجامع ةمدرســ تبهما إلى اللغات األورو ارس، وقد ترجمت  ة 

ة  ح  ىلإتدرس في الجامعات  الغر غ الكند الذ أص ع عشر.. ون القرن السا
قى  صرات والموس الفلك وال ان فيلسوفًا ممتازًا وعالمًا  يلقب "فيلسوف العرب" و

عيد ا إلى حد  ه في الغرب وتأثر بها علماء أورو ت ــرت  ذلك الفارابي وانتشـــ .. و
عد أرســـــط عرف "المعلم الثاني"  ح  ــ ذلك البتاني أعظم فلكي في والذ أصـــ .. و

ـــة  ة، دراســـ ــ ــ ة والراضــ ع حاثة  وعالم في العلوم الطب ــــالم. والبيروني أعظم  اإلســ
ار  وابتكارا.. م واحد  ات القد ــ ــ ة في تارخ  الراضـــ ـــــ ــخصــ ــ والخوارزمي أبرز شـــ

رن العالميين.. ثيرون ممن قدموا لإلنســـان وغير المف ــخمة  ةهؤالء  في ثروة ضـ
رة التي مختلف  ـــة الف ــ ــ ارهم أعمدة النهضـ ــح اعت ــ صــــ ة.. وممن  المجاالت العلم

ة المعاصرة.   تقوم عليها الحضارة اإلنسان
ــــنع التراجمة والعلماء  ــــ ــ ــ ة الكبر من صـ ــــة العلم ـــــ انت هذه النهضــــ ولقد 

عًا من ص احثين والدارسين.. وهؤالء جم اسيينوال   .نع الخلفاء الع
ـــة ممثلـــة في دولـــة واحـــدة ووطن  وهؤالء وأولئـــك هم نتـــاج الوحـــدة العر
لــه.. ولوال الوحــدة لتــأخر انبثــاق  ــان ذلــك  واحــد، وأمــة واحــدة، ولوال الوحــدة مــا 
ة خيرًا  انت الوحدة العر هذا  ال، و ـــرة إلى قرون أخر وأج ــــ ــارة المعاصــ ــ ــــ الحضـ

  على العرب وعلى العالم أجمع.
غداد عام  ـــورها  )1(على يد التتار 1258ولقد هدمت  ــــ وهدمت معها قصـــــ

مة ومعها الجامعتان  ةالرائع عة، ودار الح انعة، وحماماتها البد ــــاتينها ال ــــ ــ ــ ســـ و
غداد فلم تترك عامرًا  ة والمســـتنصـــرة، واشـــتعلت  الحرائ في  الشـــهيرتان النظام

                                                           
عة، ص أبن اب )1(  .718ي أصي
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ــتطإال وقد أنزل ــــ ـــــ ســ ه الخراب، ولكن الذ لم  حرقوه هو و تتار أن يبيدع الت   ه و
ـــن غداد أن تالتراث العلمي العالمي الذ صــ ـــتطاعت  غداد.. واســ ــنعته  ــ عه في صـ

ون لها ذلك  ة أن  ســـورا لألمة العر ن م ظالل الوحدة.. ومن غير الوحدة لم 
ل العرض العمي في حضارة اإلنسان.   التراث الضخم، وذلك الدور الطو

ل مقطع في أوقد يالح المواطن العري  ــرت إلى الوحدة عند  ــ ــــ نني أشـ
ر هذه التهمة  ــت أن ــ ــ ــ ارة الوحدة تكررت مرات ومرات.. ولســ ـــل وان ع ــــ هذا الفصـــ
ـــنة في القرآن الكرم أعظم تراث عري على وجه  ــ ــ ــ ـــوة الحســـــ ــــ ــــ ــ الكرمة، ولنا األسـ

ان"  ما تكذ أ آالء ر ة "ف وثالثين  إحداألرض .. ففي سورة الرحمن وردت آ
  في مجموعها سورة قصيرة..مرة، والسورة 

عد مرة،  ة مرة  رن الوحدة العر ين والمن ـــــ ــ ــ رر للمشــــ وما أجدرنا أن ن
ان.." أما على الصعيد  ما تكذ أ آالء ر هم" ف ح في اسماعهم وقلو بل أن نص

ــيب ــ ــات م تالداخلي فقد أصــ ــ ســ ة بن اســــــ ات تالدولة الع ة أوال الوحدة العر لحقت 
ـــديدة، فقد أخذ  جنحون إلى  يوطدون  األمراء في األمصــــارشــــروخًا شـ ـــلطانهم و سـ

ــــأت  ــــ ـــال.. وفي إطار هذا المناخ نشــ ــــ زة" في تعبير اليوم ثم إلى االنفصـــ "الالمر
الت في الوطن العري: دولة  دارســـة في المغرب وعاصـــمتها فاس.. ودولة ألادو

ــــمتها القيرو  ة في تونس وعاصــ ة فااألغال ــ ــ عدها األخدشــ ة و ي ن والدولة الطولون
ة في شمال سورة... ةلو مصر. والد   الحمدان

ـــي يتمتع بنفوذ  اســــ فة الع قي الخل ــال هذه فقد  ــــ ورغمًا عن موجة االنفصـ
ــر  ـــاجد، وتضــ المسـ ــمه األئمة  اســ خطب  بير، و ــال  بديني  ــمه.. فضــ اســ النقود 

ة من حين آلخر،  ـــــ ــ اسـ ـــار قد عادت إلى حوزة  الدولة الع ــــ عض االمصـ عن أن 
ـــع الدولة ال ــ ــــ ح وضـ ـــــ ــ ــ النظام الفدرالي أو وأصـ ه  ـــــ ــ ــ امها أشـ ة في أواخر أ ـــــ ــ ــ اسـ ع
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ن  ن القــانون ذلــك الكونفــدرالي. ولم  ــك العهــد، بــل لم  ــًا في ذل النظــام معروف
  الدولي موجودا.

ام الدول  ة هو ق ــ ــ اســـ ــــاب الدولة الع ــــال أصـــ غير أن أكبر وأخطر انفصـــ
ــــر ( ـــــ ــمال األفرقي ومصـــ ـــ ــ ة في الشـــــ ــأت خالفة 1171 – 909الفاطم ــ ــــ ) فقد نشــــ

ة جديدة ينتســب أصــحابها إلى الســيدة فاطمة الزهراء  لى الرســول (صــ ةبناإســالم
ه وسلم غداد.هللا عل ة في  اس   )  منافسة للخالفة الع

ار الشــام من  ة، واحتل الفرنج د ة وقعت الحروب الصــليب وفي هذه الحق
حر األحمر، وأقــاموا فيهــا دوال وٕامــارات، و  ــة على ال ي وغلوا فأطوروس إلى العق

ــة في  ـان الوطن العري تتنــازعـه خالفتــان: الفــاطم غزواتهم حتى واد النيــل، و
ــــام.. ار الشــ غداد، وعدد من الملوك واألمراء في د ة في  ـــــ اسـ ان  القاهرة، والع و

ون النصــر لإلفرنج و  ة، أن  ًا والوطن العري تســوده تلك التجزئة الرهي ع ن أطب
  الهزمة للعرب. ن تكو 

ــالح ولكن الوحدة ال ــ ـــ ــ ــ قر صـــ طل الع ة عادت من جديد على يد ال عر
ــة، وقــامــت الــدولــ الت واإلمــارات العر ــالــدو ي، فــأطــاح  ــدين األيو ــة  ةال األيو

ــام والعراق،  ة والشــ ـــودان والجزرة العر اســــطة ســــلطانها على برقة ومصــــر والسـ
ـــلة (  ة حطين الفاصـ بر في معر اإلفرنج هزمة  ـــالح الدين  ) 1187وأنزل صـ

ة، وجاء هذا افا ــترد بيت المقدس وأعادها إلى الحظيرة العر ــــ ـــــ ـــر المؤزر لسـ ــــ ــ ــ نصـ
انت التجزئة سبب الهزمة.على خر آدليال  ما    أن الوحدة هي طر النصر، 

ة وأعاد  طل المجاهد الخالفة الفاطم ـــتكماال للوحدة، فقد ألغى ال ــ ــــ ــ ــ واسـ
ع الوحدة  ة، ونعم الوطن العري  ــ ــ اســ  اً د أن حرم منها زمناألمر إلى الخالفة الع

  غير قليل.
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طال الوحدة  طال من أ ي في التارخ العري  ـــالح الدين األيو ــ ـــ ــ ونزل صـ
ـــــور  ــ ــ ة في العصــ ة عالم ـــــ ــ ــ ــــخصــ ــ ــ أعظم شـــ ما عرفه التارخ العالمي  والتحرر، 

  الوسطى.
في أ ــاهــا، نــو يــد مزا ــة تراثــًا في تمجيــد الوحــدة وتو ه ترك لألمــة العر

غداد، من ه في تضاعيف الرسائل ادنج اسي في  فة الع عثها إلى الخل ان ي لتي 
نزل بهم الهزمـــة تلو م ــارع اإلفرنج، يـــدك قالعهم و ــــ ـــــ ــــ صــ ـــة وهو  ـــدان المعر ي

ــــائل قوله: ".. ولو أن أمور الحرب  الهزمة. ــ ــ ــ ــــ ولعل أروع ما جاء في تلك الرسـ
ة لما عز علي أن أكو  ين، وٕانما أمور الحرب ال  ن تصــــلحها الشــــر ــار ثير المشــ

  )1(ل في التدبير إال الوحدة".تحتم
عد أن توحد  قول صالح الدين،  اسي  فة الع وفي رسالة أخر إلى الخل
ة إال ما هو في يدنا،  ه : " ولما لم يب في البالد اإلســالم الوطن العري بين يد
ــرف القوة لإلفرنج المالعين،  ــ ر هذه النعمة أن تصـ ان من شـــــ ع لنا،  أو يد مط

  ، فنطهر األرض المقدسة من رجسهم بدمائهم.."ننازلهم وننازعهم
عد الوحدة أن ينازل اإلفرنج  ـــالح الدين  ــــ ــــ ـــتطاع صـ ـــ ــ ــ ان، فقد اســ ذا  وه

ـــة بدمائهم. طهر األرض المقدســ الوحدة  و الوحدة، و ــالح الدين  وقد انتصـــــر صـــ
ــر ــ ــــ ــــ ان ذلك الدرس الرائع هو أعظم ما قدمه التارخ إلى األمة  )2(وحدها انتصــ و

ة ..ما أ    م المعاصرن.اعظم صالح الدين، وما أهون الحالعر
  

                                                           
  .48ص ، الروضتين ابت ،و شامةاب (1)

 .49، ص2المصدر نفسه، ج  )2(
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ة                   .. الوحدة العر

ة                        غداد إلى القسطنطين   من 
  

ة  ب الوحدة العر في أوائل القرن السادس عشر للميالد شهد التارخ مو
ــطنط ــــفاف دجلة إلى القســــ غداد على ضــ ـــــفور، ينتقل من  سـ ــفاف ال ة على ضــــ ين

ة وامتدت ارعمائة عام من غير زادة  دأت مرحلة جديدة في تارخ األمة العر و
أنها في حساب مع الزمان.   وال نقصان، 

ــارخ،  قرأ هذا العنوان الصـ عجب المواطن العري أشـــد العجب حين  وقد 
ــاغتــه من غير مقــدمــة  ــأن الوحــدة العو ي ح في أذنــه  ـــــ ــ ــ صـــــ ــاجــة، و ــة قــد ال دي ر

ة. غداد واستقرت في القسطنطين   ارتحلت من 
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ـــــدر المواطن  ــ ــ ــــ ـــاؤالت تتلجلج في صــ ــ ــ ــ ــــ ومع العجب تثور طائفة من التســ
ن لهذه المدينة  م يف  ـــيد..  ــ احثا عن جواب عاقل رشـــ العري وهو يجهد عقله 

انت مقر الدولة البيزنط م الزمان و لعدة قرون، أن  ةالتي بناها اإلغر من قد
ح في  ة؟؟تص عنوان مثير، عاصمة للوحدة العر   جرة قلم، و

ة وهي التي بناها  ة مقرا للوحدة العر ح القسطنطين ن أن تص م يف  و
ما  حت ف اســـمه، وأصـــ ع للميالد وســـميت يومئذ  قســـطنطين األكبر في القرن الرا

ـــمة اإلمبراطور يف يتصــــور  ةعد عاصـ ة  ـــطنطين ة.. هذه القسـ ـــرق ة الشـ الرومان
عد  وأن تغدالعقل  ة،  ــمة للوحدة  العر ــــ ــ ــ ام أعاصــــ انت في المدينة المنورة أ ن 

اسيين.. ام الع غداد أ ين، وفي  ام األمو   الخلفاء الراشدين، وفي دمش أ
ــع  ــ ـــ ــ ــ ــ ان ثقيال، بل إنها لتضـ ة تبدد العجب مهما  ولكن الوقائع التارخ

ة لم تكن ، وهي أن القسطنطين قة أخر عاصمة الوحدة  المواطن العري أمام حق
انت آخر ـــب بل  ــ ــ ــ ـــ ة فحســ عدها بدأت مرحلة التجزئة  العر ــمها، ومن  ــ ــــ ــ ــ عواصــ

شها إلى يومنا هذا..الواالنفصال التي     نزال نع
ة  ـــطنطين ــ ــ ــ ــــ في أن نعود إلى "حوادث" التارخ لنعرف موقع القسـ س  ول

ما تتجلى ف ة، وٕانما يجب علينا أن نعود إلى "روح التارخ"  ي من الوحدة العر
ع أن نتحســس جوارحهم،  ذلك نســتط شــر الذين صــنعوا ذلك التارخ، و ضــمير ال
ح التارخ بال جدو  صـــ هم.. ونحن إن لم نفعل ذلك  نتجســـس على خلجات قلو

  وال معنى!!
ـة في تلـك  ــــاعر أمتنـا العر ــــ ــ ــ ومن هنـا يتعين علينـا أن نتعرف على مشـــ

ـــت بها و  ــتها وأحســ ــاعرها التي عاشـــ ــ ة، مشـ ة التارخ تفاعلت معها ونتج عن الحق
ها القومي العام. يرها وتدبيرها، وقاعدة سلو   ذلك محور تف
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ــؤال العادل مطروحا على الوجه اآل ــ ــــ ون الســ ذلك،  تي: هل ومن هنا، 
ة، في تلك  ـــمة للوحدة العر ــــ عاصـــ ة  ــطنطين ــــ ــ ة تنظر إلى القســ انت أمتنا العر

ة من الزمان؟   الحق
ة العلم وابوالســـؤال مهم من  غير شـــك، ولكن الج ة أهم.. ال من الناح

ا،  ًا أو إيجا ا.. فإن الجواب ســــــل ة العل ة القوم ـــب .. بل من الناح المجردة فحســـ
احثين والدارســين  ثير من ال عد أن أمعن  ن إغفالها،  م ة هامة ال  يتصــل بناح
ــة الهينــة  ــح ــــ ـــــ ــار العري هو الضـــ ــان الق ــة.. و في النظر إليهــا من  غير رو

  البرئة..
ـــاء،  ـــة، من الخط ــالوحـــدة العر ـ ـــادقون  ــــ ــ ــ ــــ ـــك المؤمنون الصــ وحتى أولئ
ة  األمة العر ــردون على التعاقب الغزوات التي حلت  ــ ــ ـــــ ســـ فتأون  والكتاب، ال 
ضمون إلى القافلة "والعثمانيون"..  اش والفرس واليونان والرومان ثم  رن األح فيذ

ام العثمانيين وا ة في  أ ادة العر ة..أنما  انتهت الس   نتهت بذلك الوحدة العر
اب التفاخر إن  قول من  ــر، ف ــ ــ ــ ــــ عض الكتاب في مصـ وقد يبلغ الجهل ب
ما جر مع الفرس  عد واحد  ــمتهم واحدا  انت دائمًا مقبرة للغزاة، وهضــــ ـــر  مصـــ

  واليونان والرومان "والعرب" والعثمانيين ..
تاب آخرون  ح  ـــــ ـــــ ــ صــ ــنع من الجهل حينما  ــ ــ ـــــ اهي ما هو أشـــ بلغ الت و

م مصــر منذ عهد و ان أول انســان مصــر ح س عبد الناصــر  قولون، إن الرئ
م فيها  ان الح ــــنين  ــــ ــــر مئات من الســـــ ــ ــ الفراعنة، وهو بهذا يلغي من تارخ مصـــــ

ًا، م وفي أضي معاني مصر والمصرة.. عر   بل مصرًا في الصم
يئتنا ومناخنا ومن ومن أجل ذلك  ـــــل " من أثوابنا و ـــــ وجب علينا ان "ننسـ

ـــــها اليوم لنعود إلى أمتنا في تار ل ا ــ ــ ــــ شـ ة التي نع ة والوجدان خها لظروف العقل
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ـــالفنا " ــ ش مع أســ ــــي، ونع ش في بيئتهم الماضـــ ــها ونع ــــ سـ ابهم فنل ــلل" إلى ث ــــ نتسـ
سهم هم وخواطرهم ..  اومناخهم ونضع  أناملن ضاتهم لنتعرف على أحاس على ن

عده من قيل أو قال .. س    ففيها القول الفصل، ول
ــتين وخو  مرحلتين متناقضـــ ة مرت  ــطنطين ــ ـــالفنا، إزاء القسـ اطرهم هم، أســ

ـاض، ففي المرحلـة  ــــواد والب ــ ــ ــــ ـة تنظر إلى األولى تنـاقض الســ ـانـت األمـة العر
انت  ـــرائيل. فقد  ــاعرنا اليوم إزاء إســـــ ـــ مشـــ الغ، تمامًا  ة نظرة عداء  ـــطنطين ــ القســـ

ــمة البيزنطيين ــ ــ حت عاصـ ــ ــ ــــر اليونان، ثم أصـــ ــ ة من حواضـ ــطنطين ــــ (الروم)  القسـ
وهؤالء وأولئك احتلوا الوطن العري قرونا عديدة، ولما خرج العرب من جزرتهم 
طاردوا  في مســـيرتهم الكبر على درب الوحدة والتحرر لم يجدوا مناصـــا من أن 

ــام الزحف العر  ــ ــ ــــرو الروم المنهزمين أمـ ــــ ــ ــ ضـــ هم في عقر دارهم، في ني، و
ة، ال ثأرًا وانتقاما، بل استئصا   ال لشرهم إلى األبد.القسطنطين

ة عبر بالد  فة األمو األول زحفت القوات العر ة الخل ففي عهد معاو
ة، ووقعت حول أسوارها مع الروم معارك  األناضول مستهدفة احتالل القسطنطين
ة،  ضارة سق أثناءها الصحابي أبو أيوب األنصار شهيدا عند أبوابها الخارج

ــة هــدفهــا، وتوالــت ين إلى  ولم تحق الحمل عــد ذلــك من األمو ــة  الحمالت العر
ــــيد حين عبرت  ــ ان آخرها في عهد هارون الرشــ ــًا  ــــ ــيين حتى بلغت خمســ ــــ اســ الع
ع اقتحامها  ة دون ان تستط القسطنطين ة مضي البوسفور وأحدقت  القوات العر
ــة في تحقي  ــذلــك انتهــت هــذه المرحلــة دون أن تفلح األمــة العر واحتاللهــا.. و

ة يتأجج في  أهدافها، ــطنطين ــ ــ ــــ ـــت على ذلك عدة قرون، والتطلع إلى القســ ـــــ ومضــــ
ة شــــتى تتحدث  عثها أحاديث نبو ة ت ــاعر الدين ض من المشــ ملؤها ف الصــــدور، 
رها أو  ة على يد المسلمين،.. وال يهمنا في هذا المقام أن نن عن فتح القسطنطين
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ــانوا يثقون بتلــك األحــاديــث  توقعون وقوعهــا نثبتهــا، فــالواقع أن عــامــة النــاس  و
  عاجًال أم آجال.

ــر ( ــ ة في أواســــــ القرن الخامس عشــ ) حين 1453وجاءت المرحلة الثان
ـــد  ــــة واحتاللهــــا على أيـ ــطنطين ـــــ ــــ ــة، وتم فتح القســـ ــ ــث النبو ــت" األحــــاديــ "تحققــ

ـــائر و ، نالعثمانيي ــــ شـ ال ة  عمت البهجة أرجاء الوطن العري، وتنادت األمة العر
ان ذلك في أن تم األمر أخيرا بهزمة ا لروم وزوال دولتهم واحتالل عاصمتهم، و

الفاتح، وهو لقب ينطو على معانٍ  ـــالطين آل عثمان، لقب  قة  عهد أحد ســـ عم
حمل اةفي نفوس األمة العر ـــلطان  ــ ــــ ــ ا ، زاد من روعته أن ذلك الســ ــما عر ــــ ــــ ــ سـ

  عثمان" اسم عري له تارخه..وجده األعلى " محمد الثاني""مجيدا هو 
ــماع ولم تكن أخ ــــ ة عن اســ ار أولئك العثمانيين غر ار هذا الفتح وال أخ

ار هؤالء العثمانيين  ة وعواطفها، فمنذ القرن العاشــر للميالد بدأت أخ األمة العر
ا واعتنقوا  ائل نزحت من أواســـــ آســـــ انوا ق ــاب إلى الوطن العري، منذ ان  ــ تنسـ

الغارات تلو الغارات  قومون  ـــالمي، وراحوا  ــــ ــــ ــ على بالد الروم أعداء الدين اإلسـ
  العرب التقليديين.

ــــافة إلى  ــــ اإلضــ ــــاعر التعاطف بين العثمانيين والعرب،  ــــ وقد زاد من مشــ
ة التي جمعت بينهما  ـــر، أن و األخوة الدين ــى أثرها  الكبير  في ذلك العصـ ال ننســ

ال الود  مدون ح ــــترك،  راح العثمانيون وهم يزحفون على بالد الروم، العدو المشــ
ـــــهم" إلى "إخوان ــ الرســ عثون إليهم  ـــائر العرب، في شــــــ حملون إليهم ال ــــائل  ـــ ل والرســ

وا حصنا من حصونهم. لما فتحوا بلدا من بالد الروم أو د ا    والهدا
ـــــحى  ــــ ــ ن الفصـــ ة بلغة الدواو تو ة، م اللغة العر ــــائل  ــــ ـــــ انت هذه الرسـ و

ـــها للدر  هاخلف ــــ عضــــ ـــلطان مراد الثاني،التارخ  ــ ــ تاب من الســــ  س والتأمل. ومنها 
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فتح إحد القالع في نهر  ــره  ــ ــ ــ شــ ــــرف" ي ــ ــ ـــــر الملك األشــ معنون إلى "عزز مصـــــ
ه: ".. فتوجه  السلطان 1427الدانوب، ( قول ف ال على هللا مع عساكر  –)  متو

ـــــار  ــ ــ ــــ ـــرة الدين.. وسـ ــــ ــــ لمة الح ونصـــ الموحدين المجاهدين إلى الجهاد، وأعالء 
ــ ماء "طونة" ( الدان ة إلى جزرة في وســ نصــــر من هللا العســــاكر المحمد وب) و

هم الرعــب ..  ـــــورهم.. وقــذفوا في قلو ــــ ــ ــ وفتح قرــب فتحوهــا.. وخروا دورهم وقصـ
فر من ظل ســــيف عمر،  طان  ــ ما أن الشــ وفروا (العدو) إلى أقصــــى بالدهم.. 
ــمع خبر جهاد عســــاكر الموحدين.. مات  ــي هللا عنه، وملك (األعداء) لما ســ رضــ

ة صــــيت إ ة، وهي ة معجزة محمد ة.."فجأة، ببر ــع  ســــالم وتلت هذه الرســــائل تســ
ادلها بين الســـلطان مر  ف، اد الثاني وعزز مصـــر الملك األشـــر رســـائل أخر تم ت

الفتوح واالنتصارات. شائر  لها    و
عث محمد الفاتح  ة فقد  شر الكبر جاءت يوم فتح القسطنطين ولكن ال

ات القرآن اآل ســـتشـــهد فيها  الفخر  ض  يث ة واألحادإلى عزز مصـــر رســـالة تف
أنهم " ـــالفه  ــف أســـ صــــ ة، و اجة النبو عد الدي قول  ـــبيل هللا".. و ــ مجاهدون في سـ

ــجع المـــألوف" ..فهممنـــا هـــذا العـــام.. إلى أداء فرض الفـــداء في  ــــ ــــ ــ ـــالســ المنمقـــة 
حر لفتح مدينة ملئت  ــاكر الغزاة والمجاهدين في البر وال ــــــالم.. وجهزنا عســـــ اإلسـ

ـــــ المم قيت وسـ فرًا والتي  فرها فخرًا، ما ظفروا فجورًا و اهي  ة ت ـــالم الك اإلســـ
ــتهرة  مة مشـــــ ــــالفنا العظام.. مع أنهم جاهدوا ح الجهاد.. وهي قلعة عظ بها أســـ

ـــن ة..في ألســ ـــطنطين ــم القســ ــ اسـ عد أن تكون هي التي نط  ة أهل األرض،  وال ي
ة.. ولقد جر  القتال بيننا  ــطفو ــ ــ ــ ار المصـــ ة واألخ ـــــحاح األحاديث النبو ــــ بها صــ

ينه ة العدل الفاروقي و ر قي و ـــد ــ ــــ م الصـــ الح ـــين يومًا وليلة.. و ــــ م أرعة وخمســـــ
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ــمس من  ــــ ــــ الفتح قبل أن ظهرت الشـ ـــرب الحيدر آلل عثمان قد من هللا  ــ ــــ الضــ و
  مشرقها..

رمة،  ة الم عث الســلطان محمد الفاتح رســالة إلى شــرف م ذلك فقد  و
ة من غنائم الفتح ، ه هد رســل إل ة و فتح القســطنطين شــر  قول في الرســالة،  ي و

ــــر  ــــرح النصــــ عد شــــ ــــرفين، و ة وللحرمين الشــــ ــــرف م م  لشــــ م والتعظ عد التفخ
عثالمؤزر، وتسخير البلد ة.. "و القسطنطين نا لكم خاصة ألفي فلور ة المشهورة 

عة آالف  ــ مة، وســ ار المأخوذ من تلك الغن من الذهب الخالص التام الوزن والمع
ة المعظمة والمدينة المنورة.."فلور آخر إلى الفقراء في    .الم

أنه قرأ رسالة  ة برسالة إلى السلطان محمد الفاتح..  ثم يجيب شرف م
ـــــاهدنا من  ــــ ــ ــ ة المعظمة بين أهل الحجاز وأبناء العرب.. وشــ الفاتح "مقابل الكع

ـــول هللا خاتم النبيي ــــ ــ ها ظهور معجزة رســ ة نفحاو ــطنطين ــ ــــ ، وما هي إال فتح القســـ
عها.   )1(."العظمى وتوا

ة  ال المجرد، أن األمة العر عيدًا عن الخ ــور حقًا،  ــ ع أن نتصــ ـــتط ونســـ
طوالتها  ارها و ح أخ ــ ــ ــــ بيرا لها، وأن تصــ ـــرا  ــ ــ ة نصـــ ـــطنطين ــــ قد اعتبرت فتح القســـ

ه الناس في الليل والنهار. سمر  ًا    قصصا شعب
ة، إذا شئنا  ان عبور البوسفور من قبل العثمانيين إلى الضفة األورو و

ـــان المجيدة المقا م في حرب رمضـ العبور المصــــر العظ ـــبيها  ــر، شـ الحاضــ رنة 
ـــة واالبتهــــاج واالعتزاز، مع اختالف الظروف  طـ ـــاعر الغ ـــ ــ ــ ــــ ـــا فجر من مشــــ ومـ

  واألهداف...
                                                           

ـــر  (1) ـــ ــ ـــــاطع الحصــ ــ ة، ســـ ة والدولة العثمان عدها وهو نقلها عن  ،20ص  ،البالد العر وما 
ة.   المراجع التر
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ــما  ــ ــ ة اسـ ـــطنطين ــ ـــرور أن آل عثمان قد ابتدعوا للقســ وقد زاد من هذا الســــ
ــــمها اإلغرقي الق ــ ــ ــــ ان اســ عث على الفخر واالعتزاز فقد  ـــتانبول مثيرًا ي ــ ــــ ــ ــ م اسـ د

ــحر  ان لهذا  االســــم الجديد فعل الســ فجعلوه (إســــالم بول) أ مدينة اإلســــالم، و
ـــــلطان جارف على  ه سـ ان للدين ف ــر  ــ ة في عصــ ـــفوف  الجماهير العر ــ في صـ

  النفوس.
ــد الثــاني)  ــا يز لغــت العواطف ذروتهــا حينمــا قــام ابن محمــد الفــاتح ( و

ة في غرناطة1481( ا، ) لنجدة الدولة  العر ان ، فأرسل أسطوله إلى شواطئ إس
  فأنزل الخراب والدمار في موانيها وحصونها.

عثون  ــانوا ي ـــالطين آل عثمــان  ــــ ـــــ ــذلــك، أن ســ ومن األحــداث المثيرة، 
عرضوا أمام الجماهير، ومن ذلك أن السلطان  ة ل أسر الحرب إلى البالد العر

الدين برقوق ســلطان ا يزد أرســل عددا من األســر إلى الســلطان ضــاهر ســيف 
امل  بير لهؤالء األســــر وهم  مصــــر، وقد جر في أســــواق القاهرة اســــتعراض 

  .. )1(أسلحتهم ومعداتهم
ـــيف من عام  ــ ــ ــ ــــ ــت مائة عام على هذا الحال.. إلى أن جاء الصـ ــ ــ ــ ــــ ومضــ

ة والعثمانيين  1517 اة األمة العر ا في ح شهد حدثًا هاما سجل منعطفا تارخ ل
، وهب سلطان مصر قانصوه الغور نين الفرس والعثمانييمعًا فقد نشبت حرب ب

ـــــي  ــــ ــــ اسـ فة الع ــر ومعه الخل ــــ ــــ ــ بير من مصــ ش  لنجدة حلفائه الفرس، وخرج بج
ك وسلطان  ة بين سلطان الممال ل على هللا، ولكن سرعان ما نشبت المعر المتو
، وهو ة مرج داب معر ـــهيرة في التارخ المعروفة  ــ ــــ ة الشـ  العثمانيين، وهي المعر
بير  ـــــار   ــــ ــ انتصــ ة  ــــماًال.. وانتهت المعر ــــ ــيرة يوم من حلب شـــــ ــ ــ ــ موقع على مســـــ

                                                           

ةوء نش ،زن نور الدين (1)  ة العر   .175، ص القوم
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مقدمه، احتفاال  م إلى حلب واحتفلت الجماهير  ـــــل ــلطان سـ ــ للعثمانيين، ودخل الســ
  منقطع النظير.

، واجتازت  ــ ــ ــــ ــ ــ ــقطت حماه وحمص ودمشــ ــ ــ ــــ ام  حتى ســــ ولم تمض إال أ
ك في مع ت مع الممال ــت ــ ــ ـــيناء واشـــ ــ ــحراء ســــ ــــ ة صـــ ة الجيوش العثمان ة الردان ر

ضـــة ام وقعت القاهرة في ق ضـــعة أ عد  ان النصـــر فيها حليف  العثمانيين، و  و
ة،  عد ذلك انتشــار المروحة على البالد العر ة  ادة العثمان أيديهم، وانتشــرت الســ

ــملت العراق ( ـــا1547(  ) وعدن1534فشــ ــان 1556( )، والحسـ م) ووهران وتلمســ
  ).1556في الجزائر (

دأت مرحلة  ة أن و ع المصادر التارخ رت جم جديدة للعثمانيين، فقد ذ
ل على هللا قد تنازل عن الخالفة  ــــر، المتو ــــ ــ ــ ــــــيين في مصــ ــــ ــ اســ آخر الخلفاء الع

م العثماني..  ــــلطان ســـــــل ة واللســـ ح الكع م مفات ـــــل ادر إلى تســ ة قد  ــــرف م ن شـــ
هذا انتقلت الخالفة اإل ة إلى السـلطان العثماني، و ة من ومعها اآلثار النبو سـالم

ة العاصـــمة الجديدة  حت القســـطنطين اســـيين إلى أيد العثمانيين، وأصـــ أيد الع
فة العثماني  ـــــرق العري ومغره، يدعون للخل اء في المشـــ للخالفة، وانطل الخط
مة، ومنها "خادم الحرمين  ه الفخ ـــــالة الجمعة مرددين ألقا ــ ــ ـــاجد في صـ ــ في المســـــ

  .فين وحامي بيت المقدس الشرف"الشر 
ــانتقــال الخالفــة إلى العثمــانيين  ــانــت مبتهجــة  ــة  والواقع أن األمــة العر
ذلك فإنها رأت  ة اإلسالم، و مثلون القوة والمنعة، ثم النصر تحت را انوا  الذين 
ــة وأنزلوا  مون معظم البالد العر ح ــانوا  ــك الــذين  فيهم المنقــذ من ظلم الممــال

.. ونحن نقرأ ما ـــــلطان  فيها الوهن واالنحطا قاله أحد  المؤرخين القدامى عن ســـ
ار المصـــرة والبالد الشـــام ة خمس عشـــرة ســـنة مصـــر أن "مدة ســـلطنته على الد
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ل يوم منها  انت هذه المدة على الناس،  وتسعة أشهر وخمسة وعشرون يوما، ف
عدون.."    )1(ألف سنة مما 

ــة  ــذلــك ان األمــة العر ي لتحقن يمتعــاونــة مع العثمــانيــانــت والواقع 
   للوطن العري.في ذلك غزوًا أو احتالالً  تر مالنصر للعثمانيين ول

رة  ــ ــ ــــم ومعه قواته العسـ ـــواهد على ذلك أن حاكم حلب قد انضـ ومن الشــ
ذلك فعل حاكم  ، و ــلة في مرج داب ــ ة الفاصـ ـــلطان العثماني أثناء المعر إلى الســ

نــــان اآلخرون ، وفي لبنــــان رحــــب األمير فخر الــــدين األول وزعمــــاء لب)1(حمــــاه
ر التارخ أن األمير اللبناني قبل األرض أمام  ذ ًا حارًا، و م ترحي ــلطان ســـــل الســـ

ه         الوالء غا أعلن ف ًا بل ــ ــ ًا حماسـ ه خطا م وألقى بين يد ــــل ــــلطان سـ ، )2(السـ
ـــــام وواد  ار الشــ ة في د ع األرجاء العر الغة جرت في جم ومثل هذه الحفاوة ال

  النيل.
ــ النســ بير في أما  ة بدور  ــمال اإلفرقي فقد قامت الخالفة العثمان ة للشــ

انت تعاود  ة التي  ان طرة اإلســــ ــ تحرر الجزائر وتونس وطرابلس الغرب من الســ
ــر، ( ــ ــ ة لفتح مصـ ــنة التال ) هاجم 1518الكرة عليها من حين إلى حين، ففي الســـــ

ان عنها  أسطوله الضخم الجزائر وأجلى األس وأعلن ضمها خير الدين براروس 
ـــم تونس وطرابلس الغرب ــــ ــ ــ ع ذلك ضــ ة، وت انت األخيرة )3(إلى الدولة العثمان ، و

س يوحنا من مالطة، فأخرجهم العثمانيون منها.   تحت سلطة فرسان القد

                                                           

  .68-58ص  ،3مجلد ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،اسابن ا (1) 
  .156،157 ،  ص5ج  ه،المصدر نفس )1( 
خ األمير حيدر الشه  )2(    .561ص  ،يابتار
ة ،ساطع الحصر  )3(  ة والدولة العثمان   .45ص  ،البالد العر
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ة أن  ــــــ ــــ ة، وراضـ ة متعاطفة مع الدولة العثمان له جعل األمة العر ذلك 
ة الشـــر ة أو متناســـ ون  توضـــع الخالفة بين يديها، ناســـ أن  الديني المعروف 

ًا وه ًا وقرش فة عر ًا، فإن االنتصارات التي حققالخل ة اشم ها العثمانيون تحت را
فة .. فالنصــر  الجهاد لم تترك مجاًال للنقاش حول شــرو الخالفة ومؤهالت الخل
ة  ــفت الجماهير                   العر ــــ ــــ ــ هو الفتو حين تتقدم الفتو .. واكتشــ

ــلطان العثماني، وال  أن شــــرف ة إلى الســ ح الكع ات قد ســــلم مفات ة الســــيد بر م
عد ذلك لمستزد...   زادة 

ة هي دولتهم وأن  عتبر العرب أن الدولة العثمان ًا أن  ن غر ولذلك لم 
ـــــاراتها ..وقد أكد هذه  ـــــ انتصــ اها المفتخرون  الخالفة هي خالفتهم، وأنهم هم رعا

ـــاعر أن "العرب والترك" ــ عرفون "عثمانيق المشـ حوا  ــ ــ ن" من غير تمييز وال يد أصــ
ـــــدين  ـــم ثالث الخلفاء الراشــ ـــم "عثمان" يروق للفرقين، فهو اســــ ، ذلك أن اســــ تفر
الهما  ة عند الفر الثاني، و ــــــس الدولة العثمان ــــــم مؤســــ عند الفر األول، واســــ

ة الواحدة. طة الدين   تجمعهما الرا
طة أخر  ــــأت را ــ ــ ــ ــــ طة نشـ ة وٕالى جانب الرا .. فقد أعتن الترك األبجد

ائل رحل  انوا ق ــالمي، واألتراك منذ أن  ــ ـــــ ــــ ة إلى جانب اعتناقهم الدين اإلسـ العر
ة  ن أمامهم إال أن يتخذوا األبجد ة ، فلم  ــطى لم تكن لهم أبجد ا الوســــ في آســــــ
ـــارة وال  ــــ ن لهم علم وال حضــ ة، ولوال ذلك لم  العر ة  تبوا التر ذا  ة، وه العر

ن..تار  هم وانتصاراتهم من غير تدو   خ، ورما ذهبت حرو
ــاآلالف من المفردات، وأقبــل  ــة  ــة تغزو اللغــة التر ــدأت اللغــة العر و
ــــعراء األتراك  ــــ ــ ــ ة ليتفقهوا في الدين، وراح الشــ علماء الترك على تعلم اللغة العر

ــ ــ ـــائدهم وٕاظهارًا لفصــ ــ ة تجميًال لقصـ ــــتعارة التعابير العر قون في اســ ـــا ــ احتهم، يتسـ
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ــم ة اللغة الرســــ ًا في جعل اللغة العر ر جد م األول قد ف ــل ـــ ـــــلطان سـ ان السـ ة و
ة ما اســتعرب )1(للدولة العثمان ، ولو أن تلك الخطوة قد تمت الســتعرب األتراك، 

ــة وتغير معــه تــارخ  عــدهم، ولكــان قــد تغير تــارخ الــدولــة العثمــان آخرون قبلهم و
ة.   األمة العر

ــتقر في وجدان ـــ ــ ــ ــــ عًا  واسـ ة قد اتخذت طا ة أن الوحدة العر األمة العر
ادة  ســـ ــموال  له مشـ ح الوطن العري  ــ ة.. فقد أصـ جديدًا في إطار الدولة العثمان
ـــة   ـــــ ــــ ـــاغضـــــ الت وٕامـــارات مت عـــد أن تمزق الوطن العري إلى دو دولـــة واحـــدة، 

ح المواطن العري ينتمي إلىم ـــــ ــ ــ ة، وأصــ ـــــ ــ ــ اســ  تحارة في أواخر عهد الدولة الع
ــتولت على  ــــ ــ ــ ا، فاســــ ة توغلت في أورو دولة واحدة، وعلى األخص إلى دولة قو
ــت، وضـــــرت الحصـــــار  ــ سـ ــمتها بودا ــ مدينة بلغراد، وغزت هنغارا واحتلت عاصـ

  على أسوار فينا.
ـــة على الوطن العري، غير غرــب عن  ـــادة العثمـــان ــــــ ــــ ــ ـــان واقع الســ و

ــــًا في األقطــــار الع م عر قي الح ــد  ــــه المواطن العري، فقــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــان أشـ ــــة، و ر
ال  ــلطات  الكاملة، فقد قامت على مد أج ــ ــ الســـــ تمتع  ــتقالل الداخلي  و ــــ ـــ االســ
م في الوطن العري  ــتعرة وتولت  الح ة أو مســ ـــر عر ات وأسـ ــ ـــخصــ ة شـ متعاق

ه..  ضم النجمة بين طرف ة التي تحمل في صدرها الهالل  ة العثمان   تحت الرا
ـــر ظلت " ــــ ـــرففي مصــ ــ ــ ــــر األثنا عشــ ــ ــ " مصـ ـــناج ــــ امها  ســ تحت إدارة ح

ان من أشهرهم علي  قين، و ) وهو حامل لقب 1769ر ( يك الكبالمحليين السا
حرن" ــر وحاكم ال عده أبو الذهب،  ســـلطان مصـ ض واألحمر)"، وجاء من  (األب

ــا الكبير( اشـــــ عدهما محمد علي  م من  م 1805وح ــتمرت في ح ـــ ـــرته واســ ــ ) وأســ
                                                           

ة (1)    .593ص  ،22مجلد  ،دائرة المعارف البرطان
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س الراحل المرحوم جمال  البالد إلى أن جاءت ثورة يوليو الشهيرة التي قادها الرئ
  عبد الناصر.

ة  ًا للسلطان العثماني على وال ح الغزالي حاكم حماة نائ وفي سورا أص
م في سورة ، أكملها، وفي أوائل القرن الثامن عشر تولى آل العظم الح  سورة 

ة المعروفة.   وال تزال قصورهم في دمش وحماة من اآلثار التارخ
عده وفي ل م األمير المعني فخر الدين األول، وجاء  من  بنان تولى الح

ــة في تــارخ لبنــان  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــخصــ ــــ ـــــ ــان أعظم شــ األمير المعني فخر الــدين الثــاني، و
ـــول  ــــ ــ ــ ـــهابيون والمعنيون ينحدرون من أصـ ــــ ــ ــ عدهما تولى األمراء الشـ العثماني.. و

ة.   عر
ش فيها،  مت المناط التي تع ة وح آل وفي فلســطين قامت أســر محل

ـــطين، وفي الثلث األول من القرن الثامن  ــــ ــ فلســـــ ــ ــــ ــ طوقان وعبد الهاد في أواســ
م المناط  ة في البالد وح عشر برز الشيخ ضاهر العمر وهو من األسر القرو

ارزًا في تارخ البالد. ة من فلسطين ولعب دورا    الشمال
ام المحليون إدارة  ــــر، تولى الح ــ ـــ ــ ــ ان الحال في مصـ ما  وفي العراق، 

ة الب ــا الذ عرف بإدارته األمن ــــ ــــ اشــ ــهورن مدحت   ــ ــــ ان من والتها المشــــ الد، و
ار  ـــــمه حتى اليوم في العراق ود اسـ ــــآت المعروفة  ــاحب المنشــ ــ الحازمة، وهو صــ
ا،  ًا" أكثر منه تر ان " عثمان اســــمه، و ــام .. وقد اقترن الدســــتور العثماني  الشــ

ة الحديثة..  ات العر س الحر   وقد شجع تأس
ــان آخرهــا ــمن قــامــت إمــاموفي ال مــت البالد عــدة قرون، و ــة ح ة دين

حيى حميــد الــدين (ــاإلمــام ــة ومن أئمتهــا األمــام  ل )، وخلفــه من 1904ة المتو
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عد الثورة  ان آخر آل حميد الدين وانتهى أمرهم  عده أحد أوالده اإلمام أحمد، و
  التي قادها المشير عبد هللا السالل.

ــبوفي الحجاز تولى الح ـــراف المنتســ ـــرة األشـ ـــول فقاموا يم أسـ ن إلى الرسـ
ان أخرهم الشــرف حســين الكبير الذ انضــم  ة والمدينة المنورة، و على إدارة م

عد أن أعلن الثورة على العثمانيين ..إلى الحلفاء في الحرب العالم   ة األولى، 
م البالد  ة ح ــعود ــ ـــرة الســـــ ــــ ة تولت األســ ــــــ الجزرة العر وفي نجد وأواســـ

ا ) واســــتطاعت في عهد الملك عبد 1865ن أولهم محمد بن ســــعود ( المتوفى و
ة ..   العزز أن توحد معظم أجزاء الجزرة العر

م  لألدارســة،  ان الح م آلل الرشــيد... وفي عســير  ان الح وفي حائل 
ـــــال في تونس  ـــك الحـ ــ ــذلـ ــــ م ألل القرمنلي.. و ــــان الح ــ وفي طرابلس الغرب 

ا وأ م ال ح ة.. أما في والجزائر،  ـــرته في الثان ــــ ــ ـــرته في األولى، والدا وأسـ ــ ــــ سـ
ة وفي مناط الخليج العري، فقد تولى  ـــرق ــــ ة والشــ ة الجنو أطراف الجزرة العر
ـــعيد  فة، وآل ســـ اح، وآل خل ـــر معروفة، منها آل الصــــــ ـــيوخ وأمراء، وأســـ م شـــ الح

ثيرون.   وغيرهم 
م نف انت تح ة  له أن األقطار العر تبين من هذا  ــها في و ــ ــ ـــها بنفســ ــ ســـ

ــة واألتراك عالقــة حــاكم  ــة، ولم تكن العالقــة بين األمــة العر ظــل الــدولــة العثمــان
ة  ــاو ــ ــ انت عالقة  متســـ ي المعروف، بل  ــتعمار األورو ــ ــ ــ المعنى االسـ وم  ومح
ة  ـــلة وال تر ـــــ ة منفصـ ــت عر ــــ ســـ ة" في مواطنة واحدة ، ل طة "العثمان تجمعها را

الد ه ما تكون  م للشعبين.منفصلة، وهي أش ون فيها الح ة،    ولة الثنائ
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ي" ــعب "التر ــ ــ ــــحًا في ذهن الشـ ان هذا المعنى واضـــ ـــه.. حتى  وقد  ــ نفســ
ة ( ـــر األخيرة من الدولة العثمان ـــنين العشــــ ــ ـــــتدت 1918 – 1908الســ ) حينما اشــ

ة.. عة بين الشعبين اللذين تتألف منهما الدولة العثمان عة والقط   الوق
عة قرون ال انت لفظة ففي خالل األر ة،  ــتها الدولة العثمان ــ ــــ ــ ـــ تي عاشـ

ـــو  ــــ ــ ــ ي"، تعني الفالح في رف األنــاضـــ ــانــت تعتبر هــذه  اللفظــة إهــانــة ل"تر ، و
ًا.. ا ال تر عرف نفسه عثمان ة مثال.. فالمواطن  ان القسطنطين  "عثمانلي" )1(لس

ة.   التر
ـــيره  ـــــ ضــــ ن  ة المواطن العري، فلم  ــه مواطنا أومن ناح ــ ــــ عتبر نفســــ ن 

ـــتة والثالثون عثم ـــ ــ ــ ها الســــ ــمى ملو ــ ــــ ــــ ســ ًا، فهو ينتمي إلى دولة تدين بدينه، و ان
ــتثناء  ـــ ـــم محمد ..  –أورخان –اســـ ــــ ـــتة خلفاء حملوا اسـ ــ ــ ة ومنهم سـ ــماء عر ــ ــ اســ

توب عليها "ال إله إال هللا محمد  ـــطول العثماني م ـــ ــ ــ ات التي ترفع على األسـ والرا
ا األرعة اســـماء الخلفاء ال ضـــاف إلى رســـول هللا"، وعلى الزوا راشـــدين األرعة.. 

ان  ون زائرًا في بالد األناضــــول  هذا أن هذا المواطن العري العثماني، حينما 
ــار أنــه من األمــة التي أنجبـت  ــاعت ــه  ون  تبر ــالترحيــب واالحترام و يلقــاه أهلهــا 

ه وســلم(صــ الرســول العري محمد بن عبد هللا )، وقد أطل الترك على لى هللا عل
ة ع" العرب ن في اللغة التر ي وعري معًا، فلم  ــر نجيب" وهو تعبير تر ــ ــــ نصــ

  الفقيرة تعبير آخر!!
ــتقر في وجدان األمة  ــ ــ ــ ـــــ ــيلة هذه الوقائع واألحداث أن اسـ ــ ــ ــــ انت حصــــ و
ة  ــنين األخيرة فيها، تمثل الوحدة العر ــ ــ ــــ ة ما خال الســــ ة، أن الدولة العثمان العر

توب، فإن ا ـــتور م ــ ــ ـــــاعر انا ووجودًا، من غير دســــــ ــــ ة، والمشــــ ــــة الفعل ــ ــ ــ لممارســـ
                                                           

ة وءنش ،زن نور الدين (1)  ة العر   .9هامش رقم  176ص  ،القوم
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ــــتورة  ـــوص الدسـ ع النصــ ـــتط ما ال تســ ة،تنبئ عن ذلك  ـــل أالوجدان ن تفعل أفضــ
  منه.

ات التي بدأت في  ـــار موجة القوم ــ ــ ــ انتشــــ ـــرن، و ــ ــ ــــ ففي أوائل القرن العشــ
رهم من انفصــال  ا في القرن التاســع عشــر، حذر عدد من قادة العرب ومف أورو

ــة التي تجم ـ ــدة العثمـــان ـــحفي هـــذه الوحـ ــ ـــ ــ ــ ع بين العرب والترك، ومن هؤالء الصــ
عض قادة  العرب  ــتاذ فارس نمر، فقد ندد ب ـــــ ــــر األسـ حي اللبناني المصــــ ـــــ ــ المسـ
ة، ولكنهم اخطأوا بتمز الجامعة  قا النفوس لطلب الحر ــابوا بإ ــ ــــ ــ ــ الذين" أصـــ

ة"   .)1(اإلسالم
ع  ــة، قــد اتخــذت طــا ــة في إطــار الــدولــة العثمــان والواقع أن الوحــدة العر

ة ا انت حر ــر، و ـــ ـــع عشــ ة األخيرة من القرن التاســــ ة في الحق ـــالح ــ ة اإلصــ لحر
ــفوفها، العرب والترك على الســـواء، ففي عام  تأســـســـت في  1865ضـــمت في صـ

ة العثمانيين الجدد ـــم جمع ــ ـــ اســ ـــرة  ــ ــ ة ســـ ــــــتانة جمع ي عثمانلي)، وقد  0االســــ )
ان برنامجها دستورًا ثم أ ح ثورًا.ضمت قادة اإلصالح من الترك والعرب و   ص

يين من أمثال المسيو هانوتو،  وحينما شن عدد من االستعمارين األورو
ـــة  ـــامعــ ـــــة،وعلى الجــ ـــة على الـــــدولـــــة العثمـــــان ، حملــ رومر واللورد غرا واللورد 
ة  ـــــتهدف تحد الدولة األورو ــ ــب الديني وتســ ــ ــــ ارها بؤرة للتعصـ ة واعت ـــالم ــ ــ اإلســ

ـــلطان عبد نبر األمام الشــــيخ محمد عبده للدفاع عن الدو ا ة، وعن السـ لة العثمان
  )1(الحميد نفسه.
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يد جمال الدين األفغاني، وهو الذ نفخ روح الثورة في  ــــ ــ ــ ـــ ــ السـ وقد بلغ 
ــتعروا وأن يجعلوا  ســـ ـــره، أنه دعا األتراك أن  أســ العرب والمســـــلمين وفي الشـــــرق 
حوا أغنى مملكة من دول  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــتعروا ألصــ ــ ــــ ــ ة لغة الدولة. وأنهم لو اسـ اللغة العر

ـــا،  األرض ــ ــــ ــــيد رضــ ــ ــ ـــيخ محمد رشـــ ــ ـــــ قه وتلميذه اإلمام الشـ ، ونحا هذا المنحى رف
ة إلى الوحدة  المقاالت الداع ــــر في مجلة المنار، التي طفحت  ــــ ـــــ اللبناني المصـ
ة،  ادة الدولة العثمان ـــــ ــ ــ ســ ة، وعلى وجه ال يخل  طة العثمان ـــمن الرا ــ ـــــ ة ضـ العر

روا في جعل اللغة ال ف ــالطين آل عثمان أن  ــ ــ ــــ تمنى على ســــ ة لغة الدولة و عر
ات المتحدة  الوال ة  ات العثمان م األول، وأن يجعلوا الوال ــلطان ســـــل ر الســـ ما ف

امها منها .. ون ح ة، و ة في إدارتها الداخل ل وال ة، تستقل    )2 (األمر
ة المقاالت في  تا ـــاطه على  ـــا نشـ ــيد رضـ ــيخ محمد رشــ ــر الشــ قتصــ ولم 

ة، بل ذهب إل ة تأييد الدولة العثمان ان أحد مؤسسي جمع له ف عد من ذلك  ى أ
ة ( ــتهدف 1898الشــــور العثمان ة" وال تســ ــمها فإنها "عثمان ما يدل عليها اســ ) و

ـــم إليها عدد من العثمانيين من األتراك واألرمن  ــتقالل، وقد انضـ ــال واالســ االنفصــ
س.   والجر

عوثـــان (البرلمـــان)  ـــان النواب العرب في االوفي مجلس الم ــتـــانـــة  ـــــ ــــ ــ سـ
ة يتخذ ــ ــ ــخصـــ ـــ ــــاس الشــ ة، ال على أســـ ـــــاس  المواطنة العثمان ون مواقفهم على أســ

ادة  ة وســــ ــرة على إصــــالح الدولة العثمان انت مطالبهم قاصــ ة المســــتقلة، و العر
ـــــة في داخل المجلس، ومعهم فر  ة المعارضـ ــتور العثماني، وقد قادوا حر ــ الدســ

مثلون بيروت  ــذين  ــ ــب .. ومن من النواب األتراك، ومن نواب األرمن الـ ــ وحلـ
ــائــب حلــب،  ـــــ فعــال: نــافع الجــابر ن ـــــ ــ ــان لهم دور نشــ ــذين  النواب العرب ال
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قوال نوفل نائب  ا الخالد نائب القدس وخليل غانم نائب بيروت، ون وســف ضــ و
  طرابلس الشام..

انًا  ا الخالد ألقى ب ة، أن يوســــف ضــــ وقد بلغ من قوة المعارضــــة العر
ه من ست ه المخالفات الدستورة التي شديد اللهجة موقعًا عل ا، سرد ف ة عشر نائ

ـــلطان عبد الحميد إلى تعطيل مجلس  ة مما اضــــطر السـ ومة العثمان اقترفتها الح
عوثان إلى أجل غير مسمى.   الم

ـة في عـام  ـة عنـد الجمـاهير العر ـــاعر العثمـان ــــ ــــ ــ  1909وتـأججـت المشــ
ة أد إلى خلع الســلط ان عبد الحميد وٕالى حينما حدث انقالب في الدولة العثمان

ان  ة ثالثين عاما.. و ـــــى على تعطيله قرا عد أن مضــ ـــتور العثماني  عودة الدســــ
أسره موجة  ة" من الترك أنفسهم، فتفجرت في الوطن العري  العرب أكثر "عثمان
ــهدها التارخ منذ أن تم تحرر بيت المقدس  ــ ــ ـــ ــ ــ شـ اهج لم  غامرة من األفراح والم

ـــالح الدين األيو ــــ ـــــ مجدون هذه  ي..على يد صــ ـــــعراء  ــــ ــــ اء والشـ وانطل الخط
قة  ــــاعر عم ــ ــًا تغمرهم مشــ ــ ـــ عضـ ـــهم  ــ عضـــ ة المجيدة، وراح الناس يهنئ  ــ ــ المناســــ
فتهم،  فة الجديد خل ــــتورهم والدولة دولتهم والخل ــــ ــتور دســـ ــ ــــ أنما الدســـ ـــــادقة، و ــــ صــ
ة التي  ح الوحدة العثمان قوميتهم على مذ ة حتى  حوا على استعداد للتضح وأص

  )1(ن الترك والعرب.ال تفرق بي
نات وال قف األمر عند إقامة الز إلى المهرجانات، بل تجاوز ذلك  ولم 

فتح اكتتاب عام  ــورون في األرجنتين  ــــ ــ ـــ ة، فقد قام الســ تأييد عملي للدولة العثمان
ل أهالي بيروت حرســـًا  ة منهم لألســـطول العثماني، وشـــ ة هد ســـفينة حر للتبرع 

ش ــاعدة الج ــ ـــًا لمســ ًا خاصـــ ك النقيب، من أبرز  وطن ــتر طالب  العثماني، واشــــ
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أعمال الحراسة في  ش العرب،  ام  ا بخارا وأهداه للدولة للق زعماء العراق، مر
ومة  ـت والح ـاح قـائمقـام الكو ـــــ ــ ـــ ــ ـارك الصــ ـــالح بين األمير م ــــ ــــ مـا تولى اإلصـــ

ة   .)2(العثمان
ا مع هذه الموجة العارمة من اال ن زعماء الترك أقل تجاو بتهاج ولم 

ــــار أحرار األتراك ، يوم إعالن  ـــدين عــــارف، وهو من  ــب جالل الـ فقــــد خطــ
لنــا  ــة لنــا، ف لمــة "ترك" وهي محبو ــتور وقــال "..إننــا اليوم تنــازلنــا عن  ــــ ــ ــ الــدســــ

ة  )3(عثمانيون.. وال فرق عندنا بين الترك والعرب ة العر حت القوم ــ ــ هذا  أصـــ و
ـــة منـــدمجـــة في الـــدولـــة الع ـــة ومعهـــا الوحـــدة العر مـــا اختـــار الترك إذا ـــة،  ثمـــان

ة. طة العثمان ة في الرا ة التر   الشخص
ارزة التي تجلت فيها " ثنائ  ة ال ــ ــ ــــ اسـ ــ ــ ــــ ان من المظاهر السـ ة" الدولة و

ة  ــــــ ــــ ــ ة بين العرب والترك، أن عددًا من زعماء العرب، الذين قادوا القضــ العثمان
ة االتحاد  ــموا إلى جمع ــ ــــ ـــــ ة في ذلك العهد، قد انضـ ة العر والترقي، وهي الجمع

ة في الداخل والخارج، ومن هؤالء القادة  ـــة الدولة العثمان اســ ــ ــ انت توجه سـ التي 
ـــــمي،  يالعرب: رفي العظم، وحق ــ ـــين الهاشــ اســــــ ـــعدون، و ــ ــــــن الســــ العظم، ومحســـ
،  يوطالب النقيب، وعزز عل م الجزائر ، وعبد الرحمن شـــهبندر، وســـل المصـــر

اسيي ثيرون آخرون من الس رين المعروفين في الشام والعراق.والع نو   )1(س
ة االتحاد  بير في الدعوة لتأييد جمع ــا بدور  ــــ ــ ــ ـــيد رضـ ــ ــ ــ ــــــيخ شــ ــــ وقام الشـ
اً  إلى  ــــة في جوامع طرابلس الشـــــام ودمشـــــ داع ضـ ـــتف ا مســ والترقي، فألقى خط
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ـــة  عوثين العرب المرشـــــحين من قبل راســ ة، وٕالى انتخاب الم تأييد الدولة العثمان
  . االتحاد والترقي.

ا  ة مســـتقلة منفصـــلة عمل انت في ذلك العهد خديو وحتى في مصـــر، و
الغة حد الروعة، وقد  ـــتور العثماني  ــ ــ ــــ الدســـ انت الفرحة   ة،  عن الدولة العثمان

ـــتور  ـــالح الدســـ فاد   نشــــــ حزب اإلصـــ ة بإ ـــف للمطال ــــيخ على يوســـ براســــــة الشــ
عوثان العثماني. نممثلين ع   مصر في مجلس الم

انت القاهرة في ــــلطان عبد الحميد مقرا لألحرار العثمانيين،  و ــ ــ ــ عهد الســــ
عملون على إسقاطه وقد  العرب والترك، استبداد السلطان عبد الحميد و نددون  و

انت  فة .. ف ـــح ــ ــ ة، في القاهرة أرعين صـــ ة وعر ة تر ــــحف العثمان ــ بلغت الصــــ
  وحدة شاملة في ميدان النضال لبلوغ الحرة ومناهضة الظلم..

أنها االستانة سواء وفي العام  ر إعالن الدستور بدت القاهرة  األول لذ
مت فيها الزنات واالحتفاالت ت ــواء، فقد أق ــ ـــ ـــعيدة، مســـ ــــ ة الســـ ــ ــ ــــ جيدًا لهذه المناســ

ح مقر الحزب الوطني وفروعه في المديرات،  ارها، وأص أخ وطفحت الصحف 
ـــطفى  ــ ــ مه مصـ ان زع ه التهاني، و ادل الناس ف قه أنه ناد عثماني يت امل ورف

ــر في إظهار  ــ ــعب المصــــ ــ ــــاعر الشــــ ــ ان الهاب مشــ ـــال محمد فرد يتول في النضـــــ
ا"عو  ة..، اطف الوالء نحو "الدولة العل   وهو اللقب الشائع للدولة العثمان

ة،  الدولة العل ـــيد  ــ وطلعت جردة اللواء، وهي جردة الحزب الوطني، تشـ
ــر"هذا البلد  ــ ــ ة من مصــ ـــطنطين ة إلى القســـــ  ادفان ان و  )1(العثماني"وتوجه  التح

ــتراك في  ــ ــ ة لالشــ ــطنطين ـــ ــه محمد فرد ذهب إلى القســـ ــــ مثل الحزب الوطني يرأســ
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ــر  ـــحف مصـــ ــغلت صــ الغة اشـــ ــتور، ولقي من رجال الدولة حفاوة  ــ احتفاالت الدسـ
ع.   لعدة أساب

ــــوقي فنظم  ــعراء شــ ـــ ت خواطر أمير الشـ ــيدةوتحر ـــ ة قصـ ــ ــ  في هذ المناســ
الدستور   .مهنئًا 

ـــام و  ــ ـــاعر العارمة أما في الشــ بير المشــــ ــــجل لنا أديب  في العراق فقد ســـ
اعالن  االتي تفجرت عنه ل جوارحه، فقال: و ة  العواطف، وقد عاش تلك الحق

عد  ة خصــوصــًا نشــوة حبور لم  الدســتور ســرت في نفوس العثمانيين وأبناء العر
ــالغ إذا قلنــا ــاهرة في الوطن والمهجر.. وال ن  أنــه مــا لهــا مثيــل، فعقــدوالحفالت ال

هذ ة  ا ولبنان مثال من حدث حرك األقالم العر ـــور ــ ــــ م.. خذ ســـــ ا الحدث العظ
ح ذلك اال ـــحفهما لذلك العهد فتدرك  ــ في ان وراجع صــ نفجار األدبي فيهما، و

ــــالن، انلمح  يب ارســـ ــ ــ ، وشـــ ا ـــتاني، ومحي الدين الخ ــ ســ ـــائد عبد هللا ال لى قصــــ
اض، وفارس الخور وأمي اض، ونقوال ف اس ف ـــر الدين، وال عبد الرحمن و ن ناصــ

شـــارة الخور وســـواهم من شـــعراء  يييني، وشـــبلالســـالم، ومصـــطفى الغ ، و مال
ــي، ونعوم  ، وشــــبل دموســ ــتم، والشــــاعر القرو ــعد رســ ــقير، وأســ الوطن، وســــعيد شــ

ـة .. وفي العراق هنـاك الزهـاو  ـــر والمهـاجر الغر ـــ ــــ رزل، وأمثـالهم في مصــــ ،  م
ـــافي، والدجي ، و لوالرصــ اد ــيي، والع .. وقد بالشـــ ، والعبيد ، واالزر ي، والهنداو

ة: قال  ع المدن العثمان غداد تعد مثال صادقا لجم رسم لنا الزهاو يومئذ صورة ل
:  

ي من مس    رتهاـوقفت والعين ت
 

  اجـراح عجـعب من األفـأمام ش  
ار مضط حر من األف    ربـأمام 
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ش من األصوات رج     راجـأمام ج
   هاـاجت عواطفإن الشعوب إذا ه

  
  

ــأمواج ــ ــ ـ ــا  ــ ـــرب أمواجـــ ــ ــ ــــ ضـــ حر  ــــــال   )1(ـ
  

عوثو     عوثـــان من جـــديـــد، ودخـــل م ـــتور قم مجلس الم ــــ ــــ ــ ـــإعالن الـــدسـ و
ة إلى المج ات العر ات لالوال نواب عثمانيين عن وال وا في أعماله  ــــــار ــــ ــ شــ س ل

ار إنها  اعت ة  ــطنطين ة العامة في القســـــ ــ ــ اســـ ـــــ اة الســ وا في الح ــار ــ ة، وشـــ عثمان
ــمتهم، ان للنواب العرب نشــــا  عاصــ ة و ــ اســ ــ ــاء األحزاب الســ دأت مرحلة إنشــ و

ة  1909 بير، ففي خرف عام انت غالب ـــس حزب األحرار المعتدلين و ــ ــــ تأســـــ
عوث  اشـــا الجابر م ، نافع  عوث دمشـــ أعضـــائه من العرب: رشـــد الشـــمعة م
عوث دير الزور،  ــك م ـــير  ــــ ــــ ــ رالء، وخضـ عوث  حلــب، وعبــد الحميــد مهــد م

ر  عوث بيروت وغوش ، ورضا الصلح م عوث دمش رهم.. وقد يك العسلي م
ار التي تؤد إلى تجزئة  عًا أمام األف ز برنامج الحزب على "الوقوف ســـــدًا من ر
ــــر  ــــ ــ ــ ــة، والعمــل على جمع العنــاصــ هــا مثــل نظرــة الفــدرال ــة وتف الــدولــة العثمــان

ة واحدة" ة  في وحدة عثمان ذا بلغ الحرص على)1(العثمان ة،  وه الوحدة العثمان
ة على   ة، مؤثرن الوحدة االندماج ــون الفدرال ــ ــــ ــــ عارضـ انوا  عوثين العرب  ان الم

ة. ة االتحاد   الفدرال
ـــائه    ان من أبرز أعضــ س حزب األهالي، و عوثون آخرون بتأســـــ وقام م

ــة ولكن دعــا  ــك، فقــد أكــد الوحــدة العثمــان عوث طرابلس الغرب فرهــارد  العرب م

                                                           

س الخور المقدسأ (1)  ة في العالم العري الحديث ،ن   .37 -34 ص ،االتجاهات األدب
  .264ص   ،العرب والترك ،توفي علي (1) 
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ز  ة ولكن في إطار إلى الالمر ــلطة المحل ة اإلدارة، وهي خطة على طر الســـ
ة.   الدولة العثمان

ـــا العري خارج    ــ ــ ــ ــــ عوثان، أما النشــ له في داخل مجلس الم ان ذلك  و
ـــات واألحزاب التي تـــأل ــــحـــًا في الجمع ــ ــ ـــ ــ ـــان واضـ عـــد إعالن فـــالمجلس فقـــد  ت 

ة المنتد األدبي في االسـتانة ( اب  )،1910الدسـتور، فقامت جمع وضـمت الشـ
ان من أبرز أعضائه  ة، و ل األقطار العر الجامعيين في االستانة الوافدين من 
ــاطه  ــ ـــــتمر المنتد في نشـــ عبد الكرم الخليل من أبناء جبل عامل في لبنان، واســ
ة، إلى أن تفجر الموقف بين األتراك والعرب  طة العثمان ز على الرا اسي ير الس

  ).1918 – 1914ألولى (ة افي أواس الحرب العالم
ارس على يد  1911وفي عام    ة الفتاة" في  ة "العر ــت جمع ــــ ــــ ــــســـ ـــ ــ ــ تأســ

ح هؤالء الطالب من قادة  ــا، واصــــ ــون في فرنســ انوا يدرســ الطالب العرب الذين 
ك)، عوني عبد الهاد  عل ــتم حيدر ( ــ ــ ــ ــــ عد، وهم: محمد رســ ما  ة ف األمة العر

مي (نابلس)، جميل مردم (دمشـــ ــاني (بيروت)، عبد ورفي التم ) محمد الحمصـ
ة في أول  ــــعار الجمع ان شـ غداد) و د ( ـــو الغني العرس (بيروت)، توفي الســ

ة وعدم االنفصال عن الترك. األمة العر نها النهوض    )1(تكو
ة  ، فقد قامت جمع ــــر هذا في مجال  العمل العلني، أما في النطاق السـ

ة ( ة القحطان الجمع ة عرفت  ـــرة عر ارزن: 1909ســـ ـــائها ال ان من أعضـــ ) و
ـــر  ،  عزز على المصــــ م الجزائر ـــــل ـــالن (لبنان) ســ ــ ـــر) األمير عادل أرســ ــ (مصــ

) عل تور عزت الجند (حمص) حسن حمادة (لبنان) أمين الحاف (دمش  يالد
ة  ان هدف هذه الجمع ا العرب، و ــ ــ ثيرون من الضــــ ـــيبي (القدس) و ــــ ـــــاشـ النشـــ

                                                           

ة الكبر  ،أمين سعيد (1)    .9ص  ،1 ج ،الثورة العر
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ة مملكة اتحاد ــا جعل الدولة العثمان ــــ ــ ــ ة، على غرار دولة النمســـــ ة عر  –ة تر
ي.. حمل الســــلطان العثماني التاج المزودج العري..التر ة، وان   المجر االتحاد

  رمزا للوحدة.
ــان  1911وفي خرف  ــ ــــة ف ــدوان خطير على الــــدولــــة العثمــــان وقع عــ

احتالل  ا  طال ة، فقد قامت إ ه الوالء للوحدة العثمان ــــما تجلى ف ــــ ــــ امتحانا حاســ
عوثون في مجلس طر  ة، ولها م ة عثمان انت إلى ذلك العهد وال ابلس الغرب، و

ة في أرجاء الوطن  ة.. فتأججت عواطف األمة العر ــطنطين ــ ــــ ــ عوثان في القسـ الم
ـــة في حرهـــا مع  ــــانـــدة الـــدولـــة العثمـــان ــ ــــ ــ ــ ـــة لمســـ العري، وتوالـــت النجـــدات العر

حيى حميد الدين  ان.. وأنهى األمام  من ناالطل ة مام ال زاعه مع الدولة العثمان
ة إلى االســـتانة معلنا اســـتعداده إلرســـال مائة ألف مقاتل إلى طرابلس  وأرســـل برق

ة، وأرســــل األمير (الملك طال ــد للقوات اإل ـــعود  ،الغرب للتصــ عبد العزز آل سـ
ـــل  قول فيهـــا: إن مقـــاطعـــة نجـــد تفتخر اليوم من  فـــة العثمـــاني  ـــة إلى الخل برق

ــأنهــا مقــا ــة..جوارحهــا  ـــتعــدة للزحف في ظــل العلم  طعــة عثمــان ــ ــ ـــــ ــائلنــا مســ وٕان ق
طالي" ي لرد العدوان اإل ة للدفاع عن  )1(التر وهب المتطوعون من البالد العر

ا  ــ ــة من الســـودان ومصـــر، وعلى رأســـهم عدد من الضـ طرابلس الغرب، وخاصـ
ة رين في الدولة العثمان ــ ــ ــــ ــ ــ ما تطوع في هذه الحملة من الرجال العســ  العرب، 

مال ــطفى  ــر ومصـــ اشـــــا، وعزز علي المصـــ ـــا) أنور  اشــ اإلضـــــافة إلى  ( هذا 
ا واألمة  طال حت الحرب في الواقع بين إ ــ ــ ــــ هذا أصــ ـــــيين، و ــ ــ المجاهدين الطرابلسـ

ة. ة ممثلة في الدولة العثمان   العر

                                                           

خ ال (1)  امل ،عربتار   .652ص  ،محمود 
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ـــي الذ ألقاه  ــ وقد برز هذا المعنى العري العثماني في الخطاب الحماســ
عوث العري خـــالـــد ال عوثـــان فقـــال: "..إنـــه ال الم برار (حمص) في مجلس الم

ة) واجتماعنا هذا االســـتثنائي  طال ال األمة اليوم غير شـــاغل الحرب (اإل شـــغل 
هو ألجــل الحرب. طرابلس الغرب قــد فتحهــا عمرو بن العــاص، وقــد مر عليهــا 
أن طرابلس  ة، واختم قولي  ـــالم ــ ــ ــنة وهي بيد األمة اإلســــ ــــ األن ألف وثالثمائة ســـــ

ة إلى األبد"ال قى بيد األمة العثمان ة وست اق   .)1(غرب 
اب  ــ ــ طالي على طرابلس الغرب ومعه أســــ ــبب العدوان اإل ــ ــ ســ ــــأت،  ــ ونشــ
ة  ة الدولة العثمان ـــيلة لتقو ــ ــ ــ ــــ وسـ زة عند قادة العرب،  رة نظام الالمر ، ف أخر

ــــس  في أواخر عام  ــ ة، فتأســ ــمود أمام األطماع األجنب ــ ــ ينها من الصــ  1912وتم
ة من برنامج الحزب حزب ال ــت المادتان األولى والثان ــ ــ ــ ــ زة العثماني، ونصــ المر

ـــدولـــة، وتكون إدارة  ـــة جزء ال يتجزأ من ال ــان ــات العثمـ ـ ـــة من الوال ـــل وال ـــأن 
ـــســـــي هذا الحزب  ان من جملة مؤســ زة اإلدارة، و ـــاس الالمر ات على أســ الوال

ندر عمون، ومحب الدين  تور الشيخ رشيد رضا ورفي العظم واس الخطيب والد
  شميل. يشبل

عد عام  ة في بيروت وأعلن برنامجها  1913و ة اإلصـــالح قامت الجمع
ة  ــمت هذه الجمع ة، وضــــ زة في إطار الوحدة العثمان ام اإلدارة الالمر الدعوة لق
ـــالم، أحمد مختار بيهم،  ــ م علي ســ ـــــل بيرًا من زعماء بيروت، من بينهم :ســ عددًا 

ـــــ تور أيوب ثابت، الشــ امل الد ارة،  م ط ـــــل ، ســ ــــــ ـــرسـ ــ ارة ، البير ســ يخ أحمد ط
ــن ناطور،حبيب  ــ ــ ــاس، حســــ ــــ ، بترو طراد، جميل الحســــ ــــــلح ، محمد فاخور الصــــ

ثيرون..   فرعون وغيرهم 
                                                           

م "نقال عن جردة  )1(  ة الرسم "وقائعتقو   .1912تموز سنة  ،ةالتر
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ة في  ــالح ات إصــــ ــت جمع ــ ـــســ وعلى غرار ما جر في بيروت، فقد تأســـ
ة  ان هدفها الدعوة إلى اإلصــــالح الداخلي في الدولة العثمان غداد  ــ وفي  دمشــ

ـــيد عل ) والســـ ـــــ ـــهبندر (دمشـ ــ تور عبد الرحمن شـ ان الد زة، و ــاس الالمر ــ ى أســ
ـــــدت الوحدة  طالب النقيب ــــ ــ ــ ة.. وقد تجســ ــالح ــ ـــــ ــــ ة اإلصـ غداد) من قادة الحر )

ة  ـــت الئحة الجمع ـــــ ة، فقد نصـــ ــالح ــــ ــــ ـــاطات اإلصـ ــــ ــ ع هذه النشــ ة في جم العثمان
ون  صـــــرة، على ســـــبيل المثال، في المادة األولى "أن  ة في ال ـــالح وطننا اإلصــ

ة الهالل ًا خالصًا تحت را   .)1(العزز ملكًا عثمان
ارس اشــتر عقد 1913وفي حزران  ه وفود من  تمؤتمر عري في  ف

ا، تحت راســة الســيد  ك وأمر ســ ة شــتى ومن مهاجر العرب في الم بالد عر
ارس،  ة  في  ة العر ــره جمهور غفير من الجال ــ ــ ــ ــــ ، وحضــ عبد الحميد الزهراو

انت  ــــال و ــ ـــ ــ الخطب التي القيت، والمقررات التي اتخذت، ال تتحدث عن االنفصــ
ـــالح الداخلي واألخذ  ــ ــ عيد، بل تلح على اإلصـــ ة من قرب أو  عن الدولة العثمان
ـــيد عبد الغني العرس  صــــاحب جردة المفيد  زة، ومن ذلك أن السـ مبدأ الالمر

عد ذل اشا  ة، وأحد الشهداء الذين أعدمهم جمال  ك بثالثة أعوام، قال في البيروت
الســيف بل اســتولت عليها برضــانا..  ة لم تفتح بالدنا  المؤتمر "إن الدولة العثمان

عد" ارة فقال: إن  ونحن قاعدة هذه الدولة من قبل ومن  ــــيخ احمد ط ــــ ــــ وتكلم الشــ
قاء  ردون ال طلبون اإلصــالح.. وٕانهم ولدوا عثمانيين ونشــأوا عثمانيين و العرب 

  )2(يرضون عن دولتهم بديال" عثمانيين وال

                                                           

دة )1(    .10/9/3191 ،المفيد جر
  .518 -515ص  ،العرب والترك ،توفي علي برد  )2( 
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ة والتعل بها قاصــــرًا على المســــلمين، فقد  ولم تكن هذه المواطنة العثمان
ا  ا قو س المؤتمر، من موارنة لبنان، خطا ندر عمون نائب رئ خطب الســــيد اســــ
ز من إخواننا األتراك  عض أنصار النظام المر ه هذا المعنى فقال "توهم  أكد ف

ــــة ــ ــــ ــــ عيد عن  أن الغرض من النهضـ ــــال عن الدولة، وهو أمر  ـــــ ــ ــ ة االنفصــ العر
ــانــت الهيئــة  زــة.. ولو  م على قــاعــدة الالمر ــالح ــحــة..  نحن نطــالــب  ــ ــ ــ ــــ الصــ

م قرش لكان موقفنا معها نفس موقفنا هذا.. ــم ــــ إن العرب  الحاكمة اليوم من صـــــ
ـــر..  م الحاضـ ـــتبدال نظام الح ـــال عن  األتراك.. وٕانما نرد اسـ ال يردون االنفصـ

و  ة.. ومعنى ذلك و اب ا  ن ة سلطة عل ومة ان لمجموع األمة العثمان ننا نرد ح
ع العثمانيين  في الحقوق  ـــاو فيها جم ومة يتسـ ة، ح ة وال عر ة، ال تر عثمان

ات"   )1(والواج
ضــعة شــهور، ارس ب عد أن انفض المؤتمر العري ب ة  و تأســســت جمع

ـان يوم ، و ــر ــ ــــ ــــ ش العهـد بزعـامـة عزز على المصــ ـا الج ــ ــ ــــ ــ ــ ـار ضــ ئـذ من 
، ا ــــــ ــــ بير من الضــ ه عدد  ــم إل ــ ــ ــــ ان برنامجها ينص على  العثماني وقد انضــ و

ومة  ة على أن تظل متحدة مع ح ــــتقالل الداخلي للبالد العر ــ ــ ــــ ـــعي لالســ ــ ـــ ــــ الســ
ــا ــــ اتحاد المجر مع النمسـ ـــتانة  ــ ر  )2(االســ ه الف ـــى ما وصـــــــل إل ان ذلك أقصــــ و

ة  ة.العري في تحديد عالقة األمة العر   الدولة العثمان
ـــــاالت بين قادة  ــ ــ ــ ارس أنه تمت اتصــــ ان من نتائج المؤتمر العري ب و
ة، وانتهت تلك االتصــاالت إلىعقد  ة المطالب العر العرب والترك في محاولة لتلب
يد عبد  ـــ ــ ــــ ــ ــ ام األتراك، والسـ ار ح ان من  ك الذ  ة وقع عليها طلعت  اتفاق

                                                           
ة ،زن نور الدين )1( ة العر   .101ص  ،نشوء  القوم
ة الكبر  )2(   .46ص  ،1ج ،مين سعيدأ ،الثورة العر
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س المنتد األدبي  ة الكرم الخليل رئ ة العرب، وقد نصـــت االتفاق ومعتمد الشـــبي
ون في الوزارة  م الذاتي وأن  بيرًا من الح ـــطًا  ــ ــ ــــ ة قســـ ات العر على منح الوال
عين في مجلس  ثالثة من العرب على األقل، وخمســــة والة وعشــــرة متصــــرفين، و
ة مقررة من  ــ ــ ــــ ــافة إلى نسـ ــ ــ اإلضـــ ة،  ة عر ل وال ان اثنان من العرب عن  األع

  )1(ن العرب في مختلف دوائر الدولة.الموظفي
ة  س تارخا للدولة العثمان ـــردته من الوقائع الموجزة ل ــــ ــــ ل هذا الذ ســ و
فما قصدت إلى هذا، ولكن قصدت من هذا التسلسل الوثائقي عبر ارعمائة عام 

ما ال يرق د  سقو الدولة  ىأن أثبت وأؤ ة لم تسق  ه الشك، أن الوحدة العر إل
ة، و  اســـــ ةالع اتها في إطار الدولة العثمان ـــتمرت وامتدت ح ــــة"  لكنها اســ "متقمصـ

  انها الدولي..
ًا تمثل في حقائ  ان واقع ا فحسب، ولكنه  ن هذا "التقمص" روح ولم 
ان لهم  ين، فقد  ا مغلو اء في الدولة ال مجرد رعا ــر ــ ـــ ــ ان العرب شــ م، فقد  الح

عوثان العثما ًا في مجلس الم ــتون نائ ــــ ــة وســـ ــ ــ ك الخالد خمســـ ان روحي  ني، و
ــيخ  ) والشـــ ــ ـــا العابد (دمشـــ اشــ ان عزت  س المجلس.. و ًا لرئ عوث القدس نائ م

اد أبو الهد ــ ــ ـــر، حتى ان نفوذهما تجاوز  الصــــ ــــ ار رجال القصـ (حلب) من 
ات  ــا ملحمة وزر التعدين والغا اشـ م  ــل ان سـ ومة، ومن لبنان وحده  ســـلطة الح

اشا  اسي الخاص للسلطان.والزراعة، وأخوه نجيب    ملحمة الموفد الس
قة على مد تغلغل  ـــهيرة تدل داللة عم ــ ــ وفي التارخ العثماني حادثة شـــــ
ان محمود  ـــيرًا، فقد  ـــ ــ ــ ــ ة، تدبيرا ومصــ الوجود العري الوحدو في الدولة العثمان
ش العثماني، وهو الذ  ان الج س أر ـــأة رئ ـــا العراقي المولد والنشـــــ ــ اشـــ ت  ـــو ــ شـــ

                                                           
ة البالد النص  )1( ةالكامل لالتفاق ة والدولة العثمان  .134ص  ،ساطع الحصر نشره  ،العر
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قواته الت ة وخلع تحرك  ــطنطين ك، وزحف على القســـ ـــالن رة في ســ انت معســـــ ي 
ــــــعتها جماعة االتحاد  ــــ ــ ـــــلطان عبد الحميد تنفيذا لخطة االنقالب التي وضــ ـــــ الســــ

  والترقي..
اق اشــا المصــر الذ لعب  وال ننســى في هذا الســ ) عزز علي  (الفر

ــان من قـــ ـ بيرًا في حروب العثمـــانيين في البلقـــان وطرابلس الغرب، و ادة دورًا 
ا العرب وأنه  ــ ــ ــــ ــ ان معبود الضــ أنه  ة، واعتبره الكولونيل لورنس " ة العر الحر

اشا عد السلطان )1(منافس ألنور  ان هذا رجل الدولة األول    ."و
ار القادة العرب في العهد    يب أرسالن وهو من  ان األمير ش و

ة إلى استمرار وحدتها  فتر عن دعوة األمة العر ة، العثماني، ال  في الدولة العثمان
ة توله في ذلك خطب وقصائد ومقاال ، ومنها قصيدة شهيرة ألقاها في القسطنطين

  ) قال فيها:1913ة األولى (في العام الذ سب اندالع الحرب العالم
س لن   ةـر الهالل مظلـا غيـول

  ينال لديها العز مــن هو آملــه    
  همـعلم قومي إنني ال أغشـس

ح و وم        صلهاهما استطال الليل فالص
عد أن    ة حتى  قيت عواطف الوحدة هذه تمأل صدور األمة العر ولقد 

ى شاعر العراق انتهت الحرب العالم ة األولى وانهزم فيها األتراك.. فقد 
ه  قل ان  غداد بيد اإلنجليز، وأعلن وفاءه للعثمانيين وان  الرصافي يوم سقطت 

ما جرا   ح.. فقال:منهم جراح أ

اق على الوفاء و أ  انتإ نا    راحـب جـن أحـقلبي مم           ن 
                                                           

 )1( p 59Lawrence, Seven Pillars of Wisdom  
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ــان من  ــة، و ــان الــدولــة العثمــان ش في  ــة تع قيــت الوحــدة العر وقــد 
ـــة أو حتى دولـــة  ن أن تتطور العالقـــة بين العرب والترك إلى دولـــة فـــدرال المم

ة لوال أن جماعة االتحاد والترقي الذ ة وأخر تر عد عر م  ـــتلموا الح ــ ــــ ــــ ين اسـ
ة  ة التر ــتهدفوا تترك العرب واذابتهم في الطوران ــ ــ ــ ــلطان عبد الحميد قد اســـ ــ ــ ــ الســـ
ــــرد  ــــ ــ ــ النفي والتشــ ــطهاد قادة العرب،  ــــ ــــ ــ ع ذلك  اضــ انوا يدعون إليها، وت التي 

  ة األولى...واإلعدام، أثناء الحرب العالم
ـة خاطولم تكن إقامة دولة  ـة متحـدة مع الدولة التر رة عابرة، فقـد عر

ــيدة  ـــ تبت الســــ قها، فقد  ــعي من أجل تحق ــ ــ عبر قادة األتراك من جانبهم على الســـ
ة، ولكن  أن العرب يتقدون وطن ة  ـــة التر ــــ اســ ـــــ ــ انت من قادة الســ خالدة أديب و

ـــا  ــ اشـــــ ت  ــو ـــــ رة تعز إلى محمود شـــ جديرة  –العري  –ان  إلى جانب ذلك ف
ة  ة مزودة تر ار وهي إقامة ملك ومة فيها حلب.. االعت ز الح ون مر ة  عر

ان قد اقترح قبل  ة،  ة التر اء ألب، وهو األب الروحي للقوم ما ان الســـيد ضـــ
ة.. اندالع الحرب العالم ة العر ــمى الدولة التر ـــ ة األولى إقامة دولة مزوجة تسـ

ـــتقلتين هما  1918وفي عام  ــم دولتين مســـ ضــــ ـــًا إقامة وحدة أو اتحاد  ضـــ اقترح أ
ــــتاناأل ي وعرســــ ـــول التر ـــ غير أن جماعة االتحاد والترقي قد وأدوا ذلك   )1(ناضــ

ــت على الدولة  ــــة مدمرة قضـــ اسـ التطور التارخي المحتوم في مهده، واختطوا ســـــ
ات المعروفة،  ة تحت االحتالالت واالنتدا ة، وأدت إلى وقوع البالد العر العثمان

ـــرائيل في قلب الوطن العري، وهي  ام إســـ ة وٕالى ق األمة العر ارثة حلت  أكبر 
ل..   في تارخها الطو

                                                           
ة وءنش ،زن نور الدين )1( ة العر  .91ص  ،القوم
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أنها "وجماعة االتحاد والترقي هذه  احث غري شهير  غير ما وصفها 
ي  ــو واحد من أصــــــل تر ــ س بين زعمائها وقادتها عضــ ة، فل ـــالم ة وغير إســـ تر

د ـــا هو ابن رجل بولند مرتد، وجاو ــ ـــ ــ ــ اشــ ــــاف، فأنور  ــ ــ ــــ (دافيد) من الطائفة  صــ
ة ال ان القاطنين في مدينة اليهود ـــــ ــ ــ ـــو من اليهود االســـــ ــ ــــ ــــ راسـ معروفة "دونمه"، و

، أم ــل غجر ــ ــا بلغارا من أصـــ اشـــــ ان طلعت  ك.. و ــالن ــ ان ســـ ـــا ف ا أحمد رضــــ
ًا و  ــ ــ ســـ ـــر ــفه شــــ ــفنصـــــ ــ ة وراء  هنصـــ ـــحاب العقول المحر ــ اآلخر مجرًا.. وأما أصــ

ان  ، والعون المالي  ــل يهود ــ ــ ــلمين من أصـ ــ انوا يهودا، أو من مســـ ة فقد  الحر
ة من  انت تأتيهم معونات مال ما  ك األثراء،  ـــالون ــ ــ ــ ـــ أتيهم عن طر يهود ســـ

ة ــمال عرفون  الرأســـــ ك، و ـــالون ــ ان يهود ســ رلين.. و ــت و ــ ســـ ودا ة من فينا و الدول
اء في الثورة التي قام بها جماعة االتحاد والترقي.    )1(الدونمة (أ المرتدون) شر

ـــون والمؤســــــ ان اليهود .. المندســـ ذا  ــــون لجماعة االتحاد والترقي، وه ســ
ام   ما تؤد إســرائيل في هذه األ ة في ذلك العهد،  م الوحدة العر ًا في تحط ســب

ة...   الدور نفسه في تعطيل الوحدة العر
ـة  ــة لم تكن عر ــة في عهــد الــدولــة العثمــان ح أن الوحــدة العر ـــح ــ ــ ــ ــــ وصـ

عقله ان يؤمن  ـــــرة  اشــ ـــب جيلي م ــميره أن  خالصـــــــة، ولكن الجيل الذ ســــ ــ وضـــ
ـــد من الوقائع التي  ة، وهذا الحشــ انت نموذجا آخر للوحدة العر ة  الدولة العثمان

قة. فضي إلى تأييد هذه الحق   سردتها عن قادة العرب األوائل 
ــة فنحن  ـــبــب آخر حملني على "تعبئــة" هــذه  المواقف التــارخ ــــ ــ ــ وثمــة ســـ

ـــان تحـــت االحتالل ـــأن الوطن العري  ـــة  يالعثمـــان نرفض التهمـــة القـــائلـــة  قرا

                                                           
)1( 136 –n p 135 oThe rise of natioality in the balkans; by setton wats 
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ذلك الزعم  طرة. ونرفض  ـــــ ــ ة ال ســ ــــار ــ ان مشـــ م  ـــتمائة عام.. ألن ذلك الح ــــ ســ
انت  ة قد غابت عن مسرح تلك األعوام الستمائة فقد  أن الوحدة العر   القائل 

  
ة. الممارسة في إطار الدولة العثمان ة قائمة    الوحدة العر

ــرف للوحدة الع ــ ــ ــ ة، وأشــــ ة العر القوم ا أخي وذلك أكرم  ذلك  س  ة .. أل ر
  العري...
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ةـدولة الوح  اع    ..دة الر

  قبل مئة وخمسين عاماً                        
  
قرأ هذا العنوان المثير، فمنذ مئة  عجب المواطن العري وهو  أرجو أن ال 

ة، عاصمتها القاهرة، وامتد وخمسين عاما قامت في ال وطن العري دولة وحدو
ال طوروس شماًال، ورفرفت أعالمها على  ًا إلى ج سلطانها من أعالي النيل جنو
ار الشام.. تلك هي  ة ود ة األرعة، مصر، والسودان والجزرة العر األقطار العر

م أسالفنا حين قالوا ة فال داعي للعجب، وما أح قة التارخ : إذا عرف السبب الحق
  طل العجب!!
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ــتهدف   ــ ــــ ــ ة تســ ة من األطماع الدول ــ دوامة عات ــ ــــ ــ ان ميالد هذه الدولة وســ و
ة  ــتراتيج ــ ــ ــ طرة على مواقعه االســـ ــ ــ ــــ ــ ـــام خيراته، والسـ ــ ـــــ تمز الوطن العري، واقتسـ

م في مصيره.   واحتكار خاماته وأسواقه، والتح
ــة،  ــان الوطن العري، يومئــذ، جزءا من الــدولــة العثمــان  أو في تعبير ذلــكو

ـــر، جزءًا من " ــــ ة العصـــ ـــم الذ أطلقته الدولة األورو ــ ــ ــ الرجل المرض" وهو االسـ
ــة "الرجــل المرض"  ــة تنتظر نهــا ــانــت الــدول األورو ــة و ــة العثمــان على الــدول

األجل المحتوم. ة" أو  الضرة القاض سق " ما بينها، حينما  ته ف   لتقتسم تر
ــر، ــ ــــ ـــرنا الحاضــ ــــ ــ م في عصـ ما تتح الدول الخمس العظمى المعروفة، فقد  و

ـــائر  ــ ـــ م في مصـ ـــر تتح ــ ــ ــع  عشــ ــ ــ ــ ذلك دول خمس عظمى في القرن التاسـ انت 
ا صرة، فرنسا، النمسا،بروس ا الق ا العظمى، روس ، وعلى الشعوب، وهي برطان

تحاورون  مائدة هذه الدول العظمى ــــاورون و ــ ــ ــــ ة، التي تجمعوا حولها يتشـــ "التر
  يف يتقاسمونها"..

ان ة، و الذات  هي محور النزاع الذ يدور حول هذه التر ـــــر  ــــ ــــ ت مصـ
ض واألحمر، وعندها  تلتقي القارات الثالث وهي  حرن األب فهي مالكة زمام ال
ــرق العري والمغرب العري . فــإذا تم انتزاعهــا من  ــــ ــــ في موقع القلــب من المشــــ

.. وعلى أساس ه ة األخر سر سقو  األطراف العر م الوطن العري، ت ذا التقي
ادة نابليون ( ق ة  عتها 1798انطلقت الحملة الفرنســ ) لالســتيالء على مصــر، وت

ة   ).1807( الحملة البرطان
ة، فتدفقت  ـــر في ذلك العهد جزءا من اإلمبراطورة  العثمان انت مصـــ و
ــدفــاع عنهــا وٕاجالء المحتلين  ــر لل ــ ــ ــــ ــل األرجــاء إلى مصــــ ــة من  القوات العثمــان

ان في غم ــغير مغمور، عنها.. و ــ ــا صـ ة ضـــ رة العثمان رة هذه القوات العســـــ
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ــمه  ـــلمة، اســــ ــ ة المسـ ان ـــر مع الفرقة األل ــل إلى مصـــ ــ في الثالثين من عمره، وصــ
، فيتمصـــــر،  ــــنة أخر ـــتين سـ ــر ســ ــ ش في مصـ ع محمد علي، أرادت األقدار أن 
ـــمت  ة ضـــ ــس دولة عر ــ ، ومؤســ بر ة  طل ملحمة تارخ ح  صــــــ ـــتعرب، و ســـ و

ة ة.أرعة أقطار عر   ، وأطل عليها المؤرخون اسم اإلمبراطورة العر
ان الطموح وااللهام وراء  ل وحدة أو اتحاد عبر التارخ، فقد  ـــأن  ــ ــــ وشـــــ
طموح  ــــدره  ش صــ ان محمد علي يج ة، و ة الوحدو ام هذه اإلمبراطورة العر ق

طال، وشجاعة الرجال.   األ
ــنوات من النزال مع القوات ــ ــ ــــ عــد ســــ ره،  ــة  وقــد رأ بثــاقــب ف ـــــ ــ ــ ــــ الفرنسـ

ــر، وأنهــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــة  لن تتخلى عن أطمــاعهــا في مصـ ــة، أن الــدول األورو والبرطــان
ــه،  غمض عين ـــة األولى حين يتثــاءب "الرجــل المرض" أو  ــ ــ ــــ ـــتغتنم الفرصـــــ ــ ــ ــ ــــ سـ
حت مصــــر  ــ عدها.. فأصــ ة من  ــر، وعلى األقطار العر ــاض على مصــ لالنقضــ

ح الدفاع عنها قدره ومصيره.   شغله الشاغل، وأص
ــجاع وقاده خوفه ع ــ ير والتدبير، والخوف عند الشـــــ ــر، إلى التف ــ ــ لى مصـــ

ه، ( ر ف ان أول ما ف ــتعداد، و ــــ ار 1809قود إلى اإلعداد واالســ ــم د ــــ ضــ ) أن 
ـــام. ولكن  ــــ ـــــر وعن الشـــ ها يدافع عن مصـــــ مه، فإنه يتقو بها، و ــام إلى ح ــ ــ ــ الشــ
اشا في نفسه،  السلطان العثماني أبى أن يتخلى عن الشام.. فطواها محمد علي 

ـــــو ــ ــ ار الشـ ـــدرهقيت د ــ ــــ قه حينما تلوح  ام في صـ ــعى إلى تحق ــ ــــ ســ هدف األهداف 
  الفرصة األولى..

ــماء، ففي عام  ه من الســـ ـــقطت بين يد أنها ســ ـــة فعًال، و وقد الحت الفرصــ
ة، وتشـدد رجالهم 1807( اإلغارة على الحجاز فخلعوا شـرف م ) قام الوهابيون 

ـــــ اب، وفرضـ ــــارمة، في محارة البدع، فهدموا القبور والق ع قيودًا صــ وا على الجم
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عد أن خرج أمير الحج الشامي عبد  وفزع المسلمون على مصير الحج، وخاصة 
ــ حتى قفل راجعًا، فقد علم ان  ــ ــواحي دمشــ ــ غادر ضــ د  م، ولم  ــــا العظ اشــ هللا 
ـــــدر  ـــــ له أصــــ ــــاد، وٕازاء هذا  ــ ــ ــــ المرصــ ة له  ائل الوهاب الطر غير آمن، وأن الق

ة السلطان العثماني أمره  أن يجرد حملة على الجزرة العر اشا  إلى محمد علي 
ـــــا أن  اشـــ ـــة من أيد الوهابيين، ووجد محمد علي  ــتخلص األماكن المقدســـــ ـــ ــ سـ و

ــــماء قد انفتحت أمام  ــ ــ ــ ة هي الطر آمالأبواب السـ ه الطموحة، وان الجزرة العر
  إلى بالد الشام.

م الغت عزمة خارقة وٕاعداد مح اشــــا  نام الفرصــــة حتى واندفع محمد علي 
حرة صوب الجزرة 1811الثمالة، فخرجت الحملة المصرة ( قواتها البرة وال  (

رمة والطائف..  ة الم در وجدة، وم ع، والمدينة المنورة، و ة، فاحتلت ين العر
ـة  ـــــارـة مع القوات الوهـاب ــ ــ ـــ ــ عــد معــارك ضـ ــة نجــد، و ــــــ ــــ ــ عــد ذلـك هضــ واخترقـت 

ة (استطاعت الحملة المصرة أن تقتحم  )، وهي عاصمة الوهابيين، 1818الدرع
ـــتت ــ ــ ــونها وأبراجها وشـ ــ ـــ ــعت الجزرة  تفدمرت حصـ ــ ــ ة، وخضــ ـــمل القوات الوهاب ــ شـــ

اشا،  م  قود هذه الحملة في أكثر مراحلها، إبراه ان  ادة المصرة، و ة للس العر
ـــعة في  ة واســـــ ــجاعة خارقة ودرا ــ ـــــا، أبد خاللها شــــ اشـــ أكبر أنجال محمد علي 

  الحرب.
من ومناط وقد ام عض أجزاء  ال ــــــمل  ــــ ــ ــرة، فشـ ــ ـــ ــ ــ تد نطاق الحملة المصــ

ة جزءا من الدول حت الجزرة العر ــ ــ ـــئة تحت  ةالخليج العري، وأصـ ة الناشــ العر
ـــيخ الحرم  ــ ـــــا أن حاز لقب شــــ ــ اشــ م  ــيب إبراه ــ ان نصـــــ ــــا، و ــ اشـــ إمرة محمد علي 

س إلى الخليج ا ة من خليج السو ي، واستتب األمر في الجزرة العر   لعري.الم
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ـــــواحل  ــ ــ ـــ ـــك، أن الســ ـــــ ــ ــ ــــيجد من غير شــ ــ ــ ــــ احث في تارخ هذه الحملة، ســ وال
ـــرة من غير قتال، وأن عددا من  ـــقطت على أيد القوات المصــــ الحجازة قد ســــ
انت  انت متعاطفة مع الحملة المصــرة، وأن المعارك الضــارة  ة  ائل العر الق

الذات، ذلك أن النا ة  ـــرة على نجد، ومع القوات الوهاب ــ ــــ ــــ انوا يرون في قاصـ س 
ـــتقرار في البالد،  ــــتهدف توطيد األمور واالســــ ــ سـ ــــلمًا  ــا قائدا مســـ ــ ــ اشـ محمد علي 

زداد هذا المعنى وضــوحا اوصــون الحرمين الشــرفين، وتأمين ســالمة الحجيج.. و 
ــــرة قد امتنعت عن  أن القوات المصــــ ة  ـــامع أهل الجزرة العر وتأكيدا حينما تســـــ

ابها أن تتصـــقصـــف المدينة المنورة خوفًا على  بنســـف أحد جوانب  دع، واكتفتق
بيرة، ومن خاللها استولت على المدينة المنورة . ه ثغرة    السور، فأحدثت ف

ــــــالم  ــ ة واإلسـ لها في ذلك العهد أن العرو اب  ــ ــ ــــ ان على رأس هذه األسـ و
ــلمون  نلفظا ــــ ــ ــ ــا وأوالده هم مســ ــ ــــ اشــــ اني العثماني محمد علي  مترادفان، وان األل

فى.. وأنه ال . و ة والتقو العاف ين الوهابيين إال    فرق بينهم و
الي المالح، وزاد  ـــــر المبين، وأقامت األفراح والل ــــر لهذا النصــ وازنت مصـــ
ــتلمها محمد  ــ ــ ــــلت إلى القاهرة، واسـ ح  المدينة المنورة قد وصـــ من أفراحها أن مفات
ــاتـه المعنى الكبير في اتحــاد الجزرة  حمــل في ط بير،  ــا في حفــل  ــ ــ ــــ ــــ ـاشـ علي 

ة واحدة.ا ة ومصر في دولة واحدة تحت را   لعر
ة، إلى الجنوب، إلى السودان..   عد الجزرة العر اشا  وتطلع محمد علي 

ون  ــي حتمًا ان  قتضـــ ة عنها  ـــد المطامع األورو ـــر وصــ فإن الحفا على مصــ
ًا، فالسودان هو العم االستراتيجي لمصر، ومصر  انا متماس له  واد النيل 

ـــودان، وهذا هو الكالم الدارج اليوم.. ولكن محمد علي هي االمت عي للســ داد الطب
مئة وخمسين عامًا. قة قبل أن ينطل هذا الكالم    اشا جعل من هذا الكالم حق
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ه  ــى ف ــــ ــــ المناط المجهولة تتفشـ ه  ـــــ ـــــ ـــــودان في ذلك الزمن، أشـ ــ ــ ان الســ و
ه "الملو  ثر ف ســوده االضــطراب والفوضــى، و ئة، و ك" يتنازعون األمراض واألو

ما بينهم.   السلطة ف
ة بين  ـــــر، فوثبت دواعي الوحدة التارخ ة مصــ ــئول ــــ ــودان مسـ ــ ح الســـ ـــــ وأصــ
ان  اشــا حملة مصــرة على الســودان، و شــطر واد النيل، وجهز محمد علي 
ح  ــ ــ حدوها في أن تصــ حرا، واألمل  ا، برا و ــــارت جنو ــوان، وســـ ــ انطالقها من أســـ

ة.السودان جزءا عززا من الدولة الع حت الجزرة العر ما أص ة الناشئة،    ر
ـــيرها، وال ن ــ ــ ــــ ــ دأت الحملة سـ ر، فإنها و قول قتالها، فإنها لم تجد مقاومة تذ

ش  ـــــل الج ــــ لها.. وواصـــ ــــتيالء على بالد دنقلة  ــــ مع أهلها وفي وطنها، وتم االســــ
ورتي (نوفمبر  ــة  ــة" في معر ق ــــــا ــ ــ ــــ ــان هؤالء 1820زحفــه واقتتــل مع "الشــ ) و

ــجا ــ ــ شــ عد معروفين  ما  ــاعهم، وانتظموا ف ــــ ـــالتهم، وانتهى األمر بإخضــ ــ ــ سـ عتهم و
ة. طة واد النيل عروة أوث من القبيلة الجاهل ، ورأوا في را ش المصر   الج

ــــر  ــ ــرة في زحفها فاحتلت "برر" وقدم ملكها نصـ ــ ـــتمرت الحملة المصـــ ــ واســ
عد ذلك اح " وقدم ملكها نصر والءهالدين خضوعه، وتم  ة، ، ثم حلفتالل "شند ا

ــنار، وقدم  ــ ــ نت الحملة من فتح مملكة ســ ــتمر الزحف إلى أن تم ــــ وأم درمان، واســ
ـــمة المملكة،  ــنار عاصــ ــوعه، ودخلت القوات المصـــــرة إلى ســـ " خضـــ اد ملكها "
ش  ـــة الج ــــ ــ ــ ضــ ـــنار في ق ــ ــ ـــ ــ ي واد حلفا إلى سـ لها من جنو حت البالد  ــ ــ ــــ ــ ــ وأصـ

.   المصر
ردفان ــوب  ــ ــ ـــر قد اتجه صــ ــ ــ ش المصـ ان فر آخر  من الج انت   و و

ش المصــــر احتالل  ــتطاع الج ة حامئة اســ عد معر ــلطان" دارفور، و عة  "لســ تا
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مض وقت  ــلت الحملة إلى بالد فازوغلي فلم  ردفان..وواصـــ ـــمة  ض" عاصــ "األب
ل حتى تم احتاللها و    ه.قدم ملكها، الملك حسن طاعته ووالءطو

ة، أن الحملة المصرة قد توغل ر دائرة المعارف البرطان ت في شرقي وتذ
ـــواط ــــلت شــ ــودان حتى وصـ ـــتولت على ميناءالســـ حر األحمر واســ ــوع ئ ال ــ  مصـ

ـــــواكن ــــ ــ ــــتولت  )1(وسـ ــــ ع على ءان الحملة الحجازة على مينااما اســــ ن  جدة و
ه. شاطئ ًا  حرًا عر حر األحمر  ح ال ذلك أص ة، و   سواحل الجزرة العر

اب التي حفزت محمد  ـــــ ة األســـ رت المراجع التارخ ـــا إلى وقد ذ ــ اشـــ علي 
ــاف  ــ ــول إلى مناجم الذهب في الجنوب، ومنها اكتشـــ ــ ـــودان، ومنها الوصـــ ــ فتح الســ

ع النيل، و  ان منا ــيل  ــ ــ ــبب التارخي األصــ ــــ ن في النزوع إلى الوحدة ملكن الســ
ه وشماله لخير أهله أجمع. اسي الواحد في واد النيل، جنو ان الس   وتوطيد الك

ـــتا ــــر المعروف األســـ ر المؤرخ المصــ ذ ه و تا ذ عبد الرحمن الرافعي في 
ــر من  ـــ عد أن أخفقت في احتالل مصــــ ا  ـــا" أن برطان ــ اشــــ ـــر محمد علي  ـــــ "عصـ

انت ترم1807الشمال في عام ( طرة على مصر من الجنوب، وأن  ي)  إلى الس
ـــــودان هو حرب قوم ــ ــ ـــمىفتح  الســـ ــ ـــ ــ حتة، والغرض منها اســ أغراض الحروب  ة 

ـــدًا، إذ ــ ــ ــــ ة منها ت وأنبلها قصــــ ـــفت  )1(أليف وحدة واد النيلانت الغا ــ ــ ــ ــــ شـ وقد 
ــب،  ة، أن الحرب لم تكن وحدة لواد النيل في مجموعه فحســـ ـــيل التارخ التفاصــ

ك. ه الملوك والممال ثر ف عد أن    بل توحيد للسودان نفسه 
اشـا  ضــمره محمد علي  مًا  انت هدفًا قد ولكن الوحدة بين مصــر وســورا 

ـــــه حتى قبل الحملتين على الجز ــــ ــ ــ ـــودان، فمنذ (في نفسـ ــ ــــ ــــ ة والسـ ) 1810رة العر
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ومته في  تب قنصل فرنسا في مصر رسالة إلى ح رة تختلج في نفسه، فقد  والف
ــــنة ( ـــــ ع 1811ســــ ـــــورة وأن جم ــ ــ ة ســــ طمع في وال قول فيها  "إن محمد علي   (

ـــتهدف اختراق  عدها للوهابيين تســــ ـــا للحملة التي  اشــــ عدها ال ـــــتعدادات التي  االســ
  )1(سورة..إلى الصحراء ومنها 

ـــوحًا حينما  ــ زداد هذا المعنى وضـــ ك في هذا نو لوت  تور  ه الد ت قرأ ما 
ــورة إلى  اشــــا نفســــه، حين قال "إن ضــــم ســ ــدد، تعبيرًا عن رأ محمد علي  الصــ

ـــــا، فمنذ أن تقرر في األذهان أن   اشــ انة ممتلكات ال ـــــ ــرورا لصــ ــ ان ضـــ ــــر  مصـــ
فيد  المدن ــتقلة على ضـــفاف النيل  ة فائدة عامة وجب االعتراف إنشـــاء دولة مسـ

ـــورة ألن  ــــتقلة بإعطائها الحدود الســ ــــر مسـ قاء مصـ ن االطمئنان إلى  م أنه ال 
س بل في طوروس". ست في السو   حدودها ل

أن  ه من الســــلطان العثماني  ان قد أعاد طل ــا  اشــ والواقع أن محمد علي 
ه إلى ذلك.. ــــلطان رفض أن يجي ــ ـــورا إلى واليته، ولكن الســـ ــ ــم ســــ ــ ولم يجد  ضـــــ

اشــا مناصــًا أن  ة.. وقد  يلجأمحمد علي  إلى الســالح اســتكماال لوحدة دولته الغن
ما جر في حروب الوحدة في  عد هي طر الوحدة، ما  حت الحرب ف ـــــ ــ ــ ــــ أصـ
اشــا  عتبر محمد علي  ا في أخرات القرن التاســع عشــر، و طال ا وٕا ا وألمان أمر

ا!!الفارس األول في هذا المضمار .. ومعلم  ا وأورو ين في أمر   الوحدو
ام الجمهورة   ما جر قبل ق ار الشام تتطلع إلى الوحدة، تماما  انت د و

انت الجماهير  س الراحل جمال عبد الناصـــر، فقد  ة المتحدة في عهد الرئ العر
ــا في الجزرة  ــ ــ ــ اشــ ــــارات التي حققها محمد علي  ـــــ ار إلى االنتصـ عين اإلك تنظر 

ة، اشــا والســودا العر ن، وخاصــة أن عالقات من الود قد توثقت بين محمد علي 
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ين عدد  من زعماء سورا  ان حاكمًا على لبنان و شير الشهابي الذ  واألمير 
ــــام إلى القاهرة، لتعلن والءها  ــ ـــــ ــــــرًا من الشــ ــــ ــــطين، حتى أن وفودًا قدمت ســـ ــ ــ وفلســـــ

ـــين عامًا حي )1(وتأييدها ــ ــ عد مئة وخمسـ ــــه  رر نفســــ أنما التارخ قد  نما تعاقبت و
س  ــيين ليلحوا على الرئ اسـ ــ رين والسـ ، ســـرا وعلنا تضـــم العســـ الوفود من دمشـــ

ادر إلى إنشاء الوحدة بين سورا ومصر.   الراحل عبد الناصر أن ي
دأت الحملة المصـرة لتوحيد سـورا ومصـر في خرف( ) وخرجت  1831و

س  لتجتــاز الطر الحر  ــة من القــاهرة مــارة ببلب م القوات البر ي التــارخي القــد
ار الشام الذ استخدمه الفاتحون والغزاة من مصر وٕاليها.    إلى د

ان عت  تو ــــرة، وتا ــــ ــ ـــام فاحتلتها القوات المصــ ــــ ــــ خانيونس أول  تخوم الشـ
حفاوة وترحيب  افا، واســتقبل األهلون القوات الفاتحة  زحفها واســتولت على غزة و

مين.   عظ
انت القوات البرة تخترق  ــي وحينما  ــ ـــــ ـــيناء وتدخل األراضــــ ـــــ ــحراء ســـــ ـــ ــــ ــ صــ

ة  ق حمل  ندرة  ــ ــ ــــر ينطل من ميناء اإلســ ان األســــــطول المصــ ة،  ــــطين الفلســ
ـــر ومدفعيته وذخائره ــ ــ ــــ ش المصـــ عًا القائد العام للحملة ، الج وعلى رأس ذلك جم

، صــاحب التمثال  اشــا الفرنســاو مان  ان حره، ومنهم ســل اشــا ومعه أر م  إبراه
ــطو المعروف في ميدان ســــل ــل األســ اشــــا في القاهرة، ووصــ المصــــر إلى  لمان 

فا، وتم و افا، وهي ميناء معر  ف، ومنها واصــل األســطول المصــر ســيره إلى ح
ـــا قــاعــدة  ــــ ــــ ــــ ــاشـ م  ــة، واتخــذهــا إبراه حر ــة وال احتاللهــا، وفيهــا التقــت القوات البر

طال الفاتحين. ال األ رة، وقد استقبله األهلون استق   ألعماله العس
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ــــرع إ ــــ ــــ ــة موقعــًا وشــ ــا، وتملــك هــذه المــدينــة التــارخ م في مهــاجمــة ع براه
م  ًا هامًا، فهي مفتاح بالد الشام، فمن فتحها فتح بالد الشام، وقف إبراه استراتيج
ما فعل من قبله نابليون منذ نيف وثالثين عامًا،  ــوارها،  ـــ ــا أمام قالعها وأســـ ــ ــ اشــ

ه، فضر  حرًا، فاستعصت عل المدافع برًا و ب حولها الحصار ومضى إلى فقذفها 
ـــمال  ــ ــــ ال نابلس وشــ ـــام، فدانت له بالد القدس وج ــــ فتح مواقع أخر في بالد الشــــ
يروت وطرابلس  فلســـطين، بينما تولت قوات مصـــرة أخر فتح صـــور وصـــيدا و

ك. عل   و
ة  ــلت المدفع ــ ــ ــار، وواصــ ــ ــدد عليها الحصــــ ـــ ا فشـــ ـــا إلى ع ـــ اشــ م  وعاد إبراه

سل المهاجمون والمدافعون، ووقعت بين المصرة ضرب أسوارها وأبراجها، و  است
ة أن تفتح  ــتطاعت في النها ــ ــــ ــــرة اسـ ــــ الفرقين معارك حامئة، ولكن القوات المصـ
اشا والي  بيرة في األسوار فاحتلت المدينة واستسلم قائد الحامئة عبد هللا  ثغرات 

ان قد ارتد عنها نابليون  ـــــامخة التي  ـــقطت القلعة الشـــ ــ ة.. وســـ يوم الدولة العثمان
اتي.."   قال قولته الشهيرة "عند أسوارك أضعت مستقبل ح

ــــــرق والغرب،  ــــ م تجاوب في الشــ ــــا دو عظ ــــ اشــــ م  ــار إبراه ـــ ــــ ان النتصـــ و
ـــت وغنت،  ــــ ــــ ات، فرقصـ ام متوال ـــــر المجيد ثالثة أ ــ ـــ ــر بهذا النصــ ـــ ــــ ــ واحتفلت مصـ

عرف بنابليون العرب. اشا  م  ح إبراه   وزغردت، وأص
ــرد المؤرخون طائفة من األســـــ  ـــا وقد ســـ اشــ م  ا على يد  إبراه اب لفتح ع

ــل األول  ان له الفضــ عًا، و عد أن عجز نابليون، ولكن شــــيئًا واحدًا قد فاتهم جم
انوا يرون في  ة لصـــالح القوات المصـــرة، وذلك أن أهل البالد  في حســـم المعر
ة ذلك  ة الوحدة.. وآ ة هي معر اشــــا انتصــــارًا لهم، وأن المعر م  انتصــــار  إبراه
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ــــا طائعين مختارن في أن " ــــ اشـــــ م  ـــــاعدوا إبراه ــــ ــ العرب  والدروز والموارنة" قد ســ
شهد بذلك التارخ، وهو شاهد ح وصدق.. ما  ا،  ة ع   .)1(معر

ًا   ن غر اشـــا لم  م  الســـبب األول هو أن إبراه وثمة ســـبب آخر يتصـــل 
قاتل في ة وهو  ة، وتمثلته العرو ان يتكلم العر الجزرة  عن األهل والوطن،فقد 

ـــل  ــــائلون إلى أ مد تصـــ ـــأله الســـ ــ ســ ا و ــوار ع ــ قف على أســـ ة، وها هو  العر
ــيواصــــل الزحف إلى آخر  ا، فيجيب ســ ـــتيالء على ع عد أن يتم له االسـ فتوحاته 
ة وأن يتفاهم مع الناس من خاللها، وذلك  ه أن يتكلم اللغة العر ع ف ـــتط ـــ ــ ســ حد 

  .)2(ي روايته ونزاهتهما رواه مرجع تارخي فرنسي، ال مجال للشك ف
ـــا،   اشــ م  ملكها إبراه ان  ة هي التي  ة العر ــاعر القوم انت هذه المشـــ و

طل فرنسا فانتصر نابليون العرب وانهزم نابليون الغرب. ملكها  ن    ولم 
ــتطع القوات  ــ ، ولم تسـ ـــوب دمشـــــ ــــا زحفه صــ اشـ م  ــل إبراه ا واصـــ ومن ع

ًال فاحتلت المدينة، و  ــمود طو ـــــ ة الصــــ ــــمة العثمان ــ ــ ــ ـــا إلى عاصـ ـــ ــــ اشـ م  دخل إبراه
ــــــ ذراعيها ألهلها الفاتحين،  ــــ ــ ــتقبله األهلون، وفتحت غوطة دمشــ ــــ ــ ــ ين فاســــ األمو
ـــا في المســــجد األمو بين تهليل الجماهير  وتكبيرهم، والذين  اشـ م  ـــلى إبراه وصـ

س عبد  ال دمش الرئ عون شهدوا من جيلنا استق ستط الناصر في عهد الوحدة، 
ان اأ يف  وا  ه بين ن يدر ين وأوجه الش اشا في عاصمة األمو م  ال إبراه ستق

ثيرة..   العهدين 
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وواصــلت الحملة ســيرها في اتجاه حمص، وهي مدينة أخر ذات موقع    
ك  ئاستراتيجي، تقع على الشاط عل من من نهر العاصي، وهي على طر  األ

ش التر ان الج ــماًال.. و ــ ة وحلب شـــ ًا، وطر إنطاك رًا ودمشـــــــ جنو ـــــ ي معســ
ـــي، فقامت القوات  ــــ ــ ــوارها وعلى مقرة من نهر العاصــ ــ ـــ ــ ي حمص وتحت أســ جنو
ـــب قتال عنيف بين  ــ ـــــح امتد إلى حدائ المدينة، حيث نشــ اســ ــــرة بهجوم  المصـــ
ة جرت  ة حمص أول معر ة، واعتبرت معر انهزام القوات التر الفرقين انتهى 

ة.. ــــرة والتر ــــرة بين القوات المصـــ اشـــ ة  فيها مواجهة م ــــرت الدولة العثمان وخســـ
ا قبل ذلك بثالثة  انت قد وصــلت إلى قلب أورو رة الكبر التي  ســمعتها العســ

  قرون !!
ة  عد موقعة حمص، راحت القوات المصرة  تضرب في األرجاء الشمال و
ة وعمت  ة، وٕانطاك ندرونة والالذق ــ ار الشـــــام فاحتلت حماه، وحلب، واالســـ من د

ـــوا أن  الفرحة الكبر جماهير ــــ أهل حلب أنهم رفضـ ــــة  لغت الحماســــ ـــــعب، و ــ الشـ
سمحوا للجنود األتراك المنسحبين أن يدخلوا مدينتهم فأغلقوا أبواب األسوار، ولم 

الدخول إال للجنود الجرحى والمرضى.   )1(سمحوا 
ح هذا  ــــــ ال طورس، أصـ ة إلى ج ــام من العق ار الشـــــ ـــتيالء على د ـــ االسـ و

ع جزءا من  ة المتحدة، شــأنه في ذلك شــأن مصــر القطر العري الرا الدولة العر
ــتعمار  ــ ـــام، ولكن االســ ار الشـــ ــتتب األمر في د ة، واســــ ــــودان  والجزرة العر والســ
ة  ستقر له قرار.. فأخذ  يتحرك لضرب الوحدة، وتدمير الدولة العر ي لم  األورو

عد مئة وخمسين عامًا، في عهد الوحدة السورة المصر ما فعل  ة التي المتحدة 
ة المتحدة. ام الجمهورة العر ق   تجسدت 
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ـــــها أمام حالة خطيرة لم تكن  ة قد رأت نفســـ وموجز ذلك أن الدول  األورو
ما بينها،  ة ف ـــام البالد العر اتها تقوم على أســـــاس اقتســ ــا انت حســـ تتوقعها، فقد 

ــماه المؤرخون "إمبراطورة عر ــ ــــ ــ ة وجعلت منها ما سـ ة" فجاءت دولة الوحدة الفت
ــة.. وقــد ازدادت المخــاوف  فــاختطفــت الوطن العري من براثن المطــامع األورو
ــول، واحتلت القوات  ــ ــــ ـــا في بالد األناضــــ ــــ ــــ اشـ م  ــتعمارة حينما توغل إبراه ــ ــ ــ االســــ
ش  ـــلة بين الج ة فاصــ ـــبت معر ة، حيث نشــ ـــرة اطنة وطرطوس حتى قون المصــ

ا ـــرًا  ـــرة نصـــــ ــ ي حققت فيها القوات المصـــ ش التر ـــر والج ــ ـــمبر المصـــ ــ ســـ هرًا" د
1832.  

اشــا قد واصــل  م  ة حينما رأت ان إبراه وتضــاعفت مخاوف الدول األورو
ة، وتدخلت  هانتصــارات ح على مقرة من القســطنطين ة وازمير وأصــ وتاه فاحتل 

قي من الدول قاء على ما  ة لإل ة، وللحفا على التوازن  ةالدول األورو العثمان
ــلح  بين ال ــ ــ ــ ــــ م الدولي، فأبرم الصـ ان إبراه ة، و ة ودولة الوحدة العر دولة العثمان

ة (إبرل  وتاه ة  اسمها سميت اتفاق ة و وتاه ره  ) 1833اشا يومئذ في معس
م أطنة، مقابل ان  ة عن سورة وٕاقل ان أهم نصوصها أن تخلت الدولة العثمان و

ــــو  ــــ اقي األناضـــ ـــر عن  ــ ــ ش المصــــ ـــــدرليجلو الج ــــ  .. ونتيجة لهذا االتفاق، أصــ
ـــلطان العثماني فرمانا في (مايو  ــــ ـــا 1833الســـ ـــ اشــــ ه تثبيت محمد علي  ) أعلن ف

اشـــــا على الحجاز  م  ة إبراه ه، وتجديد وال ة  ســـــورة إل ـــناد وال ـــر وٕاســ على مصــ
ـــــحراء  ة تمتد من صــ حت حدود دولة الوحدة العر ـــــ هذا أصــ م أطنة.. و وٕادارة إقل

ـــــودا ــ ــرقا إلى الخليج العري غرًا، ومن الســ ــ ــ ــ ـــيوة شـ ــــ ال ســ ًا إلى ما وراء ج ن جنو
  طورس  في جوف األناضول شماًال.. ولكن.. 
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ام دولة  ــترحة لق ــــ ــــ ــ ا، لم تكن مســ ـــة برطان ــ ــ ــ ــــ ة وخاصـ ولكن الدول األورو
ة على الدولة الوحدة بهذه الحدود المترام ة، فلم تفتر عن تحرض الدولة العثمان

ة في أواخر الثالثينات م ت القوات التر ة، وتحر ــر العر ــ ــــع عشـــــ ـــ ن القرن التاســ
ة نصـــيبين معر ة  الشـــهيرة المعروفة  ) عند الحدود 1839(يونيو  فنشـــبت المعر

ــاحقة وظفرت القوات  ــــ ــ ــ ة هزمة ســـــ القوات التر ة، حيث حلت  ـــورة التر ــ ــــ الســـــ
اهر..   المصرة بنصر 

ة أن اســتســلم األســطول العثماني الضــخم  ان من أعظم نتائج هذه المعر و
ة ومد ـــفنه الحر ــ ــــ ــ ا سـ ــهدًا تارخ ـــ ــ ــ ان مشـــ ة، و افعه  وقواته إلى دولة الوحدة الفت

اشــا،  ندرة، واســتلمه محمد علي  اه اإلســ ي م فردا، حينما دخل األســطول التر
حسب لها ألف حساب  حرة،  ة برة و ة المتحدة دولة قو حت الدولة العر وأص

  وحساب.
اهرة التي حققتها دولة الوحد ما  خة، نشــأ في التارومع هذه االنتصــارات ال

ــألة المســـ ا  عرف " ة" فقد ثارت مخاوف أورو ــــرة" ومعها "المســـــألة الشـــــرق المصـ
بر  ــة تحول دون مطــامعهــا، بــل قوة  ورأت في دولــة الوحــدة الجــديــدة قوة عر

ح العالمان العري واإلسالميتوشك أن تعيد الخالفة اإل ص ة إلى القاهرة و  سالم
ي في يدوران في فلك الدولة ا ــــتعمار األورو ــ ــ ــــ ل ذلك يهدد االســ ة المتحدة و لعر

أكمله. ما يهدد التوازن الدولي  م أطماعه    صم
ـــه وٕازاء  ــة مؤتمرهـــا في لنـــدن (يول ـ ـــدت الـــدول األورو ــه فقـــد عق لـ ذلـــك 

ـــت على 1840 ــــ ــ ـــ ــ عقــد معــاهــدة فرضـ عــد مــداوالت ومنــاورات انتهى المؤتمر  )، و
اشــــــا الجالء عن الجزرة العر  ة محمد علي  ــائر البالد العثمان م أطنة وســــ ة وٕاقل

ًا في مصـــر،  ما وراث اشـــا ح وٕاعادة األســـطول العثماني.. وأن يخول محمد علي 
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ــورة، تبدأ حدودها من رأس  ــ ــ ة من سـ اته المنطقة الجنو وأن تكون له في مدة ح
ــاطئيها قالنا حيرة طبرة، ومع شـــ ـــمال  ان في شــ ســـــ ــ ا إلى نهر الســـ ـــمال ع ورة شــ

حر الميت ومن نهايته الغري و  ـــاطئ الغري لل منى لنهر األردن، فالشــ ــفة ال الضـــ
ـــاطئ  ــ ــ حر األحمر، فالشــــــ ة على ال م إلى رأس خليج العق ــتق ــــ ــ ــ متد على خ مســـ
س  س حتى مدينة الســـو ة، إلى الشـــاطئ الشـــرقي لخليج الســـو الغري لخليج العق

اشا عن البالد الشام   ه فلسطين..ئاة وٕاعطنفسها. ومعنى ذلك جالء محمد علي 
ة في داخل الوطن  ـــعتها الدول األورو ــ ـــــ انت تلك هي الحدود التي وضــــ

ـــعتها الدول  1848العري، في عام  ــ ــ ــــ ة لحدود أخر وضـــ قة دول ــــــا ــ ــ ــــ انت سـ و
و  س ب ــا ة سـ ة نفســـها في اتفاق ــار إليها 1917األورو م أشـ ــ ، وفي قرار التقسـ

ع242القرار المشئوم رقم ( ام الستة.) الصادر من مجلس األمن    د حرب األ
م دولة  ـــتهدفة تحط ــــ ــ ــ ة مســـ القوة الحر ا تنفيذ معاهدة لندن  وتولت برطان

ضــرب الثغور الســورة  لبدأ األســطو  1840الوحدة، ففي خرف عام  البرطاني 
ة  ت معها السفن الحر مدافعها مدينة بيروت، واشتر تمهيدا الحتاللها، فقصفت 

ة، ونزلت ال ة والتر ــاو ــمال مدينة النمســ ة شــ قوات البرة المتحالفة في ميناء جون
ـــور  ــ فا وصــ أيديهم ح ــقطت  ــتولت على جبيل ثم على البترون، وســـــ ــ بيروت، واســـ
ـــورة في يد القوات  ــ حت الثغور الســـ ـــــ ة، وأصـــ يروت وطرابلس والالذق ـــيدا و ــ وصـــ

ة وحلفائها..   البرطان
ة ضـــارة، ولم  ا، ونشـــبت حول أســـوارها معر تســـتطع وجاء الدور على ع

ًال فاستسلمت الحام عد أن قصفها األسطول البرطاني الصمود طو ة المصرة 
ـــقطت  ــ ــــ ــ ا، سـ ــقو ع ــــ ــــ ســ ائها.. و ـــــوارها وفي أح ــــ ة فأنزل الخراب في أســـ المدفع
ندرة  ــ أكملها في يد الحلفاء. وتوجه األســـطول البرطاني صـــوب اإلسـ فلســـطين 
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رة حتى يذعن محمد علي  ــ ــ ــــ ه المظاهرة العسـ ـــــ ــ شــ ما  ـــا لمطالب الحلفاء ف ــــ اشــ
اشــا الصــمود  ة، وحاول محمد علي  البالد العر تقوقع في مصــر وال شــأن له  و
ـــعه إال  ــ سـ ة فلم  ح يواجه قو الحلفاء مجتمعة، ومعهم الدولة العثمان ــ ــ ولكنه أصــ
ـــحب  ــورا، وانســ شـــــه من ســـ ـــا أن ينســـــحب بج اشــ م  صـــــدر األمر البنه إبراه ان 

ذلك من الجزرة ش المصر  ا وقتئذ قد احتلت عدن  الج انت برطان ة، و العر
ـــر في جزرة العرب مــا يتعــارض مع خططهــا  ــ ــ ــــ ــ ش  المصـ قــاء الج ورأت في 

  االستعمارة!! 
ة على  ـــــ ــ اســ ـــــ ــ رة والســ ـــــ ــ افة  قواه العســ ـــتعمار متحالفا  ــ ــ ذا أفلح االســ وه
ة ه بين ما وقع على األمة العر ــ ة، وما أكثر أوجه اشــ ــرب دولة الوحدة الفت  ضــ

في القرن التاسع عشر على أيد االستعمار السافر، وما وقع في القرن العشرن 
يف جر العدوان الثالثي على مصــــر  ر  ــتعمار المقنع..وجيلنا يذ على يد االســ

ا 1956في عام  ة من قبل برطان حرة والجو ه القوات البرة وال ت ف ــتر ــــ ، واشـــــ
ر جيلنا إنزال الق ما يذ ـــا وٕاســـــرائيل..  ة على الســـــواحل وفرنســ وات البرة األمر

ة في عام  ــقو  1958اللبنان ــ عد سـ ة العارمة التي تفجرت  ــد للثورة العر ــ للتصـ
ة. ام الجمهورة العراق   العرش الهاشمي في العراق وق

ــردت األحداث التي جرت في عهد محمد و  ــــ ـــــ ه أنني ســـ التنو ما هو جدير 
ام دولة الوحدة ق ـــــل  ــ ة واحدة تتصـــ ـــت  علي من زاو ــــ ، وهذا ما حرصـــ ة فق العر

اشا في  .. من حروب محمد علي  على إبرازه دون االلتفات إلى الجوانب األخر
ة، وغير ذلك من األحداث ..   بالد اليونان لنصرة الدولة العثمان
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ظن للحظة واحدة، أن حديثي عن دولة  ولكني أحذر المواطن العري أن 
اشا وابنه إب اشا صادر عن غرام الوحدة، وهو الوحدة في عهد محمد علي  م  راه

ال. الغة أو خ ة من أ م ة خال قة التارخ ه واعتز، ولكنه الحق   غرام اعترف 
ة، أن الدولة  ة قبل العر ـــــادر األجنب ــــ ده المصــــــ فالواقع التارخي الذ تؤ
ة والشـــام   ــر والســـودان والجزرة العر ــا وشـــملت مصـ اشـ التي أنشـــأها محمد علي 

ــــق على درها ألوف  الكبر هي ــــ ـــــفة، وسـ ــ ة، قامت بهذه الصــ ة وحدو دولة عر
ات الجسام. ثيرًا من التضح ة من أجلها    الشهداء، وتحملت األمة العر

ــدر حاكم  ــ ــــ ــ قر تمخض عن صــ ــيلة طموح ع ـــ ــ ــ ذلك لم تكن الدولة حصـــ و
ان  قر  ــلطان الكبير، ولكن ذلك الحاكم الع ــ ــ ــ ــع والســـ ــــ ــــ م الواسـ متعطش إلى الح

ل ما تحمله هذه الكلمة من معنى .. وفي خزائن يهدف إلى إق ة  امة دولة عر
ان. أجلى ب ة تثبت ذلك  قة منس   التارخ وث

ارون بوالكونت الذ أوفدته  ـــفير ال ــ ـــــ ـــعه الســــ ــ ـــــ تاب وضــــ قة هي  هذه الوث
ـــته..  ــ اسـ ــ ــ ــا وســ اشــــ ــة خط محمد علي  ـــ ة في ذلك العهد لدراسـ ــ ــ ومة الفرنســ الح

ـــــي بإبراه ــ ـــــفير الفرنسـ القرب من طرطوس وأجر معه حديثا والتقى الســـ ـــا  ـــ اشــ م 
أنه ينو  ـــــا يجاهر علنًا  اشـــ م  قول "ان إبراه ـــي  ــ ــفير الفرنســـ ـــ تب الســـ مطوال.. و

ــب إليهم ســــواء في ا ـــناد المناصــ ة، وٕاعطاء العرب حقوقهم وٕاسـ ة العر اء القوم ح
رتــه هــذه في  ــتقال.. وتتجلى ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــًا مسـ ــع ــ ــــ ــ ــ ش وأن يجعــل منهم شــ اإلدارة أو الج

ــــــورات ــ ــ ــورة، فمنشـــ ــــ ــــ ــ سـ اته لجنوده العرب في الحرب األخيرة  فتأ اه ومخاط نه ال 
ــــر  ــــ ــ ــ م مصـ ح اه  ة ومجدها التالد.. وقد قال لي إن أ مفاخر األمة العر رهم  يذ
مه، وهو  ضم العراق إلى ح ة ومن الواجب أن  والسودان وسورة والجزرة العر

عد  ة و ستخدم اللغة العر ًا"..في صالته مع أهل البالد    نفسه عر
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طعن في األتراك  ان  ـــا  اشــ م  ر أن إبراه ذ ـــي و ــفير الفرنســ ــي الســـ مضـــ و
الترك وهو منهم... وأن  طعن  يف  ـــتغراب،  ــ ــــ حرة واسـ ـــأله  ــــ وأن أحد جنوده ســـ

ًا، ف ــت تر ه قائًال  "أنا لســـ ــــا أجا اشـ م  ًا، ومنذ ذاك اإبراه ـــب ـــر صــ ني جئت مصــ
ًا".الحين قد مصرتني شمسها وغيرت من دمي وجع   )1(لته دمًا عر

ه أكثر من مئة وخمســين اولعمر ف ة وقد مضــى عل ن هذا التعرف للعرو
اة والصدق إلى يومنا هذا. الح ض    عامًا، ال يزال ين

ان  ا الحملة المصــرة  ضــا آخر من ضــ وقد التقى الســفير الفرنســي 
أبنائها، ودار حوار بي ة  ــ ــ جيد الفرنسـ ــــا و ــــتة أعوام في فرنسـ ـــى سـ ـــفير قضــ ن الســ

ا  ي، "إن معظمنا قد  قد ولد في تر ، وهو من أصــل تر والضــا فقال الضــا
ـــرة، إن القانون  ة المصـ الجنســــ ولكن إقامتنا في مصــــر قد أعطتنا ح التجنس 
ة  ــ ــ الجنســـــ عدها ان يتجنس  ع األجنبي  ـــتط ـــ ســـ ــــرة أعوام  عشـــــ تفي  ــــــي،  الفرنســـ

ـــن ا ــر في ســـ ــ ة، أما نحن فقد قدمنا إلى مصــ ـــــ لطفولة، ولذلك لم نعد أتراكًا الفرنسـ
.. إننا اآلن ننتسب إلى شعب أنبل وأكثر تنورًا، إلى هذا الشعب العري الذ  ق
ا في الحضارة وزن تارخه بإقامة المدن المزدهرة واآلثار الفخمة التي  سب أورو

ال األندلس إلى واد النيل"   .)2(غطى بها وجه األرض من ج
قول وثمة مرجع تارخي آخر لم ام، و حي عاصــر تلك األ ؤلف عري مســ

ــاحة أن  قول".. وال مشـــــ ا لدولة الوحدة و اب معاداة برطان ــ ــ ــارحًا أســـ ــ ه شـــ تا في 
ــــرة  فة من الدولة المصـ ــــت خ أنها أوجسـ ـــتعمارًا، و دولة اإلنجليز أكثر الدول اســ
ا) لحظت أن محمد  أنما(برطان ة، و ــاف الدول المرتق ــ ــــ حت في مصـ ــ ــ ــــ التي أصـ

                                                           
ارون بوالكونتتاب  (1)   .249 ، 248 ص  ،مهمة ال
  .255، 240 ص  صابالمصدر الس (2)
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ــا ــــ ــ ــ ــــ ـــاشــ ــة  علي  مـــة وٕارجـــاعهـــا دولـــة عر ـــة القـــد ـــاء الـــدولـــة العر طمع في إح
ة.."   .)1(إسالم

ـــا، قــــال المؤلف الغري ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــاشــ م  ــارخي معروف عن إبراه   وفي مرجع تــ
ــاس لدولة   ـــ ــع أســ ــ انت ترمي إلى وضـــ ة  فتح تلك األقطار العر ــــر  ".. إن مصـــ

ات العصـور الوسـطى وخطت خطوتها األولى في سـبيل رق قظت من سـ يها فاسـت
ــــحة  ــور بيروت وديوانا للصــــ ــــ ك مجلس شــ ـــأ محمود نامي  ذلك أنشـــــ الحديث، و

  .)2(وآخر للتجارة"..
ــناعة أكثر من أن  ــــ ادين الزراعة والتجارة والصـ وٕانجازات دولة الوحدة في م
ن أن نغفله في المرحلة  م ـــى، ولكن إنجازا واحدا حققته دولة الوحدة ال  ــــ ــ ــ تحصـــ

ال التي تســـود الوطن العري اليوم، ونراها ماثلة الراهنة.. مرحلة التجزئة واالنفصـــ
ش في وطن  ادة على أمة واحدة تع ـــــ ــ ــ ـــرن دولة تمارس الســـ ــ ــ ام عشـــــ أمامنا في ق

  واحد.
لما  طرحان دوما  ــؤالين  ــ ــــ ــ ـــ قدم الجواب الكبير عن سـ هذا اإلنجاز الكبير 

ة في الوطن العري. ام الدولة االتحاد ق   طالب المواطن العري 
يف تقوم الوحدة بين دول والســؤال األول طرحه دعاة االنفصــال قائلين:   ،

ة .. وقد أجابت دولة الوحدة عن  ع ة وثرواتها الطب ــــاد اينة في نظمها االقتصــ مت
ــــر  ــــودان ومصـ ـــاد بين أقطارها في السـ ما قام من التكامل االقتصــ هذا الســـــؤال 

ـــام ــ ــ ــ ــــ ات الشـ ر لنا التارخ" أن دخل الوال ذ ــــام، و ــ ــ ــــ ان أقل من ة والجزائر والشــ

                                                           
تور ميخائيل مشاقة (1) حوادث سو مشهد الع ،الد   .126ص  ،ا ولبنانر ان 
تور  (2) ة ،سد رستمأالد   .130ص  ،12مجلد  ،مجلة الكل
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انت الخزانة المصــرة تســد  ش..ف ه اإلنفاق على الج قتضــ نفقاتها، وخاصــة لما 
ة من مالها.   )1(عجز الميزان

يف تقوم الوحدة في  ـــال قائلين:  طرحه دعاة االنفصـ أما الســــؤال الثاني، و
ة،  ثرة طوائفها الدين ــاء في  ــــ ــــ ــ فســـ ــ ــ ــــ ــ ــ الفســ ه ما تكون  ــ ـــ ــــ ــــ ة، وهي أشـ األمة العر

ة وأقلوجماعاتها ال ر لنا التارخ أن دولة الوحدة قد امذهب ذ ــــرة، و ــــ ــ ــ تها العنصــ
فحم االنفصـــــاليين أجمعين.. فقد  ًا  التطبي والممارســـــة جوا أجابت عن الســـــؤال 
ان  أكد قنصـــل فرنســـا في مصـــر، في عهد الوحدة، المســـيو (بنديثي) "أن العدل 

ع أقطارها ســواء في واد النيل إلى أق اصــي حدود الســودان ســود الدولة في جم
رد  ــور الكبير األســـتاذ محمد  قول المؤرخ السـ ــورة وجزرة العرب.." و أم في سـ

ـــمه، "، وهو يعل ــ ــ ه اســ ما يدل عل رد  ـــل  ــ ــ ا في بالد من أصــ إن معاملة الرعا
قـاتهم  ــاواة والعـدل، ال تفـاوت بين ط ــ ــ ــــ ــــ ـــــاس المسـ ـــــ ــــ ـانـت تقوم على أسـ ــام  ــ ــــ ـــــ الشــ

مان أبو عز الدين )2(ومذاهبهم" ــل ــ ــــ ائهم، "من  وقال ســــ ان الدروز وأد وهو من أع
ـــر روح  ة، ونشـــ ـــورا إطالق الحرة الدين ــأت في ســـ ة التي نشــــ التغيرات االجتماع

ة، و  مقراط ة دائمة بين االد م أنشأ صلة  أدب عض السورين في الح ن استخدام 
  .)3(القطرن"..

ــامخًا حينما نقرأ في تارخ تلك ــــ ــــ ـــب أمامنا شــ ــــ ــ ــ  على ان أروع األمثلة ينتصـ
ــام ــ ــ ــ ــــ ـــة أن زمـــام األمور في البالد الشــــ ـــان ـــالحق ـــار أع ـــان بيـــد واحـــد من  ة 

                                                           
اشا ،عبد الرحمن الرافعي (1)   .228ص ،عصر محمد علي 
  .57ص  ،3ج  خط الشام (2)
اابتاب  (3) اشا في سور م    .931ص  ،راه
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تب  م من الكفاءة، وقد  ، وهو على جانب عظ حر ك  ـــمه حنا  ، واســ ــار النصـــ
ة فقال: حي عاصر تلك الحق   في هذا الصدد مؤرخ مس
ضــا إلى حنا ال اشــا تفو حر في ســن النظامات "..لقد أرســل محمد علي 

ـــــورا  ــ ومة ســ ان حنا اللح م من حعلى النم الحديث .. و ر على جانب عظ
ــاف  ــ ان العدل واإلنصـ ة، و ــة المدن ــ اسـ ، وله القدح العالي في الســـــ ــــالة الرأ أصـ
شأنه، والنزاهة زمامه، ال فرق عنده بين القو والثر والضعيف الفقير أو المسلم 

القس  عاملهم  ان  ة محمد علأو الذمي، و   .)1(شا.."ا يوالعدل حسب وص
ـــهد لها مؤرخ  ــــ ــــ ــ ــين عامًا . قد شـ ــ ــ ــــ انت دولة الوحدة قبل مائة وخمســــ ذا  ه

، و  ، و آدرز رد حي، و آخر    خر فرنسي..آخر مس
ســـواء.. وعلى  عًا ســـواء  ذا نرد الوحدة ان تكون  اليوم، للمواطنين جم وه

توا إل ســ التجزئة واالنفصــال أن  ى االنفصــاليين ودعاة التجزئة، وعلى المنتفعين 
ض مصر".. مة قلبها النا ة عظ ة إسالم   .)2(األبد. عر

ان له دور معروف  حي  ــ ـــ قظة العرب، وهو عري مســـ تاب  ــاحب  ــ ــ وصــ
اشــا  ة المعاصــرة، قد عقد فصــال مســتقال عن ســيرة محمد علي  ة العر في الحر
ة  ـــع إلى "إقامة إمبراطورة عر ــــ ــــار في أكثر من موضـــ ــــ ــــا وأشــ ــــ اشــ م  وابنه إبراه

ا  ا".تحطمت ف ة برطان المرستون وزر خارج   )3(عد أمام عناد اللورد 
ثير ،ألثبت ان دولة محمد  ة، وغيرها  ـــع هذه المراجع التارخ ــــ ــــ وأنا أضـــ
اة  الح طليها استعرا  ة، وأن  اشا هي دولة الوحدة العر م  اشا وأبنه ابراه علي 

                                                           
ا ولبنان ،خائيل مشاقة يم (1) خ سور ان في تار   .102ص  ،مشهد الع
ر  (2)   .42ص  ،ترجمة محمد بدران ، ستياببير
  .عدها وما 81ص  ، قظة العرب ،جورج انطونيوس (3)
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ا من عمرهما ما يرو على خمســين  عاما في الوطن والنشــأة والتالحم، وقد قضــ
اشــا نفســه، قد " مصــرتهما شــمس مصــر وغيرت  م  ما قال إبراه العري، وأنهما 
ة  ائل الحجاز ـــه ينبئنا أن الق ــــ ــــ ــ ًا".. والتارخ العري نفســ دمهما وجعلته دمًا عر

ال. أج انت من الدوحة المستعرة، وقبل اإلسالم    نفسها 
الحرب،  ــــير دولة الوحدة تلك أنها قامت  ــ ــ ــــ ضــ س  انت الحرب و ول  الفقد 

ــر، قــامــت الحرب بين إنجلترا  ـــ ــــ ــ ــ ـــع عشـ ــــ ــــ تزال طر الوحــدة .. ففي القرن التــاســـ
ة  ة والجنو ات المتحدة الشمال تلندا لتحقي الوحدة، وقامت الحرب بين الوال واس
ـذلـك الوحـدة  ـالحرب، و ــة  طــال ــا من أجـل الوحـدة.. وقـامـت الوحـدة اإل في أمر

ان محمد علي  ة، و ة، األلمان ــا هو الفارس األول لكل تلك الحروب الوحدو ــ اشـــ
عًا. قهم إليها جم   فقد س

ورا. إنه وفي عصرنا الحاضر ال  نزال نشهد الصراع الدمو في فيتنام و
ــواء  ـــعب الواحد، وســــ ــمال والجنوب للوطن الواحد والشـــ ــ ــــراع من أجل وحدة الشــ صــ

ائنًا  الوحدة  أتي  ـــــ ـــر ســـ ـــ ـــمال أو الجنوب فإن النصــ ــ ــــــر الشـــ ان النظام انتصــ ما 
ة. ه دولة الوحدة المرتق اسي واالجتماعي الذ ستقوم عل   الس

علم المواطن العري أن دولـــة الوحـــدة التي أقـــامهـــا محمـــد علي  قي أن  و
ن الهدف  .. إذ لم  ل ثمرات الوحدة وانجازاتها الكبر ـــا قد أعطت لألمة  ــ ــ ــــ اشـــ

ـــانـــت  و  فى .. ولكنهـــا  م واحـــد تحـــت علم واحـــد و نـــاء إقـــامـــة ح حـــدة تقـــدم و
ثيرة.. ة    وحضارة وازدهار.. والشواهد التارخ

انوا  ففي الســودان مثال اســتتب األمن، وانتهى عهد الملوك الخمســة الذين 
ــــمت البالد إلى مديرات، ودخل  ة، وقســـ مون البالد، وقامت محلهم إدارة مدن ح

ة واح ــر مع إخوانهم المصـــــرين تحت را ش المصـــ ــودانيون في الج دة، وقام الســـ
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اشا بنفسه برحلة إلى السودان واصطحب معه طائفة من المهندسين  محمد علي 
فعل ولي األمر في بلده  ما  ــئون البالد ومرافقها العامة،  ــ احثين للنظر في شـــ وال
ـــمة جمهورة  ــ ــ ــ ه، وفي عهده بنيت مدينة الخرطوم.. وهي اآلن عاصـــ ـــع ــ ــ ــ ومع شـــ

ضـعة أخشـاش، وأنشـئ ان في موقعها  سـال عاصمة السـودان، و ذلك مدينة  ت 
ــر  ــ ــ ــ ل ذلك أن مصــ ـــطت الزراعة والتجارة والمهم في  ــ ـــ ـــرقي، ونشــ ــ ـــــودان الشـــــ الســـــ
ــر  ــر الحديثة، "لم ينظر المصــ قول مؤرخ مصــ ما  والســــودان عادا بلدا واحدا، و
عمرانه  جزء من مصر، فعني  ه  مستعمرة لالستغالل، بل نظر إل إلى السودان 

ة والدقه عمران الغر "ما عني  ـــر ــائر مديرات القطر المصــ ة وســـ وهذا هو  )1(ل
  المعنى األصيل للوحدة .

ــام، وهي اآلن جمهورتا ــــ ار الشـ ــطين  نوفي د ــــ ــافة إلى فلسـ ــ اإلضـــ ة  وملك
الغة حد الروعة، فقد توطدت دعائم األمن،  انت إنجازات الوحدة  المحتلة، فقد 

م  ـــــمار التقدم، واتخذ إبراه ــــ ــعة في مضـ ـــــ ـــا مدينة وخطت البالد خطوات واســـ ــــ اشـــ
ــــــف حاكما على  ــــ ــ ك اليوســ ــــئون البالد فعين أحمد  ــ ــ ــ م ورتب شــــ ة مقرا للح إنطاك
ان البالد للنظر في الشـــئون العامة،  ــورة، مؤلفا من أع ، وأنشـــأ ديوان المشـ دمشـــ
ك  ان محاف بيروت محمود نامي  ة، وفي بيروت  ـــــلطة محل ــ ــ ســـ ه  ــ ــ ــــ ــ ان أشــ ف

ــنوات ( ع ســ ــى فيها ســــ ــقت بيرو 1840 - 1833قضــ قول ) تنشــ ما  ت خاللها، 
ما منعشا من الغرب المتمدن".   مؤرخ معروف، "نس

  
  
  

                                                           

  .148ص  ،عصر محمد علي،عبد الرحمن الرافعي  (1) 
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  ..اءـاء وزعمـعلم                                

  خاضوا معارك الوحدة
  

ة، في ز  ة، قوة ساكنة في ضمير انت الوحدة العر من الدولة العثمان
، " مؤهل" لالنفجار حينما  ان الهاد البر ه ما تكون  ة، وهي أش األمة العر

ة واالنتفاض. ة في جوف األرض، إلى الحر ع   تدعوه ظروف طب
ان شأن الوحدة الع ذلك  ة، إنها و ة مع الدولة العثمان ة، ر لم تكن غائ

عض ما يزعم  ان الوعي  أو معدومة  الكتاب والمؤرخين جهال أو عمدا .. فلقد 
ــــأت  ما نشـــ ــأ  ـــ ة، ولم ينشــ مُاً◌ قدم األمة العر ة قد ة والوحدة العر ة العر القوم
ـــــعور القومي في  ـــــر، إن الشـ ــــع عشـ ة في القرن التاســ ات والوحدات األورو القوم

ة، يرجع إلى أقدم ع ة الوحدو ام الدولة العر ة وق   صور التارخ.األمة العر
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انت  ة، وخاصـة حينما  ان هذا الشـعور سـاكنًا في زمن الدولة العثمان و
ون  شــــار ان العرب يرون في هذه الدولة دولتهم،  رة، فقد  في أوج قوتها العســــ

ة هي أغلى ما فيها.   في الدفاع عنها، والذود عن أقطارها.. واألقطار العر
ت وثورات ا، وانقلب إلى حرولكن ســرعان ما تبدل هذا الشــعور الســاكن

ة وما تال  ــات حينما بدت عوامل الضـــعف واالنحالل على الدولة العثمان وانتفاضـ
ة على الوطن العري، والسعي لتمزقه واقتسامه.   ذلك من تآمر الدول األورو

ـــالخطر  ـــة  ــــــت األمـــة العر ــ ــ ــــ ـــة، أحســـ وفي أواخر عهـــد الـــدولـــة العثمـــان
قنت أن ا حدق بها، وأ ي  حت غير قادرة على األورو ــ ــ ــــ ــ ــ ة قد أصــ لدولة العثمان

اتت  ة  الدفاع عن وطنها الصـغير، فضـال عن الوطن الكبير، وأن الدولة العثمان
يف  عد  قاء ولكن ألن الطامعين فيها لم يتفقوا  ــبب قدرتها على ال ــ ــــ ســـ ش ال  تع

ون الوطن العر  ومئذ س ي ومتى يتقاسمونها، وأنها ال محالة زائلة يوم يتفقون..و
ة..   هو الضح

ة وأهل الرأ فيها .. ولم  انت هذه المخاوف تساور ضمير األمة العر
ـــات  ـ ـــدأت الحر ــا بـ ــ ــدة، ومن هن ــــالنزوع إلى الوحــ ــــاص وال خالص إال  ن من
ـــات والثورات في أرجاء متعددة من الوطن العري.. بدأت في نجد ثم  ــ ــ ــ واالنتفاضــ

عدها في مصر، والسودان، ومنها إل ا، و   ى الشام.في ليب
ان ا ح الدينو ـــــ ــ ــ صـ عي أن  ات، فالدين في جوهره  لطب وعاء هذه الحر

ــة لبلوغ  ــدافقــة الــدافعــة التي تعبئ الجمــاهير إلى ميــدان المعر ثورة، وهو القوة ال
  الحسنين.. النصر أو الشهادة. حدا
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ة في  ة في نجد، والسنوس ة، في الوهاب ات الوحدو وقد تمثلت هذه الحر
ا، والعرا ة التي انطلقت من ليب ـــودان، والثورة العر ــــ ـــر والســ ــ ــ ة في مصــ ة والمهد ب

ة.. حت دولة وحدو ة وأص   م
ــالح الديني، والعودة  ــ ــــتهدفت اإلصـــ ــ ات اسـ ـــــك أن معظم هذه الحر وال شــ
ـــفائه ونقائه، غير أننا نظلمها أفدح الظلم إن لم نعطها حقها  ــ ــ ــ ـــالم إلى صــ ــــ اإلســــ

ة.. والتار ــبيل الوحدة العر ة" هذه النضـــالي في سـ الدالئل على " وحدو خ حافل 
ــين هذا الجانب  ــ ــ ــ ــــ احثين والدارســ ثير من ال ة، وقد أغفل  ــالح ــــ ــــ ــ ات اإلصــ الحر

ة.   المشرق في سيرتها .. وألغوا فصال مضيئا في تارخ الوحدة العر
ة، فإن  ة والمهد ــ ــ ـــــ ــــ ـــنوسـ ــ ـــــ ة والســــ ارزا في الوهاب ع الديني  ان الطا وٕاذا 

ــا ــان  ع القومي الوحــدو  ــات الطــا ــة.. والحر ــة، والعر رزا في الثورتين العراب
ة. لها في إطار الوحدة العر   الخمس تشترك 

ة  ـــع ــ ــ ــ ــــ ــلوا في ظروف صـ ــ ـــــ ــ ــ اقرة، ناضـ طاال ع ات أ ان قادة هذه الحر و
اره،  مان والعزم، والصــــبر على الم ملكون، هم وأمتهم، إال اإل ونوا  ة، لم  ــ قاســ

اتهم على بلوغ هدف الوحدة    ل  ما أوتوا من شجاعة وٕاخالص.ووقفوا ح
حققوا الهدف الكبير الذ  عوا أن  ــتط ــــ ــ ســ ح أن أولئك القادة لم  ـــح ــ وصـــــ
ة في  ة وحدو ة التي أقامت أول دولة عر ــــــلوا من أجله، إال الثورة العر ــــ ناضــــ
ظل حلقة  ار الشــام. إال أن جهادهم  العصــر الحديث وعاشــت عمرا قصــيرا في د

ـــل الوحدة العر  ــ ــــ ــالسـ ــــ ــ ـــيلة في ســ ــ ــ ال أصـــ ة، ومرحلة جليلة في تارخها يلهم األج
ة في الوطن  ة اتحاد قها . دولة عر النضـــال تلو النضـــال حتى يتم تحق ة  العر

أسره.   العري 
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ة قد  اقرة أن دعوة الوحدة العر ولكن أعظم ما في قصـــة أولئك القادة الع
ة مترادفة، فلم تكن  أســرها، متعاق ة  قاصــرة على قطر انطلقت من األقطار العر

ــرها.. وفي ذلك الدليل  ــ ــ ــ ــــ أســ لها ، واألمة  ـــاملة األقطار  ــ ــ ــــ انت شـــ بذاته، لكنها 
يين  ة ونضــاال، والرد الحاســم على الشــعو القاطع على شــمول الوحدة، دعوة وحر
ــــــاليين الذين مهروا في الدفاع  ــــ ــ ة، وعلى االنفصـــ رون وجود األمة العر الذين ين

  لوحدة !!عن االنفصال في إطار من فصاحة ا
ات الخمس، وهل  يف نشـــأت تلك الحر وهنا يتســـاءل المواطن العري: 
قين  قـــة ال مجـــازا .. وعنـــد التـــارخ الخبر ال ـــة هــدفهـــا ، حق ــانــت الوحــدة العر

  والجواب الصادق األمين.
ة التي بدأت في القرن  ة األولى تتمثل في الدعوة الوهاب ة الوحدو والحر

ــل  ــ ــ ــ ـــ ــ عود الفضــ ـــر، و ــ ــــ امها إلى محمدين اثنين: محمد بن عبد الثامن عشـــــ في ق
ــــي  ـــ ــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ة الديني، والثاني القائد الســـ ـــعود، األول الداع ــ ــ ــــ الوهاب، ومحمد بن ســ

. ر   والعس
حت الدعوة  ــــــ ــــ ــ ة، وأصــ وقد نمت هذه الدعوة وترعرعت في الجزرة العر
ـــــرقها حتى الخليج  ــــ ــ ة وفي شـــ ــــــ الجزرة العر ــــ ــ ــلطانها في أواســ ــــ ــ ــ دولة وجدت ســــ

ان رالء في العراق لة الوهابيين المقاتليقوام هذا الدو  العري.. و ن، فاجتاحوا 
ة، وفي عام  1803)، وفي  1801عام ( ـــتولوا على المدينة  1804فتحوا م ــــ اســـ

ة هاجموا سورا والعراق ووسعوا مملكتهم من تدمر حتى  المنورة، وفي السنة التال
ـــنة  ــ ـــــ وحلب في ســــ ــ لغوا دمشــ ة أن ، وحملوا الدولة ا1811عمان، و تعقد لعثمان

ـــعود  معهم قوتها أن األمير محمد بن ســ ة  لغ من اعتزاز الدولة الوهاب صـــــلحًا، و
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ة  م الثالث، وأن تكون الخط ـــــل ــــ ــلطان العثماني سـ ــ ــــ ة عن الســ قطع الخط قد أمر 
  اسمه في الصالة الجامعة..

ة، فلقد تطرقت إلى  ة، وال للدولة الســعود ولســت أؤرخ اآلن للدعوة الوهاب
ســــطت هذا  ة وقد  ة .. ذلك أن الدولة الوهاب ة الوحدو الحدث التارخي من الزاو

ل  ة في  ــة في الجماهير العر ــ ــــ ة قد أثارت الحماسـ ادتها على الجزرة العر ـــــ ــ ســ
ـــــلطانها على  ــــ ــ ســـــ ــ ــــ ــ ــ ســ ة واحدة ت ة النبثاق دولة عر ان، وهذه رأت فيها بدا م

ــــرقة ــ ــورة مشـ ــ ــ صـ مدنا  ة  الوطن العري أجمع .. والتارخ  ــــة الروح ــ عن االنتفاضـ
ة في ذلك العهد.   التي سادت األمة العر

ة عن  ـــــ ــ ة  الفرنسـ تب إلى وزارة الخارج غداد  ـــا في  ــ ــ ـــل فرنسـ ــ وهذا قنصـــ
قلوب الجماهير فراحت  ــتأثرت  ــــ قول " .. إن روح الفتح اســـ ة  ـــــة الوهاب ــ االنتفاضــ

م، وأخذت األحالم تراودها برؤ  ر تارخ العرب المجيد القد ــتعيد ذ ــــ ة أمرائها تسـ
م . وأمس قال لي أحد الوهابيين : لقد اقترب الوقت  ــي الح ــ ــــ ــــ رســ مترعين على 
م طال علينا الزمن الذ قاســـينا  ًا على عرش الخالفة .. و ه عر الذ ســـنر ف

ش تحت نير مغتصب". ه مرارة الع    )1(ف
مــا تراكم عليهــا  قي، اليوم،  ــانــت قــد فقــدت معنــاهــا الحق والخالفــة، وان 

ة،  من االجتهادات الزائفة والممارســـات الضـــالة،إال أنها في جوهرها ســـلطة وحدو
ــام خالفتين أو أكثر يتنــافي مع  ـــلمين وق ــــ ـــــ ع المســ تنبئ عن الحــاكم الواحــد لجم
اطلة أو متمردة تجب محارتها، وٕاقامة  جوهر الخالفة، فال بد أن تكون إحداهما 

انها..   الخالفة الواحدة م

                                                           

ة ،زن نور الدين  (1)  ة العر   .45ص  ،نشوء القوم
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هذا تكون الدولة  ة ، وفي معزل عن الجوانب و ة من هذه الناح الوهاب
ادتها  ـــــ ــ ة تمارس سـ ة تتمثل في النزوع إلى إقامة خالفة عر ة وحدو ة، حر الدين

ـــرها، على الوطن العري أجمع، واألمة العر ــــ ـــــ أســ ــافة إلى و ة  ــ ــــ ــ ــ اإلضـــ الخالفة 
مختلف جوانبها. ة تشمل شئون الدولة  اس ة، هي سلطة س   اختصاصاتها الدين

ة، لم تســتطع أن تســتكمل مســيرة و  ان األمر، فإن الدولة الوهاب ائنا ما 
رها، فتقلص " الوحدة، اب ال مجال لذ ــــــ ـــورا، وحتى ألسـ ــ وجودها" في العراق وســ

ة.. ولم تستأنف العمل الوحدو إال في القرن العشرن في عهد  في الجزرة العر
ــرات الم ــ ـــع عشــــ ــــ عد أن أخضـ ــعود،  ــــ ــيخات واإلمارات الملك عبد العزز آل ســ ـــــ شـ

ة. ة السعود المملكة العر عرف اليوم  ما  لها ف   ودخلت 
، 1859 – 1791(" ثالث"وجاء محمد  ة أخر ـــة وحدو ــــ انتفاضـــ قوم  ) ل

ــــأن الدعوة  ــ ة، شـــ ــمال اإلفرقي هذه المرة، وعن طر الدعوة الدين ــ ــ ولكن في الشـــ
ة ان الدين هو المدخل الرحب لكل دعوة إصــالح ة، فقد  ة  الوهاب اســ أو ثورة ســ

ة.   واجتماع
ة هو محمد الســنوســي، غرســت األســفار في نفســه نوازع  ان هذا الداع و
الوحدة، فقد ولد  في الجزائر، وعاش سنوات في فاس، وسافر إلى مصر، ومنها 
ــه المقــام أخيرًا في بنغــاز  ــتقر  ــ ـــ ــــ انتقــل إلى الحجــاز، ثم عــاد إلى الجزائر، واســـ

  ببرقة.
ان لهذه الرحلة  ه وقد  لة في الوطن العري األثر األكبر في توج الطو

ة في طر االنحالل وأنها لم  اة الســيد الســنوســي، فقد أدرك أن الدولة العثمان ح
ة في الجزائر.. وأنه ال  ة اإلسالم تستطع رد العدوان  الفرنسي عن األرض العر
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ذلك تقوم إمبرا ة يتوالها شرف قرشي .. و ة  ةطوربد من إقامة خالفة عر روح
  )1(واسعة األرجاء.

اها" في الشمال اإلفرقي  ة، وانتشرت " زوا ذا انبثقت الدعوة السنوس وه
رة تتطلع  ة وعس حت قوة اجتماع ة فحسب، بل أص خاصة، ولم تعد دعوة دين
ـــــمال اإلفرقي، وقد لفتت أنظار العثمانيين  ــ ـــ ــ ة في الشــ إلى إقامة إمبراطورة عر

ا ـــــيين والطل ة والفرنســـ طاليين عن األهداف الوحدو ن.. وتحدث أحد المؤرخين اإل
ة  ة التي صــارت الطرقة الســنوســ اســ قوله " إن األهداف الســ ة  للدعوة الســنوســ

متد عبر القارة ادة  امل الس قها هي إنشاء ملك مستقل  ة من  تبتغي تحق اإلفرق
ضـــم بين ج ه األقطار الحدود المصـــرة شـــرقًا إلى شـــوطئ األطلنطي غرًا، ف وان

طر على  ســــــ ــاد، و ــ ــــحراء الجزائر ومنطقة تشــ رقة وطرابلس وفزان ثم صــ ة و الليب
ًا". ض شماًال إلى السودان جنو حر األب   )1(ل طرق التجارة من ساحل ال

ة التحرر  ادة الحر ة في ق ة الســنوســ زة واســتمرت الحر ة، مر ة الوحدو
ة، لتكون قاعد ، وفي إحد مراحل اهتمامها على األقطار الليب ة العمل الوحدو

ة"، 1918الكفاح (نوفمبر  ) أعلن المجاهدون الليبيون إنشـــاء الجمهورة الطرابلســـ
ار  مان ال ان من أعضاء مجلس الجمهورة سل ني، وأحمد المرض، ورمضان و و

ـــــيد عبد الرحمن عزام  ــــ ــ ــ ار على السـ الخير ووقع االخت حلي، وعبد النبي  ـــو ــ ــ ــ الســـــ
ون مســـــ ــا) ل ــ اشـ ـــار الجمهورة،( عد أول  أمين عام وهو ال تشــ ما  ح ف ــ ذ أصـــ

ة.   لجامعة الدول العر

                                                           

  .96ص  ،قاموس الروس )1( 
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طا ــطرت إ ة اضــــ ــنة التال الجمهورة الطرابلوفي الســــ ا لالعتراف  ة، ل ــ ــ ســ
ــة في  ــانــت أول جمهورــة عر ــيرة العمر، ولكنهــا  ــ ـــــ ــــ ــانــت تلــك الجمهورــة قصـ

ــــدين، ولو قدر لها أن ــ عد جمهورة الخلفاء الراشــ ــتطاعت أن  التارخ  ــــ ش الســ تع
م دولة  ة، وأن تق ة والفرنســـــ طال طرة اإل ــ ــره من الســـ ــ أسـ ــمال اإلفرقي  ــ تحرر الشـ

  المغرب العري الكبير.
ـــر نهض و  ــع عشـــ ـــودان هذه "محمد في أواخر القرن التاســــ ــ ع"، في السـ را

ـــدره 1885 – 1843المرة، وهو محمــد أحمــد المهــد ( ــ ــــ ــــ ــ حمــل في صـ ــان  ) و
ــمن اإلطــار ــــ ــــ ــ ــة ضــ ــة اإلنجليز  طموحــات وحــدو ـــد لمحــار ــ ــــ ــ ــ الــديني، فقــد تصـــ

ــــتعانة بهم و  ة، وحاول االســـ ـــــ ـــنوســ ــ ة الســ الحر ــــلة  ان على صـــ العثمانيين معًا، و
ون أحد السنوس ما أبد رغبته أن  أسره،  ين يإلجالء اإلنجليز عن واد النيل 

عد وفاته. فة له    خل
اه إلى العلم وال ة، ومال منذ صـــ تصـــوف واإلمام المهد من ســـاللة عر

ي، والكتاب  ــالم من النفوذ األورو ــ ـــ ــ ــ ن يهدف اال لتحرر اإلســ ــــف، ولم  ــ ــــ ــ والتقشـ
ـــطر الواد فهي  عة بين شـــ ة إليجاد القط ــوهوا أهداف تلك الحر ــ الغريون قد شــ

ة. ة وحدو   )1(حر
ة قد أثارت مخاوف الدول  ة، فإن الدعوة المهد ـــــ ــ ـــنوســ ــــ ة الســ ومثل الحر

ــا في  ة، وقد أبرق قنصـــل فرنسـ ة ) إلى وزارة 1885دمشـــ ( أذاراألورو الخارج
قول " ة  ائل في الصحراء الفرنس ا قد حصل بين المهد وزعماء الق إن اتفاقا ود

ة، وأهم الشــرو في هذا االتفاق الود ينص أوًال على وجوب طرد األتراك  الغر

                                                           
صيلي عبد الجليل )1( خ سودان واد النيل ،الشاطر    .194ص  ،معالم تار
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ل اتحاد ــ ــ ـــتقاللهم الذاتي في شــــ ة، ثم إعالن اســـــ ذا تبرز  )2(من األرض العر وه
ة وٕاقامة اتحاد بينها.ال ة تستهدف تحرر األرض العر ة وحدو حر ة    مهد

ة المعاصرة نفسها، ظهر "محمد" خامس اسمه أحمد عرابي... و  في الحق
ة في مصر،  صاحب ة الشهيرة وهو ينحدر من قبيلة المحاميد العر الثورة العراب

ـــاعر  ع وقد ألهبت ثورته على اإلنجليز وعلى الخديو الفاســـــد مشــ الوحدة في جم
ة في  عد أن وصــلت إلى أســماعهم وقفته التارخ أرجاء الوطن العري، وخاصــة 
ــــــلون  ــ ــ ــ ش، ودعا له المصــ ــعب والج ــ ـــــ ــــ م مطالب الشـ القاهرة لتقد ميدان عابدين 

ة "حتى تونس  قول النصــر في الجوامع العر ما   )(دارموند ســتيوارتوالجزائر" 
  ..مؤلف تارخ الشرق األوس الحديث

ة ترمو  ة العراب عيدة إلى إقامة وحدة مصــرة  يانت الحر في أهدافها ال
ر المؤلف ال ة قد ضمت أحمد عرابي ساسورة حجازة، فقد ذ ر أن مأد لف الذ

ــيخ محمد  س وزراء مصــــر، واإلمام الشــ ارود رئ اشــــا ال ــامي  اشــــا، ومحمود ســ
س الوزراء قد أكد ا انت تســعى عبده، وآخرن من رجال الدولة، وأن رئ ن الثورة 

سرا، ثم تنضم إليها سورا والحجاز. ل مصر إلى جمهورة مثل سو   إلى تحو
ــا قـــدرت المراجع  مـ ـــة،  ـــة والعراب تـــان، المهـــد ــالحر ـــل حـــال، فـ وعلى 
له، وتشير  ة في الوطن العري  ة، قد أشعلتا المشاعر العر ة األورو الدبلوماس

ـــالن ــ ــــ عث بها القنصــ ان ي ــائل التي  ــــ ــ والقدس إلى  الرســـــ ــ ــــ ــ ان في دمشـ البرطان
انوا  ، فقد  ــيتي عرابي والمهد ــادق الذ أبداه المســــلمون على قضــ "العطف الصــ
ـــاعفات  ــ ــ ـــ م العرب، وأن ثورته، تنطو على مضـ ينظرون إلى عرابي على أنه زع
ســت مجرد ثورة لرد الغزاة  أمة، فهي ل خطيرة من شــأنها أن تقرر مصــير العرب 

                                                           
ةالقو  وءنش ،نور الدين )2( ة العر   .67ص  ،م



  

-217-  

ــا ان ال مـ ــــر ..  ــ ــــ ــ ـــدين عن مصــ م ال ــد على أنـــه زع عرب لم ينظروا إلى المهـ
م  ــد الح ــــ ــــم المجاهد ضــ ه على أنه الخصــــ ـــب، وٕانما نظروا إل ــــ ــالمي، فحسـ ــــ اإلســ

ي.   )1(التر
ة  ة والمهد ــنوســـ ة والسـ ات الوهاب ــى أنه في غمرة الحر س لنا أن ننسـ ول

ان قادة هذه الثورة ثالث رة تهب على الوطن العري، و اح الثورة الف ة انت ر
رن : وهم  ار المف ــمن  ــ ــــ ــ ــيخ محمد  د:يالسـ ــ ــ ــــ جمال الدين األفغاني، واإلمام الشـ

ة  ــــيد عبد الرحمن الكواكبي.. نفخ األول روح الثورة في البالد العر ــ ـــــ ــ عبده، والسـ
ة في إطار الجامعة  ة وسافر في الشرق والغرب، فدعا إلى خالفة عر واإلسالم

ة ل ة، ودعا الثاني إلى نظرة علم ــالم ــــ ــ ــ ــــاس اإلســــ ــــ ــــ لدين وٕاقامة المجتمع على أســ
ة في  افحة الظلم واالستبداد وٕاقامة الوحدة العر م التحرر العقلي، وناد الثالث 

ة. ة تضم البالد العر   إطار خالفة عر
ــة، وفي  ــة قــائمــة في الجزرة العر ــات الوحــدو ــانــت هــذه الحر وحين 

انت الوحدة تش ة وفي السودان وفي مصر،   طرقها في المشرق األقطار الليب
ات في العديد من  ـــــدت  هذه الحر ــــام.. وقد تجســـ ار الشــــ ـــــة في د العري وخاصـــ

انت تناد ة التي  ات العر ة التي  الجمع ة العر ان أقدمها الجمع الوحدة، و
وأنشــأت لها فروعا في دمشــ وطرابلس وصــيدا  1875تأســســت في بيروت عام 

اب، وراحوا  ـــــ ــــم إليها عدد من الشـ ــقونها وأنضــ ــ لصــ أيديهم، و ـــوراتهم  ــ تبون منشـ
ا ولبنان .. وقد لفتت هذه  ــور ــ ــــ ــ ــ دعون فيها إلى الوحدة بين ســ على الجدران، و

ـــورات  ــ ـــرق العري .. وقد نظر المنشــ ــ ــيين األجانب المعتمدين في المشــ ــ ــ الدبلوماسـ
) ال تزال 1880أرســـل القنصـــل البرطاني في بيروت ثالثة من هذه المنشـــورات (
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ــله ــ أصــ ةمحفوظة   ة البرطان ــــجالت العامة بوزارة الخارج تب الســ .. وقد ا في م
  ."منح سورة االستقالل متحدة مع جبل لبناندعا المنشور الثالث إلى "

ع  ـــانوا ينتمون إلى جم ـــة  ــاء هـــذه الجمع ـــ ــــ ــ ــ ر أن أعضــــ ـــالـــذ والجـــدير 
قون  ــا ون قادة القطرن السـ هذا  ة في ســـورا ولبنان، و ة والمذهب  الطوائف الدين

ة في عام  ة من القادة  1875الذين أســســوا تلك الجمع را وأصــدق وطن أنضــج ف
مون اليوم في عــام  ح عــد مئــة عــام من غير زــادة وال 1975الحــاليين الــذين   ،

  نقصان!!
ذلك، أن الدعوة إلى اتحاد  المالحظة  سورا ولبنان في ومما هو جدير 

ان ل1875(ذلك الوقت  عد أن  بنان قد انفصــل عن ســورا ) قد نشــطت وتألقت 
ــــادا إلى  ـــتنـ ــــ ــ ــ ــذاتي اســـ م الـــ ــــالح ـ تمتع  ـــاص و ــــام خــ ـــه نظـ ح لــ ـــــ ــ ــ ــــ ، وأصـ   الكبر

ة في عام  ــدرته الدولة العثمان ــــ ــي" الذ أصــ ـــ ــ ـــــاسـ ــ ان في  1864" القانون األسـ و
حيون أقحاح وموارنة  جملة الداعين إلى العودة إلى الوحدة بين لبنان وسورا، مس

  صراح !!
ة ذ ات العر ات الشــــأن ،التي تجســــد فيها هدف الوحدة على ومن التحر

ـــــورة تلك االجتماعات التي بدأ انعقادها في بيروت ب ـــ ــ ــ ن عدد من قادة يأروع صــ
ــيدا ودمشـــــ  ــملت العاملين في الحقل الوطني في صـــ ــ ــــع نطاقها فشـ الرأ ثم توسـ

ــــلح وهو أحد قادة هذه ــــ ـــيد أحمد الصــ ــــ ر الســـ ذ ة أنهم عقدوا اجتماعا في  و الحر
ان" ام  دمر" حيث  افته ثالثة أ ــ م األمير عبد القادر الجزائر وقضــــوا في ضــ ق

ـــاع البالد العر ــــ ــ ة، وانتهت تلك االجتماعات إلى االتفاق تداولوا خاللها في أوضـ
ــورا، لبنان، فلســــطين، وشــــرق األردن، في دولة  ة ســ على اســــتقالل البالد الشــــام
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ـــهــا األمير عبــد القــادر الجزائر  ــــ ــ ــ ون على رأســـ ــة  ــان األمير عبــد )1(اتحــاد . و
ة الثورة  ــ عد ان حاصـــــرت القوات الفرنســـ  ، م في دمشـــــ ق القادر الجزائر الجئا 
ــام تكرما للجهاد، وتكرما  ــ ـــا لدولة الشــ ســـ اره رئ اخت الجزائرة، وجاء ذلك القرار  
ــطينيين، ال يلقون في الوطن  ــــ ـــــ ــــك عن الفلســـ ـــاه للوحــــدة.. والالجئون العرب، نـ

ـــام، ــرب  العري، في هـــذه األ ــ ـــــ ــــ ش الحيواني : المـــأكـــل والمشـ ــــائـــل الع ــــ ــ ــ إال وســــ
ن!!   والمس

ب الوحدة  حيون، حتى الموارنة منهم، عن ر رون المســ ولم يتخلف المف
ــة، ــة  العر حي المــاروني من أبرز الــدعــاة لحر ــ ــ ـــــ ــــ ــان نجيــب عزور المسـ فقــد 

ـــــرف  ــــ يال لمتصـــــ ــان و عــد أن  ــارس ردحــا من الزمن،  الوحــدة،  فقــد أقــام في 
ة الوطن العري(القدس، ف ــــماه" جمع ــ ارس أســ ) 1905ألف حزا من العرب في 

قظة األمة  ة "  ــ ــ اللغة الفرنســـ ا  تا ـــع  ـــتقالل العري" ووضــــ ــ ـــأ جردة " االســ ــ وأنشــ
ـــورا ولبنان والعراق  ــ ــــ ــمل ســـــ ــ ــ ــــ ة تشــــ ة اتحاد ه إلى إقامة دولة عر ة" دعا ف العر

ــع مقاليد الخالفة الدين ــــ ــ ــ من والحجاز، وأن توضــــ ــرف ونجدًا وال ــ ــــ ــــ ة في أيد شــ
ة.   )1(م

رن العرب وقادتهم  ــغل أذهان المف ــ ة تشـ ة الوحدة العر ــ ــ ــتمرت قضـ ــ واسـ
ـــــعيد  ــ ــ ــــ ل يوم تقدما جديدا على الصـ مًا، وتحق  في الوطن العري، دعوة  وتنظ

ة. زداد االهتمام بها في األوسا الغر ة، و   الشعبي لد جماهير األمة العر
ة األولى ة في واندلعت الحرب العالم ، واندلعت معها المطامع األورو

ــــالغــــة الخطورة   ــديــــدة  ــــة في مرحلــــة جــ ــت الوحــــدة العر الوطن العري .. ودخلــ
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مهدون لالتصال بزعماء العرب  والتعقيد والدقة .. ذلك أن دول الحلفاء قد أخذوا 
ا  ما قامت تر ــهم،  ــ ــ ــفوفهم والقتال مع جيوشــــ ــ ــ ـــــمام إلى صــــ ــ ــ لحملهم على االنضـ

ة بدورها تحرض ا ـــعارات الدين ــ ــــ ــائل اإلعالم والشــ ــ ـــــ مختلف وســ ة   لجماهير العر
ش العثمـــاني في قتـــال " الكفـــار"  ـــــتراك مع الج ــ ــ ــــ ـــة نـــداء الجهـــاد واالشـ على تلب

ة.   الطامعين في االستيالء على األقطار  العر
ة،  ل بدوره، مع الشــرف حســين أمير م ا ودول الحلفاء،  واتصــلت تر

ـــتمالته إلى هذا الجانب أ ــ ــ ــــ ة ذات مقام مرموق في الســـ انت إمارة م و ذاك، فقد 
ــيين البرطانيين  ــــ ــالمي، وتمت لقاءات بين األمير عبد هللا والدبلوماسـ ــــ العالم اإلسـ
ـــــل وقــادة األتراك في  ــ ـــ ــ ــ صــ ــة بين األمير ف مــا تمــت لقــاءات ممــاثل في القــاهرة، 
ــمة، في  ــ ـــ ــ ــ ــ ة، ولم تنته تلك اللقاءات هنا أو هناك إلى نتيجة حاسـ ـــطنطين ــ ــــ ــــ القسـ

  راحل األولى ..الم
ة الحرب، فلم  ـــة في بدا ــ ــ ، وخاصـ بر ة في حيرة  ادات العر ووقعت الق
اشــا الســفاح قد أوقع مظالمه ونصــب مشــانقة في بالد الشــام وخشــي  ن جمال 

ـــممعظم القادة ا ــ ــــ ــتتقاسـ ــــ ــ ــر، ســ ــ ــ تب لها النصــــ الوطن  لعرب أن دول الحلفاء، إذا 
ما بينه ـــا في مراكش و االعري ف ــ ــــ ــ ــ ما فعلت فرنســ ا في ،  طال الجزائر وتونس، وٕا

ا في مصر. رطان ا، و   ليب
عد مع دول الحلفاء،  ما  ــــين وأوالده، الذين تحالفوا ف ـــرف حسـ وحتى الشــ
قفون،  ما بينهم، مختلفين أين  انوا حائرن ف ـــد األتراك،  ة ضــــ وقادوا الثورة العر

ة،  ة اإلســالم ر ينضــمون .. مع دولة الخالفة العثمان أو مع دول وٕالى أ معســ
    )1(الحلفاء.

                                                           

عدها. 210ص  ،قظة العرب ،جورج انطونيوس )1(    وما 
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صـــل  ة الحائرة المضـــطرة، أن األمير (الملك) ف ســـرد تارخ تلك الحق و
ـــار، وأن  ض في هـــذا الخ قفـــان على طرفي نق ـــانـــا  واألمير (الملـــك) عبـــد هللا 
ان  ـــل  ــ صـ ان حائرًا بينهما .. ذلك أن األمير ف ــين والد األميرن  ــــرف حســــ الشــ

ان األمير عبد هللا  يخالف يبد مخاوفه من االنضمام إلى ا لحلفاء، على حين 
ة، طمعًا  ة إلعالن الثورة على الدولة العثمان ر أن الفرصـــة موات هذا االتجاه، و

عد انتصار الحلفاء. ة    في إقامة الدولة العر
ضــعة أشــهر، والحرب قائمة على  قيت هذه الحيرة في الصــف العري  و

ـــدهـا بين الفرقين المتحـارين، د ــ ـــ ــ ــ ــ ـا من أشـ ـا وألمـان ول الحلفـاء من جـانـب، وتر
انت مقر  ، و ــ ــ جانب آخر، وعقدت اجتماعات متعددة بين قادة العرب في دمشــ
ان عائدًا من  ــل، و ــ ــــ ـــــ صــ ـــر هذه االجتماعات األمير ف ــ ــ ــ ــــ ة، وحضـ ة العر الحر

ة ( آذار  ة، واتفقت الكلمة في النها ) على وضـع ميثاق عرف 1915القسـطنطين
ـــمميثاق " ــ ــ ــ " يتضـ ـــــ ــ ــ ا وحلفائها قبولها دمشـ غي على برطان ن االلتزامات التي ين

ة إلى دول الحلفاء. شر النضمام األمة العر قها    والتعهد بتحق
ـــعة أســـــطر، ينص على إقامة  ضــ ان ميثاق دمشـــــ موجزًا ال يتجاوز  و

ــين ــ ــ ــماًال: خ مرســ ـــ ــ ــــتقلة تكون حدودها شـ ة موحدة مســــ أطنة .. إلى  -دولة عر
ـــرقًا: ــ ــــ ــ ــ ًا،  حدود إيران، شـ ا : و على امتداد حدود إيران إلى خليج العرب جنو جنو

حر  حر األحمر ثم ال ـــا: على امتـــداد ال ــتثنـــاء عـــدن،غر ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاسـ المح الهنـــد 
ض المتوس إلى مرسين..   األب

عرض على والده الشــرف حســين نتائج  ة ل صــل إلى م وســافر األمير ف
ــــيخ بدر الدين ال ــ ـــــ وخاتم الشــ ــ ــــلمه ميثاق دمشـ ســــ ــــني، أكبر علماء مهمته و حســــ
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ة المتحدة  ـــام للشــــرف حســــين ملكا على الدولة العر عة أهل الشـ ، رمزًا لب ــ دمشــ
  ما وردت حدودها في الميثاق..

ومة  ـــردها، دخلت الح ــ س هنا مجال ســ ـــــلة، ل ـــــلســ ــــة مثيرة متســ وفي قصـــ
ماهون،  مراسالت حسين م ة في مراسالت مع الشرف حسين، عرفت  البرطان

ة وانضــم إلى صــفوف وأعلن  الشــرف حســ موجبها الثورة على الدولة العثمان ين 
ش العثماني،  ا العرب وانسلخوا من الج بير من ض ه عدد  الحلفاء، وانضم إل
ان من أروع أمثلة  ة.. و قا للحلم العري الكبير  في إقامة دولة الوحدة العر تحق

اط ة هذه الوحدة، ان ثالثمائة من الجنود المصــرين ومعهم ضــ طارة مدفع هم و
ــــاميين  ــــ ــ ة وقاتلوا إلى جانب إخوانهم الشــ ـــفوف الثورة العر ــ ــــ ـــموا إلى صـــ ــــ ــ ــ قد انضـ

  )1(.ن، والفلسطينيينين والعراقييوالحجاز 
ة األولى والدور  ـــيل الحرب العالم ــ ــــ ــ ــ ومن غير حاجة للدخول في تفاصـ

ة في ا ه قوات الثورة العر اهر الذ قامت  فال ح  ـــاهمة بترج ـــ ــ ــ ــــر  ةلمســـ ــ ــ ــــ النصـ
صـــــل انب لج ة، ودخل األمير ف الحلفاء، فقد انتهت الحرب بهزمة الدولة العثمان

ة جديدة في  دأت مرحلة تارخ ــ دخول الفاتحين، و ــ ة إلى دمشــــ قائد الثورة العر
ار الحرب عن  ة من جديد، وهي تنفض غ المشـــرق العري، وأطلت الوحدة العر

امين وجنودها الشجعان. ا العرب الم اه ض   ج
ـة على وجـ ـة وحـدود ـة في إقـامـة دولـة عر اء دور تحقي األمـاني العر

ة في المشــرق العري، وتجمع القادة العرب في دمشــ تحت أعالم  األرض العر
انوا قد أبرموه قبل ثالث ســـنوات مع األمير  ــ الذ  النصـــر، لينفذوا ميثاق دمشـ

                                                           

ةالقو  ،ياباألمير مصطفى الشه (1)  ة العر   .201ص  ،م
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ة المرع األلوان يرف ح علم الثورة العر ــ عد أن أصــ صــــل  ـــام ف ار الشـ رف على د
ًا. ال طوروس شماًال إلى سواقي رفح جنو   من ج

ــ حت دمشــ ابل وأصــــ ـــد فيها العاملون في الحقل العري " " العرب احتشـ
اء وشــعراء، من الفلســطينيي رين وصــحفيين وأد اســيين وعســ واللبنانيين  نمن ســ
عملوا  مع األمير ف ل همهم أن  صــــل وقادة والســــورين والحجازن والعراقيين، و

ــــتعادة  ة اسـ تحق لألمة العر ة، و ة الوحدو ة على إقامة الدولة العر الثورة العر
ــت فيها  ــــ اما رقصــ انت أ ــرح التارخ من جديد .. و ــ ــ مجدها التليد، وتقفز إلى مســ

  األحالم، وزغردت األماني الجسام.
ـــأ إدا ــــ ة، أن تنشـــ ة الوحدو ة األمر،قبل الدولة العر ان ال بد في بدا رة و

ــورا ـــل منشـــ صــ ـــدر األمير ف ـــتقرار، فأصــ رة للتمهيد لالســ ــ ــــرن األول  5( عســـ تشـ
ة مســـتقلة اســـتقالًال مطلقًا .. شـــاملة 1918 ومة دســـتورة عر ام ح ه ق ) أعلن ف

فلسـطين ولبنان وسـورا وشـرق األردن  عرف اليوم  ع البالد السـورة وهي ما  جم
ة ذلك تكون هذه الدولة هي أول دولة عر عد  .. و ــرق العري  ــ ة في المشـ وحدو

ة، قبل ستمائة وخمسين عاما. اس   سقو الدولة الع
صـــل أن "وفي هذ ة قد تأســـســـت ا المنشـــور أعلن األمير ف ومتنا العر ح

حي  ــ ــ ــــ ـــلم والمســ ـــ ــ ـــاواة .. ال تفرق في الحقوق بين المســ ــ ــــ على قاعدة العدالة والمسـ
ــــاس قومي  ة على أسـ ـــد معنى الوحدة العر " وتجســ ـــو ة والموســ عيد عن  الطائف

ة.   والمذهب
ــعب على  ــ ــ حث الشــــ ــورة،  ــ ــ ــ ـــــل بجوالت في المدن الســ صـــــ وقام األمير ف
ة الحديثة.. وفي إحد جوالته زار مدينة  ــــامن من أجل بناء  الدولة العر ــــ ــــ التضـ

ـــنة  30بيروت ( ــ ـــان سـ ســـ ه على التعاضــــــد، 1919ن ا حث ف ا وطن ) وألقى خطا
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عرف اليوم ـــعب الذ  ــ ــ ــ ـــعب" وخاطب الشـ ــ ــ ـــورة  الشـــ ــ ــــ ا أبناء سـ قوله  اللبناني"  
ــائن!!                                                                ـــــ ــا هو  ــان ومـــــ ــ ـــ ـــا  مــــ ـــــل ف ـــــأمــ العززة" ..وعلى المواطن العري ان يتــ

حا ـــــ ـــره، وتعالت الصـ ــ أسـ ـــرق العري  ــاعد المد الوحدو في المشـــ ـــ إلقامة  توتصـ
ة في سورة، وٕاقامة اتحاد فدرالي بين الشام والعراق.. وتناد قادة الدولة ا لوحدو

ــــره أرعون  ، وحضـــ ــور ــــ المؤتمر السـ العرب إلى مؤتمر وطني، وهو الذ عرف 
ممثًال عن ســورا، وعشــرة عن شــرق األردن، وعشــرة من لبنان، وثالثة وعشــرون 

ــطين.. وعقد ــهر آذار ســـــ تعن فلســـ ع من شـــ ــا ، 1919نة أولى جلســـــاته في الســـ
ان يوما تارخ ة، تحت ســــقف واحد، اً و ار الشــــام ه ممثلو الد  مشــــهودا تجمع ف

بنوا وحدتهم. موا دولتهم و ق قرروا مصيرهم و   ألول مرة في التارخ ل
ــــهير معلنا، بوصــــــفه ممثًال " األمة   وأصــــــدر المؤتمر قراره التارخي الشــ

ة و  ة والسـاحل ة( فلسـطين) تمثيًال تامًا، السـورة في مناطقها الثالث الداخل الجنو
ة، ومنها فلســطين، اســتقالال تامًا .. وقد  ع حدودها الطب اســتقالل بالدنا الســورة 
صـــل ملكًا دســـتورا على ســـورة.. على أن تدار مقاطعات  اخترنا ســـمو األمير ف
ـــة اإلدارـــة، وعلى أن تراعى أمـــاني اللبنـــانيين  ز هـــذه البالد على طرقـــة الالمر

ــمن حدود لبنان المعروفة قبل الحرب.. الوط ــــ ة إدارة مقاطعاتهم، ضـــ ف نيين في 
ة،  ة وتارخ ــو ـــالت وروا عضـــــ ــ ــورا والعراق من صــ ــ ونظرا لما بين القطرن ســـ
اسـتقالل القطر العراقي اسـتقالًال تامًا على أن  ة فنحن نطالب  ع ة وطب واقتصـاد

" اسي واقتصاد قين اتحاد س   . ون بين القطرن الشق
، إلى  ــــــ ــــ ان معظمهم في دمشـــ ــه تناد قادة العراق، و ــــ ــ ـــ وفي اليوم نفســ

ـــي عة األمير عبد هللا بن الحســ ا ـــتقالل العراق وم ، نمؤتمر قومي عام، فقرروا اســ
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ًا وف ما قرره  ــاد ًاِ◌ واقتصـــــ ــ ــ اســـ ــ ــ ـــورة، ســـ ــ ملكًا على العراق وٕاقامة اتحاد مع ســ
.   )1 (المؤتمر السور

ـة في وفي اليوم الثـامن من آذار، احت ــــدت الجمـاهير أمـام دار البلـد ــ ــــ ــ ــ شـ
، وأعلن القراران على التعاقب، السور أوًال قرأه السيد عزت دروزة بوصفه  دمش
ــفه  د بوصــ ــيد توفي الســــو ، ثم القرار العراقي قرأه الســ رتير المؤتمر الســــور ســــ
ــة ..  ــان ذلــك اليوم فرــدا في تــارخ الوحــدة العر رتيرا للمؤتمر العراقي، و ــ ــ ــــ ــ ــ ســ

ات المديدة .وامت لة والن عد المآسي الطو الفرحة والبهجة،  ة    ألت األفئدة العر
) ضـــمت  ابي (دمشـــ اشـــا الر وتألفت أول وزارة دســـتورة براســـة رضـــا 

ــلح (ممثلين عن المق ــــ ــــا الصـــ ان رضـــــ ــــــورة، و ــ ة، لبنان) و اطعات السـ زرًا للداخل
ة.وسعيد الحسيني (   بيت المقدس) وزرا للخارج
قول مؤر  ن لها أثر ألحداث الرائعة.. "خ عاصر تلك او ة لم  م إن اإلقل

ــًا، ومــدير  ــًا .. ومــدير العــدل لبنــان ــان حجــاز ــة  ــدول س ال في ذلــك الزمن ..فرئ
ـــرطة  ــــ ــــــورا  من حلب، ومدير الشـــــ ــــ ــرا، ومدير المعارف ســ ــــ ــــ ا متمصــ ة لبنان المال

ا من زحلة ــــعاف العام لبنان ـــحة واإلســ ا من نابلس، ومدير الصـــ ــطين س فلســــ ، ورئ
اً  ة بيروت ًا، ومدير الداخل س ديوان الشور دمشق ا، ورئ ش عراق ان الج   )1(."أر

الملك  ان تعلقها  ة، و ــ أحلى أحالمها في تلك الحق ــت دمشـــ ولقد عاشـــ
ــل هو تعبير  ــــ ــــ ــــ صـ س عبد  اف الرئ تعلقها  ة، تماما  عن النزوع إلى الوحدة العر

أرعين عاما، يوم الوحد عد ذلك  ة بين مصر وسورا .. وقد شهد الجيل الناصر 
ة في شــخص الرجلين العريين  يف اســتقبلت دمشــ الوحدة العر الجديد العري 

                                                           
ة الحديثة ،زة دروزة ع (1) ة العر   .117ص  ،حول الحر
ة  ،ياباألمير مصطفى الشه (1) ة العر   .122ص  ،القوم
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ع  ـــتقبل  1919.. ففي ر ــ ـــــ فاســـ ــ ارس إلى دمشـ ـــــل عائدا من  صـــ ان الملك ف
ان  ـــل  ــ صـــ ب الملك ف ــر، أن "مو ــ ــ ر مؤرخ معاصــ اًال منقطع النظير، وذ ــتق ــ ــ اســ

ــ في عر ــ ــوارع دمشـــــ ــ ــ ــــروج من الذهب يخترق شـــ ــ ــ ة خيول عليها سـ ة تجرها ثمان
الحل اتها  ــــر وزنت جن ــــ ـــبت له أقواس النصـ ــ ــ ـــــة .. ونصــ والجواهر التي  يوالفضــــ

ــــرون ألف  ـــة وعشـــ ــ ـــت له في الطر خمســ ــ .. وفرشــــ ــ ـــيدات دمشـــ ــ تبرعت بها ســ
  )2(سجادة.

ع  س  1958وفي ر ــر، رئ ــــ ــ العائد الراحل عبد الناصــ ــ ــتقبلت دمشــــ ــــ اســ
ــورا  ـــ ــــ ـــــر وسـ ل ذلك من أجل الوحدة، الوحدة بين مصـــــ احتفاالت أعظم وأفخم، 

  حينما يجد الشعب قائدا لهذه الوحدة .. 
ادرت إلى بناء  ولم تكن الوحدة دولة خطب واحتفاالت وأعالم، ولكنها 
ـــأت  الدولة المدارس وجعلت  ــــمحت الظروف، فقد أنشــ المجتمع العري قدر ما سـ

ة، ووضعت األسس للجامعة السور  ة لغة رسم ة (الحاضرة) وأوجدت قوات العر
ان  ، وافتتحت الناد العري (الحاضر) و ش السور األمن والشرطة.. ونواة الج

اإلضافة إلى إقامة دوائر الدولة المختلفة.   مقرًا للمؤتمر السور .. هذا 
ـــورة  جزء من الدولة الســـ ــرق األردن  ادتها على شــــ ــــت الدولة ســــــ ومارســ

رة ــ اشـــا وأنشـــئت في البالد إدارة عسـ ان جعفر  ، ف ان الحال في دمشـــ ما   ،
ـــماًال إلى تبوك  ــــ ـــئوًال عن المنطقة المتحدة من البلقاء شـ ــ ــ ر (العراقي) مسـ ـــــ ــ العسـ
ما تولى األمور في  ـــيد المدفعي (العراق) اإلدارة في عمان،  ــ ــــ ــ ــ ا، وتولى رشـ جنو

مالكرك عبد هللا الد فان المجالل رًا ومتصــرفا .. وعين الشــيخ رف ي ي حاكمًا عســ

                                                           
صل بن الحسين )2( غداد   ،ف عة    .67ص مط
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ــين الطراونة مديرا لألمن الداخلي ــيخ حســــ   )1((الكرك) مديرا لألمن الخارجي، والشــــ
ان ال يزال في  عد إلى شـــــرق األردن .. فقد  ـــل  ن األمير عبد هللا قد وصــ ولم 

  الحجاز مع والده  الشرف حسين.
ــطين  ــ ادتها في فلســـ ـــــ ــتطع أن تمارس ســ ــ ة لم تســـ ولكن دولة الوحدة العر

ادرت ـــا  ولبنان، فقد  رة في األولى، وفعلت  فرنســ ا إلى إقامة إدارة عســـــ برطان
ة، وشرق األردن،  م العري على سورا الداخل ة، واقتصر الح مثل ذلك في الثان
ــــد زحف  ًال في هــــاتين المنطقتين، فق ــــة طو ـــة العر ـــدولـ ومع هــــذا فلم تعمر الـ

ــــخمة ( قوات ضـ ادة الجنرال غورو  ق ـــورا  ــــيون على ســ ) 1920 تموز 24الفرنسـ
ســلون وعلى رأســها وزر الدفاع الســور يوســف  ة عند م وتصــت له القوات العر
ـــق وزر الدفاع  ــــ ــورة القليلة العدد والعدة، وســــ ــــ ــــ العظمة، وتحطمت المقاومة السـ
ـــــ وســــــائر المدن  ة دمشـ ـــــ ة، واقتحمت القوات الفرنسـ ــهيدا في المعر ــ ـــور شــ ــ السـ

ــ ل ــ ـــل وأعوانه من دمشــــ ــ صـــ ـــورة، وخرج  الملك ف ــ يلعبوا دورا آخر في تارخ الســـ
ة الحديثة. ة العر   الحر

ة ميلسون إلى شرق األردن حتى هبت نجدات  اء معر وما أن وصلت أن
، وذودا عن وحدتهم مع  ـــــ ــ ــمتهم دمشــ ــ ــ ـــــرق األردن للدفاع عن عاصـــ من أبناء شــــ

بيرة من عشـــائر األردن بزعامة ســـلطان  ةالدول ة، الســـورة، فقد زحفت قوة  العر
قل عدد أفرادها عن ثالثمائة بن عدوان، و  قوة أخر من الشــــراكســــة األردنيين ال 

لها في أخرات  ت هذه القوات  ـــتر ــ ــــ ــــعيد المفتي، واشـــ ــ ــ ــ ــا وســ ــــ ـــــ اشـ بزعامة ميرزا 
ة ـــيال على أن الوحدة  )1(المعر ــــ ـــــراكس األردنيين دليال أصـ ــ ــتراك الشـ ــ ــ ان اشــ وقد 

                                                           
مان موسى (1) ن ،منيب الماضي وسل خ األردن في القرن العشر   .84، 83 ص  ،تار

ما )1(  خ األردن ،ن موسىمنيب الماضي وسل   .29ص  ،تار
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ــلم وفي ا ـــــ ـــرة في الســــ ــ ــ ات العنصــــ ل األقل ة تجمع في إطارها  لحرب على العر
  السواء.

قيت  ة األولى في تارخ العرب الحديث، و ة الوحدو وانتهت الدولة العر
راتها الماجدة تشـــمل  ســـلون  آمالذ ر م قيت ذ ما  ة في الوحدة،  األمة العر

ــوقي  ة أحمد شــ ـــاعر األمة العر ان شـ ل عام .. و ـــور  ــعب السـ حتفل بها الشــ
ـــاد بذلك اليوم األغر في  ــ ـــهيد أول من أشـ ــ ـــماء رثى فيها الوزر الشـ ــ ــــيدة عصـ قصــ

   يوسف العظمة .. فقال
ر ما          ب الرماالـظـاهر جل       برـحييت جدار قسأذ    ر

سـلون   م ما أقامـت م ر مصرع األس       ق االـيذ   د الش

ه  ســيد لقـوأول س       تغيب عظمة العظمات ف   االـي ال

ال من فرن           االـتجر مطارف الظفر اختي       سامشى ومشت ف

  ة ثقاالـه األرض أسلحـووج       اـفافـة خـمألن الجو أسلح        

  ما حفل الجنوب وال  الشماالف       ه ناراـوأرسلت الراح علي        

الصوارم  والعوال         فن    وغيب حيث صال وحيث جاال       يـف
 

  
تمل عام  ــــــرق العري تحت االحتالل إال وقد  1920ولم  ح المشــ ــ ــ أصــــ

ــورا ولبنان،  ـــ ــــ ـــــا على سـ ــ ــ عد إلى انتداب فرنسـ ما  ر األجنبي، ليتحول ف ـــــ ــ ــ العسـ
ا على فلسطين وشرق األردن والعراق.   وانتداب برطان

ان   ة  تو األمة العر ـــتعمار الغري قد أنزل  ــ ــ ــ ــــ ذروة هذه الكارثة أن االسـ
ـــيبتين : الوطن القومي اليهود في ف ــ ــــ ــ ــ ـــطين، والتجزئة تحت ظل أكبر مصـ ــ ــــ ــ ــ لسـ

ة سبيال إلى األولى. انت الثان   االنتداب، و
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ة في فلسطين    حت األولى دولة يهود برت المصيبتان فأص ومع الزمن 
ة االنفصال في ظل االستقالل.. ة الثان حت المصي   وأص

  والمصيبتان زائلتان، مهما طال الزمان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  

-230-  

      

  

  

  

               

                           

  
  
  
  
  
  

            

                  



  

-231-  

  ا؟ ـامهـمن أق دولـذه الـه                   

  وهذه الحدود من بناها؟                   
  

ة العشرون من أقامها .. وهذه الحدود التي تفصل بينها  هذه الدول العر
ان، وخط ان عجي ــؤاالن غر ــ ــــ ـــنعها .. هذان ســ ــــ يران وهامان معا .. ومن من صـــ

حا، بل إن الحديث  ـــح ــ ـــــ ة فهما صــ ن فهم الوحدة العر م ة عنهما ال  غير اإلجا
ح لهوا وعبثًا.. ص ة الواحدة،    عن األمة العر

ـــه  ـــــ قرأ التارخ العري يجد نفســ ــــر، حتى ولو لم  ــ ــ والجيل العري المعاصــ
لما ه، أو  ر ف لما ف ه ذرعا  ــي  ــ ضـــ ض،  غ ره  ه في  أمام واقع  ــــطدم  اصـــ

ــأته أنه فرد من  ــ قا منذ نشــ ــًا عم ــاســــ ــ حس إحســ ة.. فالمواطن العري  اته اليوم ح
ش  ع ة واحدة، يتكلم لغتها، و غني آمالأمة عر ــتعذب ثقافتها، و ــ ســ ها وآالمها، و

ـــــ ـــــعرها وموســ ـــرون دولة قاها.. ومع ذلك يجدشــ مها عشــــ جد أمته الواحدة تح ، و
  .. اومرافئ ومطارات ال حصر لها وال عدوطنه الواحد تفصله حدود ومخافر 

ل  هذا في الوطن الواحد..ولمصــــلحة   تســــاءل المواطن العري، لماذا  و
ل هذا في األمة الواحدة  ار لهذامن  ض  ..وهو تساؤل ينم عن استن غ الواقع ال

  الذ يواجهه المواطن العري من المهد إلى اللحد.. 
ــل " ال أقولهــا مجــ"من المهــد إلى اللحــد ــالغــة، وٕانمــا هي الح  ازا أو م

ـــرن،  ــ ــ ــــ الدول العشـــ ، فإن المواطن العري منذ والدته إلى مماته وهو مبتلى  الح
ــافران  ســـ ه حينما  عا في رفقة والد والحدود التي تفصـــــل بينها، فهو يواجهها رضـــــ
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ًا حينما يذهب  ــــب ــــ ــــ ة من قطر إلى قطر..وهو يواجهها صــ في نزهة أو زارة عائل
ـــــف شــ ًا حينما في رحلة  ــــا ــ ، وهو يواجهها شـ ـــمة أخر ــمة إلى عاصــــ ــــ ة من عاصـ

ًا  ًا أو محام ة أو تلك، وهو يواجهها تاجرًا أو طبي يلتح في هذه الجامعة العر
حينما يجد له عمًال في هذا البلد أو ذلك .. وأخيرًا فهو يواجهها، من غير وعي 

اء أن خر ليدفن حيث يوال إحســـاس، حينما ينقل  جثمانه من قطر آل رد له األح
  يدفن !!

ر أن له أقراء  ـــتذ ــ ــ ــ سـ المرارة حين  ـــا  ـــ ــــاســــ ــــ زداد المواطن العري إحســ و
المواطنة الكاملة فيها،  ـــتقروا فيها، وتمتعوا  ــ ــ ة، اســ ـــدقاء في المهاجر العالم ـــ وأصـــ
ـــاطئ  ــــ ــــ ــ ــافر من شــ ــ ــــ ـــــ ســ ة، مثال،  ات المتحدة األمر وأن الواحد منهم، في الوال

ــرقًا إلى شـــــاطئ األطلن ــأله أحد من أنت طي  شـــ ســـ المح الهاد غرًا دون أن 
ك من المال؟؟!! م تحمل في جي   وأين جوازك، وماذا في حقيبتك و

ــاتومن أجــل ذلــ  وم ــة، "و ــاة العر " المواطن الفرد ك " فــإن وقــائع الح
تحمل اإلنسـان العري على االشـمئزاز والنفور من الواقع العري المعاصـر.. هذا 

قرأ التا يف نشـــأت الدول العشـــرون ومن إذا لم  رخ العري، أما إذا قرأه، وعرف 
ـــمئزازه يتحول إلى تمرد، إلى  يف قامت الحدود  ومن أقامها، فإن اشـــ ــأها، و أنشــــ
م هذه الحدود بين أقطارها ..  ان، وٕالى ثورة .. إلزالة هذه العوائ وتحط ـــــ ــ ــ عصـــــ

  بل أمة واحدة على وطن واحد ..
ــــه ـــعال الثورة وقراءة التارخ العري نفســ ــــرارة األولى في إشـــ ــتكون الشــ ــ ، ســ

ــر، قد ولد في الوطن العري وفتح  ــ ــ ــ على الحدود، ذلك أن الجيل العري المعاصــــ
ـــتين من  ــــ ــ ــ ــــمًا .. أما جيلي، نحن الذين تجاوزنا الســـ ــــ ـــ ــ ه ليراه مجزأ مقسـ ه عل عين
العمر، فقد ولدنا في الوطن العري وفتحنا عيوننا على روعه ووجدناه واحدا" في 
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ــأت وماتت على الوطن العري الم ــ ال التي قبلنا، ولدت ونشــ ــــرق العري" واألج شــ
  الواحد في المشرق والمغرب على السواء..

ـــف لنا مجموعة من العجائب والغرائب رافقت  ـــتكشــ والعودة إلى التارخ ســ
ــير  ـــ ســـ ــــرن، وٕاقامة الحدود .. وأنا أدعو المواطن العري أن  ــــاء الدول العشــــ ــ إنشــ

  في ساحة التارخ لير العجب العجاب.  معي في رحلة قصيرة
ـــرين القدماء في واد  م، مع المصــ ــيرة في التارخ القد ــ ـــنا نبدأ المسـ ولســ
في أن  نبدأ المســـيرة  ابليين أو اآلشـــورين في حوض الفرات، و النيل، أو مع ال

انت هذه القر  ــــر قرنًا، منذ الفتح العري، وٕاذا  ــ ــ ـــ ــ أ ون ال تكفي فعبر ثالثة عشـ
  في !! شيء آخر

ــماء وٕاننا لنجد أول ما نجد، أن " ــ ــــرن، هي أســــ ـــماء" هذه الدول العشــــ ـــ أســ
ـــها  ـــ ــــ ــ عضــ طال .. . ولنبدأ ب ال، أو أ أقطار أو مدن أو أنهار أو جهات، أو ج

  واحدة واحدة.
طل، أما ــــب إلى نهر و ــــ ــ ــ ة، تنتسـ ــــم ــــ ة الهاشـــــ النهر فهو  فالمملكة األردن

طل فهو " ه وسلم)(صلى هللا هاشم" جد الرسولاألردن، وال ه   عل الذ ينتسب إل
س  الملك عبد هللا بن الحســين، وهي دولة اســتحدثت تحت ظروف ســنشــرحها، ول

ر في التــارخ العري من قرــب و  م هــذه الــدولــة "لهــا ذ عيــد، وٕاقل ــــرق ال من  ــــ ــ ــ شــ
عرف على الدوام ســورة  ان  ار الشــام،  ة"، هو جزء من د األردن والضــفة الغر

ة..   الجنو
ــها والممل ــ ـــب إلى مؤســــــســ ، تنتســـ ة، دولة حديثة أخر ــــعود ة الســ كة العر

) وال يوجد في التارخ شعب اسمه الشعب 1765 – 1724األمير سعود الكبير (
م هذه الدولة جزء ال يتجزأ من  ، وٕاقل ـــعود م الســ ــمه اإلقل م اســـ ، وال إقل ــعود الســـ
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ــــاهم ـــ ــ ة، ســـ ة وأهلها جزء ال يتجزأ من األمة العر وا عبر القرون في الجزرة العر
ين،  ــدين، فاألمو ـــــ م جزءا  من دولة الراشـــ ان هذا اإلقل ــــنع التارخ العري، و ــ صــــ

اسيين.   فالع
ــتحدثة أرضــــها، جزء من  ة، دولة مســ ة الشــــعب مقراط من الد وجمهورة ال

ا قد سلختها ( انت برطان مني،  من، وشعبها جزء من الشعب ال ) عن 1830ال
ـــتعمرة  ــ ــ ــ من وأعلنتها مســ ـــتقلت في عام (ال ــــ عة للتاج البرطاني، ثم اســــ ) 1967تا

ــلة عن  ــها جمهورة منفصـ من .. "وأعلنت نفسـ من" أختها وســـمتها جمهورة ال وال
ــم قطر عري  م يدل على الجهة: التي ولدت منها هاتان الجمهورتان هي أســــ قد

ما ينبئنا بذلك الجغرافيون العرب القدامى." ة أو الحجاز،    )1(مين" الكع
حرن، واتحاد  اإلمارات  ت، وقطر، وال : الكو ومجموعة الدول الصــــغر
ــــماء  ــــ ــــ ة، وهي أســ لها أجزاء من الجزرة العر ، وعمان..هذه  ـــــق ــــ ــ ــ ة، ومسـ العر
ة  ان تارخها هو تارخ الجزرة العر ام، و أقطار، ولم تكن دوال في يوم من األ

  من عصور ما قبل التارخ حتى القرن العشرن.
ن لهما وجود في وجمهور ـــتحدثتان، لم  ــــ ــ ــ ا ولبنان، دولتان مســ ــو ـــــ ــــ تا ســ

ــماًال إلى  ة، من طوروس شـ ع ًا، جزء من ســـورة الطب التارخ، وهما أرضـــا وشـــع
ًا .. وأطل عليه ــما العرب لف "رفح جنو ة الشــــام"، وتعني شــ ال الحجاز أو الكع

ة معناها ب.. ذلك أن " لمة سام ة، ولبنان  لمة يونان اض الثلج، ولبنان سورة" 
ه هو جاره القرب ابن حماه،  ـــغر، وأعرف الناس  ــ ــ ـــ ــم جبل، ال أكبر وال أصــ ــ ــ ــ اســــ

قول عنه في معجمه "ا  ، طل على حمص"قوت الحمو ـــعب  )1(إنه جبل  ــ ــ والشـــــ
                                                           

  .152صفحة  ،المقدسي (1) 
  .مادة لبنان  ،معجم البلدان )1(
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ـالكنعــانيين  مفي هـاتين الجمهورتين ه ــة األولى الـذين عرفوا  من الهجرات العر
قيي تين وأفرق ، والذين هاجروا منهم فينوالفين ــر إلى األمر ــ ـــع عشــ  االقرن التاســـ

الســـورين، فهم انفصـــاليون في الوطن،  عرفون هم وأوالدهم  ا، ال يزالون  واســـترال
ون في المهجر!!    وحدو

دولة،  ر في التارخ العري  س لها ذ وجمهورة العراق دولة مستحدثة ل
ة، وال ابل مة، ال ة التي وفي العراق قامت اإلمبراطورات القد ــور ــــ ــ ــ ة واآلشــــ كلدان

عد الفتح العري  حت  ـــــ ــ ــ ــــ مها  حوض الرافدين إلى واد النيل، وأصـ تجاوز ح
ـــم أحد  ــــ ــــ ة الكبر .. والعراق هو اســـ قطار العرب، أقطرا من أقطار الدولة العر

ــــي الواطئة، وقد أطل  ــ ة ومعناه األراضــ ــــل من اللغة الفهلو ــتعار في األصــــ ــــ ومســ
م اســم " الســواد" لكثرة الخضــرة  والزروع المؤرخون العرب القدامى على ه ذا اإلقل

ـــــحراء ه، وتمييزا له عن أرض الصــ أو ألنه  واقع بين دجلة والفرات، والعراق  )2(ف
حر. ًا من ال ان قر   )3(ما 

الدولة  انت تعرف أخيرا  ة، دولة حديثة العهد،  ــــر العر وجمهورة مصـــ
اشـــا، وقامت ة إلى مؤســـســـها محمد علي  ة نســـ ة في  ةفيها إمبراطور العلو عر

ح  ــ ــ ــوس، وأصــ ــ ســ ــــم الفراعنة واله اســ ة الحاكمة، التي عرفت  ـــــر العر عهد األسـ
ــمها  ـــــ ــــ ــ ة التي تنقلت عواصـ عد الفتح العري جزءا من تارخ الدولة العر تارخها 

غداد، وٕالى القاهرة نفسها.. ، وٕالى    من المدينة المنورة، إلى دمش
لتا، أحدث عهدوجمهورة الســودان  ؤلفان تهما ا من جمهورة مصــر، و

انهما الواحد عدة  ــــترك واعترفت  ــــ ــــ التارخ المشــ واد النيل الذ ر بينهما 
                                                           

خ العرب ،يحت )2(   .210ص  ،تار
  .132ص  ،6 ج ،معجم البلدان )3(
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ــــف  ـــمل النصـــ ــ شــ ـــودان عند الجغرافيين العرب األوائل،  م الســــ ة، وٕاقل اتفاقات دول
ــ من القارة اإلفرق من الشـــــرق إلى الغرب، جنوب الصـــــحراء من الرأس  ةاألوســـ

ــر على ــ ــ ــ ــــ ــارف  األخضــ ـــددتـــــه دائرة المعـــ م حــ حر األحمر،  األطلنطي حتى ال
ة.   )1(البرطان
ـــات الجزائر وتونس،   ــا جمهور ـــة، ومعهـ لهـــا و والمملكـــة المغر ــا،  ـ ليب

طلقون  ان المؤرخون العرب  ـــماء أقطار، و ــــ ة حديثة، وهي أســ ــ ــ اســـــ ــــــ انات ســـ
اقوت الحمو في معجم الب ر  ة، وذ ـــتثناء مصــــر، اســــم إفرق اسـ لدان أن عليها 

ة ــرقا إلى طنجة غرا.. ثم أطل على األقطار األرعة  حد إفرق متد من برقة شــ
ــامه: المغرب  انت أقســ ـــرق العري .. و ـــم المغرب العري، تمييزا له عن المشـ اسـ
ا، والمغرب األوس وهو تونس والجزائر، والمغرب األقصى  األدنى، وهو بالد ليب

  وهو بالد مراكش.
ثيرة من  ــماء  ــ ـــ ــ ــ ــ ة تنبئ عن موقعها وأسـ ة، لها معان لغو األقطار العر

ة، فالحجاز مثال هي التي تحجز بين السـاحل  اسـ ات سـ سـت  مسـم تها، ول وهو
ة، ونجد هي األرض المرتفعة، والسودان وصف للتعبير عن  ال الجزرة العر وج

ـــــارس  ان، والجزائر تعبير عن التضــ ــ ــ ــرة الســـ ــ ة بين تونس والمغرب شـــ ــاحل ــ ــ السـ
  ..صىاألق

حمل أسماء غير  ة  عض األقطار العر ة و ة، ومثال: فلسطين نس عر
انت قبل ذلك إلى " حر ايجة، و ائل التي قدمت من جزر  ــــم الق ـــيتا" وهو اسـ فلســ

ــمى هي ولبنان، أرض ــ ــــ ة إلى أحد أجداد  العرب القدامى الذين " تسـ ـــــ نعان" نســــ
ة..   هاجروا من الجزرة العر

                                                           

  .504ص  ،21مجلد  )1( 
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له، أن ال ــح من ذلك  ــــ ــ ــ تضــــ أ أمة و أ وطن آخر و وطن العري، 
ـــه دواعي التعرف، تماما  ــ م تفرضـ ان هذا التقســــــ ــما ألقطار، و ــ ان مقســ  ، أخر
عض، ولكن حدود هذه األقطار لم  ــها عن  عضــــ تعرف المدن والقر وتمييزها 
الوقائع والدالئل قبل أن تكون  ة .. والتارخ حافل  ة أو دول ــــــ ـــــاســـ تكن حدودا أســــ

ة الوحدة أو ال .. قض عصور وأج حث     ال وحدة مطروحة على ال
ار الشـام مثال على ذلك، فعند الفتح العري، قسـمت البالد إلى  ولنأخذ د

ـــة أجناد: جند حمص، وجند األردن، وجند  ــ ، وجند خمســ ــ ــ ــطين، وجند دمشـــ ــ فلســـ
ـــام ق ــ ــ م يتعادل مع األقســ ـــــ ــ تور حتى في تارخه إن هذا التقســ قول الد ـــرن، و ــ ــ ســ

ــارة في عهد الرومان والبيزنطيياإلدارة التي  ــ ــــ ــ ــ أ قبل ألف عام من  نانت ســ
  )1(الفتح العري.

ــاقوت  ، وهو من الجغرافيين المعروفين، ان حــدود الحمو  وفي معجم 
ـــها فمن  ــــرة، وأما عرضــ ار المصـ الشـــــام تبدأ من الفرات إلى العرش المتاخم للد

ها من أمهات المدن، منبج وحلب حر الروم،و ــ  جبل طئ إلى  ــ وحمص ودمشـــــ
ـــور  ــــ ــــ ا وصـــ ة وطرابلس وع ـــاحل إنطاك ــــ ــ ــ ــــي والمعرة، وفي الســــ ــ ــ ــ والبيت المقدســــ

ــقالن ــ ـــورا ولبنان  )2(وعسـ ــطين وســ ـــام: فلســـ هذه الحدود، وتلك المدن، تعني الشــ و
ا اليوم.   وشرق األردن، ومنطقة أخر تحت سلطة تر

س فلســــطين وشــــرق األردن   انا على ع وجند فلســــطين، وجند األردن، 
متد من رفح إلى ما نعر  ان جند فلسطين  افا إلى افهما اليوم، فقد  للجون ومن 

قع في جند فلســـطين الكرك وعمان ومعان  انت الرملة هي العاصـــمة،و عمان، و
                                                           

خ العرب  )1(   .208ص  ،تار
  .152ص  ،5ج  ،الحمو  اقوتمعجم  (2)



  

-238-  

ـــر عن  ـــهير في القرن الثاني عشــــ ــــي الرحالة الشــــ ــ قول ابن جبير االندلسـ واذرع، و
ب أرض في فلسطين، الكرك مثًال، وهي قلعة شهيرة في شرق األردن، " إنها أطي

طوطــة تحــدث عن عمــان فقــال "مــا أن زميلــه الرحــالــ وارتحلنــا إلى عمــان ة ابن 
ـــــام .. ــــ ــ ــ مة حدثت  "وهي آخر حدود الشـ وفي تارخ النجوم الزاهرة " أن زلزلة عظ

ة  ان معظم تأثيرها في الكرك". 692في البالد الفلسطين   هـ و
ان عاصـــمته طبرا، وهي إحد ة أما جند األردن فقد   المدن الفلســـطين

ـــطين،  ــــ ــرة إحد مدن فلســـ ــ ــ ــمة الحاضــــ ـــ ــ ــ انت عمان العاصـ اليوم، وعلى هذا فقد 
عة  ة تا عض المدن الفلسطين انت  له أن فلسطين لو جند األردن وحصيلة ذلك 

  انت متوغلة في األردن، واألردن متوغال في فلسطين !!
انت مقسمة إلى مناطأما الجزرة ا ة فقد  نجد، الحسا،  : الحجاز،لعر

من، والـدهنــاء، والنفوذ، والـدهنــا، والرع الخــالي ..  ــير، تهــامـة، ال ــ ــــ ــ ــ الجوف، عســ
عة األرض..   ولكل واحد من هذه األسماء معان تدل على طب

ولو شـــئنا أن نســـترســـل لوجدنا ان حوض الرافدين وواد النيل، والمغرب 
ار ا ة ود الحال في الجزرة العر ــــم إلى مناط  ــــ ـــام..والمغرب العري، مقســـ ــ ــــ لشــ

انات  ست أسماء  ة ل العري، وأوضح للمواطن العري أن أسماء األقطار العر
م متعددة في الوطن العري الواحد. ة، مستقلة منفصلة، ولكنها أسماء أقال اس   س

عد الفتح العري، تعاقب  ـــنين،  مات مئات الســ ــ ــتمرت هذه التقســـ ولقد اســـ
مقــاطعــات، وتو  م العري،  عينون من قبــل عليهــا الح لى إمــارة المقــاطعــات والة 

فة في هذه العاصمة أو تلك.   الخل
سطت سلطتها على الوطن العري في أواس  ة و وجاءت الدولة العثمان

ـــمت  ـــر، فقســ ــادس عشــ ة إلى خمس القرن الســـ ـــر  البالد العر ما يلي:  ةعشــ الة  أ
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ــرة، ا صــ غداد، ال ـــام، طرابلس الشــــام، حلب، الرقة، الموصــــل،  من، الشـ ــا، ال لحســ
ـــغـــرب،  ــس، طـــرابـــلـــس ال ــونـ ـــش، تـ ـــة حـــ ــــ ـــــال ــ ـــة، أ ــ ــ ــرم ـ ــ ـــــة الـــمـ ــ ــر، مـــ   الـــجـــزائـ

  .)1(..مصر
مة ة القد ــــجالت العثمان ــ ــ ــــ الة  )1609( ومن الطرف أن الســ ر أن ا تذ

 ، ، أســـيو مصـــر تنقســـم إلى ثالثة عشـــر لواء هي: جرجا، ابرم، واحات، منفلو
حيرة، ة،  ة، منصورة قليو ة، منوف ة، غر . بنها، شرق ا   دم

ة صنعاء، وسخا، وزيد،  من أنها تضم الو الة ال ر  عن ا ذلك فقد ذ و
لة، ومأرب وعدن . ان، وطو و ـــهلة، و ــــ ــــ ــ الة طرابلس وتعز، وصـ ذلك فإن ا .و

ــــام ( ة، الشـ ـــلم ـــمل حماة، وحمص وســ انت تشــ ة في لبنان)  ـــمة الثان وهي العاصــ
ة السورة اليوم.   وجبلة، وهي مدن في الجمهورة العر

ا انت شـــــاملة بيروت (أما ا ـــام فقد  ة) لة الشــ ــــمة الجمهورة اللبنان عاصـ
ع فلسطين شرق األردن.   ومعظم األراضي السورة، وجم

الة " الجزائر  ـــــا على " ا ــــ ــتيالء فرنســـ ــ ــ ــــ ة، أهمها اســ ثم حدثت أحداث دول
ــًا لجبل  ة لكي تنشـــيء نظاما خاصـ ة على القســـطنطين وضـــغطت  الدول األورو

مات اإلدارة في الوطن لبنان،فأجرت ال ــ عض التعديالت في التقسـ ة  دولة العثما
الة تونس..وٕالى  الة مصــر وا التين ممتازتين هما ا ح مقســمًا إلى ا العري، فأصــ
غداد، حلب، سورا، بيروت، طرابلس الغرب،  من،  ات هي: الحجاز، ال تسع وال

ات: القدس  ذلك أرع متصرف صرة، الموصل.. وقد انشئت  ، ال الشرف، بنغاز
ة جبل لبنان الممتازة.   دير الزور، وأخيرا متصرف

                                                           

ة بت  نقلها عن المراجع )1(  ة ،فاصـــيلها ســـاطع الحصـــر التر ة والدولة العثمان  ،البالد العر
عدها ،230 ص   .وما  
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م اإلدارة طرائف تدعو المواطن العري  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــيل هذه التقاســ ــ ــ ــــ وفي تفاصـــ
ــة  ــة نجــد بوال ـــر إلى التــأمــل.. من ذلــك أنــه قــد ألحقــت الــدولــة العثمــان ــ ــ ــ ـــ المعــاصــ

ا  ـــلطة تر ــ ة اللتين هما اليوم تحت ســ ندرونة وٕانطاك ــ ــ ــــرة، .. وأن إســـ صـــ انتا ال
ة  عة لوال انت تا ـــــرق األردن  ة حلب، وأن الكرك وهي اليوم في شــــ جزءا من وال

ا ونابلس وهما في فلسطينسورا لها ، وأن ع انت  ة وهي في سورا،  ، والالذق
عــة  ــانــت تــا ــا  ــة بيروت، وأن فزان في ليب عــة لوال طرابلس الغرب..وان درنــة لتــا

عة  انت تا ا)  ة بنغاز ل(ليب انت قاصـــرة متصـــرف ة جبل لبنان  ... وان متصـــرف
سروان شماًال !! ًا حتى    على الجبل من جزن جنو

حت  ات قد أصــ االت والوال ن القول إن تلك اال م وفي اإلطار األوســع 
غداد والموصل تؤلف الجمهورة  صرة و ات ال ادة، فوال اليوم دوًال مستقلة ذات س

ـــورا وحلب تؤلف ــ ة.. وواليتا ســــ ــورة ...وجزء من العراق ـــ ة الســــ ان الجمهورة العر
ـــام ومعها  ـــــ ة طرابلس الشــــ ة، ووال ــــم ــ ــــ ة الهاشــ ــورا يؤلف المملكة األردن ـــ ــــ ة ســـ وال

ة. ة بنغاز تؤلف الجمهورة الليب   متصرف
ادة  يف" ولدت" هذه الجمهورات ذات الســـــ ـــاءل المواطن العري،  تســ و

لها إلى عهد قرب قائمة  انت  على رقعة واحدة من الوطن من مناط إدارة 
ـــاط هو مواطن في الوطن  ــك المن ــة من تلـ ـــل مواطن في أ منطقـ العري..و

  له.
يف قامت حدود على وطن لم تكن  ـــــؤال األول،  ــــ ـــــؤال ثاٍن يلي الســ ـــ ــ وسـ

ه حدود ؟؟ ومن الذ أقام هذه الحدود ؟؟   عل
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ــتعمار الذ أقام هذه الحدود .. وٕاني أناشـــد  اختصـــار، انه االسـ الجواب 
ـــائع الذ يلقى  ــــ ــ اب الكالم الشــ ــب هذا الجواب من  ــ ــ حســـــ المواطن العري ان ال 

ة وٕامعان. سوقه االرتجال من غير رو ة، و   جزافا يدفعه عفو الحماسة الوطن
ة  1830فهذه وقائع التارخ دولة دولة.. في عام  ــ ــ احتلت القوات الفرنســــ

في البلدين إدارة  ، احتلت فرنســا تونس، وأقامت فرنســا1881الجزائر.. وفي عام 
ـــتقاللهــا في عــام  ــ ــ ـــــ ــاســ طولي رائع ظفرت األولى  فــاح  عــد  ــانــا وحــدودًا ..و و

ة في عام 1962 ذا قامت جمهورتان عريتان وجدتا على  1956، والثان .. وه
انا وحدودا!!   أرضهما 

ة في مراحل متعددة: في  وقد وضع الفرنسيون الحدود  الجزائرة والتونس
ــــر إن الحدود بين هذين 1910، 1902، 1888 ــــ ــــ قول مرجع جغرافي معاصــ ، و

حتة ة  ة مميزة بل هي صناع   . )1(البلدين ال تمتد مع ظواهر طبوغراف
ان مســتقل،  ن لهما عبر التارخ  هذا مع العلم أن الجزائر وتونس لم 

ــمان لمدينتين ال قطرن، فاأل ــ ــــ ــ ــ الهما اسـ ة و ـــــور العر ــــ ــ العصــ انت تعرف  ولى 
ة أرعة مروان" ، وهي ني جزائر ب" ين بيجا حر بينهما و ــــفة ال ــ ــــ ــ مدينة على ضــ

ام،  ة تعرف بتونس الغرب وهي "أ حر والثان ـــــاحل  ة على ســ مدينة محدثة بإفرق
  )2(الروم".

                                                           
ة الوطن العري ،حمد سامي مصطفىألة و ففيليب ر  )1(   .146ص  ،جغراف
  .60ص  ،2مجلد  ،اقوت الحمو  ) 2(
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ة قد وضــعها الفرنســيون ســنة  ، 1845ذلك فإن الحدود الجزائرة المغر
معنى أنها ال تمتد مع  ة  ع ــت طب ــ ــــ ســـ ــــا ل ــ ــــ ضـ ة وهذه الحدود، أ ظواهر طبوغراف

  )1 (فاصلة.
انا وحدودا،  1911وفي ســـنة   ا وأقامت فيها  ا على ليب طال اســـتولت إ

ة  طال ومة اإل ة موقعة من الح موجب اتفاق ا  ــعت الحدود بين مصــــر وليب ووضــ
ا  ة وليب ة البرطان انت مصــر في ذلك العهد تحت الحما ومة المصــرة، و والح

طالي، والم م اإل ـــيل ذلك  في دائرة المعارف تحت الح ــــ ــ ــ واطن العري يجد تفصـــ
ة. فاح )2 (البرطان ــعب الليبي  ــ ــــتقالل،  هثم قام الشــ االســ ـــلح وانتهى األمر  المســـ

انت الحدود. انت الدولة و   ف
ان السودان مقا 1882وفي عام  احتالل مصر، و ة  ت القوات البرطان

الهما يؤلفان واد النيل ـــر، و ــ ــــ ـــودان ما منذ القدم جزءا من مصــ ــ ـــ ، وقام في الســـ
ــــودا ــ ــ الســــ ـــودان  ــ ـــ ــ ة، وعرف الســ ـــرة البرطان ــ ــ اإلدارة المصـــــ ــــر  نعرف  ــــ المصــــ

ة..  طرة البرطان ــ انا تحت الســ ــودان ما  ــر والســ ، ولكن الواقع أن مصــ اإلنجليز
ان  عد أن  ال من النضـــال والثورات اســـتقلت مصـــر واســـتقل الســـودان،  عد أج و

ــ ـــ ــــ عضـ ــلهما  ــ ـــ ــ انا االحتالل البرطاني قد فصـ عض، وجعل لكل منهما  هما عن 
ــ ــودان في "وحدودًا، وقد وضــ ـــر والســ ــترك عت الحدود بين مصـ م المشــ ة الح اتفاق

ــنة  ــــ ــعتهما الد1899ســ ــــ ة، و" ومعنى هذا أن حدود القطرن وضــ ما ولة البرطان
ضعها مصر وال سوداني بل أملتها  قول المرجع الجغرافي، فإن هذه الحدود لم 

                                                           
  .132 ، 122 ص ص ،المرجع األول (1)
ة (2)   .تحت مادة مصر ،8مجلد  ،دائرة المعارف البرطان
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ارا ـــــ تاالعت بلغ طوله االسـ ــل حدًا إدارًا، و انت في األصــــ تعمارة اإلنجليزة، و
نات 1230 حر األحمر إلى جبل عو   .)1(م من ساحل ال

ذلك مصــر وال فلســطيني، لأما حدود مصــر مع فلســطين ، ف ضــعها  م 
ــعــت في عــام  ــ ــــ ـــــ ــة  1906وٕانمــا وضـ ــة  موقعــة بين الــدول العثمــان موجــب اتفــاق

انت ة. والسلطات المصرة التي  ة البرطان   )2(واقعة تحت الحما
ـــا  ــعت حدودها، فرنســ ذا وضـــ ا، وه ة في إفرق ذا نشـــــأت  الدول العر ه

انات ، ووضعت الحدود. ا هي التي أنشأت الك رطان ا و طال   وٕا
ة، ففي عام ( ا 1839ومثل ذلك جر في الجزرة العر ) احتلت برطان

ــتراتيجي، ثم أعلنت ــــ ــــ عة للتاج البرطاني، عدن نظرًا لموقعها االســ ــــتعمرة تا ــ ــ ها مســــ
ض  حر األب جبل طارق عند مدخل ال حت  ـــــ ـــــ ــ رة، وأصــ ـــــ ــ ــ وجعلتها قاعدة عســـــ
ـــا على  ـــتهـــا برطـــان ــــ ــــ ـــــلـــة من االتفـــاقـــات فرضـــ ــــ ــ ــ ـــلسـ ــــ ــ ــ ، وتال ذلـــك ســـ ــــــ ــــ ــ   المتوســ

ــة " ــات الغر ــالمحم ـــايخ في المنــاط المجــاورة، وعرفــت  ـــــ ــــ ـــالطين" والمشــــ ــــ ــــ الســـ
ة.   والشرق

ا  1963وفي ســنة  اتحاد الجنوب العري، غير أنشــأت برطان ما ســمي 
ة وثا ع هذه المحاوالت البرطان مني رفض جم ــعب ال ــ ــــ ــ ــ ر عليها، إلى أن أن الشــ

ـــتقالله ( ــ ــــ اســ ة، 1967نوفمبر ظفر  ـــعب ــ ــــ ة الشــ من الجنو )، وقامت  جمهورة ال
انت ت ان والحدود، و ـــمى في عهد الثورة "فوجدت الك ــ ــــ ــي تســـ ـــ ــــ ــ جنوب لك األراضـ

من المحتل"، أما حد ا ال ود عدن وما حولها فقد جر االتفاق عليها بين برطان

                                                           
ة الوطن العري الكبير 1)(   .206ص  ،جغراف
ة )2(   تحت مادة مصر. ،8مجلد  ،دائرة المعارف البرطان
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ة  موجب اتفاق ة  من  )1( 1906والدولة العثمان ن ألهل عدن وال ألهل ال ولم 
ة أ رأ في هذه الحدود.   قاط

ة  ة في الشـــمال مع المملكة العر ة الشـــعب من الجنو وحدود جمهورة ال
ة فإنها لم تحدد أبدًا وهي تمتد ــعود ــ ـــــ ذلك  الســ في مناط قاحلة غير مأهولة.. و

انا  ــم أح ــــ ة غير محددة، وترســـ ــعود ــــ ة مع المملكة الســـ من فإن حدود الجمهورة ال
. عض الخرائ انًا ال ترسم في    )2 (بخطو مقطعة داللة على غموضها، وأح

ــــق وعمان، ولهما   ــــ ة تقع منطقة مسـ ــــى جنوب الجزرة العر ــــ وفي أقصـ
ان قد تغلب ل، و مهم طيلة قرن من  تارخ طو ـــتمر ح ـــ ــــ عليها البرتغاليون واســــ

ــت عليها في  ــــ ــتولت عليها إنجلترا وفرضــ ــــ ات  1895، 1891الزمان، ثم اســ اتفاق
ة.. وفي عام  ة برطان اسـتقاللها  1969جعلت منها محم ظفرت ُعمان ومسـق 

حت تعرف بدولة ُعمان. انها وحدودها قائمة وأص   ووجدت 
ت وقطر، حرن والكو ــي في تجارة  أما ال ــــ ه في الماضــ ـــا ـــ انت تتشــ فقد 

ـة  ـــاعهــا الوطن ــ ـــــ ــــ ــة عليهــا، وأخــذت تتطور أوضـ طرة البرطــان ـــــ ــ ــ ــــ اللؤلؤ، وفي السـ
انت هذه  اســتقاللها، و ة وظفرت  طرة البرطان ة، إلى أن رفعت عنها الســ والدول
ـــجالت  ــــ ــــ ــ ـــة، وٕاذا رجع المواطن العري إلى السـ عـــة للـــدولـــة العثمـــان المنـــاط تـــا

ة ال ة العثمان عًا وال ان تا ت"  ـــاء الكو مات اإلدارة يجد أن "قضـ ــ التقســ ـــة  خاصـ
ة  ان برتبته والمدال ـــا" مع ب اشـــ اح  ـــــ ارك الصـ ـــرة، وأن القائمقام فيها هو "م ــ صـ ال
جد  " .. و ة التي حصـــل عليها، وأن قاضـــيها هو "عبد هللا الســـعدانى افند الذهب

عا  انت تا ـــاء قطر"  ــ ذلك أن" قضـــ انت لالمواطن العري  ة نجد التي  ـــرف ــ متصـــ
                                                           

  .تحت مادة عدن ،1مجلد  ،ابالمصدر الس (1)
ة الوطن العري الكبير )2(   .433 ، 427  ص،  جغراف
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ة  عة بدورها لوال صرة، وان القائمقام فيها هو "تا "، وأن قر ال جاسم الثاني أفند
ـــر ــــعة عشـــ ــاء تبلغ تســ ــ انت تعتبر جزءا من العراق  )1(هذا القضــ حرن فقد  أما ال

ل ل منها  )2(قبل ذلك العهد بزمن طو ذلك فإن هذه الدول الثالث قد وجدت  و
انا، و  ان وال في الحدود..حدودا و ن أل مواطن رأ ال في الك   لم 

ــة المتحــدة، دولــة حــديثــة وجودا وحــدودا، فقــد أعلن  ودولــة اإلمــارات العر
ــي1972(اتحادها في عام  ــ ــ انت قبل ذلك مجموعة من اإلمارات والمشـــــ خات، ) و

حر أو  ع إمارات واقعة سميت ساحل الصلح ال الساحل المهادن، وهي تضم س
ــتعمار البرطاني، ففرض ليج العري، ولها تارخ طوعلى الخ ـــــ عليها ل مع االســـ

انات. ة .. وقام االستقالل على هذه الك انات محم   سلطته،وجعل منها 
ت  حرن والكو ع هذه الدول: قطر وال ـــي جم ــــ ــ ــ وعلى الجملة فإن أراضـــ
ة ة عن الجزرة العر ع ــــلها حدود طب ــ ــــ ــ ة وعمان ال تفصــ ، ودولة اإلمارات العر

ـــر الحاكمة فيها ومعه ة من اوهي جزء ال يتجزأ منها، واألســ ــعود ــــرة الســـ حدرة األسـ
ــارها في نجد وســــورا من قبيلة واحدة، هي قبيلة " انتشــ عنزة" الشــــهيرة بتارخها، و

  والعراق.
ة ال بد لنا أن نقف قليال  ة للجزرة العر ــ ــ النســ ــــرد الموجز  عد هذا الســ و

ــرق العر ــ ــ ــال أحدث "ملحمةي، فهنا حدثت عند المشــ ــ ــــتعمارة، قطعت أوصــــ " اســــ
ــات  ــام ممــالــك وملوك، وجمهور ــانــت النتيجــة ق الوطن العري عظمــًا ولحمــًا، و
ــــال  ــ ل ذلك على رقعة واحدة من األرض  لم تعرف التجزئة واالنفصــ ـــاء،  ــــ ورؤسـ

  منذ العصور الحجرة ..
                                                           

ة ،ساطع الحصر  (1) ة والدولة العثمان   .248ص  ،البالد العر
  .93ص  ،4ج ،عجم البلدانم ،اقوت الحمو  )2(
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ـــتعمار  ــــ ة التي انتظرها الجزارون االســ ــة الذهب ــ ــ ال وجاءت الفرصـــ ون طو
ــة "عل ــل ى الــدولــة العثمــان فوز  ــًا، و قطعوا الوطن العري إر الرجــل المرض" ل

ة هي الفرصـــــة فقد  انت الحرب العالم ع انتزاعها .. و ــتط ســـ القطعة التي  منهم 
ا، لتلقى فيها نهايتا وتعود إلى  ة فيها إلى جانب ألمان ت الدولة  العثمان ــتر ـــ ــــ ــ ــ اشـ

  أرضها الصغر على ضفاف البوسفور..
ـــــون أعنف المعارك في جبهة وحين ــــ ــ ــ رون يخوضـ ـــــ ــ ــ ان القادة العســـــ ما 

ما  هم ف ر معار ان ساسة الحلفاء يخوضون  أم س،  الدردنيل، وفي جبهة السو
ـــــا في  ا وفرنســــ رطان ا و ــ ــ ـــاورات التقى ممثلو روســـــ ـــ ــــاالت ومشـــ عد اتصـــــ بينهم، ف

ع  طرسبرج ما بينهم على اقتسام أراضي  1916(لننجراد) في ر الدولة واتفقوا ف
س  ا (ســـا رطان اســـم ســـفير فرنســـا و ة، وقد عرف هذا االتفاق  و) و العثمان

األلوان ل دولة منها  ادلة وخرائ تبين نصـــــيب  ل رســـــائل مت ان على شـــــ  )1(و
انت القسمة على الوجه اآلتي:   و

ال في الداخل على  ــعة أم ــ ــ ضـــ ة وحولها  ــــطنطين ــــ القسـ ا  ــــــ تختص روســـ
ا .جانبي البوسفور، مع أر ا وروس ات في شرق االناضول واقعة بين تر   ع وال

ما فيها لبنان وأجزاء من  ــورا،  ــــم األعظم من ســــ القســ ــــا،  وتختص فرنســ
  ، ومنطقة الموصل.لجنوب األناضو 

المنطقة الواقعة جنوب سورا (وتختص برطان شرق األردن) وأراضي ا 
ا.ءالعراق ومينا فا وع    ح

ة لفلسطين، وهي النس اللون البني على الخرطة فقد  وأما  التي رسمت 
ة.ا ة دول   تف أن تكون تحت وصا

                                                           

  .578لجورج انطونيوس ص  ،قظة العربالنص الكامل لالتفاق في  (1) 
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ــا لتصـــرحات الحلفاء  ان مناقضـ ان هذا االتفاق اســـتعمارًا قذرًا، فقد  و
ـــة للعهود التي قطعوها  ــ ــــورة خاصــ ــ صـ ًا  التي أعلنوها حين دخولهم الحرب، ومناف

ــتقالل البالد العر اســ ــهر،  ضــــعة أشــ ة ووحدتها، ولم يدر للشــــرف حســــين، قبل 
ــر شــــهرًا، فقد أرســــل  ة عشــ عد ثمان الشــــرف حســــين بهذا الغدر االســــتعمار إال 
و، إلى  س ب ة سا ان قائد الجبهة السورة، صورة عن اتفاق اشا الذ  جمال 
ة على أســـاس " منح  ه المصـــالحة مع الدولة العثمان الشـــرف حســـين وعرض عل

ــاً  مــًا ذات ــة ح ــات العر ــانون  الوال ــة".. وفي  ع أمــانيهم القوم حق جم ــامًال 
ة  1917األول  شف تفاصيل اتفاق اشا في حفل عام في بيروت ف خطب جمال 

ان مما قاله " فالشرف  و وعرضه المصالحة مع الشرف حسين، و س ب سا
ين وقع أخيرًا في أحبولة اإلنجليز وأخل  بوحدة اإلســـــالم ..  ــ ـــا المســـ اشــ ــين  حســـ

اشــا تســبب واالســتق ه اإلنجليز ســراب خادع .. والشــرف حســين  الل الذ وعده 
التعاسة، بإبدال  شرف اإلمارة  شعر  بوصول األعداء إلى أمام قلعة القدس، وس

ة لإلنجليز.." العبود ة    )1(الممنوح له من الخالفة اإلسالم
ـــة   ضـ ـــين اإلفالت من ق ـــتطع الشــــرف حسـ سـ ولكن الوقت قد فات، فلم 

عد خمسة اإلنجلي اشا في أمرن:فقد سق بيت المقدس  ز، وصحت نبوءة جمال 
ام، ودخل الجنرال اللنبي إلى المدين لمته الشهيرة "أ قول  اليوم انتهت ة المقدسة ل

ة"، أما األمر الثاني فإن الشـــرف حســـين فد نفاه اإلنجليز  آخر الحمالت الصـــليب
المه امه األخيرة  ما قال جمال عد سنوات إلى قبرص وقضى أ انة  "والتعاسة"  

التحديد.   اشا 
                                                           

ــ ابالنص الكامل لخط ،المصــــدر نفســــه  )1( ـــرق عدد  ااشــ ص  ،954 – 494في جردة الشـ
260.  
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ائح،   ــمون الذ ــــ ـــــرون يتقاســ ــ دأ المنتصـ ة األولى، و وانتهت الحرب العالم
انون الثاني  ارس قرارا ( ـــلح الذ انعقد في  ـــل 1917فاتخذ مؤتمر الصـــ فصـــ  (

غة  ة ووضعها تحت االنتداب الدولي، وهي الص ة عن الدولة العثمان البالد العر
ســـان االســـ عقد مجلس الصـــلح األعلى مؤتمرا في  1920تعمارة الحديثة، وفي ن

ــــا، وأن تكون  ــورا ولبنان تحت انتداب فرنســـ ــ ــــان رمو وتم االتفاق أن تكون ســـ ســـ
  فلسطين وشرق األردن والعراق تحت االنتداب البرطاني!!

ـــارعت  ــ ــي يبني الدول والحدود، وســــ ـــ ــتعمار البرطاني والفرنســــ ــ ــــ دأ االسـ و
ة ســـورا ولبنان بدولتي المشـــرق تمييزا لهما عن " دول المغرب" فرنســـا إلى  ــم تسـ

ومــات ثالثــًا في  م ح ــا بــدورهــا تق في مراكش وتونس والجزائر .. وراحــت برطــان
ومة  ام الح انت الكارثة الكبر في ق ــرق األردن والعراق.. و ــ ــــ ــــ ــطين وشــ ــ ــــ ــ ـــ فلسـ

ة براسة المندوب الساميا ، السير  لفلسطين هررت صموئيل الصهيوني اليهود
ــاس للوطن القومي  ـــــ تور وايزمن ليبني األسـ ــــهيوني الد ــ م الصــ ــحه الزع ــ ــ الذ رشــ

عد. ما  ة ف ، وللدولة اليهود   اليهود
ـــــة األمير  ومة براســ ا ح ـــــرق األردن فقد أقامت برطان ة إلى شــ ــ ـــ النســ و

بن الشرف حسين، بناء على قرار اتخذه المستر ونستون تشرشل حينما اعبد هللا 
ـــهر آذار زار ا ــ ــ ــــ حة اليوم الثاني ذهب هررت 1921لقدس في شـــ ــب ــ ــ ـــــ ، وفي صـــ

ــطين  بير فصــــل شــــرق األردن عن فلســ ــموئيل إلى عمان، وأعلن في اجتماع  صــ
  وتنصيب األمير عبد هللا أميرا على البالد !!

صل بن الحسين ملكًا على   ا ف ما يخص العراق فقد نصبت  برطان وف
  العراق تحت االنتداب البرطاني.
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لة ث احثات طو ا وفرنسا في م ن يتعيلم جاء دور الحدود، ودخلت برطان
س فيها  ــماء واألرض، ول ــــ ــــ انت الســــ الحدود على أرض لم تعرف الحدود، منذ 

ان ال بد أن تصنع الحدود. ة، ولكن  ع   فواصل طب
ــرق الردن، فالبلدان تحت  ــ ـــطين وشــ ــ ة لفلسـ النســــــ ًا  ـــع ــ ن األمر صـ ولم 

ا، فأصــد انون األول  ر المندوب الســامي البرطاني أمرهانتداب برطان )1920 (
ــًال، ومنــذ أن تفجر هـذا النهر وروافـده  من جبـل  ـــــ ــــ بجعــل نهر األردن حـدا فـاصـــ

عرفه التارخ فاصًال وال عازال.. ار الشام، ولم    الشيخ  وهو ينساب في د
أما حدود فلســـطين مع لبنان وســـورا فلم تكن مصـــطنعة فحســـب، ولكنها 

ــمت لتحق ة، ففي شــــمال فلســــطين يبتد الحد من رأس رســ ـــهيون ي المطامع الصـ
ـــرق، ثم  م نحو الشــ ــتق ــير في خ مســـ ســـ ض المتوســـــ و حر األب الناقورة على ال
يلوا مترات من غير  ـــافة ثالثة  ــ ــ ــمال إلى مسـ ــ ة حادة نحو الشــــ يتجه فجأة في زاو

حيرة طبر ــــبب واحد، هو: أن تدخل  ــــ عي إطالقًا.. ولكن لســ ــبب طب ــــ ح اســــ يرة و
حيرة  املها في حدود فلسطين، ومعهما األنهار والروافد التي تصب في  الحولة 
ع الخطة االستعمارة نفسها، يبدأ  الحولة .. والحد الشرقي لفلسطين مع سورا أت
عه  ون نهر األردن ومنا حيث  تجه نحو الجنوب  ــورة و ــــ اس الســـــ ان الحد من 

ون الح دال أن  ـــــطين، و ا في فلســ ــرقا هو الخ العل ــ ــ ـــطيني شـ ــ ـــور الفلســ ــ د الســ
ة في  ة البرطان ـــهيون ــ ـــ حيرة طبرا، فقد نجحت المؤامرة الصــ ــــــ  الوهمي في وســــ
عرض ال يتجاوز عشرة  حيرة طبرا داخال في فلسطين،  جعل الشاطئ الشرقي ل
ســتمر الحد على هذا الحال ليدخل نهر اليرموك في  عض المواقع، و أمتار، في 

حر    الميت.فلسطين حتى ال
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ــم الحـــد األردني  ــ ــ ــ ــــ ـــة، فقـــد رســ حر الميـــت تبـــدو المفـــارقـــة العجي وفي ال
حر: القســم الغري لفلســطين والشــرقي لألردن، خالفا لما  الفلســطيني في وســ ال
ة  ا هي الدولة المنتد ا، ألن برطان حيرة طبر ة إلى  ــ ـــ ــــ ــــ النسـ ه الحال  جر عل

ة أرادت ان تجعل " فل ــهيون ــطين على البلدين، وألن الصــــ ــ " من فلســ بر ــــطين  ســ
 !!   الصغر

موجب  ا  رطان أما حدود شــرقي األردن مع ســورا فقد وضــعتها فرنســا و
ة فقد 1920اتفاق تم بينهما في عام  ـــعود ــ ــــ ــــ ـــرق األردن والسـ ــــ ــــ ــ ، والحدود بين شـ

ـــفتها الدولة الم صــ ا  ــــعت من قبل برطان ـــرقي األردن من جهة وضـ ة على شــ نتد
ـــعو و" ــ ــ ـــلطان نجد عبد العزز آل سـ ــــ ـــــسـ ــ ه يومئذ، في تشـ ان لق ما  رن الثاني د" 

ة " 1925 يلو مترات عن ميناء موجب اتفاق ــــعة  ـــــ ــــ ضـ عد  حداء " وهي موقع ي
انت  1926وحدود شــرق األردن مع العراق وضــعت في تشــرن الثاني  )1(جدة و

ة على العراق وشرق األردن معًا. ا هي الدولة المنتد   برطان
ــــرق األردن وف ذا فإن حدود شـ ما بينهما ، ومع جارتهما قد وه ــطين ف لســـ

ض المتوس فهو الحد الوحيد الذ  حر األب وضعها اإلنجليز والفرنسيون، إال ال
عة.   صنعته الطب

عض،  ــهما عن  ــ عضــ ـــا  ـــورا ولبنان فقد فصــــــلتهما فرنســـ ة لســـ ــ ــ النســ أما 
وأصــدر المندوب الســامي الفرنســي وهو صــاحب األمر على البلدين، قرارا بتعيين 

جدر الحد ــام، و ــ ــ ار الشـــ ــهدها تارخ د ــ ــ ة شـــ ـــان ــ ــ ـــع دراما إنســ ــــ شــ ان أ ود بينهما، ف
ش مع هذه الدراما في نظرة خاطئة. ع   المواطن العري أن 

                                                           

ن (1)  خ األردن في القرن العشر   .253 ، صتار
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اح أول أيلول ســنة  لمة لبنان تعني " جبل لبنان"  1920ففي صــ انت 
ـــع، فقد  ــيئًا أكبر وأوســــ ــ عني شـــ ح لبنان  ــ ــ ـــــيء غير ذلك .. وعند الظهر أصـــ والشــ

فوض الفرنسي قرارا بإنشاء "دولة لبنان" الكبير المستقل" وألفه من جبل أصدر الم
ـــــاف  ــــيدا في الجنوب، لبنان، وأضــــ ــــ ة صـ ــــرف ــــ ه متصـ ة ال ـــرف ــــ في  طرابلسومتصــ

ا  ا وحاصـــب ــ قاع وراشـ ك وال عل ة هي  ة بيروت، وأرعة أقضـــ الشـــمال، ومتصـــرف
ع انت معظم األراضـــي تا ار، وحصـــن األكراد و ة وأقســـاما من  قضـــاء ع ة لوال

ـــورا  ــ ــــ م دولتين إحداهما في ســــ ق ــي أراد أن  ــ ــ ــ ــــ ــورة..  ولكن المفوض الفرنسـ ــ ــ ــ ســـــ
ان!! ذا    واألخر في لبنان، ولتكن دولة لبنان أكبر من " لبنان" وه

قول   ةوحدود سورا األرع ما  امل على اصطناع الحدود، فهي،  مثال 
ـــة التي ت ـــة مع البالد العر ع ح بهـــا ألنهـــا ال مرجع جغرافي، حـــدود غير طب

ة،  ع ــل طب س و تمتد مع فواصـــ ــــرة مختلفة، بل على الع شـ ــــل جماعات  ال تفصـ
ذلك األمر  ـــاللة. و ــ ــ ـــابهون لغة وعقيدة وسـ ــــ ـــــابهة، والناس يتشـ فاألرض تمتد متشـــ

حتة" ة  ة فإنها صناع ة إلى حدود العراق مع سورا والسعود   )1(.النس
ـــــ ــ أنهم صـ تفوا  ــتعمارون لم  ــــ ة والجزارون االســ ــ ــ اســــ ـــــ ــ انات السـ نعوا الك

مها اإلدارة المعروفة، لقد  وجعلوا لها حدودا، بل إنهم قد ســلخوا المدن عن تقاســ
ان ثمن  عة للعراق، و ح تا ــ ــ ــــ ــ ــــل لتصـ ــ ــ ة الموصـــ ــا إلنجلترا عن وال ــــ ــــ تنازلت فرنسـ

في المائة تختص بها فرنســـــا ..  23.75التنازل حفنة من نف الموصـــــل مقدارها 
ذلك دير الزور  سورا.وسلخت    عن أراضي العراق وألحقت 

                                                           
ة الوطن العري )1(   .270، 289ص  ،جغراف
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ة وعمان إلى شـــــرق األردن في  ـــمت العق آذار  18وعلى هذا المنوال ضــ
ومن  ..د هللاموجب اتفاق تم بين الشـــرف حســـين وولده األمير عب 1924ســـنة  

ة االستراتيجي. انت وراء هذا التدبير نظرا لموقع العق ا  عي أن برطان   الطب
ة وحدها، في خارطة ــره، مثل حي  على أن  والعق ــ ــــ ــــ أســ العالم العري 

ان هذا الثغر  الحـدود في الوطن العري، هي حدود أقطـار ال حدود دول، فقـد 
اشا الكبير، سورًا في  حر األحمر، مصرًا في عهد محمد علي  العري على ال
ة المدينة  عًا لمتصـــرف اســـيين، وحجازًا في عهد العثمانيين، تا ين والع عهد األمو

  *منورة.ال
ا، " ذا.. أقامت برطان ــرق األردن والعراق و وه ــ ــ ــ ــــ ومتين" في شـ جعلت ح

ومتين " في سورا ولبنان وجعلت لهما حدودا.. ثم لهما حدودا، وأقامت فرنسا "ح
ـــورا، وقام الوطنيون  ــ ــــ ــت األعوام فقامت الثورات التحررة في العراق وســـــ ـــ ــ ــ ــ مضـــ

ا ســتقالل هذه البالد .. فاســتقلت األحرار في لبنان وشــرق األردن، وانتهى األمر 
ة، واســتقلت  1946شــرق األردن في عام  ة الهاشــم ح ســمها المملكة األردن وأصــ

ح  1945ســـورا في عام  ة الســـورة،اوأصـــ واســـتقل لبنان  ســـمها الجمهورة العر
ح 1945في عام  ــ ظل ا وأصــ ة، فقد خجل أهل لبنان أن  ســــمه الجمهورة اللبنان

ما أسماه الفرنسيون قبل عشرن عامًا !!اسمه دولة لبنان الك   بير المستقل " 
ي، قد صنع  ا من هذا العرض الموجز أن االستعمار األورو تضح جل و
ــرق العري  ــ ــ انات وهذه الحدود في المشــــ ة على غير أرادتها، هذه الك لألمة العر

ــ ــ ــــاء واألمراء  فوجدوا هذه الدول فجلســــ وا والمغرب العري.. وجاء الملوك والرؤســــ
  فيها، وهذه الحدود فقعدوا عليها..

                                                           
ة سنة الجردة ال * ة للدولة العثمان  . 1908رسم
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ــام الــدو   الم وخير خــاتمــة أنهي بهــا الكالم عن ح ل والحــدود أن أعيــد 
انت 1814 – 1762("فختة"  ة حينما  ــوف الوحدة األلمان ا مقســـــمة ) فيلســـ ألمان

ة الملوك واألمراء ودســـائس الدول مجزأة، حين قال: " ســـبب أنان ا مجزأة  إن ألمان
ة الط   ."امعةاألجنب

ات  ـــبب األنان ــ ــــ ســـــ ـــي، مجزأة  ــــ ــــ ا  في الماضـــ ألمان ة اليوم  واألمة العر
ة.. ة و دسائس  الدول األجنب   العر

  وهؤالء واولئك إلى زوال، قصر الزمن أو طال..
وك والمخاوف، وال أن تفجر  ــــــ ــــ ــ ـــة أن تثير الشــ ــــ ــــ س لهذه الدراســـ عد فل و

  المنازعات والخالفات..
ـــد  من العودة إلى ال س القصــ تارخ، أن نعود إلى حدود اإلمبراطورات ل

ة واآلشور مة: الكلدان ة.. ةالقد ة والفرعون ابل   وال
ـــيين والفاطميين.. وال حتى العودة   ــــ اســ ين والع وال العودة إلى حدود األمو

ة.. االت في عهد الدولة العثمان ات واال   إلى حدود الوال
ــــة هو وحدة األمة ــــ ه هذه الدراســ ــــرق  ل الذ ترمى إل ــــ ة في المشــ العر
أسره..   والمغرب، ووحدة  التراب العري في الوطن العري 

ه هذه  ل الذ تدعو  إل واآلن، ونحن في أخرات القرن العشـــرن، فإن 
الحدود القائمة،  ـــرن،  ــ ــ ــــ ة العشـــ ـــة هو االتحاد الفدرالي بين الدول العر ــــ ـــــ الدراســـ

طرة، في فدرال ـــــ ــ ــ ومات المســــ ــاتير النافذة، والح ــ ـــ ــ ــ ا والدســ مة عل ة تكون فيها مح
ــل  ــ ـــــ ــــ ــرق الالمنــازعــات بين الحــدود، والخالفــات في تفصـــ ــــ ــــ  تزال قــائمــة في المشــــ
  والمغرب..
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مة   ات المتحدة، فقد  تولت المح ــهيرة، في نظام الوال ــ قة شـــــ ـــا ــ ــ وعندنا ســ
ما فصـلت في  ة وتلك،  ا  الفصـل في المنازعات على الحدود بين هذه الوال العل

..   منازعات أخر
القضاء الفدرالي.. وما أ  النظام الفدرالي، و   جدرنا أن نرقى 

ة، اليوم، مؤلفة من  ــمال ــ ــ ــــ ا الشــــ ، لكانت أمر ولوال هذا النظام االتحاد
ة.. وهذه  ا الجنو ة دولة في أمر ة دولة منها، على أ خمسين دولة، ال تتفوق أ

..   هي العبرة العظمى، والعظة الكبر
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ةـالوح                                 ..دة العر

دهـي                         ا؟ـف نر
  

  هنالك ثالثة أنواع من الوحدة:
قـــاء الـــدول  ـــة، وهو  مـــا يرـــدهـــا ميثـــاق الجـــامعـــة العر األول: الوحـــدة 

ة العشــــرن مســــتقل قوم بينها "العر امًال،  تضــــامن عري"، "وتنســــي ة اســــتقالال 
ـــي"... وتك ــ ــ اســ ــ ــ ــــترك, "و اســـــ ؟.. والعمل العري المشـــــ ــاد ــــ ــ هدف وحدة المل اقتصـ

ة الموحدة" " ــف"، و"المعر ارات والصــــ ــترك" وما إلى ذلك من الع ــ ــير المشــ ــ والمصــ
ـــــانهم،  ـــــ ــ ــ ة الناطقة بلسـ ة، ورددتها أجهزتهم اإلعالم التي ابتدعتها األنظمة العر

طرتهم.   والواقعة تحت س
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ادة الكالمة الشـــاملة على والنوع الثاني: الدولة الواحدة، التي تمار  ــ س السـ
ون  ع الشعب.. وهذا النوع من الوحدة يتمثل في الدولة التي  ع الوطن وجم جم
ع  ثير في جم ا، وغيرهما  طال ـــــا وٕا ــــ ـــعبها أو معظمه، أمة واحدة.. مثل فرنسـ ــــ شـــ

  القارات..
ادة الكاملة في  ـــــ ـــــ ــ ة التي تمارس الســ ثالث: هو الدولة االتحاد والنوع ال

ــــاد، طائفة محدد ـــ ة، الدفاع، واالقتصــــ ـــة الخارج ــ ــ ــ اســ ـــــ ــ ــ الســ ة من األمور الهامة: 
م  ومات األقال ــاص ح ــــ والثقافة وما إلى ذلك، وتكون  األمور األخر من اختصـــ
التي يتـــألف منهـــا االتحـــاد .. وهـــذا النوع من االتحـــاد نظـــام حـــديـــث في القـــانون 

ترطها مصـــالح  الدســـتور اخترعته الحاجة، والحاجة أم االختراع، لتوحيد "دول" 
االتحاد  ات متعددة  ــم قوم ــــ ــــ ــ ات المتحدة، أو إقامة دولة تضــ الوال ة  ـــتر ــــ ــ ـــ مشــ

  السوفيتي.
ما يردها  اد ذ بدء ال بد أن نرفض النوع األول من الوحدة  ونحن 
ة أن تعد  الرفض بل يجب على األمة العر تفي  ة، وال ن ميثاق الجامعة العر

ـــح  ق ــ ــ صــ ه، فال  ــها للثورة عل ــ ــــ ه، فمنذ أن حققت األمة نفسـ ــبر عل ـــ ــ بوله وال الصــ
ة واالنتداب وهي تتطلع إلى  ــت من االحتالل والحما ــ ــ ـــتقاللها وتخلصـــ ــــ ة اســ العر
ام العرب" يهرون من الوحدة برفع شــعار الوحدة،  ة، والح ام دولة الوحدة العر ق

ة لتمجيدها واإلدال ة للدعوة ءوٕاقامة المهرجانات الخطاب ــرحات الذهب ــ إلى  التصــ
ح  ــ ـــيدها وقصــــيدها، وغير ذلك مما أصــ ــفي لنشـ عيدها والتصــ امها، واالحتفال  ق

حت براعتهم فيها مملولة ممجوجة !! ام وأص ة الح   هوا
ــــك هو النموذج الذ اوالنوع الثاني وهو الدولة الواحدة ف ـــــ ــــ نه من غير شـ

اقا "ينط ة..انط ًا" متكامًال، فنحن أمة واحدة،ب على األمة العر لنا وطن  هندســـ
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ة واحدة، منطلقة من  ـــاعر قوم ــ ــــ ــــ واحد، ولغة واحدة، وتارخ واحد، وتجمعنا مشــ
ة إلى مســـتقبلنا.. ولو شـــئنا أن نختار  ــينا، مســـتقرة من في حاضـــرنا، ومتوث ماضـ
ع األمم لتكون المرشــح الوحيد إلقامة الدولة الواحدة .. لكانت  أمة واحدة بين جم

ع من غير  ة أجدر الجم ده القانون الدســـــتور األمة العر ــتثناء.. فذلك ما يؤ اســـ
ة، دولة واحدة ألمة واحدة..   والسواب الدول

ــتعراض قصـــــير لتبين لنا أن ونحن، لو وقفنا أمام الدول " الواحدة" في اســـ
ـــافة إلى المذاهب  اإلضـــــ ات متعددة  ــــعبها قوم ــم مع شــــ ــ ــ ثيرًا من هذه الدول تضــ

ة المختلفة.. ومع ذلك فإن الدولة في ة..واألمثال على ذلك الدين ها واحدة ال اتحاد
ــعب فيها من الرومانيين والهنغار  ــ ـــــ ــــ تألف الشـ ا، و ين واألتراك ثيرة.. فهذه رومان

اقون ينتمون إلى  ة وال ــ ســـ ـــة األرثود ســ ــعب إلى الكن نتمي معظم الشـــ واأللمان، و
ة.   الطائفة الكاثول

ـــــعب فيها من بولنديين وأكراني ــــ ــــ تألف الشـ ا يوهذه بولندا، و ـــــ ـــــ ــ ن، وروســ
ــــاء،  ــــ ــــ ضــ ك، ولتوانيين، وفي طوائفها من الب ـــــ ــ ــ ـــــلوفاك، وروس، وألمان، وتشـــــ ـــــ ســــ

ك والبروتستان   واليهود. تالكاثول
ــعـــــب من الكمبوديين والفيتنـــــاميين  ــ ــ ــــ ــا الشــــ ــألف فيهـــ ــا، يتـــ ـــ مبود ـــذه  وهــ

  والصينيين.
ة متعددة..   وهذه تشاد، يتألف شعبها من السارا والعرب وجماعات إفرق

لها  وهذه أفغانســــتان، اتان، واوزك، وهازارا.. فهذه  ــعبها من ال يتألف شــ
ات متعددة.   تمثل الدولة الواحدة على رأس قوم

ــــول إلى النوع الثاني، وهو الدولة الواحدة أو   ــ ــ ــــ غير أننا نر أن الوصــ
النوع الثالث،  فرض أن نأخذ  ــب التعبير العاد الحديث،  ة حســ الدولة االندماج
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ة، و  ا على أمة واحدة وهو الدولة االتحاد ا أن نقترح نظاما اتحاد قد يبدو غر
ا  ون النظام وحدو ـــتورة أن  ــــ ـــــ ـــواب الدســ ــــ ــ ــ ة، والســـ حيث تفرض الدواعي القوم

ًا..   اندماج
قول بإقامة  والواقع أن من ح المواطن العري أن ينفر من الرأ الذ 

ــــر  ــ ســــ ـــو ــ ــ ة بدال من الدولة الواحدة، ففي ســـ ة لألمة العر ــم دولة اتحاد ــــ ضــــ ا مثال 
ة مختلفة، هي  ات تارخ ـــــ ـــرن مقاطعة، تمثل جنســ ــ النظام االتحاد أثنتين وعشــ
ع مؤســســات  ة في جم ة، ولغاتها الرســم ة والرومانشــ طال ة واإل ة والفرنســ األلمان

ة.. ة واأللمان طال ة واإل   الدولة هي الفرنس
ــوفيت ات المتحدة، واالتحاد الســـ ة إلى الوال ــ النســـ ذلك الحال  ندا، و ي، و

ات متعددة، ومن ح  ـــم  قوم ــ ة ألنها تضـــ لها دول اتحاد ا،  ــــالف وغســــ والهند، و
ة بدًال من  م ألمتنا الواحدة دولة اتحاد ــاءل: إذن لماذا نق المواطن العري أن يتســـ

  الدولة الواحدة..
ن تجاهلها، مهما  م ة تفرضــه ضــرورات ال  ح األولى على الثان إن ترج

ة متعددة ان النزوع إلى الو  ام دول عر ًا، فنحن أمام واقع يتمثل في ق حدة قو
 ، ة، والنظام االتحاد رة وتشـــرع ة وعســـ ة اقتصـــاد م حت لها أوضـــاع إقل أصـــ

ة إلى الوحدو م .. وال بد أن نترك للوحدة فرصـــة النمو ةهو الذ ينقلها من اإلقل
  التجرة والممارسة.

ــوة في النظام االتحاد في ال ــتقالل ولنا أســـ ــ ان االسـ ات المتحدة فقد  وال
ـــنة  4هو المرحلة األولى ( ــ ل 1776تموز ســــ ـــتقالل " أن  ــ ــ قة االســ )، وأعلنت وث

حت دولة حرة  ــ ــ ــــ ــ ــرة قد أصـ ـــــ ــ ة الثالث عشــ ــتعمرات األمر ــ ــ ــ ــ ــتعمرة من المسـ ــ ــــ مســـ
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ـــالح  ــ ـــتقلة، بينها حدود، ولها مصـ ــ ــرة دولة مسـ ــــتقلة".. وقامت بذلك ثالث عشــــ مســ
ة. م ة وٕاقل   اقتصاد
عــد ثال ــــر عــامــا(و ــــ ــــ ــات 1788ثــة عشــ ) قــامــت خاللهــا محــاوالت وتحر

ة الثالث  ـــومها، اتفقت الدول األمر ــ ــ ــ ـــارها وخصــ ــــ ة، ومجادالت بين أنصــــ وحدو
س "التحاد الدول  عشــرة على إقامة اتحاد بينها، وانتخب جورج واشــنطون أول رئ

ة" أو  ة، حسب الترجمة الخاطئة الشائعة !!األمر ات األمر   الوال
ة ومع ال حت دولة اتحاد ـــــ ــ ــ ة فأصـ ات األمر ـــــمام الوال ــ ــ زمن توالى انضـ

ة.   تضم تحت جناحها خمسين دولة محل
ل منها فقرات،  ودستور ع مواد، تتضمن  ات المتحدة مؤلف من س الوال

ما أ  ـــرن تعديًال،  ــــ ــ عد أرعة وعشــ ما  ه ف ـــــافت إل ـــــ ــــة قد أضـ ــــ نته غولكن الممارســـ
القرارات الكثيرة .. ا  مة العل قود أعظم دولة  المح ًا  ا صــل ح دســتورا اتحاد فأصــ

  في التارخ الحديث، إلى جانب االتحاد السوفيتي.
ار النظام االتحاد بديًال عن النظام الوحدو  ــبب آخر الخت ــ ــــ ــــ وثمة ســ
ه نوعان من  قوم ف ة، ذلك أن النظام االتحاد  ــا للوحدة العر ــــ ــ ــ ــــاســــ ــ ــــ ون أســــ ل

ــ ــ ــــ ــ ة ذات االختصـــ ــــات المحددة، ومعها مجموعة من الدولة.. الدولة االتحاد ـــــ اصــــ
مهــا، ولهــا قوانينهــا ومحــاكمهــا  ــاملــة على إقل ــادة  ـــــ ـــــ ــ ــل منهــا ســ الــدول تمــارس 

ل ذلك في نطاق اختصاصاتها المحددة  ةوضرائبها ومجالسها الوطن ة،  المنتخ
ما ال يتعارض مع دستور االتحاد.   في دستورها ف

ة للنظام االتحاد ال ـــــ ـــــ ــ النســ له،  نتج عن ذلك  ومات و عري، أن الح
ــلطات  ــ ة ولكنها تمارس الســ اق ة، إنها  ل القائمة التي تدخل في االتحاد ال تلغى 
ارات  ذلك تراعى الظروف والحاجات واالعت ادة، و دولة ذات ســـ املة  ة  م اإلقل
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ا، و  ر أن التارخ والجغراف س لنا أن نن ــيدة .. ول ــ مة ورشــــ ـــــل م مراعاة ســـ لكل إقل
ـــل ذلـــك قـــد ترك االحتالالت واال ـــات التي تعـــاقبـــت على الوطن  العري،  نتـــدا

م أو ذاك..  اة هذا اإلقل ارزة في ح ــــب  ــ ــ ــ ة تنقلنا و رواســــ ال بد لنا من مرحلة انتقال
ة إلى الوحدة، وتكون وسطا بينهما.. م   من اإلقل

ات   ــتور في الوال ــ ــ ــ ــــ ولو أن المواطن العري، قد رجع إلى القانون الدســ
ـــح له ــــ ــــ ومات  المتحدة، التضـ ل دولة من دول االتحاد، تدار على غرار الح أن 
س ة، فلها رئ ة، ومجلس النواب والشيوخ  –حاكم  -االتحاد يتولى السلطة التنفيذ

ة تتولى شئون العدالة في الدولة. ة، وهيئة قضائ   مارسان السلطة التشرع
وما ثيرة قد وقعت بين الح ذلك، أن نزاعات  ت وسير المواطن العري 

ة  ومات االتحاد ة والح م ا هي  شأناإلقل مة العل انت المح االختصاصات، و
ع  ـــــ ــ ــ ــائي العام نحو توســـ ــ ــــ ان االتجاه القضــــ ـــل في هذه المنازعات، و ــ ــــ التي تفصـــ

ة. ومة االتحاد   اختصاصات الح
ضــم ســت  ة، فهو  ة إلى اتحاد الجمهورات الســوفيت النســ ذلك  واألمر 

ل منها لها د ة الخاصـــة .. عشـــرة جمهورة،  م ومتها وشـــئونها اإلقل ســـتورها وح
ضـــمها االتحاد الســـوفيتي تحاف على لغاتها وتقاليدها،  ات المتعددة التي  والقوم
ــوفيتي وفي مقدمتهم  ة، وقد ابتدع قادة االتحاد الســــ ــــاطاتها الوطن ل نشــ وتمارس 

ـــاكل ال ــــ ه حًال لمشــ ــتالين هذا النظام االتحاد ألنهم وجدوا  ف ـــــ ات، لينين وســ قوم
عالجها . ستطع النظام  اإلمبراطور الساب أن    التي لم 

ه من  ل الذ قصـــدت إل حث، ف ال في هذا ال وال أرد أن أســـترســـل طو
طرح  ـــؤال  الذ  ـــتورا للسـ ًا دسـ ــتورة العابرة، أن أضــــع جوا ــارات الدســ هذه اإلشــ

ــخ ــــ ــ ــ ومتها وشــــ ة ولكل منها ح يف يتم  توحيد األقطار العر ـــيتها دائمًا: و ــ ــــ ــــ صـ
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ــحفيون  ــ ــــ ــــ ــــؤال مؤلفون وصــ ــ ــ ـــ ــ طرحون هـذا السـ ـــئونهـا واهتمـامـاتهـا.. والـذين  ــــ ــــ وشـــ
عضهم جاهلون، وأكثرهم متجاهلون!! اسيون..    وس

ة المتحدة،  ــتورا للدولة العر ــ ــ ــــع دســ ــل أن أضــــ ــ ولن أحاول في هذا الفصــــ
ـــم رجال القانون  ــــ ــــ غي أن تضـــ ـــتور، وهذه ين ــ ــــ ـــاص لجنة الدســـــ ـــ ــــ فذلك من اختصــــ

اســــة والع ــ د على واالجتماع والســ ة ، ولكني أر أن أؤ أحوال البالد العر ارفين 
ان  قوم عليها النظام واالتحاد العري، إذا  ة التي يتحتم أن  ـــــ ــ ــــاســـ ــ ــ اد األســ الم

ــة ومحققــًا ألهــدافهــا   ــًا لتطلعــات األمــة العر ــتجي ــ ــ ــ ــــ ــًا ومســ ون جــد يراد لــه أن 
.   الكبر

اد ـــــ مارس سـ يده، أن االتحاد يجب أن  غي تو قوأول ما ين ة حق ة ة فعل
ــتور، و  ــمة في الدســـ صـــــورة قاطعة حاســـ ة واضـــــحة.. ففي ينص عليها  لغة قانون

ـــتور" ــ ــ انت دســ ا  ــورا وليب ــ ــر وســـــ ـــ ــ ـــم  مصــ ــ ضــــ ة" الذ  اتحاد الجمهورات العر
اغ ــ ــ ارعة في "الصـــ ة إلى "الة  ق ادة الحق ـــــ ـــئون هروب" من الســ ــ ـــي في الشــ التنســــ

رة" ة والعســ ة والثقاف ة واالقتصــاد اســ اق مجلس راســة الســ ، وجاء في هذا الســ
ة، ادة فعل ق االتحاد من غير س ة، ومجلس الوزراء االتحاد من غير سلطة حق

ل الدولة  ح ه ومجلس األمة االتحاد من غير اختصــاص في التشــرع.. وأصــ
 .. ــمون االتحاد ــ ــــ ة فارغا من المضــ أعجاز نخرة، في و االتحاد ون  ه ما  ــ ــ ــــ أشــ

  نخلة منقعرة!!
ة ال والســـ ة التي أدعو إليها، وأدعو أن تمارســـها الدولة االتحاد ادة الفعل

ة اآل بد ة:ان تتمثل في الجوانب القوم   -ت
ة  ون للدولة االتحاد رة، وفي هذا المجال يجب أن  أوًال: الشئون العس
ادة واحدة، يتولى أموره وزر الدفاع  ش عري واحد، له ق الح الكامل بإنشــاء ج
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رة العري،  ــ ــئون العسـ الشـ ة االتحاد.. وقد بدأت  وتكون ميزانيته جزءا من ميزان
ــلح  ــ ـــــ ــــ ــها القو المدرب، المسـ ـــــ ــــ شـــ ة المتحدة، تتمثل في ج مة الدولة العر ألن ق

نا الثالث في  ــلحة، فقد أثبتت حرو ــ ما ال 1967، 1956، 1948أحدث األســـ  ،
أمتها ة المتعددة تلح  ــك أن الجيوش العر ــ ــ ــ ــ ه الشــ الهزمة..وقد أعطت  يرقى إل

انت م ـــان المجيدة نتائج مجيدة ولكنها  ــ ــــ ــــ ان وراء تلك حدو حرب رمضــ دة، ولو 
ة تضم سورا ومصر، لكانت النتائج أكبر أثرا..   الحرب دولة اتحاد

قـــة، فقـــد مرت بنـــا  قودنـــا إلى هـــذه الحق س المنط وحـــده هو الـــذ  ول
ــيرتنا مع  آفاتها في مســـ ـــنا  ة ومررة تمرســ ة، تجارب قاســـــ ة المشـــــتر ادة العر الق

ن فخمــة،  ــانــت عنــاو ــــترك، ف ــ ــ ــ ــة الموحــدة، ومجلس الــدفــاع المشــــ ــادة العر والق
الت ضخمة!!   وو

ة   ة االتحاد ة..وهنا ال بد أن تكون للدولة العر ــ اســـ ــ ــئون الســـ ًا: الشـــ ثان
ة واحدة..تع ــة دول ــ ــ اســـ ـــــ ــ ــــلحة األمة في مجموعها، وأن تكون من بســ ــــ ر عن مصـ

ـــاص المطل  ـــــ ــــ ة واحد، وتمثيل االختصــ ون لها وزر خارج ة، و للدولة االتحاد
ة  مثل دولة قو ـــي واحد، ومقعد واحد في األمم المتحدة .. فإن وفدا  ــــ ــــ دبلوماســـ

ةواحدة، أدعى إلى االحترام من دول مت ــ اســ ــ اينة االتجاهات الســ .. ومنذ عددة مت
ان تعاملنا الدولي، والتعامل  ال دولي معنا، مدعاة عهد االستقالل إلى يومنا هذا 

ــنا منها موقفًا  ــــ عضـــ ة هامة وقف  ــــأت حاالت دول ـــ ـــــخرة، فقد نشــ إلى الهزء والســــ
ا وال  ـــلب ــــ ا، ووقف آخرون موقفًا ال ســ ـــلب ــــ ـــنا اآلخر موقفًا ســ ــ ــ عضــ ًا، ووقف  إيجاب

ًا ..  ــــاعإيجاب ــــ ــــ الالأدرين .. وشــ ه  ـــــ ــ ــ ــــ انوا أشـ : العرب ال عنا القول المعروف ف
عرف ما يردون !! والعالم عرفون ما يردون ..   الدولي ال 
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ة.. وفي هذا المجال يبدو التخلف  ة والمال ــــاد ــ ــ ــ ــئون االقتصــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ثالثًا: الشـ
ــدرت قرارات واتفاقات  ــ ــ ــ ة، صــــ ــأت الجامعة العر ــــ ــــ ــحًا، فمنذ أن نشــ ــ ــــ العري واضــــ

ل الذ ينفذ منها  ة، و فى.. ونحن اآلن اومشروعات اقتصاد نها تنشر وتذاع و
لة في " عد التجرة ــاد عري، الالطو س لنا اقتصـ تعاون والتنســـي والتضـــامن"، ل

ــا.. ومجلس الوحدة  ــ ــــ ـــــ عضــ ــــه  ــ ــ ــــ عضـــ حارب   ا  م ـــادا إقل ــ ــ ــــ بل إننا نواجه اقتصــــ
حق خطوة واحدة على طر التكامل االق ة لم  ـــاد تب االقتصــــ .. وقد  ــاد ــ ــ تصـ

قول ل فصــــل  احث أردني  ة".. وقد لمســــت في  ه في الجامعة األردن عن طال
ـــي أن الطال ــاد دراســـ ــ ـــاؤم حول منجزات التكامل االقتصــ ــ التشـ ــــعورا  ب يبدون شــ

ـــعور الجيل العري أجمع ..  ــ ـــــ ــ ة، إنما تمثل شــ ة العلم العري" وهذه النظرة الواقع
ة يجب أن تكون من االختصـــاص  ة العر ومن أجل ذلك فإن الشـــئون االقتصـــاد

ـــــئول قادر على ــ ــ ون لها وزر مســـــ ة المتحدة، وأن  ل تحو  المطل للدولة العر
مي إلى اقتصاد قومي.   االقتصاد اإلقل

ـــــتخرج من  ـــــ سـ عد الزت الذ  ـــئون النف والتعدين. والنف لم  ـــ ــــ عًا: شـ را
اســـة  ح النف ســـ ــ ة. لقد أصـ ــواق العالم ــحن إلى األسـ شـ ة، و اطن األرض العر

ه شأنواقتصادا وسلما وحرا، ورغما عن الطاقات الهائلة للنف فإن الرأ العري 
سها ووزر خارجيتها  يز ال ا على لسان رئ عثرة، وتتوعد أمر ا، وأمواله م ال مذبذ

ة   ، ولو أن النف العري يدخل في اختصاص الدولة االتحاد ع النف احتالل منا
ة، وتخلفهم  حلوا مشـــاكلهم الدول تولى أموره وزر اتحاد الســـتطاع العرب أن  و

، وأن يرفع ــاد ـــــ ة التي القومي االجتماعي واالقتصـ اة لألمة العر ــتو الح ــ ــ وا مســ
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س لهم من )1(مليونا 125تعد  ــى، ول اع ومرضـــ ، منهم مئة مليون حفاة وعراة وج
اة. ش إال إرادة الح   مقومات الع

ة .. وهذا مجال آخر يجب أن  حث العلمي والدراســــات النوو ــا: ال خامســ
ـــة ة وخاصـــ حاث العلم ة، فإن األ ـــاص الدولة االتحاد ــ ما يتعل  ون من اختصـ

، وهذه  بر ة  رة ومال شـــئون الذرة ومختلف اســـتخداماتها تتطلب قدرات ف منها 
ة العشــــرن،  مفردها أ من الدول العر عها  ، ال تســــتط بر ال تتوافر إال لدولة 
ل ذلك هو دعامة الزراعة والصــــــناعة  ـــة  ــــصـــ والعلم  والمختبر والمعاهد المتخصــ

ــحراوات الع ــــ ــ ــ ـــحة واإلنتاج، والصـ ــ ــــ نوز تتطلع إلى من والصــ ة ترقد في جوفها  ر
ستثمرها لخير األمة جمعاء.   شفها و

اة  ح ســادســا: شــئون العلم والفنون والثقافة..وهذا نشــا اتحاد يتصــل  
ه العرب  في أن نعرف الدور العلمي الذ قام  ل أقطارها، و ة في  األمة العر

ان  ة، فقد  ــان ــ ـــي في مجال المعرفة اإلنســ ة في الماضـــ ــنع الدولة الوحدو ــ من صــ
..وقد آن لنا أن  ــ ــ ــــ غداد، أو في دمشـ ـــمة في القاهرة، أو في  ــ انت العاصــــ حين 

أنفسـنا، وال نلقي هذا العبء على أكتاف المسـتشـرقين..بل  م  ن آنحف تراثنا القد
ة وال نظل "نجتر" ما خلفه  فه إلى الحضــارة اإلنســان لنا أن نضــع تراثًا جديدًا نضــ

  خر وأمجاد.األسالف من مفا
ــرت  ــ ة، وقد اقتصـــ ــــاص الدولة االتحاد وهناك أمور أخر تقع في اختصـــ

ست لها ال  ، ولكن هذه االختصاصات  م أمرها إال قعلى  سرد نماذج معينة فق
ة من غيرها اتحادًا  ة تكون الدولة االتحاد ـــاســــــ ــ اد أسـ ـــة م الحرص على خمســـ

غي، وتوطيد االستبداد.   إلفشاء الظلم ونشر ال
                                                           

سير عبد الج )1( تور ت  .7ص ،دراسات في التكامل االقتصاد العري ،ر ابالد
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ـــل بين األم ــــ ــ ــ الفصــــ  .. ـــــتور ــ ــ ــــ عرف في القانون الدسـ ر األول ..هو ما 
ة  ة والقضـــائ ة  والتشـــرع ز الســـلطة التنفيذ ــ أن ال تتر سـ الســـلطات، ومعناه ال
ومة في النظام  ــــي، أو بيد الح ــ ــ ــ اســــ ــواء في النظام الر ــ ــــ ــــ س الدولة، ســ في يد رئ

ــال متوازا متواز  ــ ـــلطات فصـ ــــل بين هذه الســ حيث البرلماني .. بل يجب الفصـ نا، 
ة  ـــــائ ــ ـــ ة بيد الهيئة القضـ ـــــائ ــــ ة بيد مجلس األمة والقضــ ـــرع ــ ــ ــلطة التشــــ ــــ ــ ــ تكون السـ
ـــان الحرات  ــ ــــ ــــ هذا تصــ ة، و ومة البرلمان س الدولة، أو بيد الح ة بيد رئ والتنفيذ

ــتغالل واالبتزاز، وما هو أهم   ـــ م في منأ عن االسـ قى الح العامة من العبث، و
م المطل و  بتسد األبوا ا هي للشعب.. في وجه الح   تكون الكلمة العل
ون رجـل الـدولـة من    ــاءلـة العـامـة، ومعنـاهـا أن  ــ ــــ ــ ـــ األمر الثـاني.. المســ

عاقب .. فال  حاكم و راقب، و حاســب و م القانون،  ســها إلى حاجبها تحت ح رئ
ــــتور  ــ ــ ــ جب أن ينص الدســــ زه في الدولة، و فلت أحد من العقاب، مهما عال مر

ف س الدولة والوزراء وسائر الموظفين لما والقوانين المتفرعة على  ة محاكمة رئ
حدد  ي مثال  ـــتور األمر يرتكبونه من جرائم أو مخالفات في ح الدولة.. فالدســـــ
ه،  حاكم ف س الدولة،  والمرجع الذ  ه االتهام إلى رئ ــــلوب الذ يوجه ف ــ ــــ ــ األســ

س أو أ موظف اتحاد إذا ث قضـــي بإقالة الرئ بتت وقد تضـــمن نصـــا صـــرحًا 
ة  انة والرشـــوة أو أ ه تهمة الخ المصـــلحة العامة (عل فقرات جنحة أخر مضـــرة 

ة "وترجيت متخذة ي).. وقض ان من نتائجها من الدستور األمر " الشهيرة التي 
ار أعوانه تعتبر من مفاخر الحرة والعدالة في  ســـون وٕادانة  س ن ــتقالة الرئ اسـ

ا وحدها ولك ل العصــر الحديث، ال ألمر ا تفوق  لها، وهي ألمر ة  ن لإلنســان
ـــاء .. وفي التارخ العري مآثر جليلة  ــــ ــــ ة على األرض وفي الفضـ إنجازاتها العلم
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ـــاة أول ــاء ديوان المظالم، ومقاضــ ــ فة إلى مجلس  يفي إنشـ ـــتدعاء الخل األمر، واســ
  القضاء..

مة الع المح عرف  قتضــي إنشــاء ما  انة الدســتور.. وهذا  ا، األمر الثالث: صــ ل
ون مخالفا  طل ما  ة أعمال الدولة، في ــــــروع ــل في مشــ ــــ فصــ وهي المرجع الذ 
ـــرفات الدولة و أعمال موظفيها  ــ ــــ ــ ــ حيث تكون تصـ ـــتور والقوانين العامة،  ــــ ــــ ــ للدسـ
بير في  ان لها دور  ات المتحدة  ا في الوال مة العل ة .. فالمح ـــعة للرقا ــ ــــ خاضــ

ر النظام االتحاد إلى مزد  اإلتطو ضـــــافة إلى دورها التارخي في من الوحدة، 
ة،  ه الدولة االتحاد ـــتور قامت  ـــ ــ ــ طال أ أجراء غير دسـ ة اإ وهذه الدولة المحل

  أو تلك..
ـاد   ــــال .. وهذا من الم ــ ــ ـــ ــ ة االتحـاد .. فال تجزئة وال انفصــ ع.. أبد واألمر الرا

ان الدســــتور الســــوفيتي  ــتورة، وٕان   –نظرًا  –المقررة في أكثر النصــــوص الدســ
ات المتحدة، فقد يب ل في الوال ــوع تارخ طو ــ ح ح االنفصـــــال.. . ولهذا الموضـ

ة انفصالها عن  ارولينا الجنو ة  ا حينما أعلنت وال ة في أمر قامت حرب داخل
س "اال ـــطر الرئ ـــبت تحاد، واضـــ القوة، ونشـــ ة  ـــال ة االنفصـــ ولن" إلى قمع الحر لن

حرب االنفصال بين ا ة المعروفة  ة المدافعة الحرب األهل ات المتحدة الشمال لوال
ـــال، وانتهت الحرب ــ ــ ــــ ح االنفصــــ ة  ــ ــ ــــ ــ ــ ة المتمســ ات الجنو  عن الوحدة، والوال

ة ف1865( ـــائ ات قضـــ ـــــ ين.. وجاءت مناسـ ـــار  الوحدة  والوحدو ــ انتصـ عد )  ما 
ا " مة العل ي قد أوجد بين الدول اتحاد دائما فأعلنت المح ـــــتور األمر ــ ــ ــــ أن الدسـ

ن  م ًا، ال  ــال أمرًا غير وارد على أزل ــــ ح االنفصـ ـــــ ذلك أصــ ـــم عراه"، و ــ أن تنفصــ
  اإلطالق.
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ة دولة   ح أل ، فأنه ال يب االنفصال  ةومقاطعاومثل ذلك الدستور الهند
أ حال من األحوال، بل  عتبره أمرا اعن االتحاد  ستحيل وقوعه.. فقد نص نه 

ـــتور " ـــ ش تحالدســ ع ــعب واحد،  ــ ل ال يتجزأ وان الشــــ ادة واحدة، أن الهند  ـــــ ت ســـ
  مستمدة من مصدر واحد"..

ة  ا الدولة االتحاد عني أن رعا األمر الخامس: هو المواطنة الواحدة..و
ــ ــ تمتعون  ةينتمون إلى جنســـ ـــأوا، و ــ م نشــ واحدة هي المواطنة الواحدة، في أ إقل

ة  م الدولة.. ولو رجعنا إلى دســاتير الدول االتحاد ع أقال حقوق المواطن في جم
ا، التضح لنا أن المواطنين في في أ ندا، أو الهند، أو استرال ا أو  ا أو روس مر

مهم  ة، وال تفر بينهم على أســاس  أقال حقوق متســاو ة يتمتعون  الدولة االتحاد
ما هو الواقع  ار رجالها.. ة و ـــاء الدولة االتحاد مون فقيها .. وأن رؤســـــ ق التي 

م ـــأوا في أقال ــ ــــ ــ ــ ـــواهد  يءمختلفة.. والتارخ العري مل فعًال، قد ولدوا ونشــ ــــ ــــ الشـــ
ــان وزرا في القــاهرة، ثم  ي الكرد العراقي،  ــــالح الــدين األيو ــــ ــــ الممــاثلــة.. فصــ
ح ســـلطانا على مصـــر والشـــام..والفاطميون نشـــأوا في المغرب ثم جاءوا إلى  أصـــ
القاهرة، وأقاموا دولة زاهرة عاشت ما يزد على قرنين، والطولونيون واألخشيديون 
م  ـــر، وقد جاءوا إليها من أقال ــ ــــ ـــرون أقاموا دوال في مصـــ ــــ ـــ ــتعرون المتمصــ ـــ ــــ المســـ

اعدة.   مت
م أكثر من فترتين  س الــــدولــــة الح ـــادس: ان ال يتولى رئ ــــ ــ ــ ــــ األمر الســـ

ة وغيرها على ذلك، ــــاتير االتحاد ــــ ـــت الدسـ ــ ــــــتور  متعاقبتين، فقد نصــــ ومنها الدســـ
ــا)49اللبناني(مادة  ـــتقالل العري و الرؤســــ ــ قاء في ، ومنذ عهد االسـ حاولون ال ء 

ـــة.. ــ ــ ـــتور، واآل الراســ ــــ ـــهم من غير دســ ــ ــ عضــ ــتور مؤقت، و ــــ ــهم بدســـ ــ ـــ  ن خرو عضــ
حون  ــــــ ــــ ــ ة وطالئعها " صــ ـــــعار الجمهورة .. وعلى األمة العر ــــ ــــ ًا" تحت شـ ملو
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ـــل  ـ ـــه، وأن تعبئ  ـــاون معـ م وأن ال تتعـ رة أن ترفض هــــذا النوع من الح المف
ة للخالص من الحاكم الخالد.. وال ــعب ــ ــــتور الطاقات الشـــــ حفا على المبدأ الدســـــ

ـــلطة أوًال  ـــدر الســــ ــعب مصــــ ال لبلوغه، وهو أن الشـــــ ة طو ـــان ــ افحت اإلنســ الذ  
ــارخ آو  ــيئته وعدوان صـــ ر لمشـــ ــعب، وتزو ــادرة إلرادة الشـــ خرًا..وغير ذلك هو مصـــ

  على حقوقه..
ــدهــا بــل يلح عليهــا، مــا  ــة المتحــدة، يؤ وٕان الــدعوة إلقــامــة الــدولــة العر

ة التي نعلمه من االتجاه ا ا الغر سيره في اتجاه الوحدة، فهذه أورو لعالمي الذ 
حق ة، تعمل اليوم جاهدة إلقامة الوحدة  امت بين دولها حروب طاحنة ومذا رهي

ي، ومثل هذه النزعة  ة، والبرلمان األورو ـــتر ــ ـــــ ة المشـ ــــوق األورو ــــ ــ ممثلة في السـ
ة، وعند دول القارة اإلفرق ا الالتين ــــود بين دول أمر ــ ــ الوحدة تسـ ة، ونحن أجدر 

مفرده. ة مجموعة أخر من الشعوب، بل أ شعب    واالتحاد من أ
ــعي الجاد من أجل إقامة الوحدة  ــ س لنا أن نفتر لحظة واحدة عن الســـ ول
ة  ـــرفنا وجود الجامعة العر ــــ صـــ ــل لبلوغها، وأن ال  ــــ ــــال المتصــــ ــــ فال بد من النضــ

ــرح الوحدة ــ ـــــ ــــ ارها وقراراتها عن إقامة صـ ــــاطها وأخ ــــ ــــ ك أن الجامعة هي .. ذلونشــ
ة ــال ــــ ــــ انها منظمة "انفصــ ل دولة و ـــتقالل  ــ ــ ــ " بنص ميثاقها، فقد أعلن احترام اســـ

ل الجامعة إال وحدودها،ولم تكن النصوص األخر عن التعاون والتنسي بين دو 
ــوة" ــ ت عن الوحدة، وتر في الجامعة مرحلة على طر  "رشـ ة لتســـــ لألمة العر

  الوحدة.
األســـــى  والجيل العري الذ ر  ــهد مولد الجامعة قبل ثالثين عاما يذ شـــ
ــمي "والمرارة، أن المؤتمر العر  ـــها قد ســــ ســـ ـــــ ــــاورات ي الذ انعقد لتأسـ مؤتمر مشــ

ــة إلى جــامعــة ال التزام بين دولهــا، ــة" وانتهى األمر في النهــا وٕالى  الوحــدة العر
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ة من االحترام ما أعطته لألمانة ا أمانة عامة لم تعطها الدول لعامة لألمم العر
  المتحدة.

ام الجامعة أن أكثر  ــــــر ق ــ ــ عاصـــ ره للجيل العري الذ لم  ومما يجدر ذ
ة  أن الوحدة العر عاد الوحدة ..  ـــت ــمامها اسـ ــترطت النضــ ة قد اشــ من دولة عر

انة عظمى ال يجوز االقتراب منها..   )1(خ
ة، هل هي خطوة  ة العر وم قامت الجامعة اختلف العاملون في القض و
مة ( التاســـعة) من الميثاق التي تجيز  ما نصـــت المادة اليت على طر الوحدة، 
ام روا بين أ دولتين أوث مما في الميثاق، أم ان الجامعة ســـتكون تكرســـا  ق

  للتجزئة واالنفصال..وأداة لصرف الجماهير عن الوحدة.
لة التي و نحسم الياولكن هذا الخالف قد  عد هذه التجرة الطو امتدت م، 

ة لم تعد خطوة  ــح لكل مواطن عري أن الجامعة العر ـــ ــ ــ ــ ثالثين عاما، فلقد وضـــ
ة المتحدة.   على طر الوحدة.. وأنه ال بديل عن الدولة العر

اب  ــ ة ألســ ام الجامعة العر ق ا هي التي أوصــــت  س ســــرًا أن برطان ول
نا ال انت ال تفوت المواطن العري.. إذا  رها..وٕان  ع  القول  ال مجال لذ نستط

ة، فم اسة البرطان ه أن الجامعة، مإن الجامعة قد سارت في فلك الس ا ال شك ف
ان يراودها في مطلع  ما،  ة حلمًا قد اســة البرطان شــاءت أم أبت، قد حققت للســ
قه .. وال بد من عودة قصــيرة إلى  القرن العشــرن ووضــعت الخط الالزمة لتحق

  التارخ..
امبل  قرر 1907في عام  ان يرأســه الســير  مجلس الوزراء البرطاني و

ــالح الدول  ـــبل للحفا على مصــــ ــاء لجنة خاصــــــة لدراســــــة أنجح الســـ ــ بترمان، إنشــ
                                                           

(1)  ،   . حوار وأسرارانظر، أحمد الشقير
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ــ  ــ ـــــ ــــ ض المتوسـ حر األب ـــواطئ ال ــ ــ ـــ ــ ة في الوطن العري عامة، وحول شــ األورو
ة  اع عد مشــاورات بين الدول االســتعمارة ذات الشــأن تألفت لجنة ســ خاصــة.. و

ا، من خبراء  ان ا وٕاســــــ طال ا وهولندا والبرتغال، وٕا لج ــــا و ا وفرنســ مثلون برطان
. اسة واالقتصاد واالجتماع والنف ان بين أعضائها علماء في الس   و

ة في الوطن  ضا عن مصالح الدول األورو ووضعت اللجنة تقررا مستف
ة، ومصــــالح فرنســــا في القارة اإل ا العالم ــالح برطان ة  العري، فشــــرحت مصــ فرق

ــار التقرر إلى  ــ ــ ا في المغرب..وأشـ ان ــ ــ ــــالح إســـ ــ ا، ومصـ ا في ليب طال ــــالح إ ــ ومصـ
ة خطة  ة، وأنه ال بد لنجاح أ ض المتوســ ومواقعه االســتراتيج حر األب ة ال أهم
حر وعلى  طرة على هذا ال ة من الس ة المشتر ة المصالح األورو تستهدف حما

ة.. وفصــل ال ة والشــرق أن الخطر على المصــالح شــواطئه الجنو عد ذلك  تقرر 
ة  ـــواطئه الجنو ــ ــــ ــــة في شــ ــــ ــ وخاصـــ ــ ــــ ض المتوســـ حر األب من في ال ة  األورو
ة.. " فإن على طوال سواحله من الرا إلى غزة، وعلى الساحل الشرقي  والشرق
حر األحمر وعلى طول  ذلك على جانبي ال ــــين وأطنة ..و ــ ــ ــ من غزة حتى مرســــ

حر العر  ش ســــاحلي الهند و ع ـــاســــعة  قعة الشـ ـــرة..  في هذه ال صـ ب وخليج ال
ة ولسانه و  ة ودين ل مقومات التجمع آمالشعب واحد تتوافر له من وحدة تارخ ه 

ــة ومن  ع ــة، وفي ثرواتــه الطب والترا واالتحــاد، وتتوافر لــه في نزعــاتــه التحرر
بلغ تعداده  اب القوة والنهوض... و ل أســ ن مليون نســم 35ثرة تناســله  م ة، و

ح  تعدد  ة التي تب ــرائعه اإلســــالم ة إلى شــ ــ النســ أن يرتفع إلى مئة مليون نســــمة 
يف  عد ذلك:" و الزوجات وتؤد إلى زادة التناسل والتكاثر".. وتساءل  التقرر 

ــع هذه المنطقة إذا توحدت فعًال  ــ ون وضــــ ن أن  ــــعبها وأهدافه، وٕاذا  آمالم شــــ
لها في اتجاه ة الحديثة  اتجهت هذه القوة  ــــائل الفن ـــ واحد.. وماذا لو دخلت الوســــ
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ـــتغلت  ــتقبل إذا تحررت هذه المنطقة واســ ون المســـ ــ إلى هذه المنطقة .. وماذا ســـ
قوله  جيب التقرر عن هذه التســــاؤالت   ة من قبل أهلها ".. و ع .. "ثرواتها الطب

من في هذه المنطقة، في تجمعه ة  ــالح الدولة األورو ــ ــــ ـــــ ا إن الخطر على مصــ
ة أن  ل الدول األورو توجب على  واتحادها حول عقيدة واحدة وهدف واحد، و
قاء شــعبها على ما هو  تعمل على اســتمرار وضــع هذه المنطقة المجزأ.. وعلى إ
ــة اتحــاد هــذه  محــار ــة "  ــــــى التقرر في النهــا ــــ ــ ــاحر" وأوصــ ــك وتن ــه من تف عل

ا الف أ نوع من أنواع االرت اطها  ـــرورة  الجماهير أو ارت ــ ــــ ــــ ضـ ر والروحي، و
ن" عضها ما أم    )1(.إيجاد الوسائل الفعالة لفصلها عن 

ــــح عن  ـــــ ــــ فصـ ، فإن هذا التقرر  س األمر في حاجة إلى تأمل عمي ول
س فيها وال إبهام وال التواء.. فألفا التجزئة،  لماته ال ل اراته و ـــه،وع نفســــــه بنفســـ

ــة دون الترا والت ـــــك، والحيلولـــ ــــاحر، والتف ــاد.. والخوف من والتنـ ــ جمع واالتحـ
ــع المواطن العري وجهًا لوجه أمام األهداف  ــ ـــــ ضـــ ل ذلك  ـــل والتكاثر..  ـــــ التناســــ

ــتعما ــعها االســـ ة التي وضـــ ـــتقلة،  رالرهي انات مســ لتجزئة الوطن العري، وٕاقامة 
عض. عضها عن    منفصلة 

ه الجيل العري المعاصر  لة على هذا التقرر، لير ف ة طو ومضت حق
ة،  تءانبو  ـــتراتيج ـــ ــــ ــ ة الوطن العري  ومواقعه االســ ــــادقة .. فقد تأكدت أهم ــــ ــــ صــ

ره التقرر  ذلك ما ذ ــح  ــــ ـــخمة، وصـ ــ ة وثرواتها الضــ ة الروح وقدرات األمة العر
انه، فقد ارتقى فعال من  ــ ــ ـــــ مليون .. وهو اليوم  ةإلى مائ امليون 35عن تعداد ســـ

ــــرون  ةمائ ـــة وعشـــــ ـــ مل هذا القرن نهايتهمليونا وخمســـ ح مائت ، وال  ــ ــ صـــــ  يإال و
  مليون.

                                                           
  .وفيها التفاصيل من التقرر .44 ، 27 ص ص  ،فلسطين ،ارشيدات شفي )1(
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ــتعمار  ــ ــ ــ ــــح هذا التقرر في جانب أكبر وأخطر.. فقد حق االســ ــــ ولقد صــ
ــانــت أن  ــة، ف هــدفــه في تجزئــة الوطن العري والحيلولــة دون وحــدة األمــة العر
ة حدود هذه  حت في النها ــ ــ ة أصـــــ ـــطناع ــ ــ ــــــتعمارة حدودا اصــ أقامت الدول االســـ

ة العشرن، ح لكل دولة  الدول العر ش يتولى الدفاع عن تلك الحدود!!وأص   ج
م العري  ــا، للمواطن العري، أن معظم الح ـــحــا جل ــ ــــ ــ ــ ــذا يبــدو واضـ وه

ان أو غافال،  ــــر جاهال  ــ ـــتعمارة التي وردت في  إنماالمعاصــ ــــ ينفذ الخط االسـ
توب  ميثـــاقهـــا الم ـــة،  عين عـــامـــا، وأن الجـــامعـــة العر ـــــ ــ ــ ــــ تقرر بترمـــان منـــذ سـ

ة تعم حدة عد  وممارساتها الفعل عد عام، وجذور التجزئة يوما  االنفصال عاما 
  يوم..

ة،  ادة طالئعها الوحدو ق ة  عد ذلك إال أن تنهض األمة العر قى  وال ي
ـــة بـــدالً  ـــة االتحـــاد ـــة.. وأن تقتحم  عن لتبني الـــدولـــة العر جـــامعـــة الـــدول العر

ة ذلك المبنى الجميل القائم في ميدان التحرر في ا لقاهرة وتجعل الجماهير العر
ون مقرا للجـــامعـــة  ـــة، بـــدال من أن  ـــة االتحـــاد ـــة العر منـــه دارا لوزارة الخـــارج

ة. ة االنفصال   العر
ــت من غير تارخ ..  ــ ــ ــ ــ ســـ قوم عليها مبنى الجامعة ل وتلك األرض التي 
ـــر..  ش البرطاني في عهد االحتالل البرطاني لمصــ لقد قامت عليها ثكنات الج

حت مقرًا للجا ــ ــ ـــــ ح مقرا ثم أصــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــتقالل، ونرجو أن تصـ ــــ ــــ عد االسـ ة،  معة العر
عد زوال االنفصال..   لالتحاد، 

شـــــهد ذلك الفرح األكبر، يوم يهزجون  ــعد الجيل العري الذ ســـــ ــ وما أسـ
ون معهم أوالدنا  ون جيلنا بينهم دون أن تكون أجســــادنا.. فســــ نشــــدون، وســــ و

ادنا تمشي على األرض.. ادنا..وهم أك   أك
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  ..وأوالً  أوًال                    

ة واد النيل                         جمهور
  

  ما هو الواقع؟ .. وما هو الهدف..؟
ة هو أنه تح ــرون دولة، منها ثالث مملكواقع األمة العر ــ ات: مها  عشـ

ة ا ة، والمملكة العر ة الهاشم ة، والمملكة األردن ة .. وهي المملكة المغر لسعود
ـــلطنــة  ــ ــ ـــ ــ حرن، وســ ــت، وال وخمس إمــارات وهي : اتحــاد اإلمــارات، قطر، والكو
ـــورا، والعراق، ولبنان،وتونس،  ــ ــــر، وســ ـــرة جمهورة وهي: مصـــ ــ عمان، واثنتا عشــ
ة..  ــعب ــ ــ ــــ من الشـ من، وال ــومال وال ــ ــ ــ ا، والصـــ ـــودان ومورتان ــ ــــ ا، والســ والجزائر وليب

ة في الت مثالن آخر الفنون العر منان    جزئة واالنفصال!!وال
ـة   مــا هو قــائم اآلن.. أمــا الهــدف فهو إقــامــة دولــة عر هــذا هو الواقع 

ــة  ــة"، لتحــل محــل الـدول العر ـاتحــاد الجمهورـات العر ـة واحـدة، تعرف"  إتحــاد
أســرها، وعلى الوطن العري  ة  املة على األمة العر ادتها  العشــرن، وتكون ســ

س واحد، وج ون لها رئ   ش واحد، وعلم واحد  ترصعه عشرون نجمة.أجمع، و
ـــعى   ــــ ــــ ة إلى بلوغه، وتســ م الذ تتطلع األمة العر هذا هو الهدف العظ

ة  ستح من األمة العر قه، وتناضل من أجل إقامته.. وٕانه لهدف جليل،   لتحق
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ــعي المتواصـــل، والنضـــال الصـــابر  ل مواطن عري بذاته، السـ مجموعها، ومن 
  اد للجهاد واالستشهاد..الدؤوب.. واالستعد

ـــــادقة فإن  قة صـــ ة، بل حق نا ــــهاد، المجازا وال  ــ ـــتشــ ــــ وأقول الجهاد واالسـ
ة، شـــأنها في ذلك شـــأن االســـتقالل العري، ال بد لها في مرحلة من  الوحدة العر
ع تجنبها،  ات.. وعســى أن تســتط الغة التضــح ة  المراحل، من أن تخوض معر

مة والموعظ الح   ة الحسنة.وأن تحق الوحدة 
م،  ـــــخامة هذا الهدف العظ ر في ضــــ ف ومن ح المواطن العري، وهو 
ة،  ن إقامة اتحاد الجمهورات العر م يف  ل صـدق وٕاخالص: و أن يتسـاءل 
ــماؤها وتحددت  ـــــ ــــ ة وٕان اختلفت أســـ ة أنظمة ملك ة، فيها ثمان وهذه الدول العر

اينت دساتيرها، هذا لمن له دستور؟! الها، وت   أش
ع إقامة اتحاد الجمهورات بل  ـــتط ـــــ ــــ يف نســ ـــؤال وارد قطعا: و ــ ــ ــــ إن الســـ

ة  ة المتحدة، والجمهورات العر ــتميت في الحفا على االالعر ــ ــ ـــ ــرة تسـ ــ ـــــ ثنتا عشـ
سل في الدفاع عن حدودها.. وقد شهد المواطن العري  ادتها واستقاللها، وتست س

ب على الســواء في الســتينات تحشــد الجيوش وراء هذا الحدود في المشــرق والمغر 
ـــورا واألردن..وأخيرًا بين  ــ ـــ ــ ــ ين ســ ت والعراق، و ين الكو بين الجزائر والمغرب، و
ة الحمراء وواد الذهب  ـــاق ـــدد الخالف على الســ صــ ا  الجزائر والمغرب ومورتان

ة، على مشارف المح األطلنطي.   في الصحراء الغر
ــاؤل ال بـد لنـا ان نقرر من البـدا  ــ ــ ــ ــــ ــ ـة عن هـذا التسـ ـة، أن دولـة ولإلجـا

ــأن  ان شــ مرحلة واحدة.. ذلك  ضــــرة واحدة، أو حتى  ن إقامتها  م االتحاد ال 
ة إلى االتحادات التي قامت في العالم أجمع..ابتداء من اتحاد ا ات األمر لوال
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ا، وهو آخر اتحاد في اتحاد  ا في إفرق ة، إلى اتحاد تانزان ـــوفيت ــ الجمهورات الســــ
  يومنا هذا..

ـــــومثًال وعل ة قد  ص،ى وجه التخصــ ات المتحدة األمر فإن اتحاد الوال
ات   ــــمام الوال ــ ــ ــر، ثم تعاقب انضــ ــ ــ ــ ة في القرن الثامن  عشــ ــرة وال ــ ــ بدأ بثالث عشــــ
ا  األخر في القرن التاسع عشر، وفي القرن العشرن جر انضمام واليتي أالس

و (1909( وهاوا ـــــ ـــــ ــ ســ الهوما (1912) وارزونا وم ا) .1907) واو نت .و
ة،  ة األولى المؤلفة من الثالث عشــرة وال هي القطب الذ تجمعت النواة االتحاد

رة. ة والعس ة واالقتصاد الضغو القوم ات األخر    حوله الوال
ـــوئها ووحدتها، ما ال تواجه ــــ ــــ ات المتحدة قد واجهت في نشــ  هبل ان الوال

ــيرتها اليوم نحو الوحدة.. إن الدول ال ـــــ ة في مســ ــــرن تقوم األمة العر ة العشـــــ عر
ة واحدة.. ولكن ..دولة "على وطن عري واحد وعلى  ة أمة عر النواة" األمر

ــــراء تارة أخر  ــــ الشـ الحرب تارة ، و ـــع  ــــ ة  ،ان عليها أن تتوســ ــترت وال ــــ فقد اشـــ
ـــنة  ــ ـــا سـ ــ ـــراء من فرنسـ ــ الشـ زانا  ــنة 1803لو ــ ا ســ ان ــ ــ .. وفلوردا اشــــــترت من إســ

ــــنة 1819 ـــاس سـ ا تنازلت 1845، وتم إلحاق تكســ فورن ال و الجديدة و ــ ــ سـ ، وم
ـــنة  ــــ ــ ك ســ ـــــ ــ ــ ســ ا  1848عنهما الم موجب المعاهدة التي أنهت الحرب بين أمر

ك سنة  س ة اشترت من الم ك، وأرزونا الجنو س ا 1853والم ، واشترت أالس
ـــنة  ــ ا ســ ــ ـــ ــار في المناط 1867من روســ ــ ــ ــــع واالنتشـ ــ ــــافة إلى التوسـ اإلضـــ ، هذا 
ة  ا.الوسطى والغر   من أمر

ما نعرفه اليوم، لقد بدأ   بيرا  ـــــوفيتي، فإنه لم يولد  ــ ــ ــــ ذلك االتحاد السـ و
بر مع الزمن.. ففي  أنشــئ  االتحاد الســوفيتي من جمهورات  1923صــغيرا ثم 

ة  ــوفيت ـــمت جمهورات ســ ـــاء، والقفقاس.. ثم انضـ ضـ ا الب ــ ا وروســ ران ا وأو ــ روســ
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ح إ1936، 1939، 1924أخر في أعوام  ـــــ ــ ــ ـــرة جمهورة ، ، فأصـــــ ـــــ ــــ حد عشــ
ح االتحاد مؤلفا من ســـت عشـــرة جمهورة،  عد ذلك حتى أصـــ وتوالى االنضـــمام 

ة.. اتحاد  الجمهورات السوفيت عرف اآلن    وهو ما 
ة تؤلف  المالحظة  أن الجمهورة الروســـ في المائة  72ومما هو جدير 

دخل في اتحادها عدد من ال جمهورات  من مجموع مســـاحة االتحاد الســـوفيتي، و
ة إلى عدد  ــ النســ ذلك األمر  اســــتقالل ذاتي، و م والمقاطعات التي تتمتع  واألقال
ون االتحــاد  ــذلــك  ــم اتحــادات، و ــ ــــ ــــ ضــ آخر من جمهورــات االتحــاد.. اتحــاد 

  السوفيتي أعظم هرم اتحاد في التارخ.
ــوفيتي لم يولد في  ــ ــــ ــ ــ ومن المهم للمواطن العري أن يدرك أن االتحاد الســ

س من ذلك فقد قام االتحاد السوفيتي على ظروف س ام سعيدة، على الع اكنة وأ
ــة، وفي أعقــاب الحرب  ةأنقــاض إمبراطورــ ــة رهي نخرة، وفي ظــل حروب داخل

ة األولى الطاحنة.   العالم
ة  طال ا قامت الوحدتان اإل ـــف قرن تقر ــ ــ ــــ ــــوفيتي بنصـ ـــ ــ ــ وقبل االتحاد السـ

ة مررة، تخللتها  ة في ظروف قاســـــ ة واأللمان ات، وحروب داخل ـــطرا قالقل واضــ
ة.   وخارج

ــرة على  ــ ــ ــ ة الحاضــــ ان علينا أن نقارن الظروف العر ــــوتها-وٕاذا  ــ ــ ـــ  -قسـ
ة،  تـالظروف التي واجهـت االتحـادا ـــــ ــ ــ ــــ ـة والروسـ ـة واأللمـان طـال ـة واإل األمر
م..   لوجدنا أنفسنا في جنة ونع

ة هو عمل سهل  ومع هذا فإنا ال نزعم أن إقامة اتحاد الجمهورات العر
ات قائمة من غير فموطأ األكتا ون.. فالصعو ن ف عوزه إال ان نقول له  ، ال 
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ة  قيت  الوحدة العر ع التغلب عليها..وٕاال  ـــتط جب ان نعرفها حتى نســـ ــك، و ــ شــ
  نشيدا وقصيدا.

ــاتنــا أقــل،  ـــعو ــ ــ ــــ ــ ــالمقــارنــة مع غيرنــا فــإن صـ ولكننــا يجــب أن نــدرك أننــا 
انا أكثر. فلســـنا محتاجين،  الوطن" أن نشـــتر أو نغزو أوطانا لنصـــنع "مثًال ومزا

ات المتحدة..ولسنا محتاجين أن نصهر مئة وست ة  اما فعلت الوال وعشرن قوم
ما هو الحال في االتحاد السوفيتي.. ولسنا.. ولسنا..   لنصنع األمة، 

ش  ا الكبر التي نملكها، وهي أننا أمة واحدة تع واستنادًا  إلى هذه المزا
ــة، على تر  ــــارة واألمــاني القوم ــــ ــ ــ اب واحــد، وتجمعنــا وحــدة اللغــة والتــارخ والحضــــ

ة فإن "خامات"  ــــاء اتحاد الجمهورات العر ادر إلى إنشــ ح من واجبنا أن ن ــ ــ صــ
ــاول والفؤوس لنقوم  ــل  الحجــــارة، والمعــ ــا إال أن نحمــ س علينــ البنــــاء متوافرة، ول

  ء..البناء  وقد نحتاج إلى شيء من الهدم تمهيدًا للبنا
ــة أكثر من مــدخــل واحــد.. وأكثر من  ــات العر وإلقــامــة اتحــاد الجمهور
ـــعان للظروف التي يبدأ فيها  ــــ ــ ــ ار  المدخل والمرحلة خاضـــ مرحلة واحدة.. واخت

  العمل.
ــــلو  ــ ـــــ ــــذهن أوًال، واألســـ ـــــادر إلى الـ ــذ يت ــ ـــهب الـ ــ ـــدعوة إلى  هو توج الــ

ة  ــــرة إلى مؤتمر قومي االالجمهورات العر ة قامة دولإلثنتي عشـــــ ة اتحاد ة عر
ــتور يتم االتفاق  ــ ــ ة، وف دسـ املة على األمور االتحاد ــــحة  ادة واضـــ ـــــ تمارس ســ

ة. م ومات اإلقل ه، وتحديد االختصاصات األخر التي تمارسها الح   عل
ع  ــدعوة من قبــــل جم ــ ـــة هــــذه ال ـ س من المتوقع تلب ـــه ل ــح، أنـ ــ ــــ ــ ــ وواضــ

ـــا أن مبدأ الجمهور ـــ ــــ ضــــ ـــح أ ــ ــــ ــــ ة، وواضـ س منات العر المتوقع إقراره  االتحاد ل
ة على عدد من هذه الجمهورات،  ورما  اإلجماع.. وســـيرســـو االتحاد في النها
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ة  ورسي أس .. فالمهم ان نبدأ، وال بد للبدا ، وال  ة على جمهورتين فق في النها
ة..   أن تبلغ النها

ــأس، أو التردد في إقــامــة  ومثــل هــذه النتيجــة  يجــب أن ال تــدعو إلى ال
ــلوك االتحاد من  ـــــ ــــ ــادقتين.. فإن السـ ــــ ــ ــ ـــابرتين صــ ــــ ــ ــ جمهورتين اثنتين مؤمنتين صـ

أن  فيلة   ــاغطة   ــ ة الضـ ــعب ــ ــــاعر الشـ ، ومعهما المشـ الوحدو واإلنجاز الوحدو
ا   ما نمت االتحادات التي رافقنا تارخها في أورو ينمو هذا االتحاد مع الزمن، 

ا.   وأمر
ع الجمهورات الع ـــاملة لجم ــــ ـــلوب الدعوة الشـ ة، في إطار هذا هو أســـــ ر

مؤتمر قومي، وهو األســـلوب األمثل، وهناك أســـلوب إقامة اتحادات على أســـاس 
ـــاد  ــ ــادات" اتحــ ــــ ـــــاط الكبر في الوطن العري،حتى يتكون من " االتحـ ــ المن

ع أن ندرس هذه المناط الكبر واحدة واحدة.. ة.. ونستط   الجمهورات العر
حوض واد النيل .. هذه المنطقة ت ضـــم مصـــر والســـودان وقد نبدأ أوال 

ــل، والنيــل الخــالــد قــد جمع بينهمــا بروا  ــانــا بلــدا واحــدا عبر تــارخهمــا الطو
، اإلضــافة إلى مقومات الوحدة األخر ة في الحضــارة والتارخ  والعالقات  مشــتر

مة في التارخ، ففي عهد  ـــور قد ــ ــ ـــطر الواد ترجع إلى عصــ ــــ التي تر بين شــ
ة ـــالل األول،  ق.م) 2778-3197(  ملوك طي ـــــ ــ ــ ة حتى الشــ دانت لهم بالد النو

ــالل األول،  عة والخامســــة جاوزت حدود مصــــر الشــ ــر الثالثة والرا وفي عهد األســ
ة جزء ال يتجزأ  ـــــخور األهرام التي تثبت أن النو ــ ــ ة في صـ د ذلك النقوش الدين يؤ

  من مصر.
ر أكبر علماء القانون في هذا ال ذ ـــوره و ـــودان في عصـــ ــ ــــر، أن السـ عصــ

ـــة والرومان والعرب واألتراك، لم  ،األولى ــــ ــ ــ طالســ وفي عهود الفرس واليونانيين وال
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عة  انت تا ة  ون معه بلدا واحدا .. وأن النو ان  ــــر بل  ــــ ــ ــ ـــــل عن مصــ ــ ــ ــــ ينفصـ
ة واآلخر في  ـــمال ـــر، وعهد بإدارتها إلى محافظين أحدهما في المنطقة الشــــ لمصــــ

ـــــ ــ ة حملت ثقافتها وحضــ ائل العر ة.. وأن الق ـــودان المنطقة الجنو ــــ ارتها إلى الســ
ان في اللغة والدين ومظاهر  ـــــ ة العظمى من السـ ــارة الغالب ــ حت هي حضــ ـــــ وأصـ

ة. ة والماد اة الروح    )1(الح
تور عبد الرزاق السنهور أحد أعالم القانون  وصاحب هذا الرأ هو الد
تب  تب ما  ـــة، ولم  ــــ قة الفاحصـ ة الدق النظرة العلم تميز  في الوطن العري، و

ة واثقة موثقة.عن عاط عد دراسة علم ة جامحة ولكن    فة وطن
ة، فقد صدرت عدة  دها وثائ دول ة فإن وحدة الواد تؤ ة دول ومن ناح
ادة على القطرن تنص  ة الس انت صاح ة التي  فرمانات من قبل الدولة العثمان

ـــنـار، ومينـا ــ ــ ــ ردفـان، وســـــ ـة ودارفور و ار مـديرـات النو ـــــواكش ءعلى اعت ــــ ــــ  سـ
ـــــوع، ًا  ومصـ ــ ــ اســ ـــــ انا سـ ــر  ــ ل ذلك يؤلف مع مصــ ــتواء  ــ ا حتى خ االســ وجنو

  واحدًا.
ما  ال  ا يثبت   ا وقانون ة بذاتها تؤلف مرجعا تارخ وهذه الوثائ الدول
ـــودان، هما بلد واحد يؤلف  ــ ــــر والســ قطره مصـــ ــك أن واد النيل  ــــ ه الشـ يرقى إل

ة قائمة في العصر الح ة وحدة دول أ ة،  ة دول اس   ديث.وحدة س
وقانون االنتخاب الذ صدر معه اعتبر  1880وفي دستور مصر لعام 

ًا من  ـــر نائ عة عشـــ مثله ســــــ ـــودان  ــــر، وأن الســـ الســــــودان جزءا ال يتجزأ من مصــ
اً  الغ عددهم خمسة وعشرن نائ وقد تمثلت  وحدة النيل في  .)2( مجموع النواب ال

                                                           
ة واد النيل مصر و  ،عبد الرزاق السنهور  (1)   .157ص  ،السودانقض

اد )2( ز الدولي للسودان ،سمير النق عدها 15ص  ،تطور المر   .وما 
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مين الو  ش، واإلدارة ، و الء، ووحــدة العلم ووحــدة مظــاهر متعــددة منهــا وحــدة الج
ة الجمعة لخديو مصر والسودان.   النقد والدعاء في خط

ة  ـــجلته الوثائ الدول ــ ـــــوعًا نظرا ســ هذا لم تكن وحدة واد النيل موضــ و
ادة الواحدة  ــ ة تتجلى في الســ ان محل ممارســــة فعل ة، ولكنه  والتشــــرعات المحل

ســـ وجودها وفاعليتها على القطرن، في الشـــمال و  انت تمارس ت ما  الجنوب، 
م الشمالي.. مصر. ة من اإلقل ة والغر   في المنطقتين الشرق

ة، فحينما  ــ ــ ل مناســــ ـــتمرا عند  ــــ ــــال من أجل الوحدة ظل مسـ ــ ولكن النضــ
ام الثورة  ــودان على أثر ق ـــحب قواتها من الســ ـــر لتسـ ا على مصـ ــغطت برطان ضــ

ة في السودان ( اشا رئ1881المهد مصر وقال قولته  س وزراء) استقال شرف 
نا"..الشهيرة " نا السودان فالسودان ال يتر   إذا تر

ــاحتها ولكن لبالغة ما تنطو  ــ ــــ ــــ الغة الداللة، ال لفصــ ارة  ه   وهذه الع عل
ست  لمة موجزة أن وحدة واد النيل ل من معاني الوحدة العرقة، فهي تنبئ في 

ــودان طرة من مصـــر على الســـودان، ولكنها مطلب قومي من السـ ه  ســـ ــعى إل سـ
سواء.  ه مصر، سواء    ما تسعى إل

ومة مسئولة  س ح ان صاحب هذا الموقف الوطني الوحدو الرائع رئ و
ــا، وقـــد اهتزت  ـــداعـــب عواطفهـ ــاهير و م حزب يهمـــه أن يتودد إلى الجمـ ،ال زع
ان لها فعل الســحر األخاذ  ات الواد في مصــر والســودان، و لكلمته المعبرة جن

ــعب،  ـــبب هذا الموقف في نفوس الشــ سـ س  الكبير"  الرئ عرف "  ح قائلها  وأصــــ
ة ورفض الموافقة على فصــل الســودان عن  الكبير، ألنه تصــد للســلطة البرطان

  مصر.
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، إلى أن حدثت أحداث ال حاجة   ــع الوحدو ــ ــ ــ ـــ ــ ـــتمر هذا الوضـ ــــ ــ ــ وقد اســـ
طرة   نت االســتعمار البرطاني من فصــل الســودان عن مصــر والســ لتفصــيلها، م

ة. على شئ ة البرطان انت مصر نفسها في ذلك العهد تحت الحما   ونه  .. و
م الســـودان  ح ســـتطع أن  ورغما عن ذلك فإن االســـتعمار البرطاني لم 
ًا على  ان ذلك بذاته دليال  إضــاف م الثنائي.. و اســم مصــر، عن طر الح إال 

قين، مصر والسو  ةالوحد دان، وٕان شئت القائمة في واد النيل بين القطرن الشق
  ،السودان ومصر.

ـــتعمارة، ادخل  ــــ ة اســــ ان بدعة برطان ـــودان،  ــــ م الثنائي على الســــ والح
ا  ة موقعة بين برطان ة على القانون الدولي، فقد قام على أساس اتفاق قة غر سا
ــــر في عام  ة مصــ ــفه وزرا لخارج ــــا بوصــــ اشــ طرس غالي  ـــر، وقد وقعها  ــ ومصـ

ع 1899 لفه هذا التوق سًا للوزراء،   .. وقد  ح رئ عد أن أص اته، فقد اغتيل   ح
ـــائي على  ــ م الثنــ ــــة الح ــ ـ ــــاق ــ ـــه على اتفـ ــذة موافقتــــ ــــ ـــه الفـ ــ ــاءتــ ــ ــ فـ ـــــه  ولم تغفر لــ
س لإلنجليز  ي ،ول مه الجنو السودان..والشعب في القطرن ير في السودان إقل

ادة أو سلطان. ه س   عل
ــنة  ــــ ــــ ة األولى في ســــ ــتعلت الحرب العالم ــــ ــــ ــ ا ر ب تفانتهز  1914واشــ طان

ة ادة االالفرصـة وأعلنت "الحما ة " على مصـر، وانتهت السـ ة، سـم للدولة العثمان
الة ــر متذرعة على "اال ــ ــــ ــ ــ ــئون مصـ ــ ــــ ــ ا  يدها في شـــ ـــرة، وأطلقت برطان ــــ ــ ــ " المصــ

ا  رطان ــر و ــــ ـــي بين مصــ ــ اســـ ـــــ ــ ـــرورات الحرب .. وهدأ الحديث  السـ ـــ ــأنضــ ــ ــ  شــ
م البرطاني ال اشر.السودان، ووقع السودان بدوره تحت الح   م

ـــتعلت  ة األولى أوزارها حتى  اشــــ ــعت الحرب العالم ــ ولكن .. ما أن وضـــ
ــعد زغلو  م  الشــــعبي األكبر ســ ادة الزع ق ة المصــــرة  ة الوطن حت الحر ــ ل وأصــ
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ة " ــ ــ ـــر، إلى جانب قضـ ـــعب في مصــ ـــاغل للشــ ــغل الشــ وحدة واد النيل" هي الشـــ
ــة في أرجــاء  ـــــاعر الوطن ــ ــ ــــ ـــتقالل التــام، وتــأججــت المشـــ ــــ ــــ ــ القطرن الجالء واالسـ

أسـره حتى أن  ح سـعد زغلول مثار إعجاب الجماهير في الشـرق  قين، وأصـ الشـق
ة  ح قضــ أن الســودان قد أصــ ســعها إال أن تعترف  ة لم  دائرة المعارف البرطان

ــعب في ثورة ع ــ ــ ــ ــعد زغلول قد فجر عواطف  الشـ ــــ ــ ــــر األولى ، وأن سـ ارمة، مصـــــ
أنها قد "سرقت ا    )1(" السودان..متهما برطان

ة تألف "الوفدو   ــر، بل في العالم في هذه الحق ـــ ــ ــ ــــ أكبر حزب في مصـ  "
ة بزعامة سعد زغلول،  ة الوطن ادة الحر ه اليوم، فتولى ق ما نسم أسره،  الثالث 
ة  ـــلم ان المدني والمقاومة الســـ ــ ــ المظاهرات والعصــ ة  ـــطلة البرطان ــد للســـ وتصــــ

ــودان ووحدة وا ة السـ انت قضـــ ــائر ضـــروب النضـــال الوطني، و د انيل في وسـ
ة . م المطالب الوطن   صم

ة على  ة المصـــــرة إال إلغاء الحما ة الوطن ا إزاء الحر ـــع برطان ســ ولم 
قاء  ان من أهمها  ادتها، ولكن مع تحفظات  ــ ــ ـــتقاللها وسـ اســ مصـــــر واالعتراف 

اشر.  م البرطاني الم   أمر السودان على حاله تحت الح
ة التي قام ب ها سعد زغلول لم تترك فرصة أمام والواقع أن النهضة الوطن

ة  عد يومين من انتهاء الحرب العالم الت الحرب، ف ـــترح من و ــ ــــ ــ ــ ا  لتسـ برطان
ـــر، إلى دار المندوب  ــ ــ ــــ ـــعد زغلول على رأس وفد من قادة مصـ ــ ــــ األولى، ذهب ســـ

ـــــ ــ ــ ة المصـ المطالب الوطن رة  ه مذ ـــامي البرطاني في القاهرة وقدموا إل ــــ ــ رة، السـ
ة نشـــوء انت هذه بدا ة حزب " و الوفد" المصـــر الذ قاد النضـــال  الوطني  قرا

                                                           
ةدائرة المعارف البرطا )1(   .تحت مادة السودان ،21مجلد  ،ن
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ـــادة الثورة حـــل   1952ثالثين عـــامـــا إلى أن قـــامـــت ثورة يوليو  وأعلن مجلس ق
ع األحزاب المصرة ومن جملتها الوفد المصر .   جم

ـــرارة  ــــ ــعد زغلول هي الشــــ ــ ــ ــ ة األولى التي قام بها ســـ ادرة الوطن انت الم و
ة  ة الوطن ة إال أن تعتقل التي أشعلت الحر سع السلطة البرطان في مصر، فلم 
ة ورفاقه ( مارس  م الحر انت مالطة 1919زع ه إلى جزرة مالطة .. و ) وتنف

اب  ــ ـــودان وهو أهم أســ ة، والسـ ة برطان ــر محم ة ومصــ ــتعمرة برطان وقتذاك مســ
اشر. م البرطاني الم ان تحت الح   الثورة المصرة، 

ح واجتاحت البالد  ثورة ع م في مصر والسودان، وأص ارمة عمت األقال
ه حول دار  حون  ــ ــ صـــ ــعب في المظاهرات  ــ ــعار وحدة واد النيل هتاف الشـــ ــ شـــ
رة في  انت معس ة التي  المندوب السامي في القاهرة، وفي وجه القوات البرطان

  وس القاهرة.
ــعد زغلول ، فعاد إلى ــ ــ ــراح سـ ــــ ا إال أن تطل سـ ـــــع برطان ســ القاهرة  ولم 

ـــــ الفاســ ــتق ـــ ــعب اســ ــ ــ ـــة  تقبله الشـ ــ اما قل مثيلها حماســ ــــهدت القاهرة أ طال، وشـــ األ
ة فتحدث  قائدها الكبير، وأطل هو بدوره العنان لفصــــاحته الاله واندفاعًا وتعلقا 

ان  نإلى الجماهير ع ـــتقالل  والجالء ، و ـــــ ادة واالســـ ــ ــ ــــ ـــر في الســـ ــــ مطالب مصــــ
مجامع ا أخذ     لقلوب،.الحديث عن وحدة مصر والسودان أروع ما 

ـــر على  ــــ ارس لعرض مطالب مصــــ ــعد زغلول إلى لندن و ــ ــ ــ ــــافر ســـ ــــ وســـ
ة، بل إن الوفد  ـــاغ ــــ ــــ ــ ة، ولكنه لم يل أذنا صـ ة والمحافل الدول ومة البرطان الح
ــة على  ــة البرطــان ــالم قــد أعلن موافقتــه على الحمــا ــ ـــ ــ ــ ي في مؤتمر الســـ األمر

ـــعبي من جديد، ـــاحة النضـــــال الشــ ـــر إلى ســ م المصــ ـــر، وعاد الزع وعادت  مصــ
ه إلى جزرة  ة إلى اعتقاله، ونف شل السلطة البرطان عدها إلى جبل طارق.س   و
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ــطرب حبل  ــ ة، واضــ ـــعب ادته الشـــ ة، ولق ه القوم ا لمطال ــــعب وف وظل الشــ
ة، فلم تر مناصــ وال  ااألمن في البالد وأفلت زمام األمور من يد الســلطة البرطان

، فعاد القائد إلى الشـــعب، والتقى خالصـــا إال بإطالق  ســـراح ســـعد زغلول ورفاقه
القائد، وانطلقت ا ة "الشــعب  م إال ســعد، ال لجماهير تردد الشــعارات الوطن ال زع

ادة من غير الجالء   ."مصر من غير السودان .. وال س
، ففاز حزب  ات للبرلمان المصر ع حتى بدأت االنتخا وما هي إال أساب

لفه الملك فؤاد  اهرًا، و ح الوفد فوزًا  صــ بتأليف الوزارة، فرضــي قائد الشــعب أن 
عة نضــاله من  مضــي الوفد في متا ومة ولكن على شــر واضــح: أن  ســًا للح رئ
ان ذلك،  ــودان، و ــر والســ ة وفي مقدمتها وحدة مصــ أجل  تحقي المطالب الوطن

م الج ح الزع س " ليلوأص اشا رئ اشا" صاحب الدولة سعد زغلول  سعد زغلول 
  .مجلس الوزراء

ـــات مع  1934وفي خرف  ـــعد زغلول إلى لندن ليبدأ مفاوضـــــ ــافر ســـــ ــ ــ ســ
ــودان في رأس  ــ ــ ــ ــــ ة السـ ــــــ ــــ ــ انت قضـ ا حول األمور المتعلقة بين البلدين، و برطان
ان يرأس  المطالب المصرة.. وأد الصلف البرطاني إلى فشل المفاوضات، و

ومة البرطان ــــيالح ــــ ــ اســ ــ ــ ـــــ دو  ة  يومذاك الســـ نالد،  البرطاني المعروف رامز م
غة إلى  ه النارة البل فعاد ســــعد زغلول إلى القاهرة ليدعو الشــــعب المصــــر بخط
شــــرح  مواصــــلة النضــــال لتوحيد مصــــر والســــودان، رضــــي اإلنجليز أم أبوا، وهو 
لمته المأثورة" لقد دعينا إلى االنتحار فأبينا أن  ــــات  ــــ ــل المفاوضــ ــــ اب  فشــــ ــ ــ ــــ أســ

  ننتحر".
ــــود ــ ــ ــــ ــر والســ ــــ ــــ ــ انت الوحدة بين مصــ ذا  ان وه اة لواد النيل، و ان ح

  االنفصال انتحارا لواد النيل.
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 ، مشـــاعر الشـــعب المصـــر وفي غمرة  الحماســـة الدافقة التي أســـتأثرت 
ــــا الحاكم البرطاني العام 1924وفي العام نفســــــه  اشــ ـــتاك  ــ ــير لي سـ ــ ، اغتيل الســ

ا والعالم أجمع لهذا الحدث فثار  ــــوارع القاهرة، فاهتزت برطان ــوادن، في شـــ ت للســـــ
ا وأرغت وأزدت.   برطان

ش  ة من الج تي ــامي اللورد اللنبي من داره، وحوله  ـــــ وخرج المندوب الســ
ــعد زغلول  ـــلم إلى ســ ـــلف وغلظة، سـ ـــة الوزراء، وفي صـ البرطاني، إلى مقر رئاسـ
قاء الســـودان  فرض شـــروطا ثقيلة على مصـــر، من جملتها  إنذارا شـــديد اللهجة، 

م البرطاني وخروج القوا   ت المصرة من السودان.تحت الح
ـــت القاهرة  ة، فاجتمع البر وعاشــ ــ ة قاســـ امًا رهي ، وتداول أ ـــر لمان المصــ

ة،  ـــرو البرطان ـــ ــ ــ ــ عض الشــ ة إلى قبول  مجلس الوزراء في األمر، واتجهت الن
ـــامي البرطاني  ما أراده المندوب الســــ ن مقبوًال إطالقًا  ــــودان لم  ــ ولكن أمر السـ

م قوده في ساحة النضال. فاستقال سعد زغلول من الح عود إلى الشعب    ل
ة وافت سعد زغلول في صيف  ان يومًا حزنًا ال في  1927ولكن المن ف

ة على السواء. ة والشرق   واد النيل وحده ولكن في سائر األقطار العر
ة وحدة واد  ــ ــ انت قضـــ ــا ف ــ اشـــ ـــطفى النحاس  ــ وتولى زعامة الوفد مصــ

ة الكبر التي الق د النيل هي التر اهله، فمضى في الطر نفسه  يؤ يت على 
ة مصـــر  م أن وحدة واد النيل هي قضـــ م وخارج الح ة، في الح ل مناســـ في 

ارته المعروفة " تقطع يد وال تقطع مصر عن السودان".   األولى، مطلقا ع
ــــتورون  ــــ ــــ ، األحرار الدســ ـــرة األخر ــ ــ ــــ ذلك الحال مع األحزاب المصـــ و

لهـــا مع والحزب الوطني واألحزاب األ ـــانـــت  ـــقـــت عن الوفـــد،  ــ ــــ ــ ــ خر التي انشـ
رة تدعو إلى وحدة مصر والسودان.   التفاوت في لهجتها ومنطلقاتها الف
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ـان  ــــائـه،  ــ ــ ــ ــــ ـأن الحزب الوطني، على قلـة أعضـ ـه  وهنـا ال بـد من التنو
ـــعاره  ان شـ ـــاكا بوحدة واد النيل، و ـــتمسـ ـــلب األحزاب المصــــرة وأشــــدها اسـ أصـ

ـــة مع برطا ــتالمعروف ال مفاوضـ ســ عد الجالء وهذا  ا إال  ــر تن ع أن وحدة مصــ
ا بها، ال تخضـع لمفاوضـات  مة، وال شـأن لبرطان ة مصـرة صـم والسـودان قضـ

النضال الوطني دون سواه. قها  جب تحق   وال مساومات، و
اب مصـــر قد نزل إلى ميدان النشـــا  ذلك فإن الجيل الصـــاعد من شـــ و

ة المصـــرة  ة الوطن اســـي، فمد الحر ــ طاقات جديدة ونبرات جديدة... وال بد السـ
ة، فإن هذه  ـــيرة وحدة واد النيل في تلك الحق ـــ ــ عة مســ ـــيرة لمتا ــــ لنا من وقفة قصـــ

ع أن الوحدة الطل قين،  قينا على  ــها، لنزداد  ــ ـــدها ونســــــتعرضــ ــ أن نرصـ ة جديرة 
ــدأ بوحــــدة واد النيــــل، ثم تتجمع حولــــه  ــــة الكبر تتطلــــب أن تبــ ــدة العر الوحــ

ات ال ة األخر في الوطن العري الكبير.الحر   وحدو
م الوطني في  ــــدد وحدة واد النيل، أن الح ــــ ـــــ صـ ه  ه  ومما يجدر التنو
ومات متعددة األلوان  ه ح مصـــر منذ أن قام في أوائل العشـــرنات قد تعاقبت عل

فاءتها، قد  ـــعبيتها و ات متفاوتة في شـــ ـــخصــــــ ــته شـــ ة، وتولت راســــ ــ ــ اســ وقد الســــــ
ــاقطت عد  تســـ ان الواحدة  ــــبب األكبر  ـــبب واحد، ولكن السـ األخر ألكثر من ســ

انت  ا و ـــوع يدور مع برطان ــ ــ ــ ـــراع في هذا الموضــ ــ ــــ ان الصــ وحدة واد النيل، و
ل  ــــة  ــ ة األولى حرصـــ عد انتهاء الحرب العالم ا على مد ثالثين عامًا  برطان
قضي إلى معاهدة تحالف بينهما،  الحرص على الوصول إلى اتفاق مع مصر و

ان الجانب المصر وقد  وضعت مسودات ومشروعات متعددة لهذه المعاهدة، و
ـــودان عن  ـــل السـ ــر على وحدة واد النيل، والجانب البرطاني يلح على فصـ صــ
ــــودان،  م ذاتي في الســ ـــير وٕاقامة ح ــــودانيين ح تقرر المصـــ ــــر، ومنح الســ مصــ
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انت مصر على الدوام ترفض عقد أ م عاهدة وعلى مد هذه األعوام الثالثين 
انت قائمة على أمل وحدة  واد النيل. ا إال إذا    مع برطان

ا مرات ومرات، ولكن الموقف الدولي  رطان وتأزم الموقف بين مصــــــر و
ا معاهدة  رطان ان ان وقعت مصــــــر و ثيرًا  1936تطور مع الزمن، ف وتناولت 

ــعة على طر وحد ــ ــ ــ ـــــاكل المعلقة بين البلدين، وخطت خطوة متواضـــ ــ ــ ة من المشــ
ــــتخدام  ــــودان واســ ـــرة إلى الســ احة الهجرة المصـــ ــأنها إ ــ مصــــــر والســــــودان، من شــ
م الذ أقامته  ـــغيرة انفتحت في الجدار القد ــــ انت ثغرة صـــ .. ف ـــر ــ ـــ ش المصــ الج

ا بين مصر والسودان.   برطان
ان   ـــا الذ  اشـ اســــم مصــــر مصــــطفى النحاس  وقد وقع هذه المعاهدة 

سًا للوزارة المصرة، واعتبرت في ح بيرا، طمعت مصر من رئ ا  ينها نصرا وطن
ـــاملة بين  ــ ــ ــــر الكبير بتحقي الوحدة الشـ عيد، أن تجني النصــــ ورائه في زمن غير 

قين.   القطرن الشق
ة بهذه المعاهدة فعادت  ـــــ ــ ــ ثيرة لم تكن راضـــــ ة  ــــر وطن ــــ غير أن عناصــــــ
الكفاح  حة من جديد تدعو إلى وحدة واد النيل في معزل عن المعاهدة،  ـــــ الصــ

ات.. الشعبي   مهما عظمت التضح
عدها أطلت  ة، ومن  شـــــ ة والح طال ة، نشـــــبت الحرب اإل وفي هذه الحق

ـــة بين دولتي المحورنـــذر  ــالم ــانـــب، ودول الحرب العـ ـــا من جـ طـــال ــا وٕا ـ : ألمـــان
را الحلفاء من الجانب اآل ــ ــ ــــ ــ ة، عسـ ـــاحة الدول ــــ ـــر في الســــ ــــ ــ رز دور مصــ خر، و

ا إلى مصــر لتكون  ًا، وتطلعت برطان اســ ة وســ ة في األحداث الدول فة الوف الحل
  المقبلة.
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ــــانحة لتثير وحدة واد النيل من جديد،  ـــر أن الفرصـــــة سـ وهنا رأت مصــ
ــدة بين القطرن  ـــالوحــ ـ ـــا إلى االعتراف  ــا، لتــــدفعهـ ــ ـــا في وجــــه برطــــان وتلوح بهـ
ــر مقبول ومرغوب، ولكن يجب أن تقابله  ــ قين.. التحالف البرطاني المصـ ــق ــ الشـ

ـــرة ا عة وتدابر الوحدة المصــ ة .. وٕاال فال تحالف وال تآلف، بل رما قط لســـــودان
ل صراحة ..  ذا  ذلك تحالف مع دول المحور.. ه   .. ورما 

لذين اقتحموا هذه المناورة  عة  ا ــر الفتاة، في طل ــــ ــــ انت جماعة مصــــ و
ة  وانطلقت جردتهم تعلن م ــــــ اسـ ـــــ ال غموض أن التحالف مع ن غير تورة و الســ

ا منو  ة، من برطان ذلك أنها أكدت في مقال افتتاحي الوحدة المصرة السودان
جــب أن يرجع " ــر يجــب أن تعرف ثمن وقوفهــا إلى جــانــب إنجلترا..و ــ ــــ ــــ أن مصــ

ح واد النيل وحدة ال تتجزأ ـــــ ــ ــ ــــ صـ ـــــودان إلى حظيرتنا، حتى  ــ ـــ ــ الم  )1(الســ وهذا 
ا أن تختار: التحالف مع برطان ضاح، وعلى برطان حتاج إلى إ ا له واضح ال 

  ثمن واحد، إنه وحدة واد النيل.
ــــودانيي ـــــ ــر الفتاة تعتبر الســ ــ ـــــ انت جردة مصــ ـــرين، وتعتبر أن  نو ــ ــ مصــــ

ي لمصـــر، وتر في وحدة الســـودان مع مصـــر تحررًا  م الجنو الســـودان هو اإلقل
تبت  تقول " إن  ة، ففي مقال افتتاحي آخر  طرة البرطان ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــودان من السـ ــــ للســــ

ـــودا ــر اإلنجليز ال يردون الســـ ــ ا، أما مصـ ــعين لبرطان ــ ــتعمرن خاضــ نيين إال مســــ
ـــرين" ــ ــ ــــ ــ هذا التعبير فإن وحدة واد النيل هي وحدة  )2(فإنها تردهم إخوانا مصـ و

ار واد النيل وطنا  ع ذلك من اعت ســـــتت ــــاس األخوة الكاملة، وما  قائمة على أسـ
مه دولة واحدة   ."واحدا لشعب واحد، تح
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ـــر الفتاة، ا س جماعة مصــ ـــد رئ تصــ ـــين المحامي، و ـــتاذ أحمد حســ ألســ
قول   تب في جردته  السودان "إلى شرح مقومات الوحدة بين مصر والسودان ف

دين  ، يتكلم لغتنا و ــــر ـــعب المصــ ــوداني هو الشـــ ــ ــــعب الســ ــر، والشــ ــ جزء من مصــ
أكل مما نأكل وهو من الجنس المصـــر نفســـه" شـــرب مما نشـــرب، و  )1(بديننا، و

ـــر ال ــــ ــــ ع عناصـــ ــــرد جم ــــ ــ ــ ة، وهو بهذا قد ســ ة الواحدة، اللغة والروا الروح قوم
س حديثه عن "والم ة.. ول األكل والشرب" إال تعبيرا عن  المصالح صالح المشتر

ة.   المشتر
ح   ــ ان من أقطاب مصـــر الفتاة، وأصـ ثم إن األســـتاذ فتحي رضـــوان، و

عد ثورة يوليو لعام  ــــر  ــــ س جمال عبد الناصـــ ، يخاطب 1953وزرا في عهد الرئ
ي لمصر، فقد السوداني م الجنو ار أنهم مصرون، وأن السودان هو اإلقل اعت ين 

ـــودان"، وقال في جملة ما قال:  ـــ ــــ مين في الســـ تب مقاال عنوانه" إلى إخواننا المق
مون هناك بل  ق مين في الســــودان، المصــــرين الذين  ــد "بإخواننا المق ــت أقصــ لســ

شــون في هم فر م نأقصــد الســودانيين أنفســهم، فإن الســودانيي ع ن المصــرين 
ة"   )2(مصر الجنو

ــانــت تنظر إلى وحــدة واد النيــل، في إطــار الوحــدة  ـــر الفتــاة  ــ ــــ ــ ــ ومصـ
ــة، وزعمــاء الجمــاعــة  ــة الكــاملــة، في ظــل دولــة واحــدة، ال دولــة اتحــاد االنــدمــاج
ــة التي تقف في وجــه هــذه الوحــدة .. وهــا نحن نر  ــا هي العق يرون أن برطــان

ة األســـتاذ فتحي رضـــوان يج ا علنا، حينما أطلت بوادر الحرب العالم اهر برطان
ة، ا، ولكن حينما تعترف  الثان ــــتعدة ان تحارب إلى جانب برطان ـــر مسـ أن مصــ
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قول " هــل ترــد  تــب  ــــة .. فقــد  ــــ ـــــ ــاملــة غير منقوصــ بوحــدة واد النيــل، وحــدة 
ا) عن حرنا ـــمع .. ال بد أن تكف ( برطان ــ . إنجلترا أن نحارب معها..إذن فلتســــ

نعم " إن إنجلترا تحارنا في الســـودان، والســـودان هو الجزء األول من بالدنا، هو 
ــــي .. وٕان جــامعــة جوردون (الخرطوم) يجــب أن تكون فرعــا من  ــــ ـــــ سـ الجزء الرئ
م في السودان برامج  جب أن تكون للتعل ندرة،و جامعة اإلس الجامعة المصرة 

جـــب إلحـــاق المعهـــد الـــديني  ـــر .. و ـــ ــــ ــ م في مصــ ـــالجـــامعـــة التعل في أم درمـــان 
مقدمات لرد السودان إلى مصر". ل هذا    )1(األزهرة.. و

عد ذلك  ـــين،  ــــ ــــتاذ أحمد حسـ ــــر الفتاة، األســــ م جماعة مصــــ ولم يتردد زع
ــالة مفتوحة إلى الملك الشــــاب فاروق، تحت عنوان "  ــنوات أن يوجه رســ ع ســ ســــ

قول فيها " يجب على البر  قها"  ــيلة تحق ة ووســــ ـــر أن المطالب القوم لمان المصـــ
ل ما  قرر أن ملك مصــر هو ملك مصــر والســودان، وأن الســوداني مصــر له 
ة الســـودان،فإن شـــاءت إنجلترا أن تعترض  هذا تحل قضـــ للمصـــر من حقوق" و

ة؟ اها إلى المحاكم والهيئات الدول ة، نحتكم وٕا   )2(علينا فإنها مغتص
ــر تعالت الدعوة إلى وحدة ــ ـــ ــ ــ ة البرلمان المصـــ ة  وتحت ق النيل، ومطال

ادرة إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإقامة هذه الوحدة، ولم  الم ــــرة  ومة المصــ الح
ومة المصــرة إلهمالها أو تقصــيرها في الســعي  الح يتردد األعضــاء عن التنديد 
حت جزءا من  ــ ـــا البرلمان، وقد أصــ ع، ومضـ لتحقي هذا المطلب الوطني الرف

الخطب  مان عمي صــادق تارخ مصــر، مليئة  اضــة التي تنم عن إ ة الف الوطن
ات. انت المصاعب والتضح ائنة ما    بهذه الوحدة، ودعوة ملحة إلنجازها، 
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م  ـــــو البرلمان عبد المجيد إبراه ــ ـــ ــ ومن هذه الخطب الرائعة ما قاله عضــ
أعلى صــــوته "  علن  ــرد مقومات الوحدة، ودواعيها وحوافزها، وهو  صــــالح في ســ

س هناك سودان وال مصر، إنما هناك ال أقول جديدا إ أساس أنه ل ذا أنا قررت 
في أن يجعل من مصر والسودان وحدة، ان  واد النيل ".. إن هذا الشران ال 
ائل  ــر، ق ن مصـ ــ ما تسـ نه  صـــالت الدم، فالســـودان تســـ هناك صـــالت أخر 

ــر إال وألفر  ــــ ـــر قرنا، وال توجد قبيلة في مصـــ ه منذ ثالثة عشــــــ ة نزحت إل ادها عر
عتبرون أن  ــور  ــ ــ ــ ل العصــ ـــرون في  ــ ــ ان المصـــ ــودان.. و ــ ــ ــ أبناء عمومة في الســ
ــور والقرون وجدتم أن أغلب  ــــ ــــ ــ حثتم في مختلف العصــ ـــودانيين منهم، وٕاذا  ــــ ــ ـــ الســ

ة وجدنا أننا نحن  العائالت المصرة في أبنائها دم سوداني، حثنا في العرو وٕاذا 
ائل واحدة، وال حرج عل ـــــودان ق ــــ ان هذا مقرر في التارخ وٕانه إذا أنا قلت  يوالسـ

جب أن  مســتعمرة، فهذا خطر و هو الواقع.. فمن العيب أن ينظر إلى الســودان 
ــيون  موضـــوع  عالج الفرنسـ ما  يرتفع عن أذهاننا، بل يجب أن نعالج موضـــوعه 

لز" تلندا وو ــ ــ ــــ ــ ــوع اسـ ـــ ــــ عالج اإلنجليز موضــ ان  ما  وهذه  )1(األلزاس واللورن، و
ل تعرفات الكلمات القليالت تغ ل مقومات الوحدة، و ني عن المجلدات، ففيها 

ــتين  ــ ـــــ ــ ر المدرســ ة من مف ة الواحدة، على اختالف تعرفات "علماء" القوم القوم
ة على السواء. ة والشرق   الغر

ة في  ـــلطة البرطان ــــ ــرفات الســ ــ ــو آخر محتجا على تصـــــ ــ ــ ح عضـــ ـــــ ــ صــ و
قول النائ ـــودان ف ــوفاني "الســـــ ــ ــتاذ عبد العزز الصــــ ــ ــ لمون أن األمور في تعب األســ

ه، ألن الحاكم العام يرد هذا،  ـــر أجنبي ف ا، فالمصـ ــيرا عجي ـــير ســ ــودان تسـ الســ
ه، أو يتجر مع أهله أو يتملك  م ف ق ــــودان، أو  ـــر أن يدخل الســــ ــ اح لمصـــ فال ي
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ـــــرف  ــ ــ ه إال بإذن من الحاكم العام، فماذا ترون في هذا التصـــــ ــ ــ ــــ ــ جزءًا  من أراضــــ
ذا فإن " )2(المدهش الغرب" لمة فارغة  المضمون وه وحدة واد النيل" لم تكن 

ان يراد منها ان  ـــلة،ولكن  ة مرســ ــماء، أو خط ــيدة عصـــ ــمنه قصـــ او شـــــعارًا تتضـــ
ش أبناء واد النيل، في واد النيل،  ع اة .. ف قة من حقائ الح ح حق ــــــ ــــ ــ تصــ

شترون. وحيثما جاءهم القدر يدفنون. عون و ب مون حيث يردون، و   ق
ــ ــ ــــ انت هذه التصــ ، حينما و ــــر ــــ رحات تتجاوب في قاعة البرلمان المصــ

ان  ـــبت بين دولتي المحور ودول الحلفاء.. و ة قد نشــ ة الثان انت الحرب العالم
ـــك، ال ــ ــ ــ ــــ ـــر متعاطفا مع دولتي المحور من غير شــ ــ ــ ــــ ــ ا في  الرأ العام المصـ ح

ــتعمارة،  ــتها االســــ ــ اســ ا وســــــ غضــــــا ببرطان ة، ولكن  ــ ــ ـــتهما النازة والفاشــ اســـ ســــــ
صورة ة مصر  و   الجالء ووحدة واد النيل: شأنخاصة لموقفها من قض

س الوزراء في ذلك العهد "و  ع" علان رئ ــاحب المقام الرف ــ ــــ ــ ــ ماهر  يصــ
س المصــر  ا، فأراد الرئ عدائهم لبرطان اشــا وهو من ســاســة مصــر المعروفين 
ــد البرطاني، فعزم على زارة  ــــ ــب األســ ــــ ــتثير غضــ ــ ــ ســ ــعب، و ــ ــ ة الشــ أن يثير حم

ـــود ــ ــــ ن، والقطرن الســـ ـــعبين األخو ــــ د معاني الوحدة بين الشـــــ ؤ ان، يتفقد أحواله و
ذا فقد قام بهذه الزارة وســـــ مظاهر عارمة من الح قين وه ماســـــة الدافقة، الشـــــق

ه، ولم يترك مدرســة أو  فالتقى بجماهير ه وعماله ومثقف الشــعب الســوداني، فالح
ــــــودان، ه إلى أهل الســ ا إال وتحدث ف ــفى أو ناد ــ ــ ــتشــ ـــ س وزراء إلى  مســـ حديث رئ

ــمال،  ــ ـــــ ـــــرة الشــــ ــــ ــ ه، ال فرق في ذلك بين القاهرة والخرطوم ..فاألولى حاضــ مواطن
ة حاضرة الجنوب.   والثان
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شــعب  يوعاد عل ما رأ في الســودان و اشــا إلى القاهرة، مبهورا  ماهر 
ـــادقة، فانطل  ـــيلة وحوافز الوحدة الصــــ ــ ة األصــ ــودان من معاني األخوة العر ــ الســـ

ـــانه في ا ــ ــــ ــــ قوللســ أن أتعرف إلى لقد أحببت " لبرلمان يخطب في ممثلي األمة ل
ــودان وألمس  ــ ــــ ــ ــ ــــعب الســ ــ ــ ــــ ل العطف، وأن شــ ه وحاجاته التي نعطف عليها  أمان

ينهــا  ــة هي و أجتمع إلى نفوس ألف بيننــا و ـــام ــ ــــ ــــ حــدة النيــل األعظم في وحــدة ســ
اء ووداعة ودماثة  اب مصر ذ ما في ش اب السودان،  الوطن األعظم.. وفي ش

ــتقبل وفي هللا" ــ األكف  )1(خل وأمل في المســ ــف المجلس  ــ وعند هذه الكلمات صــ
  دودة والوجوه المشرقة، المعارضون والموالون على السواء.مالم

بيرا ونصــــروقد اعتبرت هذه ا ا  مؤزرا للوزارة الماهرة،  لزارة إنجازًا قوم
ر  اشـــا، بإرســـال مذ ة حازمة إلى قابلها الوفد المصـــر براســـة مصـــطفى النحاس 

ــا  ـــــر و برطــان ــــ ــ ــ ـــات بين مصـ ــــ ــــ ــة يلح فيهــا أن تبــدأ المفــاوضـــــ ومــة البرطــان الح
عاً " املة في الســـودان لمصـــلحة أبناء واد النيل جم حقوق مصـــر  ، "لالعتراف 

اق بين قادة مصــــر وأحزابها،   ة وحدة واد النيل هي ميدان الســــ انت قضــــ فقد 
ًا في مضمار الوحدة فإنه ان أكثر سع   حبيب الشعب، وال حبيب سواه. ومن 

حات وحدة  ة،ومصر تتردد فيها ص ة الثان ومضت سنوات الحرب العالم
ــتعال هذه  ــــ ــحافة، وفي األحزاب وزاد من اشـــ ــــ واد النيل، في البرلمان، وفي الصـــ

ــعوب في ــ ــ علنون ح الشـــ انوا  ـــا  تقرر الحملة أن الحفاء  ـــ ـــير هدفا مقدســـ ــــ المصــ
ـــعى دول الحلفاء لتحق رون قه حينما تســـــ ــد المف ــــ ــــع الحرب أوزارها.. وتصــ ــ تضــ

ــيئة  ــــ ــــ ا لمشــــ ـــر لدعو الحلفاء هذه، وطالبوا أن تذعن برطان ــ ــــ ــ ــ والكتاب في مصـ
املة شاملة. قرر مصيره في وحدة    الشعب في واد النيل، ل
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ــارة  رن، فقــام بز عــة هؤالء المف ــاس العقــاد في طل ــــتــاذ ع ــ ــ ــــ ــان األســ و
رها وطالبه أحزابها ومف ـــــودان فاجتمع  ابها، فعقد لهم الندوات وألقى للســــ ــ ـــ ا وشــــ

ــــاه إلى أدناه في مهرجان علمي أدبي  ـــودان من أقصــــ ــ ــرات، وانفجر الســـ ــــ المحاضــ
ــي يناد ــ ــ ــ اســـــ ــ ــ ــــ ــ ــ اء   سـ حلو ألد ان  ــــى عن الوحدة بديال .. و ــ ــ ــــ الوحدة وال يرضـ

ار. طلقوا على العقاد اسم الكاتب الج   السودان أن 
ــــــودان إلى القاهرة ل ار من الســــ ارا عنوانهوعاد الكاتب الج  تب مقاال ج

ه إلى واد الن" بير" تحدث ف ه "أمل وطني  قول ف إن يل ودول الحلفاء معا، ل
ومات  ة منعًا لتعدد الح اتحادات أمم ــتعترف  ــــ ــ عد الحرب ســ ة  المؤتمرات العالم
ـــومات التي يجر إليها تعددها واختالف  ــ ــــ ــ قعة الواحدة، وقطعا لذرائع الخصــ في ال

عتمد  ـــــ ــ ــ القائلون بهذا النظام على وحدة الجنس  أو اللغة أو الجوار منازعها، وســـــ
ما  ة، وهي ال تتوافر في حالة من الحاالت  ــتر ــــ ــــ ــ ـــــلحة المشـ ــ ــ الجغرافي أو المصــــ
قة بين مصر والسودان".. وقد جمع العقاد  تتوافر في حالة الوحدة أو الروا الوث

ــــر  ـــفة الوحدة وعناصـــ ل فلســــ ــلمات قليلة  ــ ــر والســـ ــ ما جمع مصـــ ودان في ها... 
ومتان.." ومة واحدة، ال ح   قعة واحدة" يجب أن تقوم فيها ح

قوة منظمة لها قواعد جماهيرة في  ــلمون  ــ ــــ ان أن ظهر اإلخوان المسـ و
ــالمي،  ــعب، ال في مصــــر وحدها ولكن في ســــائر أنحاء العالم اإلســ ــفوف الشــ صــ

تب ال ة وحدة النيل، ف ـــــ ذلك أن يدلي اإلخوان بدلوهم في قضـ ان ال بد  ــــيخ ف شــ
ه عن واد النيل: "حســن البنا، المرشــد العام، مقاال في مجلة اإل قول ف ال خوان 

ــها  ــ ة وأال يزاحمها غيرها في أرضــ ع حدودها الطب عترف لها  نرد هذه البالد إال 
ــلطة  ة، فحينما تطلب مصـــــر أن تتوحد مع الســـــودان وأن ترفع عنها ســـ ــ ــ ـــاسـ األســ

ا وال أن تضـــم أرضـــًا،  إنجلترا، ال ترد بذلك أن تســـتعمر قطرا، وال أن تمتلك شـــع
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ــفها الحيو الذ رطه بها النيل راطا ال انفصــــام له،  ولكنها ترد أن تحرر نصــ
ة حينما تضــم إلى  س الســودان مســتعمرة وتردها مصــر، ولكنها مصــر الجنو ول

توحد  واد النيل"..   أختها في الشمال و
تب األســـتاذ صـــالح عشـــماو   وهو من قادة اإلخوان، وعلى هذا النهج 

ه "م ــمح قاًال في نفس الجردة أعلن ف ــــ ــــودان أمة واحدة، ولن نســ ــ ــــر والســ ــ أن مصــ
ندرة أو ألسوان بهذا االنفصال االنفصال عنا إال إذا سمحنا لإلس  )1("للسودان 

مين،  مثلون أقصـــى ال عتبرهم التقدميون  ون اإلخوان المســـلمون، الذين  ذلك  و
غة وحدو ـــــ ــ ــ ــــ غ التي أعلنها  قد قدموا صـ ـــــ ــ ــ ــــ ة من الصـ ة لواد النيل أكثر تقدم

سارون المصرون والسودانيون أجمعون.   ال
ورغمًا عن هذا اإلجماع الشعبي في شطر الواد على الوحدة الشاملة 
ا  طان ـــار فقد ظلت بر ـــ ــــ ــــ سـ مين وال ال فرق بين متطرفين أو معتدلين، وال بين ال

اشـــرة، صـــورة م م  الســـودان  ة في ح ه دعائم االنفصـــال ماضـــ ، وتنشـــئ توطد ف
م الذاتي تحت شـــعار " وٕاعطاء شـــعب الســـودان الح في "  "ســـودنة الســـودانالح

  تقرر المصير"..
ـــقطت  ـــارعة فســ أحزابهم المتصــ م  ــــرون على الح وتعاقب الزعماء المصـ
ـــبب الجالء الكامل ووحدة واد  ــــ سـ ل ذلك   ، ومة أخر ومة وتولت ح هذه الح

  النيل.
ومة براســــته، وهو من أكفأ قادة  1946ففي عام  ـــا ح اشـ ــدقي  ألف صــ

ة،  ة البرطان فين وزر الخارج مصر، ودخل في مفاوضات صابرة مع المستر ب
ــر  ــ ــــ ـــاكل المعلقة بين  مصـ ــ ع المشــــ ــال إلى اتفاق يتناول جم ــ ــ صـــ ــــتطاعا أن  ــــ واسـ
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ا، ولكن البرلمان المصـــر قد رفض معاهدة صـــدقي  رطان فين، وأســـقطت  -و ب
ار الوفديين  وزارة ومة أخر براســة النقراشــي أحد  عده ح اشــا، لتأتي  صــدقي 

اشا.. مه الكبير سعد زغلول  عد وفاة زع   الذين انشقوا عن الوفد  
ا لة الســودان، فابتدع طرقة جديدةوتصــد النقراشــي  لمعالجة  شــا لمشــ

ـــيف  ــ ة.  ففي صـــ ــ ــ ًا إجالء 1947القضــــ و إلى مجلس األمن  طال ــ ــ الشــــ  تقدم 
البرطانيين عن مصــر، واالعتراف بوحدة مصــر والســودان.. وقد حشــدت مصــر 
ة في مداوالت مجلس األمن ، وخطب النقراشـــــي  اســـــ ة والســـــ فاءاتها القانون ل 
ـــرح فيها  ة شـــــ ـــــاف انات ضـــ ـــة ب ــ ــه في قاعة مجلس األمن فألقى خمســـ ــ ــ ــــا بنفســ اشــــ

ة والتارخ  ةة واالقتصادموضوع السودان ووحدته مع مصر في النواحي الجغراف
ة ة وثقاف ة، وما بينهما من روا قوم اســــ و ظلت تؤجل  . )1( والســــ ولكن الشــــ

ف. المماطلة والتسو   من جلسة إلى جلسة، وأجهضت 
ــتعمار  ــ ــــ ــ ا على االسـ ــ ــ ــــ ــ ـــاعد المد الجماهير في واد النيل، غضـ ـــــ وتصـــ
ــعب قد نفد  ــ ــي، ذلك أن الشـ ــ ومة النقراشـ البرطاني وعلى مجلس األمن، وعلى ح

بر صـــــ ة  ــ ــ ة في قضـ ــــلم ات السـ ــو ة، والتســـ اســـــ الحلول الســـــ عد يث  بره، ولم 
ة الوحدة.   قض

م،  ع األقال ان أن عمت البالد المظاهرات في جم ومة و ــــقطت ح ــ ــ ــ وســــ
ة السودان،النقراشي تحت " ومة أخر براسة مصطفى  مطارق" قض وتألفت ح

ان الوفد الم ــعب، فقد  ة لمطالب الشـ ــتجا اشـــا اسـ صـــر إلى ذلك العهد النحاس 
  قائد الشعب بال نزاع.

                                                           
ة المصرة ،األخضر ابالكت انظر: (1)   . الصادر عن وزارة الخارج
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قنت  ا، وأ ــــات مع برطان ــ ـــ ــ ــ ة أنه ال أمل في المفاوضــ ــــر ــــ ــ ــ ادة المصــ الق
لمنت أتل ا المســـتر  س وزراء برطان  قد أعلن في آخر تصـــرح يوخاصـــة أن رئ

ــــاع الســــــودان وال تراجع عن ح له في البرلمان البرطاني أنه " ال تغير في أوضــ
ان ح تقرر المصير هو الحجة التي تتذرع بها  -صيره"السودان في تقرر م و

يد االنفصال بين مصر والسودان. ا لتو   برطان
س الجليــل وحزم حزب الوفــد أمره، فــدعــا " ع الرئ ــــاحــب المقــام الرف ـــ ــــ ــ صـــ

الغ  ، وفي جو  ــا"، إلى جلســـــة خاصـــــة للبرلمان المصـــــر اشـــ ــطفى النحاس  مصـــ
ومة ال س الح ــم الشـــعب المصـــر إلغاء مالحماســـة والروعة، أعلن رئ اسـ صـــرة 

ــــه عام " ــــا بنفســـ ــ اشـ ان وقعها النحاس  ة" وهي التي  ـــرة البرطان ة المصــــ االتفاق
ه بين التهليل والتكبير، والتص1936 لمته الشهيرة.. ، وختم خطا في والهتاف، 

ــــر ف 1936لقد وقعت المعاهدة في عام " ــــر .. ومن أجل مصــ نني امن أجل مصــ
  لمعاهدة".اليوم أعلن إلغاء ا

ان إلغاء المعاهدة  ع " و ـــر معناه إلغاء جم ــ ا" التي من جانب مصـــ المزا
ـــودان  ــــ ــــر والســ ــــ ح وجدودها في مصـ ـــــ ــ ة وأصــ موجب تلك االتفاق ا  حازتها برطان

  ا غير شرعي واحتالًال غير شرعي يجب أن يزول وأن يزال.هوجود
ــانــه  ـــــا قــد أعلن في ب ــ ــ ــــ ــاشـــ لــه أن النحــاس   ولكن مــا هو أهم من ذلــك 
ذلك  ــودان " و ــاحب الجاللة الملك فاروق هو ملك مصــــر والســ اســــي أن صــ ــ الســ
ا  م الوحدة بنفســه.. رضــيت برطان ق أخذ الشــعب في واد النيل على نفســه ان 

  أو لم ترض.
ــيف  ــــ ـــــ ــيف  1951وامتأل العام التالي من صــ ــــ ــــ األحداث  1953إلى صـــ

ات، وجاءت ثورة  ي مصر، وانتهت يوليو، وانتهى  العهد الملكي ف 23واالضطرا
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ــــرة، لينتهي عهد  ادة الثورة المصــ معه األحزاب، وانتقل زمام األمر إلى مجلس ق
ة الوحدة في الشطر  بدأ عهد .. وال بد لنا قبل أن نرصد مسيرته أن نرصد حر و
ة في  عد هذه اللمحة الموجزة عن الحر ــودان،  ــ ــــ الثاني من واد النيل.. في الســــ

  مصر.
ي، ألول وهلة وقد  استعرضنا التحرك المصر وقد يخيل للمواطن العر 

ة  ان في عزلة من هذه الحر ــــودان  ـــعبي أن الســـ ــ اد والشــ ــعيدين الق ــ ــ على الصـ
اتها. ا في تفاعالتها وتحر ون مشار واكبها، سامعا ومتفرجا، دون ان    يراقبها و
ان  ة  ة الوحدو ــودان.. إذا ظننا أن دوره في الحر ـــ ــــ ــــ ذلك ظلم فادح للسـ

ــر دور التا ـــر.. هو ملك مصــ ح ملك مصـ صــــ ـــع، ينتظر أن  ـــامع الخاضـ ع، السـ
فى هللا المؤمنين النضال وال   ال..قتوالسودان، و

ـة متـأججـة في   ـة الوحـدو ـانـت الحر س من ذلـك تمـامـا، لقـد  على الع
انت تمر  ة التي  اســـــ ـــر، ومع اختالف الظروف الســـــ الســـــودان تأججها في مصــ

ـــــر " انت مصــ ــــودان "ع" بنتتمتالقطرن، فقد  ان الســـ ـــتقالل، و ــ ــــف اســ يتمتع" صـــ
امل االحتالل..   االحتالل .. 

ش في ضمير الجماهير، وفي   انت وحدة واد النيل في السودان تع و
ادات  رة،رغمًا عن أن "عقل الق ة والف ـــــ اســ ـــــ ومة" الحاكم العام البرطاني الســ ح

ــة لبناء  ــ ــ ائســ محاوالت  انت تقوم  ــودانفي الخرطوم  ــ ة الســــ ة وتعمل على "القوم
ــ" ــ ــــودان، ورفع مســ م الذاتي في الســ ــــاء الح ـــودان" وٕانشــ ــ ـــــودنة السـ ـــعب سـ ــ تو الشـ

ينه من " ــوداني لتم ــ ـــعارات الحلوة الســ ــير" وما إلى ذلك من الشـــ ح تقرر المصــــ
ة.. ارات العذ   والع
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ــــــيــب هــذا الجهــد البرطــاني   ــ ــ ، هو نصــــ ــان الرفض، والرفض المطل و
رون والمثق ــتميت، فقد اجتمع المف ــ ـــودان في مؤتمر عام، في المســـ ــ فون وقادة الســ

ــام  ــا1943عـــ ـــا إلى إنهـــ مؤتمر  الخرجين، فـــــدعــ ــــاني  ء، عرف  م البرطـ الح
ة  مقراط ومة  د ام ح ق ح الســودان في الحرة واالســتقالل، وناد  واالعتراف 
ة التي  ة للروا التارخ ـــتجا يدا واســــ ـــــر، تو ـــودان تكون متحدة مع مصــ ــ في الســ

ــعبي وا ــ ــ ــ ــ ـة تجمع وطني عـام تجمع بين شــــ مثــا ـان هـذا المؤتمر  د النيــل .. و
ـــودان   ــــ ـــــدور أبناء الســ ة التي تختلج في صــــ ـــــ ــ اســ ــ ــ ــــ ع النزعات السـ ه جم تالقت ف

عًا.   جم
عد ذلك  مرحلة بروز األحزابوج ة في السودان في عامي  اءت  اس الس

ــحا  1944 – 1943 ــ ــ ــــ دا واضــ ة، و وأعلنت األحزاب عن برامجها وأهدافها الوطن
ض .. أنهــ ــالنيــل األب لهــا تلتقي على وحــدة واد النيــل التقــاء النيــل األزرق  ا 

ة.. األحزاب االتحاد صح ان نسميها    حتى أنه ل
ــة  ــودان ـــــ ــــ ومــة ســـ ــام ح ــان يــدعو إلى ق ـــــقــاء،  ــــ ــ ومثال، فــإن حزب األشـــ
ون ملك  حيث   ، ين مصـــر اتحاد تحت التاج المصـــر ة ينشـــأ بينها و مقراط د

  سودان معًا.مصر هو ملك مصر وال
ر  ــــم حزب  1944وفي أكتو ــــ ــــ اســ ـــس حزب اتحاد آخر، عرف  ــــ ــــ ــ تأسـ

ــــر في إطار نظام  ــــ ــــ االتحاد مع مصــ .. وقد  "الدومنيون "االتحاديين، وقد ناد 
غة الهزلة ألنهم رأوا في نظام  ، عالقة "الدمنيون "عارض حزب األشقاء هذه الص

التاج  المتبوع، تماما مثل عالقة "الدومنيون  ع     البرطاني".. التا
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اسم حزب األحرار، وقد نص برنامجه  ثم نشأ حزب اتحاد ثالث عرف 
ونفدرالي،  ـــاس   ــ ة ولكن على أســ ـــودان اتحاد ــر والســــ ــ أن تكون العالقة بين مصـــ

ة. غة الوحدو ة، وهذه دون الص غة الفدرال   وهو دون الص
حيث ال انت من العراقة واألصــالة  ة في الســودان   ولكن النزعة الوحدو

م في وطن واحد،  ق ـــعب واحد  ــــ ــ ـــ اغة الوحدة، لشــ ــ ــ ــــ ــ ــ تقبل هذه المفارقات في صــ
ان أن اجتمعت األحزاب  ــتقبل واحد، انطالقا من ماض واحد، ف ــ ــ تطلع إلى مسـ و

اً  اســــ ــعت ميثاقا ســــ ة واحدة، فوضــ غة وحدو اعلنته على  الثالثة واتفقت على صــــ
ة تكون  مقراط ة د ــودان ومة ســـ ام ح ل قرار ينص على "ق ــــر  شـــــ متحدة مع مصـ

  ."تحت التاج المصر 
ر  ـــث  1945وفي أكتو حيـ بر على الطر  ــدة خطوة  ـــت الوحــ قطعـ

بير  ع قطاعات شـــعب الســـودان فقد عقد اجتماع وطني  حت تعبر عن جم أصـــ
ــم  ــدر عن االجتماع ميثاق  قومي مضــــ ــ ـــــودان  وصــ ع األحزاب في السـ مثلي جم

ة حرة م مقراط ة د ــودان ــ ــــ ومة ســ ــــر و يدعو إلى إقامة ح ــ ــ عقد بينها تتحدة مع مصــ
ــة  ــب هــذا االجتمــاع الوطني أهم ــ ـــ ــ ــ ــ ــا معــاهــدة تحــالف .. وقــد أكتســـ ين برطــان و
ــترك في هذا  ــ ة، قد اشـ ــال ميوله االنفصـــ ان متهما  ــة، ألن حزب األمة ، و خاصـــ
ا .  ا جماع حت وحدة واد النيل مطل ذلك أصــــــ االجتماع وواف على قراراته، و

ه ناشز وال شاذ.. س ف   ل
ــاغــة الجــديــدة، ففي  ولم  ــ ــ ـــــ ــــ قف التطور الوحــدو عنــد حــدود هــذه الصـ

ر من عـام  ـــي 1946أكتو ــ ــ ـــــ ) ال "أنشــ " دعـا إلى إقـامـة ء  حزب (وحـدو اتحـاد
ــحا يدل على  ـــه أســـــما واضـــ قين، وأعطى لنفســ ـــاملة بين القطرن الشـــــق الوحدة الشــ

  وحدة واد النيل".ي حزب "هدفه الواضح فسم
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ـــر أمر الوحدة على إعالن قتصــ ــعارات، بل تعداه إلى  ولم  األهداف والشـــ
ة، وتمثل ذلك في المظاهرات واالجتماعات،  الممارسات العامة والنشاطات الوطن

ة. ل مناس ة عند  اإلضافة إلى االتصاالت الدول   والوفود والندوات، هذا 
ة بين  ومن أطرف األحداث وأبلغها في الداللة على عم الروح الوحدو

قين أن  أحد الســودانيين المعروفين، وهو محام وصــحافي، األســتاذ الشــعبين الشــق
ــــــعار، "علي البر  ـــاحب جردة ترفع شــ ــــ ان صـ ــعب واحد، تاج ر، و ــ نيل واحد، شــــ

ر  –واحد"، رشــح نفســه  ات المصــرة عن دائرة عابدين 1944أكتو ، في االنتخا
ـــوارع  ــ ة وامتألت شــ ادرة الوطن ــــة الجماهير لهذه ال ــ ــتعلت حماسـ ــ في القاهرة.. فاشـــ

ـــوداني، وخرج طالب الجامعات ا ــ ـــح الســ ــ المرشــ ا  المظاهرات تأييدًا وترحي لقاهرة 
ة يهتفون للنائب علي بر  ــيرات قوم ــــ ــــ ــــطرت في مســـ ــــ ـــ ه، واضــ ر قبل أن يتم انتخا

م في ذلك الوقت، إلى لفت نظر  ان لها من نفوذ عظ ما  ة  ـــــفارة البرطان ـــــ ــ الســ
ـــيد علي بر  ــ ومة إلى أن الســ ــــر والح ـــجال فالقصـــ س  مســــ ــجل الناخبين ر ل ــــ ي سـ

ــر  ــ ــ حهالمصـــ ــــــ عتبر عمال غير قانوني ين، وأن ترشـــ ه  االتفاقات وانتخا ، ومخال 
ة.   المصرة البرطان

ات، فانتهى األمر وتدخل "  ـــو اغات والتســ ــ ــ ارعون في الصـ العقالء"  وال
ح نفســـه "عدول ا حقنا للدماء وتوطيدا لألمن والهدوء لمواطن الســـوداني عن ترشـــ

ـــــ ينة" وأصـ ــ ــ ه " دروالســ انا أكد ف ــــيد البرر ب مبدأ وحدة واد النيل الســ ــك  ــ التمســ
ل  ات  ـــــوداني له نفس حقوق ونفس واج ــــ ــ ــ ل سـ ن النيل منه، وأن  م الذ ال 

ــر  طرة  المندوب الســــامي البرطاني على  )1("مصــ ــ و لوال التدخل البرطاني وســ
ــــر  ــــم أبناء مصــ ضــ ــــر  ح البرلمان المصــ ـــــ ـــــر في ذلك العهد، ألصـ ــــئون مصـ شــ

                                                           
دة األهرام (1)   .26/12/1944،جر
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ضــــم أبناء القاهرة وأبناء الخرطوم والســــ ح مجلس الوزراء في القاهرة  ــ ودان، وأصــ
  على السواء..

ات النيل تحمله نســـــمات الواد  ـــوت الوحدة يتردد في جن ذا ظل صــ وه
ض  ـــمال إلى أن انغمر تحت ف ـــمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشــــ ــ من الشــ

بر رفعتها ثورة  ــــعارات  ــــ ـــــر المد  23من شـ حل  محله يوليو، وانحســــ الوحدو ل
ل من البلدين  ام النظام الجمهور في  ــــر، وق ــ ــ ــــ ـــــودان عن مصـ ــ ــ ـــال الســــ ــــ ــــ انفصــ

قين.   الشق
ة : القضاء على النظام  23لقد تصدت ثورة  يوليو ألهداف شاقة وصع

..  الرأسماليالملكي، استئصال اإلقطاع، وٕاحالل النظام االشتراكي محل النظام 
ـــتع ــــ ــــ ـــــدر وفوق ذلك وقبل ذلك، إجالء االســـ ــــ عد أن جثم على صـــــ مار البرطاني 

عين عامًا.. ة س   مصر قرا
ـــخمة وثقيلة، ولعل الثورة أرادت أن تخفف من   ــــ ــ ــ اء ضـــ انت هذه األع

ن  ة، ولم  ة متعاف اء الوحدة مع السودان ولو إلى حين، حتى تقبل عليها قو أع
ة دفعة واح ع  المطالب الوطن ا بجم ـــهل مواجهة برطان ــــ ــــ ــ رت دة، واختامن السـ

ــعار " ـــر الثورة شــــ ـــعار مصـــ ــابها أن هذا الشـــ ــودان، وفي حســــ ــير" للســــ تقرر المصــــ
ة  آجالســـيؤد عاجال أو  ومة ســـودان إلى وحدة  يختارها الســـودان عن طر ح

ون  حتمل أن  ــير  ـــعب، على حين أن تقرر المصــ ـــتقلة منبثقة من إرادة الشـ مسـ
عد أن يؤد في النها ست بر في جدار الوحدة، ال  ة إلى االنفصال تحت ثغرة 

  ظالل االستقالل.
ونوا يرون في ح "والسودانيو  تقرر المصير" خطوة على ن أنفسهم لم 

ــال، فالكثرة الكبر من  ــ الوحدةطر االنفصـــ ة تناد  ـــودان ــ .. حتى األحزاب الســ
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ســـار صـــورة عامة، يال ة   ن الذين تثور التســـاؤالت حول موقفهم من الوحدة العر
علنون أن ألن الوحدة ا انوا  ة هي الهدف عندهم، فقد  ة ال الوحدة القوم لعمال

س جردة ام درمان  ــي إلى الوحدة حتما .. وهذا رئ ــ فضــ ــــير ســــــ ح تقرر المصــ
ح  أن القول   عتقدون  ــت من الذين  ــــ ــ قول " لســـ تب  ــارته قد  ــ ــــ ســـ المعروف ب

ي  نعمل لها السـودان  في تقرر مصـيره معناه الخروج من نطاق دائرة الوحدة الت
عــا، بــل أقر  ـــى  رجم ــــ ــ ــ ــة ورضـــ أنــه خير لهــذه الوحــدة الغــامرة أن تــأتي عن طواع

ار، وال أعتقد أن في هذا الجزء  ار من أن تأتي قســـرا ومن غير رضـــى واخت واخت
غير ذلك .. قول    )1("من واد النيل من 

ـــلكت ثورة  ــــ ــــ ــ ان األمر ، فقد سـ ائنا ما  حتاج  23و اب  ــــــ ــــ ــ يوليو، ألســ
ــتقلة، ســــبيل "صــــها إلتمح تقرر المصــــير" فتم االتفاق مع الســــودان ى دراســــة مســ

ــترك،  ــ ــ ــــ م المشــــ ا على إلغاء الح عه اتفاق مع برطان ــــاس، وت ــ ــ ــــ على  هذا األســـ
ــودان في فبراير  ــ ــ ــــر على الســ ات في  1953البرطاني المصــــ .. وجرت االنتخا

ــودان في نوفمبر  ـــت 1953الســ ان الظفر حليف االتحاديين تحت زعامة األسـ اذ و
ة في أوائل  ومة سودان ، فألف أول  ح وصار السودان  1956إسماعيل األزهر

ع  ــا ة، والســـ ـــع في جامعة الدول العر ــو التاســ ح العضـــ ـــتقلة، وأصـــــ جمهورة مســ
عين في األمم المتحدة.   والس

ة   ــودان ــــ ـــرة ســ ادات مصـــــ ــــه يتطلع إلى ق ــ وانطو علم الوحدة على نفســ
ســتأنف مســيرة ا ة، وتقوم جمهورة واد النيل تحمله أمام الشــعب ل لوحدة مرة ثان

ة جمعاء.   من أجل خير الشعبين ومن أجل خير األمة العر

                                                           
  .31/5/1945 ،أم درمانجردة   (1)
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ــورة عـامـة،  ــــ ــــ صــــ ــت على أن أوجز أمـام المواطن العري  ـــ ــ ــ ـــ ــ ولقــد حرصـ
صـورة خاصـة تارخ النضـال الوحدو في واد النيل،  والمواطن في واد النيل 

ــــرد األحداث والوقائع، ولكن ل ـــمال في واد ال لمجرد ســـــ ــــ علم أبناء الجنوب والشــ
ــانــت قــائمــة منــذ فجر التــارخ، ففي عهــد  قين  ـــــق ــــ ــ النيــل، أن وحــدة القطرن الشـــ
ين والعثمانيين،  ـــيين والفاطميين واألمو ــ ــ ــ ــ اســـ ين والع الفراعنة، ثم في عهود األمو
ــــال بينهما  ــ قع االنفصــ م واحد.. ولم  قان بلدا واحدًا، تحت ح ـــق ان القطران الشـــــ

ــها في إال في  شــ فترة وجيزة في عهد االحتالل البرطاني، وفي هذه الفترة التي نع
  عهد االستقالل.

م العري  ثيرن من الجيل العري الصــــاعد، قد حجب الح ــب أن  وأحســ
عرفون أن وحدة واد النيل  ــى أنهم ال  ة، وأخشــ ــر عنهم تارخ تلك الحق المعاصــ

ــال  ــ ــ ــ ــــ ان واد النيل، وأن النضـــ ـــه انت قائمة منذ  ـــــ ــــ من أجل الوحدة قد خاضـــ
عد قافلة، وأن الحديث عن  ــهداء قافلة  قان، وســـق في ميدانه الشـ ان الشـــق الشـــع
ة على  طرح مرة ثان جب أن  س ابن هذه الساعة ولكنه وليد العصور و الوحدة ل

  ساحة النضال القومي..
ـــور التارخ إلى  ــــ ــــ ثم إن العرض الموجز لوحدة واد النيل منذ أقدم عصـ

ل من يوم االن ة في  بر على عات الطالئع الوطن ة  ــئول ـــع مســـــ ــ ضــ ــال،  فصـــــ
ــلوا إلقامة جمهورة واد النيل، بدال من جمهورة  ــ أن يناضـــ ـــــودان  ــــر والســ مصـــ

ـــودان، فقد  ــ ـــر وجمهورة الســ ان امصــــ ـــــتعمار البرطاني الذ  حد ارتحل االســ
انت تحو  ة التي  ســـــ ات الرئ قاءالعق جزئة بين الت ل دون وحدة واد النيل، فإن 

ادات  قين، تتحمل مســـئوليته الق ــعبين الشـــق شـــطر الواد هو عار في تارخ الشـ
ال البلدين. ة في  ة والصحاف رة والنقاب   الف
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م مصــر للســودان، أو الســودان لمصــر،    ســت ح إن وحدة واد النيل  ل
ه المواطنة بين أبناء الواد ــعب الواحد في الوطن الواحد، تقوم ف ـــ  إنها وحدة الشــــ

ـــلكم  في واد النيل هو  ــ ـــــاس قدرة المواطن على خدمة الوطن وأن أفضــ على أســ
م على خدمة واد النيل.   أقدر

ًا  ســـتعرض أحوال الشـــعوب في العالم، شـــع ولو أراد المواطن العري أن 
الوحدة، ومحتاجين إليها حاجة الصـــحراء إلى  ًا فإنه ال يجد شـــعبين جديرن  شـــع

ــر والســـــود ــ ـــمار الماء أكثر من مصـ ـــًا في مضــ عضــ ـــهما  عضــ مل  ان، فالبلدان 
ــاكلهما وما أكثرها، إال  ــ ــ ــــ ــبيل لحل مشــ ــ ــــ ة، وال ســــ ة واالجتماع ـــاد ــــ ــ ــ ة االقتصـ التنم

  الوحدة.
شرة، وأن السودان  الخبرات والطاقات ال ة  في أن نعلم أن مصر غن و
ة التي ال حد لها، وتوحيد هذا وذاك يجعل من واد النيل  ع مصادره الطب غني 

ة بل للعالم أجمع.   مصدر خير ورفاه ألهله ولألمة العر
ــافــة أقطــار  ــة من  ــتورد الكثير من المواد الغــذائ ــ ــــ ــــ ــة تســ إن األمــة العر

أن تطعم األمة فيلة  ــتعمار  األرض.. ووحدة الواد  ــ ــــ ــ ــ ة، وال تقع تحت اســ العر
ما هي رازحة اآلن، تحت رحمة لحوم األرجنتي" ن غذائي" لهذه الدولة أو تلك، 

الشرو الصامتة. ي المثقل    المثلجة، والقمح األمر
قاء هذا الحال تحت   ـــــودان  ـــر وفي الســـ عض في مصـــــ ـــــف ال فلســـ ولقد 

حتاج  ، والتعاون الثنائي المشترك وصوال إلى الوحدة.. وأن األمر  شعار التنسي
ة تنهانا عن  ــ ــ ة الماضــ ة.. وأن تجارب الوحدة العر ة موضــــــوع ـــة علم إلى دراســـ

ــــاتير  الوحدة ــ الوحدة في الدســ التمجيد  ارات المليئة  الفورة، وما إلى ذلك من الع
م  نفصالي وتعمي جذوره، االوالخطب والقصائد  واألناشيد، ومن ثم ممارسة الح
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ــودان... وهي  ــ ــ ـــر في السـ ــ ــــر، والمصــ ــ ـــــوداني في مصـ ــــــوأ من ذلك غرة الســ وأسـ
ـــعها الحاكم البرطاني ف ــ ـــة التي وضـ اســـ حالســــــ ــ ــ ـــــودان وأصــ ينفذها الحاكم  ي السـ

  الوطني" في القاهرة والخرطوم."
لقد ولى االستعمار البرطاني الذ فصل مصر عن السودان، والسودان 
ـــاعد في  ــ عود واد النيل إلى وحدته، وعلى الجيل الصـــ جب أن  ـــر، و ــ عن مصـــ

ون جيل  النضال من أجل الوحدة. قين أن    القطرن الشق
ما جر في الماضــــي، يجب أن ينزل ا لشــــعب إلى الميدان في القاهرة و

اة مصـــر والســـودان، فإن الوحدة  ان النيل هو ح فرض  الوحدة فإذا  والخرطوم ل
  ستجعل الشر األخضر حول النيل أكثر  اتساعا وٕانتاجًا وعمرانًا.
ــاق الوازرا ــ ــــ ــــ انت تتســـ ـــي، حين  ــــ ــــ ــ ما جر  في الماضـ عد  تو واحدة 

ـــيرة الوحد ــــ ــــ ة مســ ـــت عن مواك ــ ــ ــــ قى في األخر يوم تقاعســ س للحاكم أن ي ة.. فل
م  ق ـــي في بنائها و ــ مضـــ ة الوحدة، و حمل را ام إذا لم  م في هذه األ ــت الح ــــ دســ

  صرح الجمهورة العتيدة، جمهورة واد النيل.
مجر النيل نفســه، قد شــقت طرقها عبر   قين،  إن وحدة الشــعبين الشــق

ن أن  م قا في قلوب الجماهير، وال  ــتقرت عم ــالي التارخ واســ قتلعها واقع انفصــ
ضعة عشر عاما، وراءه قرون وقرون من الوحدة.   عمره 

ــهدت بنفســـــي عراقة الوحدة، في الخرطوم في عام  ــ ان 1967ولقد شـ ، و
المناكب، وهم ـــعب الســـــودان  ة انعقاد مؤتمر الخرطوم، فقد تدافع شــ  ذلك لمناســـــ

حون في وجه الملوك والرؤساء " ش واحد".ص   )1(شعب واحد، ج
                                                           

(1) ، مة الكبر مع الملوك والرؤســاء أحمد الشـــقير الخرطوم في الجزء  فصـــل مؤتمر ، الهز
  الثاني.
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ـــعب من أحزانه ا  ــــ ـــــ راء..ومع هذا فقد خرج الشــ عد الهزمة الن ن ذلك 
ة.   ودعا إلى الوحدة من غير تعبئة وال توع

ـة غير مرتجلــة. مظــاهرة من غير  ، عفو بر ــة  ـانـت مظــاهرة قوم لقــد 
ارات  ــ ة، وتقدم لها الالفتات والســ ومات العر لها الح ــ طراز المظاهرات التي تشــ

  زغردات..وتحشد لها الهاتفين والم
ش  انت مظاهرة الشعب تردد مشيئة الشعب.. "شعب واحد، ج أجل لقد 

  واحد".
ق قين، وال ي ــــق ــــ ــــ ل دواعي الوحدة قائمة بين القطرن الشـ عد فإن  إال  ىو

م وال ضنين..االقائد والطالئع و  عق س الشعب    نه قادم.. وانهم قادمون .. ول
  
  

اب الســـودان، إن جمهور  ا شـــ اب مصـــر، و ا شـــ م و ة واد النيل تناد
م إذ لم تلبوا النداء..   وماء النيل حرام عل

ــك ــك اللهم لب ــادة حقــا أن تقولوا لب فــإن جمهورــة واد النيــل ، وٕانهــا لع
  وأوًال جمهورة واد النيل... هي أوًال 
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  ..دـم واحـعل                       
  ةـرون نجمـوعش                           

  



  

-311-  

ــيء أمام وحدة واد النيل لذاتها وألخواتها، فإن  ــــ ــــ عض الشــــ لقد وقفنا 
ــها  ــ ــ ة نفســــ ــــطر الواد هي الروا التارخ ــ ــ ة التي تجمع بين شــ الروا التارخ
ذلك  التي تجمع بين أقطارنا في المغرب العري، وأقطارنا في المشرق العري، و

لها يجمعها إطار واف ة  ة.. واألقطار العر ه الجزرة العر ـــــ ــ د من الوحدة حي شــ
ة من المح إلى الخليج.   العر

ن  م ة المتحدة ال  ص، ألن الدولة العر التخصـــ ة، و وألن الوحدة العر
اسة التدرج  س ة وضحاها فإن األخذ   حمل و أن تقوم بين عش المراحل هو الذ 

ـــعي إلى ا ــ ، ومن على الســـ ـــاملة  في إطار (االتحادات) الكبر ــ ــ ة الشـ لوحدة العر
عها  ــر والســــودان، ثم تت ام جمهورة واد النيل بين مصــ انت دعوتنا إلى ق هنا 

ــــرق العري،  في و أو تواكبها اتحادات أخر في المغرب العري الكبير، في المشـــ
ة. ه الجزرة العر   ش

اد ه تارخ الوحدة للمغرب  والواقع أن تارخ وحدة واد النيل  ـــــ ــ ــ شـــ أن 
ا، فتونس، فالجزائر،  ــمال اإلفرقي، ابتداء بليب ــــ ــــ العري الكبير، فإن أقطار الشــــ
ــترك  ة واحدة يجمعها تارخ مشـــــ ا، وهي أرع جمهورات وملك فالمغرب، فمورتان
ة. انت ساحة واحدة تفاعلت على أرضها أحداث مشتر   منذ أقدم العصور، فقد 

قيين، وهم  والوجود العري ـــمــال اإلقرقي يرجع إلى عهــد الفين ــــ ــ ــ في الشـــ
ــواحل بالد الشــــام  ة واســــتقرت في ســ ة خرجت أصــــًال من الجزرة العر ائل عر ق
انت  ومنها نزحت إلى الشــمال اإلفرقي فأنشــأت تجارة وحضــارة، ثم أقامت دولة 
ين ــواطىء األطلنطي، وقامت بينها و ــ ـــلطانها إلى شـ ــمتها قرطاجنة امتد ســ ــ  عاصـ
. ض المتوس حر األب حرة في ال ادة ال   روما  معارك طاحنة وصراع على الس
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ــمال  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالمي للشـ ــــ ــ ــ الفتح اإلســـ ة للوجود العري،  ثم جاءت الموجة الثان
ة جيال  ة متعاق عتها موجات عر ة، وت ــالم ة اإلســـــ اإلفرقي، وقامت الدولة العر

م الع ان المغرب العري في جملتـه تحـت الح ري الواحد في عهـد عـد جيـل، و
اسيين والفاطميين إلى أواخر العثمانيين. ين، والع   الراشدين فاألمو

أســـره، وجاء عهد  م العري في الوطن العري  ذلك، فحينما تفتت الح و
مه ملوك  ح ــمال اإلفرقي  ـــ م العري واحدا في الشــ قي الح ــــغر  الت الصـــ الدو

عدهم الموحدون والم طون.العرب في األندلس، ومن    را
ـانـت تونس عنـد ـذلـك فـإن الجغرافيين العرب األوائـل، هي " و ـة" و إفرق

ـــره  ــ أســ ــمال اإلفرقي  ــ مة، يتناول الشـــ ائل العرب القد ـــوع البرر، وهم من ق ـــ موضـ
م بين الملوك واألمراء في  ــراعات على الح ــ ــ ــــ ا، والصــــ مورتان ا وانتهاء  بدءًا بليب

ع واحــد في ــان لهــا طــا ـــمــال اإلفرقي،  ــ ــ ـــــ المغرب العري الكبير، ترك آثــاره  الشــ
قة على المجتمع العري من بن   غاز شرقا إلى طنجة غرا. يالعم

ــة التي تجمع المغرب العري الكبير،  ومن هنـــا   ــتر ــــ ـــ ــ ــ ــإن الروا المشـ ف
حر  ــــاطئ المقابل من ال ـــ ــــ ــ ه أكثر مما تتوافر على الشـ ـــعو ــ ــ ــــ تتوافر في أقطاره وشـــ

، حيث قامت دول وحدو ـــــ ض المتوســ ـــا، األب ا، والبرتغال، وفرنســــ ان ـــــ ة، في إســ
قــة، والــدعوة إلى  هــا حــادة وعم ـــعو ــ ــ ــــ ــ ــا، وتلــك بالد ال تزال الفوارق بين شـ طــال وٕا

عض  أقطارها تتردد من حين إلى حين، وٕالى يومنا هذا.   االنفصال بين 
ـــام  ومع تالحم هـــذه الروا بين أقطـــار المغرب العري الكبير، فـــإن ق

و  ــ ــ ــــ ـــــ ة جمهورة واد النيل سـ ـــتقطب الدول العر ــ ــــ ــ ة الدولة القطب، تســـ مثا ن 
قيني أن الجمهورة  ا في المغرب.. و ــــومال في الجنوب .. وليب ــ ــ ــــ .. الصــ األخر

ادر لال ـــــتكون أول دولة ت ة ســ ة الليب ـــــم إليها في العر ــمام إليها، بل قد تنضــ ــ نضـــ
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ة لمصر والسود عي للحدود الغر ا هي امتداد طب سها، ذلك أن ليب ان مرحلة تأس
  معًا.

ــم  ــــ ــــ قة التي ال مراء فيها أن وحدة المغرب العري الكبير، لم تنفصــ والحق
ا ومراكش والجزائر وتونس،  ـــــي في مورتان ــ ي الفرنســ ـــتعمار األورو ــــ عد االســ إال 
عمر الوحدة فإنه يؤلف واحدا  س  ا، وعمر هذا االنفصــال إذا ق طالي في ليب واإل

ل حال فإن هذا ا جهوده الضارة،  نالستعمار، رغما عمن ألف.. والمهم على 
غير مال ستطع أن  شعوب" المغرب العري مح المجتمع العري وسماته في  "لم 

ق قيت تقاليده وثقافته   ي.. ف طه هي هي ..و دينه هو هو و   روا
ــد    ــــ ة التي تشـ ـــتعرض الروا التارخ ــ ســ ولو أن المواطن العري أراد أن 

عض لم ــــه إلى  ــــ ــــ عضـ ح في وجه  المغرب العري  ــ ــ ــــ ــ ــ صـ يتردد لحظة واحدة ان 
ـــاعـد، ومـا يالجيـل  المغر ــ ــ ــــ ـــتقالل فلمـاذا ال  ذاالصــــ ــ ــــ ــــ تنتظرون، لقـد تحق االسـ

  تتحدثون؟ 
ان المناضلون الجزائرون والتونسيون والمغارة والليبيون يتطلعون  ولقد 
تب  تحرر  ان م عد االســتقالل .. ففي القاهرة  دوما إلى وحدة المغرب العري 

عملون معا في المغ ـــمال اإلفرقي  ــ ــــلين في الشـــ ــ ع المناضــ ـــم جم ــ ضـــ رب العري 
ما بينهم  مرحلة أولى في سبيل الوحدة، وقد تعاهدوا ف ميدان النضال لالستقالل 

  إلقامة دولة المغرب العري الكبير.
ــة، وهي من أروع مفــاخر العرب  وعلى وجــه التحــديــد فــإن الثورة الجزائر

ان في التارخ العري المعا ة معًا، ففي الب ة تحررة ووحدو ــر، تعتبر حر ــ ــ ــ ــــ صــ
ــارخي األول لثورة الجزائر المؤرخ أول نوفمبر  أعلن قــادة الثورة أن  )1(1954الت

                                                           
ان الكامل للثورة الجزائرة نشرة وزارة اإلعالم والثقافة الجزائرة (1)   .الب
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ــمال اإلفرقي"، ومن ح المواطن خطوة أولى نحو " تحرر الجزائر هو ــــ وحدة الشـ
اســم المليون شــهيد الذين  العري في المشــرق والمغرب على الســواء، أن يتســاءل 

ــمال اإلفرقي.. لقد  ــ ادين الجهاد في الجزائر، ماذا جر بوحدة الشــ ــقطوا في م ســــ
تحق هــدف التحرر، فمــاذا جر للهــدف التوأم.. وحــدة المغرب العري.  ثم أن 

قي النزوع إلى الوحدة يراود  أكمله،  ــــتقالله  عد أن تم اسـ  مالآالمغرب العري، و
ــلين، ففي ــان  27 المناضــ ســ ـــترك فان 1958ن ه عقد في طنجة مؤتمر وحدو اشـ

تونس) وقادة عدد من زعماء حزب االستقالل (المغرب) وحزب الدستور الجديد (
ان مع وفد ا، و ا ومورتان ــره مراقبون عن ليب ــ ــ ــــ  جبهة التحرر الجزائرة، وحضـ

ــدر المؤتمر  ـــ ــــ ــــ احثات أصــ ة الم ومتين.. وفي نها تونس والمغرب وزراء من الح
اإلجماع ــــلطان محمد  قرارا  ــ ــ ــ يدعو إلى العمل على وحدة المغرب .. وأعلن الســــ

ـــرة "الخامس في أعقاب ال ــــ ــ ــ اشـ ــمال اإلفرقي هي من أعز مؤتمر م ــ ــ ــــ أن وحدة الشــ
ا وتونس تأييدهما  ومتا ليب قها".. وأعلنت ح أمانينا ونحن اآلن ندخل مرحلة تحق

  لمقررات المؤتمر.
ـــعي للوحدة في المغرب العري، عد ذلك توقف الســ إال من تصـــــرحات  و

قصــد منها  ات معينة، وأغلب الظن أنها غير جادة، وال  ة تصــدر في مناســ رســم
الوحدة" ومشتقاتها ف من الجماهير التي تهزها لفظة "ستدرار التصفي والهتاا اال

  لما رددها الحاكمون.
ه    ا ـــــ ــ ــ ـــ ح عبء الوحدة في المغرب العري واقعا على شـ ــــــ ــــ ــ ومن هنا أصـ

ـــه، وعلى قـــادة ـــام ال وطال ـــة.. ذلـــك أن الح ر والقو الوطن ين قـــد نفـــد قـــائمالف
اتوا  رون في الوحدة.. بل إنهم  ف عودوا  م، فلم  ــهوة الح ـــــ ــــتغوتهم شـــ ــ زتهم، واســــ



  

-315-  

عد ذلك  ــعب وطنه.. و ل شـــ أن طر الوحدة هو أن يبني  ـــهم  ـــفون تقاعســ فلســ
الها.!!   تأتي الوحدة مختالة  تجر أذ

فضح  نفسه بنفهذا "    " ة في المغرب المنط سه، وعلى الجماهير  العر
عتبر نفسه العري  ه، وعلى الجيل العري الصاعد أن   أن ترفضه وأن تثور عل

اة المغرب  ـــــل من أجلها، ذلك أن الوحدة هي التي تبني ح ــــ ــ ـــ جيل الوحدة يناضـ
عم جذور  ام إنما  ا..  ومنط الح ا واجتماع ـــاد ــــ ــــ العري في مجموعه، اقتصـــ

ًا، ومجتمعا منعزًال، ومغ م   را مهلهال.االنفصال، فهو يبني اقتصادًا إقل
ــا وتونس والجزائر    ــ ــا من ليب ـــة المغرب العري مؤلفــ ـــة جمهورـ ـــامـ إن إقـ

امه  ــتثناء ح اســـ له،  ـــعب العري في المغرب  ــك لخير الشــ ا هي بال شـــ ومورتان
التجزئة واالنفصال، وعلى الجيل العري الصاعد أن  قة المنتفعين  ووزرائهم، وط

  واألخير. يجعل من الوحدة نضاله اليومي وهدفه األول
س علينــا ان  ــــدد الكالم عن إقــامــة وحــدة  المغرب العري، ل ــــ ــ ــ وفي صــــ
قوم اتحاد مع نظام  ن أن  م يف  ة، و ـــاءل عن الموقف من المملكة المغر نتســ
ض، فإذا قامت وحدة المغرب  ــتف ــــ ــ حتاج إلى جواب مســ ملكي وال أظن أن األمر 

ا فإن معارضــ ا وتونس والجزائر ومورتان ة الحســن الثاني ســتنتهي العري من ليب
ــمام إلى االتحاد..  ــ ــ علن االنضــ ـــــ ــ ـــعب المغري سـ ــ ــ في اليوم الثاني .. ذلك أن الشـ

ــمال اإلفرق ــ ــ ــــيرتفع  علم المغرب العري على الشــــ ــ ــ ـــر، وســ ــ ــ لى إي من حدود مصـــ
ة وتنعم  شواطئ اتها القوم ة مرحلة جديدة في ح األطلنطي، وتستقبل األمة العر

ة و  الكفا ة  لة من الظلم والحرمان.الجماهير العر عد عهود طو   العدل، 
ـــة، وفي هـــذه الرقعـــة الر    ـــة من الوطن حوننتقـــل ثـــالثـــا إلى الجزرة العر

من، والمملك ــتقلة هي: جمهورتا ال ــــ ــ ة مســ ــ ــ ــــ اســ ــ ــ ـــــ انات سـ  ةالعري تقوم ثماني 
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ـــغر وهيال ــ ــــ ــ ة وخمس دول صــ ــعود ــ ــ ــ ــــ ت عري السـ : اتحاد اإلمارات، قطر، الكو
حرن، وع انات الثمانيان.. موال ان هذه الك ــــــ بلغ ســـ ـــرن مليون  و ــــ أقل من عشــ

ـــغر في العالم، ان إحد الدول الصــ ــ ــ ــمة، وهو عدد سـ ــ ــــاو عدد ابل  نسـ سـ نه 
ــــطى في ا ــ ة وســ ان وال ــ ــ ات المتحدة،ســــ أو إحد المقاطعات في دول الهند  لوال

ة.      االتحاد
ة الثما   ان في هذه الدول العر ني تضــعنا غير أن نظرة مقارنة لعدد الســ

ــورة مذهل ــــ ــ ان الدول الخمسأثال، م..  ةامام صـ ــ ــ ــــ حرن : الكون سـ ت وقطر وال
ان القاهرة.. و  وعمان واإلمارات ان الجمهورتيأيبلغ ثلث س م نن س نيتين معا ال

ان القاهرة ــ ــ ــــ املها ال يبلغ عدد سـ ة  ـــعود ــ ة الســــ ان المملكة العر ــ ــ ــــ .. بل ان سـ
ــعة  ــ ضــ ان القاهرة إال ب ــ ــ فإن القاهرة بدورها، هي  آالف، ومع هذايتجاوز عدد ســ

ـــــمة  ــ ـــ ــ ة عاصـ مة المملكة العر !! ولكن ق ـــم العالم األخر ــ ــ ــــ ـــــطى بين عواصــ ــــ ــ وســ
ك عن  انها، ناه ـــــ ــ ــ ــــ عدد سـ ة العمالقة، ال  ة تتمثل في ثروتها البترول ـــعود ــ ـــــ الســــ

زها المرموق في العالم اإلسالمي..    مر
ح في وجه المواطن العري في الجز   ة، ولماذا رة الوهذه األرقام تصـــ عر

ــــيخات، في هذه الدول الثماني، لماذا الجمهورات ــــ ــ ــ ات، واإلمارات والمشــ ، والملك
ــر ل  ــــ ــ ــ قـاع الوطن العري تصــــ ـــحـارهـا ونجودها  خقعـة من  ــ ــــ ــ ــ ـافيهـا وصـ ل ف

ة واحدة؟.   ووهادها، إنها وحدة جغراف
ــتعمارة، ومعها ظروف ــــ ـــــ انت الظروف االســـ أخر قد خلقت هذه  وٕاذا 

ــى المواطن العري انيالدول الثم في ن تقوم أ، فقد رحل االســــتعمار، فلماذا يرضــ
ا واحدا، متماثال في بيئته وتقاليده،  جزرته الواحدة ثماني م شـــع دول مســـتقلة،تح

  اإلضافة إلى حاجاته وتطلعاته.
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لة برمتها في الظروف  ــ ـــ ــــ س هنالك من حل وحدو جذر لهذه المشــ ول
ام (اتحاد الجز  ـــــرة، ولكن ق ــ ــ ة وأخواتها قطر الحاضــ ــعود ــ ــ ــ ــــم الســـ ــــ ضـــ ة)  رة العر

ــــأنه أن  ــ ــ ــ ة، من شـ ة والجنو ــــــمال ــــ من الشـ حرن واإلمارات وال ت وعمان وال والكو
نبث الحــل الوحــدو األمثـل  لــة، إلى أن تتحرك األحــداث و ـــــ ــ ـــ ــ حــل معظم المشــ

  األكمل..
ــابهـ ــــ ــــ ــ ــ ـة ذات نظم متشـ ـام اتحـاد   ةإن هـذه األقطـار الثمـان م، وق في الح

ـــير، إذا تجمع المواطنون العرب في تلك األقطار، وحزموا بينها أم ــ ــــ العســ س  ر ل
ة  عم نفعه على أبناء الجزرة العر ام هذا االتحاد .. وهو اتحاد ســــــ أمرهم على ق

مة شرقا.. ت شماًال، ومن جدة إلى رأس الخ   من عدن وصنعاء إلى الكو
ــــرن مؤلفة م ة في مطلع القرن العشــــ انت الجزرة العر ــرات لقد  ــ ــ ن عشــ

ة، فنهض عبد  اق ة  ق ة يومئذ  ة العر ــ ـــ ان للفروســــ ــــــيخات واإلمارات .. و المشـــ
ح أمير الراض، ثم أمير نجد،  فتوحاته، فأص حق طموحاته  العزز آل سعود ل

ــلطان نجد وملحقاتها، وملك الحجاز وأخيرا، وفي  ــــ ــــ ـــبتمبر  18ثم ســــ ــ ــــ ــ ، 1932ســـ
ا  ـــعود أمرًا ملك ــ ــ ــــ ـــدر الملك عبد العزز آل ســ ــ ــــ ــ اجته 2716رقمه أصــ  جاء في دي

ا في توحيد أجزاء هذه المملكة " ة الرأ العام في بالدنا وح ة نزوال على رغ العر
ذا  توحدت  ة" وه ة الســـعود ة وملحقاتها إلى اســـم  المملكة العر الحجازة النجد
حر األحمر حتى  ـــواطئ ال ــ م واحد من شـــ ة، في ح ـــــي الجزرة العر معظم أراضـــ

  .شواطئ الخليج
ة الفرد قد انتهى أمره فإن المواطنين العرب في  ــ ــ ان زمن الفروسـ وٕاذا 
طولي من طراز جديد ليبنوا اتحاد  قع على أكتافهم دور  ة وأخواتها  ـــعود ــ ـــ ــ ــ الســ

مان وعزمة. ل إ ة  بنضالهم الدؤوب ،    الجزرة العر
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ــرة تلح على المواطنين العرب وقــادتهم في تلــك  ـــــ ــــ ــ وٕان الظروف الحــاضـ
منطقــــة األقطــــار  ـــإن الخطر محــــدق  ، فـ ــــادروا إلى أداء واجبهم الوحــــدو أن ي

ــة تعــد خططهــا للوثوب على تلــك األقطــار، وأن اتحــاد  الخليج، واألطمــاع الــدول
حمي الوطن  ـــد لهذه األطماع، وأن  ع أن يتصــ ــتط ســـ ة هو الذ  الجزرة العر

تروالً  ا و ــع ــا وشــ ع هذه الدول الثماني أرضــ ـــتط ـــها عن ، منفصــــلة ، ولن تسـ عضـ
مجموعها.   عض، أن تحمي نفسها، وال الجزرة 

ض  حر األب ــواطئ ال ــ ــ ـــ ــ بدأ من شــ ــرق العري، و ــ ــــ ــ ــ عا إلى المشـ وننتقل را
ـــرقا، وفي هذه الرقعة من الوطن العري  ــــ ـــــ غرا حتى الخليج  العري شـ المتوســـ
ة وفلســطين  ة الهاشــم تقوم اآلن جمهورات لبنان وســورا والعراق والمملكة األردن

انا ال ن بذاته  ــــرق العري لم  قة أن المشـــ ــا ـــول الســـــ ــ محتلة، وقد رأينا في الفصــ
انات أو حدود.. وهو منذ  انت في داخله  ـــــتقال عن الوطن العري، وما  ــــ مســـــ

ة واحدة  ــاحة تارخ ــــ ــــ ـــور ســـ ــ ــــ ــلم وفي الحرب، في االزدهارأقدم  العصــــ ــــ ــ ــ  في الســـ
  واالنحطا ، وأخيرًا في االحتالل واالستقالل.

ــة تحــت " ة حــديثــة العهــد، بــدأتالقــائمــ وهــذه الــدول ــال ــ ــــ ــ ــ ــاتهــا" االنفصــــ ح
ـــــتقاللها في  ــ اســ ـــرنات، وظفرت  ــ ـــ ـــي والبرطاني في أوائل  العشـ ـــــ االنتداب الفرنسـ

ـــــ األرعينات ــ ــ ــعأواســـ ـــــ ــ ــ ضـ ــــرة تؤلف  ــ ــ اشــــ انت قبل ذلك م ات في الدولة  ..و وال
ــات والمحــافظــات القــائمــة في الوطن العري  م المــدير مــا تح م  ــة، تح العثمــان

  ليوم..ا
ة،  ادة الدولة العثمان ـــــ ــ ان تحت ســ ــــرق العري  ــ ــ ح أن المشـ ــح ــــ وٕانه لصـــ
ــه ينتمون إلى هــذه الوحــدة الكــاملــة فهم  ــان وحــدة متكــاملــة، والمواطنون ف ولكنــه 

عا.. عها لهم جم   أصحابها ، وجم
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ــرق العري، والدعوة للوحدة واالتحاد  ــ ــ ــ ــــ ومنذ  أن قامت التجزئة في المشــ
ا ل م حاتها في  ـــــ ــ ـــ ــ ادرة وتطرح تطل صــ ة تأخذ بزمام الم ادات العر ن، والق

ة.   مشروعات محددة للوحدة مرة، ولالتحاد مرة ثان
ــت ــ ــ ـــــة االســ ة، وأطلت معها فرصـــ ة الثان قالل وما أن انتهت الحرب العالم

ـــورة الكبر العري، حتى انطل األمير ( ــ ــــ الملك) عبد هللا يدعو إلى الوحدة الســــ
ــان  8فوجه( ســـ ـــور " خاص  ) نداء إلى1943ن ــور لعقد مؤتمر ســ ـــعب الســـ الشــ

عقده في عاصــمة بالدنا". وفي  ة.. ونرحب  حث في وحدة البالد الشــام آب  4لل
ح ملكاً  –أذاع الملك عبد هللا  1947 ـــــ ــ ان أصـــ ه لتحقي الوحدة   -و انًا دعا ف ب

ة والهالل الخصــيب .. ولكن هذه الدعوة لقيت معارضــة شــديدة  ار الشــام في الد
حة، والداعي إليها معروف في األ ة صـــح ة، فلم يروا فيها وحدة قوم وســـا العر

ة.. المعاهدة البرطان بلة  ا، ودولته م   صالته مع برطان
ة في الحجاز،  ـــعود ــــ ـــر، والسـ ــــ ة في مصـ ــرتان، العلو ــ ــ ـــدت األســ وقد تصـــــ
لمقاومة مشروعات الملك عبد هللا، وحملت صحف البلدين على هذه المشروعات 

بر في أذهان الرأ العام العري, ولم تســـتطع حمالت شـــديد ة أثارت معارضـــة 
ــدد فقد أذاعت  ــ ــــ ـــمي بهذا الصــــ ـــــ ــ ة أن تكتم موقفها الرســ ـــعود ــ ــــ ة الســـ المملكة العر
ة  ة الســعود ه: "إن المملكة العر ا جاء ف انًا رســم القاهرة ب ة  ة الســعود المفوضــ

ة للقوانين الدول ة ولميثاق هيئة األمم المتحدة تؤمن أن دعوة الملك عبد هللا، مناف
ـــورا  ــ ــــه وروحه، وأنها تعتبره افتئاتا على حقوق ســـــ ــــ ة بنصــ ولميثاق الجامعة العر
عض  عضــها ل ة  ذا تصــدت المحاور العر ".. وه ا على نظامها الجمهور وتعد

ة.  ة في النها ة هي الضح حت الوحدة العر   وأص
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ـــعه ــ ـــيب الذ وضــ ــ ــــروع الهالل الخصــ عد ذلك مشـــ ـــعيد  وجاء  ــ نور الســ
ــتر ") عل1943( عث بها إلى مسـ رة   ل مذ ــي" وزر الدول البرطاني ى شـــ سـ

ـــــ ــ ــ الكتاب األزرق، وقد نص المشــ عد  ما  توحيد روع على "في القاهرة، وعرفت  ف
عد ذلك  ة: سورا، لبنان، شرق األردن، فلسطين وان تتحد سورة  ع سورة الطب

ة تكن مفتوحة ل ة عر ــ ــ ة األخر العراق في عصــــ ــاءت." وقد إلدول العر ــ ــ ذا شــ
ة للموارنة في لبنان واليهود في  ــ ــ النســــ ــــة  ـــــاع خاصــــ ــ ـــروع على أوضـ ــــ نص  المشـ

  فلسطين.
ه مشروع الملك عبد هللا  من المعارضة  ولقي مشروع نور السعيد ما لق

سبب معارضة محور القاهرة  سبب تنافس عمان  –ال  الراض فحسب .. ولكن 
مــا بينهمــا غــداد ف ض على ى "عل و مــة" الوحــدة .. أتكون للملــك عبــد هللا الرا غن

ض على ضفاف دجلة.. راألردن، أم لألمي   عبد اإلله الرا
ــورة متمثال  ــ ــر وســ عد ذك، فأعلن االتحاد  بين مصــــ وتعاقبت األحداث 

ة المتحدة (فبراير  ام الجمهورة العر عد أســــبوعين ( 1958في ق فبراير  14)  و
ـــام1958 ـــة  ) أعلن ق ــدولـــة العر ــام الـ ـ االتحـــاد بين األردن والعراق، ثم أعلن ق

ــة 1958المتحــدة (آذار  من ــة المتحــدة والمملكــة ال ) مؤلفــة من الجمهورــة العر
ـــــورا  ـــــال بين ســـ االنفصـــ ة الكبر   ـــــاة العر ــ عد ذلك المأسـ ة .. ووقعت  ل المتو

ــان  ســ ـــر .. وأعقبها ميثاق الوحدة الثالثي  (ن ــر وســــورا ) بين  1963ومصـ مصــ
ــ ةوالعراق. ولكن هـــذه المحـــاولـــة الطموحـــ ــ ــــ ــ ــ ثير من أأزهرت ومـــا أثمرت، شـــــ ن 

س الراحل جمال عبد الناصـــر  عدها إلى حين انتقال الرئ المحاوالت التي جاءت 
  إلى جوار ره.



  

-321-  

ــرق العر  ــ ــ ام الوحدة في المشــ ا ولقد تعثر ق تا ـــتى تؤلف  ــ اب شـــ ـــــ ــ ي ألسـ
ون المواطن مفرده املين أن " ىالعري عل، ولكن المهم أن  قين   الوحدة"ثقة و

ل ما يجر وال  لم تكن المسئولة عن الفشل الذ لح بها .. فالوحدة برئة من 
ــل ــ ــ ــ ــــ ــة تقع على طــائفــة من مــتزال مقومــاتهــا ســ ــئول ــ ــــ ــ ـــ ة، اليوم وغــدًا.. ولكن المسـ

  األشخاص ومجموعة من الممارسات، يخرج أمرها عن هذا الكتاب.
ــة ، قــد زاواآلن .. اآلن ــة في العراق وقــامــت مقــامهــا الجمهور لــت الملك

غداد، يثور الســـؤال  ا وخرج من حلف  ة، وألغى العراق معاهدته مع برطان العراق
قين  ة السورة، والروا بين القطرن الشق الغامض، ولماذا ال تقوم الوحدة العراق

ـــــى.. ــــ ــــ مهمـــا اآلن ح أكثر من أن تحصـ ح زب وآخر هـــذه الروا أن البلـــدين 
عث ـــلوال ـــعار دعوة وســـ ـــعار الوحدة، ومن غير هذا الشـــ ـــاحب شـــ قا،  ا، صـــ وتطب

عث سبب وجوده ودعوة نضاله..   يزول عن حزب ال
ا وعماال ومثقفين وجنودا،  ا ــ ــ ــــ ــ ـــ ا وشـ عث في البلدين، طال ادات ال إن ق

ات  ان الجراحات، من و مدعوون إلى تجنب الجدل ـــــ ـــراعات، ونســ ـــ جل بناء أالصـ
قين والوحدة بين القطر  ـــــق ــــ ـــعب  العري في حاجة  ن الشــ ــــ عث الى إال فإن الشــــ

ؤد الرسالة. ستأنف الطر و   جديد 
ــــرق  ــــ ام جمهورة المشـ ة أمام ق وم تقوم هذه الوحدة، تنفتح اآلفاق الرح و
ون األردن  ض المتوس إلى الخليج العري.. ولن  حر األب أسره من ال العري 

ة في طر الوحدة.. وحينما ي ـــه أمام عق ــــ ــــ ش في األردن نفسـ ــعب والج ــــ ــ ــ جد الشــ
ع  ــــتط ــ ــ ــ سـ ما ال  ة.. و ــيختار األولى على الثان ــــ ــ ــ ار: الوحدة أو ال وحدة؟ فسـ الخ
ع الحســــــين أن  ــتط ــ ســ الحســــــن الثاني معارضــــــة الوحدة في المغرب العري  فلن 

  صمد أمام الوحدة في المشرق..



  

-322-  

عض اللبنانيي ة  لة .. إن في جع ون مشــ ذلك لن  عشــرات  نولبنان، 
ة لالبتعاد عن الوحدة أ وحدة، ولكنه حينما ير دولة الوحدة  النظرات الجدل

ة، ف اتها القوم طلب االنضمام اقائمة بين العراق وسورا ، وأنها قائمة بواج نه س
ـة  ـــاد ــــ ــــ ــــاكلــه االقتصــــ ـــــ ــــ ـل مشــ إليهــا، ألن الوحـدة هي المخرج الوحيــد للبنــان من 

ــــى ــــ ــ ــ ة.. وال ننســ ة والدفاع ين من  واالجتماع بيرًا من الوحدو أن في لبنان عددًا 
انت قائمة قبل الحرب القذرة التي  ل الطوائف والمذاهب .. ولو أن هذه الوحدة 

ة المروعة ..   جرت في لبنان لما وقعت هذه المأساة العر
ــارخ   ــ ــــات التـــ ش معي محفوظـــ ــــاني أن ين ــ وٕاني ألدعو المواطن اللبنـ

ق عثر على وث اسي الحديث، ل قيالس لة،وهي المعروفة ة هامة،  ت سرة مدة طو
ة " عد الحرب العالم ـــن  ــ ــ ــ ـــ س ولســ ان أوفدها الرئ رن" التي  ينج  بتقرر لجنة 

ات أهلها.. ىاألولى إلى البالد السورة لدراسة أحوالها والتعرف عل   رغ
ــارة المنـــاط المختلفـــة واالجتمـــاع  عـــد زـ وقـــدمـــت اللجنـــة إلى البالد، و

ـــامال ، يذهل  نممثلي األهلي ــ ــــ ــ ــ ـــــعت تقررا شـ ــ ــ ــــ قات والطوائف ، وضـ ل الط من 
ات هامة تتعل بلبنان ه توص قرأ ف عد خمسين عاما، أن    ،المواطن اللبناني 

انها إن البالد الســـورة (قول التقرر: " ــ ما فيها لبنان) محدودة وعدد سـ
ــحة ب ــــ ة واضــ ة واللغو ـــــ ة والجنســـ ـــاد ة واالقتصـــــ ينة ال قليل جدا، ووحدتها الجغراف

ومات مســـتقلة ضـــمن حدودها. . وتكون الوحدة الســـورة أصـــح  تحتمل إنشـــاء ح
عتقد  جب أن  .. و ــتقالل اإلدار ــــ ـــعا من االسـ ــ وأمتن إذا أعطي لبنان.. نوعا واســ
ــو في  اقي ســـورة تكون وهو عضـ ة مع  اســـ ــ ة والسـ أن عالقته االقتصـــاد لبنان 

ــــاال تاما.. ــــل عنها انفصـــ ـــل منها إذا انفصـــ ــ ــورة أفضــ ــ بالد أكثر  ســـ ثم إن لبنان 
ان  ان ضــمن ســورا المتحدة مما  لو  ون أقو وأفيد  إذا  حيون  انها مســ ســ
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ة، ولذلك  ا لها في منافعها ومصــالحها الحيو ون شــر خارجها منفردا لوحده إذ 
نر أن تكون سورة ولبنان متحدين معا لفائدتهما، وهذا رأ اللبنانيين المتنورن 

  .أنفسهم"
ة قبل خمسين عاما.. وهو اليوم أصدق وأصدق  هذا ما قالته لجنة أمر

ة  عيدا عن العقد الطائف عقله وروحه،  ــنين  ــ . ولو أن اللبناني يرقى إلى جبل صــــ
ــالوحــدة  ـــتقبــل لبنــان مرهون  ــ ـــــ ــة لرأ أن مســــ ــة والروا اإلقطــاع والنزعــات القبل

مرحلة أولى . وحدة المشرق العري  ة الشاملة، و ة من دعاة العر ح داع . وأص
ة في القرن التاسع عشر. قظة العر ان اللبنانيون من رواد ال ما    الوحدة، 

ها  ما  أدر ــلحة لبنان  ـــر، مدعو أن يدرك مصــــ ــ والجيل اللبناني المعاصـ
ـــل من أجل  ــ ــــ ــ رن، بل أكثر وأكثر، وأن يناضـ ينج و ان  ان األمر ــ ــ ــــ ــ اســ ـــــ ــ ــ الســـ

  الوحدة.
ــان تقرر لجنــة  ريوٕاذا  عض المترددين في لبنــان،  )1(ننج  قنع  ال 

ة التي تق ـــرائيل ـــاء في صـــــفإن المدافع والطائرات اإلســ اح مســ ف جنوب لبنان صـــــ
ة الواضـــحة الصـــادقة، وأن تجعل من  أن تضـــع لبنان أمام الرؤ فيلة  ام  هذه األ
ـه  ـادرة، قبـل أخ ــال من أجلهـا، آخـذا بزمـام الم ــ ــ ــ ــــ ـة للوحـدة منـاضــ ـل لبنـاني داع

اشر، ولن تنقذه فرنسا  ألردني.. فإن لبنان هو هدف العدولعراقي واالسور وا الم
ا، ولن    الدفاع العري!!ينقذه مجلس األمن الدولي، ومجلس وال أمر

ــان   ــ ـــ ــاة، للبن ـــــ ، طر الخالص، وطر الح ــــدة هي الطر ان الوحـــ
ة جمعاء..   ولألقطار العر

                                                           
رن ص  )1( نج  ت 603 – 602تقرر لجنة  لمؤلفه جورج انطونيوس  قظة العرب ابفي 

ة.  الترجمة العر
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س معنى الوحدة أن يزول لبنان، وأن يزول العرا ق، وأن تزول سورا، ول
  وأن يزول األردن وان تزول فلسطين.

وماتها  ــيتها، وتكون لها ح ـــ ــــ ــخصـ ــ ــ شــــ ــــتظل هذه األقطار متمتعة  ــــ أبدا ســ
م ـــئونها اإلقل ــ ــ ة تدبر شــ ــــاتيرها التي تختارها، و الوطن ــــ ـــب دسـ ــــ ـــــاعها ة، حســ أوضــــ

ة التي تردها لنفسها. ة واالقتصاد ة واالجتماع اس   الس
عد فهذه هي الصــور المختلف ة في الظروف الراهنة و ام الوحدة العر ة لق

ــم  ــ حســـ ة، واالقتحام وحده، اقتحام الميدان هو الذ ســـــــ ـــها األمة العر ــ شــ التي تع
عـــة حتى تبـــدأ  قى إال ميالد القـــائــد والطل .. وال ي حـــدد معـــالم الطر ـــار و االخت

عة، وال ع س على القائد أن ينتظر ميالد الطل ـــيرتها..ول ــ ــــ ــــ لى الوحدة ثورتها ومسـ
ـــيرة الوحدة، والتارخ  ــــرع في مســــ شـــ ـــرع من  شــــ عة أن تنتظر ميالد القائد، فل الطل
اد أن  عة..بل إن التارخ على موعد مع الوحدة، ون على موعد مع القائد والطل

م، يتقدمه علم  واحد، وعشرون نجمة. بها العظ  نر مو

  
  

ةا                          ..لوحدة العر

يف؟ـمن أين تب                         دأ.. و
  



  

-325-  

ــل عري،  عــاتــه على عــات  ــة واجــب عري عــام، تقع ت الوحــدة العر
ان موقعه في  ائنا ما  ه، و انت عقيدته أو مذه ا  ان مولده ونشـــأته، وأ حيثما 

التعبير  ة، "المجتمع .. و ـــالمي، فإن الوحدة العر فرض عين" يتوجب على اإلســ
ه، ال اقين." فرض ل عري أن يؤد عض سق عن ال ه  ال ة" إذا قام    فا

ه في ميدان  ع أن يؤد ــــتط ــ ــ ــ ســــ ل عري له دور  ترتب على ذلك، أن  و
ة له موقع في ســـاحة  ل قطر من األقطار العر النضـــال من أجل الوحدة.. وأن 
ة  ة هي واجب األمة العر ــرح الوحدة .. ذلك أن الوحدة العر ــ الكفاح إلقامة  صـــ

  لماضيها وتارخها، وحفاظًا على حاضرها، وذودًا عن مستقبلها. أسرها، وفاء
اب  ح، أن الوعي العري يتفاوت من قطر إلى قطر، ألس وٕانه لصح
، ال تقع على قطر دون قطر، وال  ة النضال الوحدو معروفة، غير أن مسئول
ع المواطنين  ة يتساو في أدائها جم ة جماع على شعب دون شعب.. فالمسئول

ستو  في الواجب مع المواطن على  السواء .. فالمواطن العري في الخليج 
سواء مع المواطن  ار الشام، والمواطن العري في الجزائر سواء  العري في د

  العري في السودان.
اد  ون له دور ق ع أن  ـــتط ســــ ومن أجل ذلك، فإن أ مواطن عري 

ان مؤهًال لهذا الدور، ــواء انطل من عدن، أو من  في ميدان الوحدة، إذا  ــ ــــ ــ ــ ســ
ذلك فإن أ  ــرة.. فإن العرب أمة واحدة .. و ــ ـــــ ــ ــ صـ ة أو من ال حلب، أو من م
ان لبنان أو  ـــواء  ـــال من أجل الوحدة، سـ ون قاعدة للنضـ ن أن  م قطر عري 

ت أو دولة اإلمارات،فإن دار العرب واحدة..   الكو
ـــالـــذات،  ـــة  ــرا على الوحـــدة العر ــ ــ ــــ م قـــاصــــ س هـــذا التعم ع ول فـــإن جم

ـــمول  ــــ ــ لها في هذه الظاهرة، ظاهرة الشــ ــــترك  ـــ ــ ة في العالم.. تشــ ات الوحدو الحر
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ة وق ة الوحدو ــرة على فالوحدو الذ ال يجعل الحر ــ ــ ًا على قطر بذاته، أو قاصـــ
ما.. وٕان نظرة خاط انت حزا أو تنظ ــواء  ــــ ة إلى فمجموعة معينة من الناس، ســـ

  ا الزمني، ولنبدأ ..التارخ تضع أمامنا صورة واضحة  بترتيبه
ة فرجين ات المتحدة، لعبت وال ــتقالل في الوال ة االسـ ارزا في حر ا دورا 

طـــال الوحـــدة األوائـــل،  ـــة وال أهمهـــا..ومن أ والوحـــدة، ولم تكن حينـــذاك أكبر وال
ـــنطن( ــــ ـــت1799 – 1732جورج واشــ ــــ ح أول م) ولد  في مقاطعة وســ ــ ــ ورالند وأصـــــ

ات المتحدة.. وتوماس جفر  س للوال ) 1826-1743سون                    (رئ
ات المتحدة. س الثالث للوال ح الرئ   ولد في مقاطعة جوشالند وأص

فــار ( مون بول ـــــ ــ ــ ــــ ــة برز سـ ــا الجنو ــأعظم 1830-1783وفي أمر  (
ال،  اراكاس فنزو ـــل في معارك التحرر والوحدة، ورغما عن أنه ولد في  ــــ ــ ــ مناضــ

ــا الجن ــة في أمر ــانــت، إال أنــه لم يترك معر ـــهــا حيــث  ــ ــــ ــ ــ ــد خــاضـ ــة إال وق و
فاحه ومساحة نضاله. ة وطن  ا الجنو حت أمر   وأص

ة هو  ان الذ قام ببناء الوحدة األلمان ة،  ة االتحاد وفي الدولة األلمان
ـــمارك( ســـ ــــي األلماني المعروف  اســ ا 1898-1815الســــــ ـــتشــــــار أللمان ) أول مســـ

ة ولد في شــونهوســن، وهو صــاحب الشــعار المع ا االتحاد أن مشــاكل ألمان روف 
الحديد والنار".   بجب أن تحل " 

ــان " ــة،  طــال طــال الوحــدة (وفي الوحــدة اإل -1810ــافور" من أبرز أ
ــــد في1861 ـــد ) ولـ ــ ـــال ــ ــــه جـــــار ــــان زميلـ ـ ـــــار  تورنو .. و ــ ــ ــــ ــــ من أكبر أنصــ

ـــا، 1903-1840الوحـــدة..( طـــال ــاد إلى إ ـــل، ثم عـ ــد في المهجر في البراز ) ولـ
ادة ال شترك في ق ا.ل طال ة في إ ة الوحدو   حر
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عتبر لينين ا  ـــــ ة 1924-1870( وفي روســ ــــس أعظم دولة اتحاد ــ ) مؤسـ
ـــال، وهو  النضـ اة حافلة  ــك، وقضــــى ح ــمبرســ في القرن العشــــرن، وقد ولد في ســ

ا" وقد اشتهر لينين بنضاله  الرأسماليصاحب الكتاب الشهير"  التطور  في روس
ـــتراكي، ولكن بناء االتحاد  بين ال ـــ ة هو أعظم إنجازاته االشــــ ـــوفيت ــــ جمهورات الســـ

  على اإلطالق.
عتبر جواهر الل نهرو (  ــد،  ـــس أكبر 1964-1889وفي الهن ـــــ ــــ ) مؤســ

ــ اد ..  وأشـــ ا، ولد في هللا أ ة في آســـــ عنوان دولة اتحاد اته  هر مؤلفاته ترجمة ح
ة.." س وزراء في دولة الهند االتحاد ان أول رئ   وحدة الهند" و

ـــروفي الوطن العري. ــ ــ ــــ ــاصـــ ــد النـ ــال عبـ س جمـ عتبر الرئ  . )1918-
س ألول دولة 1970 ـــر الحديث، وهو أول رئ ـــ ــــ ة في العصــــ ) قائد الوحدة العر

ـــعيد  ــ ــــ ــــ ة المتحدة .. وقد ولد في بني مر في صـ ة، الجمهورة العر ة اتحاد عر
  مصر.

ــال في  ادة مســـيرتها، والنضـ له أن الدعوة إلى الوحدة،وق تبين من هذا  و
قها ن أن يبدأ في أ قطر عري، وعلى أيد أ مواطن عري، سبيل تحق م  ،

ـــة  قوميتهم ووحـــدتهم.. ولتبـــدأ حر أو جمـــاعـــة من المواطنين العرب، المؤمنين 
ــــر لها أن تبدأ .. فالمهم أن  تبدأ، وأن ال تنتظر أن تكون  ــ ســ الوحدة من حيث يت

ة من هذا القطر أو ذاك.. وعلى يد هذا القائد،أو ذلك ال   حزب.البدا
ة في  ة الوحدة العر ــــل و األمثل أن تبدأ حر ــ ــــ له، فإن األفضـ ومع هذا 
ان القلب من الوطن  ــر تقع في م ــبب.. من ذلك أن مصــ ــر لمئة ســــبب وســ مصــ

ان الوطن ا ان مصــر يزدون على ثلث ســ لعري، بين المشــرق والمغرب .. وســ
أسره  ة ومعالمها العري  رة ومؤسساتها العلم ة في غنى .. وثرواتها الف التارخ
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ض واألحمر  حرن األب ـــواطئ ال ــتراتيجي على شـ ـــيل .. وموقعها االســ عن التفصـ
ضـــاح وٕالى جانب هذا  ســـت في حاجة إلى شـــرح وٕا س ل تصـــل بينهما قناة الســـو
وغير هــذا، فــإن فيهــا أكبر تجمع طالبي في الوطن العري.. فهــذا الجيــل الــذ 

، هو جيل الوحدة، وعلى أكتافه تقع هذه  ضـــم الجامعيين من الخليج إلى المح
.   األمانة الكبر

ات الضــخمة، ينقصــها الوعي الكامل  ان ولكن مصــر مع توافر هذه اإلم
اد في ميدان  التالي أن تعي دورها الق نقصـها  ة، و رة  الوحدة العر ف الشـامل 
ة عاشـت ما يزد على قرن  الوحدة.. والسـبب في ذلك واضـح، فإن مصـر الخديو

غرقها من  طاني ل الزمان وهي في عزلة عن العالم العري، وجاء االحتالل البر
ــف إلى ذلك أن  ــــ ـــتقالل.. أضـــ ة الجالء واالســــــ من األذنين حتى القدمين في معر
ــــرها في المقابر  صـــ ــارته العرقة الرائعة التي أ ــ ــ ــــر قد فتنته حضـ ـــــعب المصـــ الشــ

ـــارته عر اكل، وقد فاته أنه عري، وأن حضـ ــواء والمعابد واله ة، وأن فراعنته، ســ
ة أو من العراق، وهذا هو التارخ،  ا، أو من النو ــــر أو من ليب ــ ــ ــــ انوا من مصــ
ة منذ فجر  ة التي هاجرت من الجزرة العر ــالالت العر ـــــ ــــ عا من الســـ فإنهم جم

   *التارخ، وقبل التارخ.
ــــر،  س الراحل جمال عبد الناصــ ح أن ثورة يوليو التي قادها الرئ ـــح وصـــ

ـــــر في  الميدان والميثا ، وتحرك مصـ ـــــر ق الوطني الذ أقره مجلس األمة المصـ
شف لمصر عن  له قد  ح أن ذلك  ة، صح العري خالل العشرن عاما الماض
عض  ـــة، إال أن  ـــاة العر ـــاد في الح ـــة، وأكـــد دورهـــا الق تهـــا العر ذاتهـــا وهو

ار الشام والعراق مثال، ال تز  اس إلى د الق رة،  ال تتخندق من حين طالئعها الف
                                                           

  .ابراجع تفصيل ذلك في الفصول األولى من الكت *
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مة: حضــارة الفراعنة وآثا ســت ر الفراعنة.. "إلى حين في خنادقها القد والفراعنة" ل
ســاطة ان لفظة "اســما لشــعب وال ســال ا الســيد لة وال أســرة .. ب فرعون" تعني علم

تب العلم  -المختار ـــاء أن يتعلم فليرجع إلى  ــ ــلطان، ومن شــــ ـــ ــ او الحاكم، أو الســ
تعلم.   و

ة  وقد أردت من  ة الوحدة العر د أن حر هذا االستطراد العارض أن أؤ
ـــر، وذلك يخدم هدفين متكاملين،  أوًال أنه  ــــ ــ ـــــر، ومن مصـ ــــ يجب أن تبدأ في مصـ
ــــي في نفوس جماهيرها دورها  ــ ــ فشــ ة، و ة  الوحدة العر ــ ــ ــــ ــــــر في قضــ يثقف مصــــ

ة الوحدة. و  اد في حر ا الق ـــاتها ومعاهدها ان ثان ـــســـــ يخل من جامعاتها ومؤســـــ
ة إلى أرجاء الوطن الجي ــالة الوحدة العر ــ ــ ــ ـــــ حمل رســ ــاعد الذ  ــــ ـــــ ــ ل العري الصــ

أسره.   العري 
ة يجب أن تبدأ  د أن الوحدة العر له، فإننا نعود لنؤ وانطالقا من ذلك 

ة ونضـــاال.. ف ما وحر ــر، عقيدة وتنظ ، وٕاذا بدأت نواة  انهامن مصـ الدولة الكبر
ح الدولة القطب تجذب إلي ـــــ ــــائرها وٕالى الوحدة منها تصــ ة  الوحدة ســـ الدول العر

..   األخر
ر، فـإن الوحـدة  قــة اآلنفــة الـذ ـد الحق وٕان تـارخ االتحــادات في العــالم يؤ
ة هي التي  ا" فهذه المقاطعة الجرمان ـــل الدولة األم: " بروســــ فضـ ة قامت  األلمان

ة قام طال ــبيل إقامتها..  والوحدة اإل ـــ ــــلت في سـ ة وناضــ ت تزعمت الوحدة األلمان
ــادرة  ــة هي التي أخــذت بزمــام الم طــال ــا، فهــذه المقــاطعــة اإل ــــردين ـــ ــ ــ بزعــامــة ســـ
ـــة.. ودولـــة االتحـــاد  طـــال ـــالوحـــدة اإل ـــة الوحـــدة وانتهى األمر  ـــت معر ــ ـــــ ــــ وخـــاضــ
ان لنضالها وقوتها  ة" و ادة الجمهورة األم" الجمهورة الروس ق السوفيتي قامت 

ة.النصيب األوفر في تحقي اتحاد الجمهورات السو    فيت
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ـــــى األمر  ـــر..وٕاذا اقتضـ ــ ـــــر ومن مصـ مصـ وعلى هذا فإننا يجب أن نبدأ 
السالسل،  ةفعلينا أن نسوقها إلى جنة الوحدة  .. سالسل المعرفة والثقافة والتوع

مة والموعظة الحسنة.   سالسل الح
ــــــر،  ــت أن تبدأ الوحدة خارج مصــــ ــ ــــ انت الظروف قد اقتضــ غير أنه إذا 

عد، فال بدو  ـــت ـــــ ـــــر.. فالدولة أن "تعبر هذا أمر غير مســـــ ــــ ــ ة الوحدة إلى مصــ " حر
ه غير متكا ــ ــ ـــــ ان التشــ ة، وٕان  دخلت" مل، قد ولدت في المغرب، ولكنها "الفاطم

ة ذات حضارة  حت دولة زاه لها،وأص ار الشام  سطت سلطانها على د مصر و
عة.   رف

، من هم أكثر مني  اد ـــر الق ـــرار على دور مصـــ قني في اإلصـــ ــ ــ وقد ســ
ـــأوا.. فهذا الســــــيد جمال الدين األفغاني (علمًا وفهمًا، و  ـــأنا وشـــ – 1839أعظم شـــ

عد أن1897 ة، فقال  عدد  ) قد رشــح القاهرة أن تكون عاصــمة للخالفة اإلســالم
ـــــمتها ( ـــــر .."إن عاصــ ا مصــ ـــــير في وقت قرب مزا عيد االقاهرة) ال بد ان تصــ و

ان ذلك ة، بل رما  ـــرق ــــ ــ ـــــي مدينة ألعظم الممالك الشـ أنفس  أمرا مقررا في رســـــ
ــان البالد المتــاخمــة لهــا ــ ــ ــــ ــ ـــ لمــا ألم خطــب جيرانهــا من سـ أو ، وهو أملهم الفرــد 

ان رأ المناضـــل الســـور ا )1(عرض خطر.." ذلك  ــيد عبد الرحمن و لكبير السـ
ـــان يـــدعو هو والكثير من أحرار العرب إلى 1902 – 1854( الكواكبي ) فقـــد 

ــمة  للخالفة .. والخالفة في ذلك ا ــــ ــ ــ لعهد هي تعبير آخر عن جعل القاهرة عاصــ
  الوحدة.

م للواقع، ومصر ال يرشحها أحد   س هذا ثناء على مصر بل هو تقي ول
ــها وهي مؤهلة لهذا الدور التارخي ال  ـــ ــها بنفســــ ــــ ــــح نفســـ ــ اد فهي ترشـــ لدورها الق
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ــر  ــ م وشـــــــعب،  فإن اعطفا وال منا على أ قطر عري، ولكن من أجل مصـــ قل
ــها عن  ــ ع أن تعزل نفســ ـــتط ع أن مصــــــر ال تســـ ـــتط قدر ما ال تســـ ة،  أمتها العر

تنفك عن ماضيها، وتنفصم عن حاضرها، وتنبتر عن مستقبلها..وهي لو فعلت، 
انا  ة، تزدها نيجيرا ســــــ ة مســــــتحيلة،فلن تكون أكثر من دولة إفرق ــ ــ وتلك فرضــ
ـــر،  ـــي، وما هي في الحاضـــ تروًال..ولكن ماذا تعني نيجيرا في الماضـــ ــــًا و وأرضــ

مصر ومن تكون في ا ة  ة، واألمة العر األمة العر لمستقبل..؟ غير أن مصر 
ـــــوفيتي  ــــ ــ ـــتقبل دولة عظمى إلى جانب االتحاد الســ ــ ــ ــــ ع، مســ ـــتقبل رف ــ ـــ ينتظرها مســـــ
قســـــ وافر  ة، وتســـــاهم  اة لألمة العر ـــتو  الح ات المتحدة، ترفع من مســ والوال

  في مجال التقدم اإلنساني..
ة من الع ة الوحدو ـــواء انطلقت الحر ــ ــ ــ ــــ ــــر، أو من وسـ ــــ ــــ راق أو من مصــ

غيب  ــــام، أو من المغرب العري، فإنه يتعين أن ال  ــــ ار الشـ ة أو من د ـــعود ــ الســــ
ال، أن الوحدة، من حيثما انطلقت ال تبدأ من فراغ، وال تولد من العدم..  عن ال
ونون امتدادًا  عة في النضـال الوحدو إنما سـ ون لهم شـرف الطل وأن الذين سـ

ـــيلة ع ـــ ــــ ة أصـــ عض لوحدة عر ــيبت ب ــــ ــــ عض الحلقات، وأصـــ رقة.. تقطعت فيها 
ــلة تواصـــل المســـيرة  اة متواصـ ــاملة ذات ح انت في النظرة الشـ ســـات، ولكنها  الن

عض. عضهم ل اق  ة الس سلمون را   العدائين، 
ة في الوطن العري  ــتقالل ـــــ ات االســـ ـــنا تارخ الحر ــ ـــــتعرضـــــ ــ ونحن لو اســـ

مها النزوع إلى الوحدة، ـــم ــ ــ ــ ــــورة  لوجدناها تحمل في صــ ـــ صــــ ولم تبد هذه الظاهرة 
ة  ــــتقالل في "األوطانجل ــ ـــــ وهو أن االســ ســـ ـــبب  ـــ أت في وقت لســ ة لم  " العر

ومته،  اســـتقالله وتدبير شـــئونه، وٕاقامة ح ل بلد  عًا وانشـــغل  واحد، بل جاء متتا
  وصنع نشيده وعلمه.
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ة  ـــتقالل حتى تعالت الدعوة إلى الوحدة العر ــ ـــــ وما أن رفعت أعالم االســــ
رون من أجل إقامة  وخاصــة في الشــام والعراق، فانعقدت المؤتمرات وتناد المف

ــة التي عقــدت في  ـــاورات العر ــــ ــــ ــ ــة.. وفي المشـــ نــدرــة في الاالوحــدة العر ـــــ ــ ــ ــــ سـ
ة  ة، ااألرعينات إلقامة الجامعة العر قترح وفدا ســورا والعراق مشــروعات وحدو

ة  ام الجامعة العر ــت إلى ق ــ ا متعددة أفضــ ا ــ ــ ــتقالل ولكن أســ ـــاس االســــ على أســـ
بير عن الوحدة العر    )1(.ةواالنفصال، وس مهرجان خطابي 

ة في أوائل عهدها أن تحق خطوة أولى على  وقد حاولت الجامعة العر
ة الواحدة"  ونص المش ة العر روع في طر الوحدة.. فعرضت مشروعا" للجنس

ـــام هـــذه االمـــادتـــه األولى على أن  " ـــا في أح ـــل من ينتمي عتبر عر ـــة  تفـــاق
تب لها  ــــاء" ولكن هذه المحاولة لم  ــــ ة األعضـ ـــيته إلى إحد الدول العر ــ بجنســــ

مة .. في مجال الوحدة. انت هي الخطوة األولى واألخيرة واليت   النجاح، و
مــة في الوطن العري، فقــد   ــة لم تب يت ولكن الــدعوة إلى الوحــدة العر

ة  تناد بها  ــتمرت القو الوطن ــ ـــــ ــ ــ حت جزءا من برامج اسـ ــــــ ــــ ــ وتدعو إليها، وأصــ
عدها وأمامنا  ة أو  ام الجامعة العر ــئت قبل ق ــ ـــ ـــــواء التي أنشــ ة ســــ األحزاب العر

  األحزاب السورة، أوًال..
الحزب الوطني" أن العرب في أنحــاء وطنهم أمــة فقــد جــاء في برنــامج "

ــــاس..  ــة الحزب تقوم على هذا األســـ ــ اســـ ــ ــ ــورون جزء منها، وســـ ــ وان واحدة، والســـ
ة  ة واالجتماع ة والثقاف ـــاد ة واالقتصـــ اســــــ ــ ــ ين الروا الســ عمل على تم الحزب 
ة على الوجه  ـــــال لتحقي غايته القوم ة بين أجزاء الوطن العري توصـــ ـــــرع والتشـــ

ح".   الصح
                                                           

)1( ،   .حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء أنظر، أحمد الشقير
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" في برنامجه أن "حز وأعلن " ارهم ب الشعب السور العرب في مختلف د
ه عنا ان واحد تتوافر ف ة أمة واحدة ذات  ــاملة من روح ــ ــــ ــــ ــــر الوحدة الشـــ ـــــ ــــ صـ

ة وٕالى ان تتحق الوحدة المنشــودة ير الحزب أن  ة واجتماع ة واقتصــاد اســ وســ
الطرقتين التاليتين:   -سعى إليها 

ة.   أوًال: إقامة اتحاد فدرالي بين سورا واألقطار العر
ة والدفاع،  ــة الخارج ــ اسـ ـــيلة لتوحيد الســـــ ة وســ ًا: اتخاذ الجامعة العر ثان

ة".و  م، وٕالغاء جوازات السفر بين البالد العر   التشرع والنقد ومناهج التعل
ة  ــتراكي": أن تعمل التعاون ـــ ــ ــ ــــ ـــــمن برنامج " الحزب التعاوني االشـ ــــ ــــ وتضـ
مجالس  ة الممثلة  ـــم الدول المحل ــ ــ ضــــ ة على إقامة اتحاد بين العرب  ــتراك ـــ ــــ االشــ

ة ترأس ومات شعب ة وح اب ة". هن ومة اتحاد   ح
ة "في الموجاء  ــ ــ ــــاســ ة اد األســ عث العري" وحدة األمة العر لحزب ال

ا دولة واحدة وأن  عي في أن تح وحرتها.. أن العرب أمة  واحدة لها حقها الطب
ة ال  ــاد ة واقتصــ اســــ ــ ه مقدراتها.. وٕان الوطن العري وحدة ســ تكون حرة في توج

عــث ــة،  وٕان حزب ال ــة ثقــاف ــة وحــدة روح العري حزب  تتجزأ.. وٕان األمــة العر
اســـة  ــ عالج السـ ة وهو ال  عري شـــامل تؤســـس له فروع في ســـائر األقطار العر

ا.." القطرة إال من وجهة ة  العل ــــلحة العر ــ ــــ ومع الزمن لم يب إال نظر المصــــ
عث يناضل من أجل الوحدة..   حزب ال

ــتراكي؟ في برنامجه..أن " العرب أمة واحدة، وأعلن " الحزب العري االشـــ
  ن يؤلفوا دولة واحدة في وطن عري واحد..".وعليهم أ

ة فقد أعلنت أهدافا  ــأن األحزاب الســـورة، أما األحزاب العراق ان ذلك شـ
ة مماثلة في  ..فقد تضـــــمن  برنامج "قوم ارات أخر ـــتقالل العراقي" ع حزب االســ
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ن نظام اتحاد بين  ة وجعلها عامال في تكو ة الجامعة العر .. العمل على تقو
ة..البال ــتراكي: " د العر ــــ م العالقات وأعلن "حزب األمة االشـــ ادرة  إلى"..تنظ الم

عا  ــملها جم شـ ــي ..  اسـ ــ ــاس اتحاد سـ ة األخر على أسـ بين العراق والدول العر
ر الحزب أن  ه، و الدول التي ترغب في االنتظام ف على أن يبدأ هذا االتحاد 

ة يجب أن تكون وسيلة لتحق   ي هذا القصد.."جامعة الدول العر
ة، ولكنها   ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ــ ة على األحزاب الســ ـــر الدعوة للوحدة العر ــــ ولم تقتصــ

ـــينات  ـــهدت الخمســ ة في الوطن العري، وشــ ـــائر القو القوم تجاوزت ذلك إلى ســ
ر  ــــل نــــداء.. وال أزال أذ علو على  ــا  ــــان نــــداء الوحــــدة فيهــ ــــة  مؤتمرات عر

ادلة التي  اء والمهندســين والصــ انت تعقد دورا في القاهرة، أثناء مؤتمرات األط
غمر الحديث عن  ة  ان الحديث عن الوحدة العر ة، و عملي في الجامعة العر

  أ موضوع آخر..
ـــوع الوحدة جماعتان: مؤتمر الخرجين  ــ ــ ــ ادرة في موضـــ وقد أخذ زمام الم

، ومؤتمر المحامين العرب الذ انعقد 1955-1954العرب الذ انعقد في عام 
ة  ،1956في  ة من ناح ة الوحدة العر ـــــ ــ حث قضــ ــص " المؤتمران في  ــ ــ وتخصـــ

ون  ــع مشــــروع متكامل إلقامة " اتحاد فدرالي  حاثهما إلى وضــ ة، وانتهت أ عمل
ة متحررة.."   مفتوحًا لكل دولة عر

ان من نتائجها أن قامت"  ة العارمة و ــعب ــ ــ ــــ وقد أثمرت هذه الموجة الشــــ
ما برز م ة بدافع اتحادات" في الوطن العري،  ــاتير العر ــ ــ ــــ عنى الوحدة في الدسـ

مان، أو تزلفا إلى الجماهير.   اإل
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ة  ــ ــ حت مادة أســـــاسـ ة قد بلغت من القوة أن أصـــــ والمهم أن الوحدة العر
قى مادة الوحدة  ـــاتير من حين إلى حين ، وت ة.. تتغير الدســــ ـــاتير العر ــ في الدســ

ام االنفصاليون. طلون والح ره الم ة شامخة، ولو    راس
ة  ) اعلنت المادة 1971تمبر سب 11( ففي دستور جمهورة مصر العر

عمل على تحقي وحدتها األلى " ة  ـــر جزء من األمة العر ــ ــ ــعب  المصــ ــ ــ أن الشـــ
  ."الشاملة

ــورة في المادة األولى أن " القطر  ــ ة الســـ ـــتور الجمهورة العر وقرر دســــ
العري الســور  العري الســور جزء من الوطن العري.. وان الشــعب في القطر
ناضل لتحقي وحدتها الشاملة.." عمل و ة    جزء من األمة العر

ة "و   انتماء الشـــعب التونســـي إلى األســـرة أعلن دســـتور الجمهورة التونســـ
ــة جزء من المغرب الكبير تعمــل لوحـدتـه في  ـــــ ــ ـــ ــ ــة . وأن الجمهورـة التونســ العر

ة   ".نطاق المصلحة المشتر
ــتور المملكة المغر  ــ ــ ــت المادة األولى 1970م ة ( لعاأما دســ ــ ــ ) فقد نصــ

ة هي " ة جزء من المغرب الكبير" ، وأنها "أن المملكة المغر ـــفتها دولة إفرق ــ صـ
ة  ـــــيئًا عن األمة العر ر شـ ة".. ولم تذ فإن من بين أهدافها تحقي الوحدة اإلفرق

عيد.. ة ..من قرب أو    أو الوحدة العر
ـــة ـــام وفي اتحـــاد الجمهورـــات العر ـــة من األح ـــت المـــادة الثـــان ــ ــ ـــ ــ ــ ،نصـــ

ة ( ة التحاد الجمهورات العر ا  –) 1971ابرل  17األساس مصر وسورا وليب
ة هو العمل على تحقي الوحدة أن " – ام اتحاد الجمهورات العر الهدف من ق

ة الشاملة".   العر
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ــتور العراقي المؤقت في مادته األولى على ان "العراق   ــ ــ ــــ وقد نص الدســــ
ة جمه ــــاســــــي تحقي الدولة العر ادة، هدفه األســ ــ ــ ة ذات ســ ـــعب ة شـــ مقراط ورة د

  .الواحدة وٕاقامة النظام االشتراكي"
انت النصــــوص الدســــتورة  ائنا ما  ة، أو القرارات  شــــأنو الوحدة العر

ـــينات، أو برامج األحزاب  ــ ــ ــ الخمســ ــ ة منذ أواســـــ ـــدرتها المؤتمرات العر ــ ــ التي أصــ
ة التي التزمت به قة الثابتة التي يجب أن ال تغيب عن األذهان العر ا فإن الحق

ــت أن الوحدة ســ ـــاال، ل ما ونضـ ة،عقيدة وتنظ ة..وال  العر ة على األمة العر غر
مة قدم  ـــول األولى قد ــــ ما رأينا في الفصـــ ة ،فإنها،  اتها القوم ـــتوردة على ح ــــ مســـ

ــة، ـــيرتهــا التــارخ ــ ــــ ــــ ــانــت نظــامــا دائمــا لمسـ ــة، وأنهــا  قبــل أن تقوم  األمــة العر
قرون وقرون!! ا  ا وأمر   االتحادات في أورو

ولذلك، فإن العمل من أجل الوحدة ال يبدأ من فراغ وال من عدم .. إنه 
ة من فترات  من  ة قوم ة حر .. وال تخلو أ اســتئناف واســتمرار للنضــال الوحدو

اإلعدام ـــــي على الوحدة  ــــ قضـ ،أو  الفتور، ومراحل من االنتكاس،  ولكن ذلك ال 
التأجيل ولو إلى حين.   حتى 

ــــم خاص أو ظروف  ــ ــ ــ حتاج إلى موســــ ثم إن العمل من أجل الوحدة، ال 
ان وفي  ل م ل ظرف وفي  ــال من أجل الوحدة، واجب في  ــــ ــــ ــ معينة، إن النضــ
اال  ــم، واألمة أكثر قبوال لها وٕاق ــــ ــــ ل موســـ ل زمان .. إن بذور الوحدة تزرع في 

ــد عليها حينما تواجه المخاطر والتحد ات، وتخوض غمرة الشــــدائد والمعاناة، وأشــ
  ما تكون عزما عليها حين تكون في خضم الهزائم..
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ـــــال من أجل الوحدة،من هذا الزمن الذ  ــــ ــ ــ وأ زمن أكثر مالءمة للنضــ
أكمله، وامتد عدوانها  ه إسرائيل على أرضنا، واحتلت التراب الفلسطيني  قامت ف

ة  من شرم الشيخ إلى جب   ل الشيخ..على األرض العر
ــــال من أجل الوحدة من هذا الزمن،  ــــ ــ ـــ بل وأ زمن أكثر مالءمة للنضــ
وأمامنا حصـــيلة فاشـــلة لتجرة التضـــامن العري في حرب رمضـــان، حرب الســـتة 
ه  ما  ال يرقى إل ة تثبت  اســـــ ــ ــ رة والسـ ة العســـــ ل وقائعها اليوم ــر يومًا..  ــ عشـ

ــامن العري غال ــك أنه ال بديل عن الوحدة، وأن التضــ ـــفاف، تهب الشــ ف براق شـ
ه الراح، فيتناثر أدراج الراح..   عل

طولة  ة، و ـــالة األمة العر ــ ــــ ــ ــ ســ ـــفت هذه الحرب المجيدة عن  ــ ــ ــ ــــ لقد تكشـ
ـــامن  ــ ــ ــ ــــ عد المئة أن التضــ جنودها، ولكن أعظم إنجازاتها أنها أكدت للمرة المئة 
بوت، وأن الوحدة هي األدوم واألقو  ــيج العن ع أمام نسـ ة تر م العري أســـطورة واه

  واألسلم ولو بين دولتين اثنتين..
ين أيــدينــا وقــائع دامغــة تتمثــل في األخطــاء الفــادحــة التي جــاءت في  و
ــــجل  ــــ نا أن تقع في ظل دولة الوحدة، وســـ ن مم ـــامن العري، ولم  ــــ نف التضــــ

ل يوم اآلثار الخطرة لتلك األخطاء.الاألخطاء     يزال يدون 
ة في ســـا ، بدأت المعر ر عة واحدة من يوم واحد، فعلى الصـــعيد العســـ

ـــاعة واحدة من يوم واحد على الجبهتين  ــ ــ ــ ـــــ قع في سـ ولكن وقف إطالق النار لم 
ــــرة، ولو وقعت هذه المعر ـــورة والمصــــ ــ ة المتحدة الســـ -ة في ظل الدولة العر

اين  في وقف إطالق النار. -ومصرسورا  قع هذا الت   لكان من المستحيل أن 
ذلك، فإ  ، ر رة وعلى الصعيد العس ة الفصل بين القوات العس ن اتفاق

ة  تمت في الجبهة المصــرة، واســتمرت حرب االســتنزاف في الجبهة الســورة قرا
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ان من  ـــورة.. و ــ ــــ ــــل بين القوات في الجبهة السـ ــ ــ ة للفصــ اتفاق ـــهرن، انتهت  ـــ ــ شــ
قع هذا " النشاز" في ظل دولة واحدة..   المستحيل أن 

اســـــي، ــ ــ ــعيد السـ ــ ان يختلي فإن وزر ال أما على الصـ ة  ة األمر خارج
ة  م ه اإلقل ل في مطال خاطبهم واحدا واحدا،  ــمهم، و ــ ام العرب في عواصـــ الح

داعب  ــتحيل أن ينفرد بهم و ــ ــ ــ ان من المسـ ة .. و ـــاد ـــــ ه االقتصـ ــــــاع ــ هم آمالومصـ
راود مخاوفهم في ظل دولة والوحدة.   و

ات المتحدة، فإن الدولة األخر و   ـــرا على الوال ـــ ــ ــ ــ س هذا قاصــ على ول
ة متعددة، تتجلى في  ـــم عر ــ انت تتعامل مع عواصــ ــــوفيتي،  ــها االتحاد الســـ ــ رأســـ
ان العالم الدولي  اســات متناقضــة .. على حين، وهذه مقارنة محزنة،  مواقفها ســ

اسة واحدة!!   يتعامل مع إسرائيل: "دولة" واحدة تتحرك في إطار س
ـــو   ــ ــ ــ صــــ ــان  ــــ ــــ ــ عد حرب رمضـ م العري، ومن  ل ذلك، فإن الح رة ومع 

خاصــة، قد أطل لتصــرحاته العنان معلنا أن التضــامن العري في أروع صــوره، 
ــحف واإلذاعة  ــ ـــــخر الصــــ ســـ ــي، وراح  ــ ــ ن له مثيل في الماضــ ـــة وأنه  لم  ــ ــ خاصـ
ما  ــامن العري العجائب، تمامًا  ع عن التضـــ ــلطته، لتذ لها تحت ســـ والتلفزون، 

أنه صانع المعجزا ة  ة األمر   ت!!أعلنت عن وزر الخارج
ـــامن  ــــ ــ ــ التضــــ التمجيد  تف  م العري، لم  له، أن الح ى من ذلك  وأن

ـــالوحـــدة.. و  ـــة للتنـــديـــد  ـــــل أجهزتـــه اإلعالم ــ ــ ــــ تعـــاقبـــت العري الهفهـــاف، بـــل سـ
أن "الوحدة" " ادة وال الوحدة التصـــــرحات  ـــتورة وال وحدة الق ــت  الوحدة الدســ ســـ ل

ذا القو  ــراعات"، وه ــ ــــ ــ ــ م العري التي تثير الخالفات والمحاور والصــ ا قاذورات الح
فترون وأقدس مما يرجفون.   على أعتاب الوحدة، وشهد هللا أن الوحدة أطهر مما 
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أن العمل  قينا  وقد قصدت من هذا االستطراد أن يزداد المواطن العري 
ـــــ ــ ـــرورة من أ وقت مضــ ــــ ح اآلن أكثر ضــ ــ ــ ة أصـــــ ، إن ىمن أجل  الوحدة العر

ــة ف فرض على الطالئع القوم ــة الواجــب  ي الوطن العري أن يتجمعوا تحــت را
ة ...  ة الوحدة العر ــال في إطار  حر بدأوا النضــــ ــــفوفهم، و نظموا صــ الوحدة، و
ثيرون الــذين يتوقون  ثيرون .. و ــة في الوطن العري  ــالوحــدة العر والمؤمنون 
ــيبهم من الواجــب في حمــل أمــانتهــا مــا  ـــ ــــ ــــ ؤدوا  نصـ ــة، و لالنتظــام في هــذه الحر

  إلى ذلك سبيال.استطاعوا 
ــاره   ــــ ــ ـــ افة أقطاره وأمصــ وهؤالء الكثيرون، موجودون في الوطن العري 

ل واحد منهم في من ـــنعه أو مزرعته أو معهده  زو ه أو متجره أو مصــ ت له أو م
ـــاعة التجمع .. إلى لحظة  ــــ ــــ ــ تطلع إلى ســ ـــميره، و ــ ــــ ــ ــ ة في ضـ ش الوحدة العر تع

ة واالنطالق.   الحر
ة الوحد ما رأينا في اوال مراء في أن حر ة، مرت ة،  ـــواب التارخ ـــ ــــ لســــ

ظهور ة لم " ة الوحدة.. ولكن الوحدات التارخ ة لقضــــ روز الدولة الراع " القائد و
ة الوحدة تلتقي مع القائد  انت حر ة ..  تكن دائمًا من صــــنع القائد والدولة الراع

ا ا  طال قة لهما.. ففي إ ــا ــ ــ ــــ انت على الدوام ســــ ة، و افور" هو ن "والدولة الراع
انت قائمة ..  ة الوحدة  ة، ولكن حر ا هي الدولة الراع ـــردين ــ ــــ ــ ــ القائد ومملكة سـ

ــمارك هو القائد ســ ان  ا فقد  ذلك في ألمان ا و روســــ ة ولكن "و " هي الدولة الراع
انت قائمة.. ة  ة الوحدة األلمان   حر

ة، فه  ــــــاعتنا هذه، القائد وال الدولة الراع ــ ــ نا ال نجد في ســ ل تنتظر وٕاذا 
ة" لتزف إليهم  ة في الوطن العري، ان تأتي إليهم " القابلة القانون الطالئع القوم

ة". روز الدولة الراع   شر ميالد القائد، و
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ـــاألح ـــا، إن الوطن العري حـــافـــل  ــذا ال يجوز إطالق رن، هـ رار، والمف
غازل الوحدة في بيته، وهووالقوميين، و ال ل واحد منهم  قى  يتمنى  صــــح أن ي

الها. ه تنهاد في خلخالها تجر أذ   أن تدخل عل
ال  فاح .. وطرقها مملوء  ــال و ــــ ــــ ـــــإن الوحدة نضـ ــ ــ ائع اعصــ ب، وهذه ط

ـــهي والتمني، بل  ــــ ــ التشـ ا، ال تنال  ــــائص المطالب العل ــ ــ األهداف العظمى، وخصــ
  العرق والدموع والدماء..

، بإيجـاز، أن يلتقي، نفر من القوميين العرب األحر   ـأة والرأ ار على ه
ــر مشـــــروع  ة، ثم ينشـــ ة الوحدة العر ـــاء حر ـــع ميثاق إلنشــ لجنة تحضـــــيرة لوضــ
ة  حر ة  ــحف لتهيئة الرأ العام العري، ولر الجماهير العر ــ الميثاق في الصــــ

  الوحدة..
ة  ة أن تقوم اللجنة التحضـــيرة بزارة العواصـــم العر وتكون الخطوة الثان

ة.وعرض مشروع الميثاق على الجه ة والشعب   ات الرسم
ــم  ــ ــــ ــ ــ والخطوة الثـــالثـــة، الـــدعوة إلى مؤتمر قومي عـــام في إحـــد العواصــ
ـــاتها  ـــــ ــســ ـــــ ار مؤســـ ة،  وٕاقرار ميثاقها ،واخت ة الوحدة العر س حر ــ ــ ــــ ة، لتأســ العر

  الدائمة.
ة في بدايتها، ة الوحدة العر ــت في حاجة إلى الكثرة إن حر ســ ، ال في ل

ــــــيرة وال في مؤتمره ة لجنتها التحضـــ ا العام.. إن القلة المختارة المؤمنة هي البدا
حة.. واالتصال  ة.الصح ما، إنما هو مرحلة تال ة وتنظ   الجماهير، توع

ة دولة  ـــرها أن تلقى الدعم والعون من أ ــ ــ ـــ ــ ســ ة الوحدة،  ذلك فإن حر و
ة أو  ع ون العون أو الدعم سبيًال لالحتواء أو الت ة مؤهلة للوحدة، دون أن  عر
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ـــي قدالســـ ةر في طر المحاور.. و ة من "قوم ون قادة  هذه الحر ر ر ما  " الف
ة والقدرة. تهم االحترام والمها ضمنوا لحر عون أن  ستط   والتخط والسلوك، 

ة   .. إن حر ة الطر ة والمؤتمر القومي همـا بدا ــــــير ــ ــ واللجنـة التحضــــ
ــتمر ال يهدأ .. إ ة عمل يومي دائم، ونضــــال مســ ن المؤتمر  ينفض الوحدة العر

وال ينعقد إال في دوراته، ولكن مؤســســاته الدائمة متفرغة للعمل المتواصــل .. فإن 
ــعيد العري وعلى  ة على الصــــ ة الوحدة العر ثيرة تنتظر حر ــخمة  و أعماًال ضــــ

ذلك.   الصعيد الدولي 
تب  ة من واجبها أن  ة الوحدة العر ـــتر حر ــ ــ ة، ســـــ ة العلم وفي الناح

ة التارخ الع ـــــارة والقوم ــ ــ ــــ طًا، مبرزًا الجوانب الحضـ ـــــ ـــــ ــ ســ ا و ري من جديد علم
ة.   والوحدو

ة   قض ة، ال بد من وضع الخط لتثقيف الجماهير   ف ة التثق ومن الناح
له. ة وفوائدها على صعيد الوطن العري    الوحدة العر

أن تؤد  ة  ة الوحدة مطال اب، فإن حر ـــــ ــ ــ ـــعيد الطالب والشــــ ـــــ على صـــــ
ـــل دورها الكبي ون الجيل المناضــــ ما وٕاعدادا ل فا وتنظ ـــــتقبل تثق ر مع  جيل المســ

  إلقامة الوحدة..
ة الوحدة   ح حر ــ ــ ـــتصــ ــابرة ســـ المثابرة والمصــــ ار، و ـــخم ج ــ هذا عمل ضـ

قينًا  ة.. و ع أن تفرض الوحدة العر ـــتط ــــ ــــ بر في الوطن العري تسـ ة قوة  العر
ة، ومن ــتجد في طرقها القائد والدولة الراع ــــ ــ ــ ثم تظهر دولة الوحدة إلى  إنها ســــ

ـــاقطة بين يديها،  ة بها، أو ســـ ، منجذ ة األخر ـــم إليها الدول العر الوجود، وتضـــ
  أو طامعة في رضاها، أو متوسلة حماها..
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ــادق الذ  ـــــ ال الصـــ ال.. إنه الخ ــارحًا في بيداء الخ ـــــ اًال  ســـ س هذا خ ل
اب ل مصنوع على وجه األرض، وأنا أشتهي أن أعود إلى الش  ي، ألعطصنع 

ة، أنني  ــــة اليوم ــــ ــ الممارسـ ، وألثبت  ل عمر  ، ة أكبر قدر من جهد هذه الحر
ــة  ـــنع الكثير والكثير في جعــل حر ــ ــ ـــــ ــة قــادرون أن نصــ والعــاملين في هــذه الحر
ة حتى من غير  ة قادرة.. قادرة أن تفرض الوحدة العر ـــعب ــ ــ ة قوة شــــ الوحدة العر

رة.   القوة العس
تســـاءل المواطن العري   ة أن تفرض و ع هذه  القوة الشـــعب يف تســـتط
  الوحدة..؟

ة عقيدة راســخة في  ة.. إن الوحدة العر والجواب نلتمســه في األمة العر
ـــة تنتظر المحرك والتحرـــك، إنهـــا قوة هـــائلـــة في وجـــدان  ــمير األمـــة العر ــ ــــ ــ ــ ضــ
ــك، ولكنهــا حين تتحرك  الجمــاهير..ولكن هــذه القوة راقــدة تنتظر المحرك والتحر

ام العارمة التي تمت فيها الوحدة  ندرك الذاكرة إلى األ أثرها  وخطرها.. ولنعد 
ا ـــــ ــ ـــورا (شــ ــ ـــــر وســــ ــ امها، 1958 بين مصــ ة أحلى أ ــت األمة العر ــ ــ ) فقد عاشـــ

انت القاهرة ودمشــ وحواضــر العرب األخر  ، و بر اليها في فرحة  وقضــت ل
شائر  ادل ال حت قاب قوسين أو اتت   أدنى..ن الوحدة الكبر قد أص

ــــال ( أيلول   ــ ـــ ة االنفصــ اب 1961ووقعت ن ة ث ــت األمة العر ــ ــ ــ ســـ ) فل
هجة،  شرًا و ا وأسى، ثم عادت وترنحت أعطافها  الحداد، واهتزت جوانحها غض

سان قصير، حين عقد االتفاق الثالثي (ولو إلىأجل  غداد ودمش 1961ن ) بين 
.   والقاهرة إلقامة دولة الوحدة الكبر

ة في خرف وقام اتحاد ال اهتًا 1971جمهورات العر ان  .. ومع أنه 
لوم..  توم، وأمل م فرح م ه  ة تطلعت إل   منذ مولده، إال أن األمة العر
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ـــا وتونس ( ـ ـــاق بين ليب ـــة 1974وأخيرًا تم االتفـ ــامــــة الجمهورـ ) على إقــ
ـــرور في البلدين، وعمرت المظاهرات  ــــاعر الســـ ة، فانطلقت مشــ ـــالم ــ ة اإلسـ العر

ت األعالم يومًا  عد وأد المولود، وطو الوجوم في اليوم الثاني  ــــاب  ــــ ــ واحدًا، لتصـ
  والبنود.

يف هبت الجماهير في الوطن العري   ام حادثًا حادثا،  ر تلك األ فلنذ
ة  ــعب هجتها.. هذه المظاهر الشــ ـــتها و مندفعة بوعيها الفطر لإلعراب عن حماسـ

ة حين تتحرك  ـــاعر األمة العر ة"قوتتنبئ عن مشـ الوحدة  ها" الراكدة الراقدة وحر
م، أن تحرك  ة والتنظ التوع ة، و ع في النها ــتط ـــابرة، تســ المثابرة والمصـ ة،  العر

ة.. ة. القوة الشعب ة الوحدة االهتمام األول لألمة العر   وتجعل قض
ة  ة الوحدة العر اب هم القوة الدافعة في حر ــ ــ ــــ ـــــ وجماهير الطالب والشـ

ما اســتطاع جيل الط ارس في و انوا يدرســون في األســتانة و الب العرب الذين 
ـــــتقالل العري، فإن الجيل  عد قادة االسـ ما  حوا ف ـــــ صـ ــــرن أن  مطلع القرن العشــ
ة في الوطن العري  ونوا قادة الوحدة العر المعاصـــــر من الطالب، قادرون أن 

  له.
ـــل زمـــان، أن يرفعوا  عون، اآلن وفي  ـــتط ــــ ــــ ــ سـ بـــل إن الطالب العرب 
ة لتندفع إلى ميدان  ــاعر الجماهير العر ــ ــــ ــ ــ وا مشــ حر ة، و ـــعل الوحدة العر ــ ــــ ــــ مشـ

قها.   النضال من أجل تحق
ــراب مجموعة من الطالب عن الطعام، لحمل الدولة على إلغاء  ــ إن إضـــــ
ــاكل الحدود،  ة وتحرر المواطن العري من مشـــــ ـــفر بين البالد العر ـــ جوازات السـ

  إنما هي خطوة على طر الوحدة.
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ــة أثنــاء انعقــاد  وٕان  ــام الطالب العرب في مقر الجــامعــة العر ــ ــــ ــــ ــ اعتصــ
ة الواحدة للمواطن  ة العر ــ ــ ـــاء الجنســــ ــدار قرار بإنشـــــ ــ ـــتصــــ ــــ مجلس الجامعة، السـ

  العري هي خطوة أخر على طر الوحدة.
ة للعمل على توحيد  ة العر ــــار حول وزارات الخارج ــ ــــرب الحصـ ــ وٕان ضـ

ة التمثيل الدبلوماسي العري في الخارج  ة في الدول العر وٕالغاء  السفارات العر
بر على طر الوحدة..    هي خطوة 

ــاد العرب لخل اقتصــــاد عري   وٕان التظاهر أمام وزارات المال واالقتصــ
ـة واحـدة، هي خطوة مجيـدة على طر  ــوق عر ــــ ــــ ــ واحـد، ونقـد عري واحـد، وســ

  الوحدة..
اب خال  ة الش ثيرة، وحم لما سارت في خطوة ة، قوالخطوات المماثلة 

لما حققت نصرا  ، و   طلعت إلى نصر أكبر. تابتدعت  خطوة أخر
قينــا  ــاب والطالب، او ـــــ ــ ــ ــــ ــة الشـ ــتكون مع حر ــ ــ ــ ـــــ ــة سـ ن الجمــاهير العر

ـــها، ألن هذه اإلنجازات هي لخيرها، تكفل لها  ــ ــــ ـــال بنفسـ ــ ــــ ـــتقتحم ميدان النضـ ــــ وســـ
  حاضرا أكرم ومستقبال أعظم.

ــتنزل  ــلطة، سـ ة، أ سـ ة والســـلطة العر هي إلى الميدان، لتتصـــد لحر
ــقو  ــ ــجون والمعتقالت وسـ ــ ـــنا تفعل، ألن السـ ة، وٕان فعلت فإنها حســ الوحدة العر
ة بين الســلطة والشــعب.. وال بد للشــعب  ة الوحدة في معر الشــهداء، ســيدخل حر

  أن ينتصر.
ة الوحدة..  ــر من معر ســـ ــــراوتها أ ـــتقالل على ضـ وقد تكون معارك االســ

ة ففي عهد االحتالل  ـــــهل أن تتجمع القو الوطن ــــ ســـ ـــافرا  ــ ــ ـــ ا ســ ون العدو أجنب
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س  ة"، ول ــــلطة " الوطن ـــم هو السـ ــــال فإن الخصــ لمجاهدته.. أما في عهد االنفصـ
ة للتصد لها.   من السهل تعبئة الجماهير الشعب

ــــال   ص عنه، فإن عهد االنفصـ ـــد واجب قومي ال مح ولكن هذا التصــ
ع ـــاملة، و ــ ــ ــ ة الشــ اة األمة العر ــتها الكاملة.. وفوق ذلك فإنه  عطل ح ــ ــ ــــ وق نهضـ

ة.   حمل الخطر األكبر في عودة االحتالل إلى الوطن العري مرة ثان
س خطر  ـــال، ففي مطلعاول ــ ـــد االحتمــ عيــــ ـــام ( الحتالل  )  1975العــــ

ة ووزر الدفاع  ات المتحدة ووزر الخارج س الوال ـــرحات من رئ ــ ــ ـــــ انطلقت التصـ
ع النف العري أم ــرحات أن احتالل منا ــ عت هذه التصــ عد، وقد ت ـــت ــ ر غير مسـ

ات األسطول األمر قصد "تحر اه الخليج العري،  التعرف على المناخ ي في م
ة"!!   في مناط الخليج وأحواله المالح

ــة الوحــدة، ولو بين أرع أو   ــة تقوم فيهــا دول ــا، لو أن األمــة العر قين و
ال الوال ثالث من ة، لما خطر في  لمتحدة أن توجه هذا التهديد ا اتالدول العر

ـــتقبل حافل  ــ ـــالم، غير أن المســــ ــ ســــ مر هذا التهديد اليوم  ة، وقد  إلى األمة العر
ون سالم.   األحداث  الجسام.. حيث تقع الحرب، وال 

ة يجب أن تكون في المقام  ة الوحدة العر ــ له، فإن قضــ ومن أجل ذلك 
رن..  ة األول في اهتمام أحرار العرب والمف ة قوم ـــــ ـــــ ــ ح قضــ ـــــ ـــــ ــ جب أن تصــ و

ـــــال.. وحذار  ــــ ــ ـــتعلة دائمًا و أبدا، تملؤها  روح الكفاح وعزمة النضـ ــــ ة، مشـــــ وم و
امه وأعوامه. ها للزمن، تتقاذفها أ   حذار أن نتر

ظل على رأســها عشــرون  ة أن  ه أعداء األمة العر شــته وٕان أشــهى ما 
عثر طاقاتها وتبدد قدراتها، تتقاذفها  القو ا ومة، ت أقدارها. ح ة، وتعبث  لدول

ان"  ا إي أكثر ما اشتهى "ا ة من الشر  وال أحسب أن أحدا قد أشتهى لألمة العر
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مة  ــــل ــ ــ ــــ ة الســ ة العر ه: " إن القوم تا ــرائيل المثقفين فقد قال في  ــــ ــ ــ ـــ أحد قادة  إسـ
ــع الذ  مي  الواســ ــرورة هي التي تعبر عن وجودها في التكتل اإلقل الضــ ــت  ســ ل

زا  س هذه يجعل له مر ــل أن تنع ــ ــــ ــ طرة .. إن لمن األفضــ ـــــ ــ ــ واحدا فعاال في الســـ
ـــيتها  ـــخصـــ ــطلتها وشـــ ل منها على ســــ ة، مع حفا  ة في مجموعة دول قر القوم
، بــل توجــد أقوام عــديــدة من  ــة فق ــة  العر المتميزة.. ال يوجــد نوع واحــد للقوم

ما  يرطهم في العالم ميثاق األمم المتحد عض،  ــهم ب ــ ــــ ــ ــ عضــ ة، العرب يرطهم 
ة. م ا من خالفات وثقافات إقل ظهرون تنوعًا غن   )1(وهم 

ــــرائيل،  ه لنا إســ ــته ــ ـــال هو ما تشــ ا أن تكون التجزئة واالنفصـــ س غر ول
  إسرائيل قد وجدت في ظل التجزئة واالنفصال..فإن 

ة اليوم ألن  اق ــرائيل  ع دول..وٕاســ ــ ان العرب ســ لقد ولدت إســــرائيل يوم 
قى م قي العشرون العرب عشرون دولة، وست    .ا 

ره فالعشرون زائل وستزول إسرائيل،   الكافرون.ون.. ودولة الوحدة مقبلة ولو 
  
  
  
  
  

  
 

                                                           

ـــــــــــ ابـــــــــــتـــــــــــ )1(  ـــــــــــانأ of  The tide .172ص  ،ا إيـــــــــــ

Nationalizm                                                                                                    
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الدرس في ا                    خ والجغراف   ..تار

  إلى الملوك والرؤساء               
  

ا وثالثا  سندها العلم أوال وثان اتنا المعاصرة  بر في ح ة  ال أعرف قض
ة، وحدة تتمثل في اتحاد فدرالي والعاطفة  ة الوحدة العر ــ ــ ــــ ــ ــ أخيرا، أكثر من قضــ

ة جمعاء.. شمل األمة العر أسره و سود الوطن العري  قي    حق
ة تطفو على الســـطح من  ة واالنفصـــال م ومع هذا فال تزال النزعات اإلقل

ــة، و  ــة العر ــر المــد الثور للحر ــ ــ ــــ لمــا انحســــ ميون الحين إلى حين    يزال اإلقل
ارات وشــــعارات  ـــطوانات معادة، تكرر ع ـــداقهم أسـ حملون بين أشـ واالنفصــــاليون 

الوحدة حينا، وتغمزها حينًا آخر.   تندد 
ـــعا  ــ ــحاب هذه الشــ ــ ــطواناتهم"  وأصـــ ــون "اســـــ ــ حشـــ ا ما  ارات، غال رات والع

ــاء، في" ـــ ـــات الغنـ الزمـــ ـــات"  ــ ــة".. "بالزمـ ــــ ــدثون عن "النظرة العمل والظروف تحــــ
ـــوع ــر الحديث".. واالبتعاة".. "الموضـ منط العصــ ة".." وااللتزام  ــطح د عن الســ

س لها ح  من  ــتنقعًا للمثالب والمعايب، ل ــ ــــ ة مســـ حت الوحدة العر ـــــ ــ ــ أنما أصــ
ثير.   العلم في قليل أو 

عض أصحاب هذه الشعارات ممن ي  سون مسوح و ل مة" و الح تسمون "
ــار الوحدة، ولكن" ــ ــــ ــ ــ أنهم من أنصـــ خطبون  تبون و ة"، ف هم يردونها أن العقالن

ــة" فال تكون " تكون  ــــ ـــــ ة" وهذه "وحدة مدروســ ة أو ارتجال ة أو انفعال فورة أو عفو
عضها القليل.   هي مترادفاتهم .. بل 
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ـــعار رفع ألول مرة في خرف عام  ــ ـــة،" شــــ ــ في  1961"والوحدة المدروســــ
عملون من  ام ســـورة يومئذ أنهم ســـ اشـــرة، فقد أعلن ح عد االنفصـــال م  ، دمشـــ

ــة" " وحدة ولكنهم يردونهاأجل ال ــ ـــر عاما على مدروســـ ــ ـــت أرعة عشــ ـــ وها قد مضـ
ة المتحدة" روسة، ولم تعد سورة إلى حظيرة "درس" الوحدة المد" الجمهورة العر

ة.   وشطبت مصر ذلك االسم.. وجعلت مقامه اسم جمهورة مصر العر
ـــدثون عن " ــــة"والواقع أن الـــــذين يتحــ ــــ ــــ ــ ــ ـــدروســـ ـــــة"  الوحـــــدة المــ و "العمل

ة" و "و"ال ــوع ــ ــــ ــ ــ ونون عن االلتزام بهموضــ عد ما  ة" أ ذه المعاني .. فما العقالن
ة" " و" ة" و "العقالن م "العمل ة".. في أصلها وجوهرها، وماأجمل مفاه  الموضوع
غاوات ـــتخدمها "ب عد أن اســ ـــحونة، وتحت أتفه مدلولها  ــــرة، بيدهم أقالم مشــ شـ  "

ة!!   أقدامهم منابر عال
ـــــع أمام المواولعل مثال حديثًا   ــ ــ ضــ في أن  ـــورة واحدا  ــــ ــ طن العري صــ

ـــك "العلميين ـــحــــــة عن أولئـــ ــــ ــــ ــ ـــذين يواضـ ـــت " الـــ ــــــة تحـــ ـــدة العر ــــالوحـــ ــ ـــددون  نـــ
ــعار" ــشـــ اتب مصـــ ة".. فقد أكد  ة والعقالن ة من غير الموضـــــوع ـــن الكتا حســ ر 

ست شك، أن " قتها، فنحملها ما ل ة على غير حق من أكبر الخطأ أن نفهم العرو
ــ ـــ أن نســــ س أهًال له،  ا موحدا فنحاول أن نع ـــــ ــ اســ ـــــ ــ انا ســ عى ألن نجعل منها 

مــة أن نــدعو  س من الح ــة، ول ـــارات الجــامعــة والعــالم ــ ـــــ ــــ عي للحضـ التطور الطب
ة على أساس أنها تشترك في لغة واحدة وتراث حضار  لدولة تضم البالد العر
لما تصورنا التقرب منه، فنصرف في سراب يبتعد عنا  ه   متقارب، وهو حلم أش
انت  ة،  رة وماد ة وف ة طاقات ثمينة روح ــد الوحدة االندماج ــ ـــــ ــــ قصـ محاوالتنا 
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ـــة  نـــة والعمل ـــرفـــت في مجـــاالت التعـــاون المم ــ ــ ـــ ــ تنتج ثمـــارا أجـــد وأنفع، لو صــ
را.." ا وعس اس ا وس    )1(اقتصاد

ـــــر ج والرد ــ ـــفحات من محاضـ ــــ امعة على هذا الكالم تجده في آالف الصـ
ـة ـة، وفي ، وفي مئـات القراالدول العر ــــدرت عن دوراتهـا المتعـاق ــ ــــ ــ ــ رات التي صـ

ــرات القرارات التي أعلنته ــ ــــ ــ ة الثمانيعشـ لها تثبت على ا مؤتمرات القمة العر . و
لة امتدت أكثر من رع ن"  مد تجرة طو غة "التعاون المم لم تأت قرن أن صــ

ة. رة والماد ة والف ة، الروح طاقات األمة العر ست  ر إذا ق   بنتيجة تذ
انا ول امًال لدول العالم أجمع س و أن ذلك الكاتب قد وضع أمامه جدوًال 

ة، وأن  شون تحت دول اتحاد ع ا  ان الدن ومساحة، لوجد أن أكثر من نصف س
ة، وأن العمالقة الثالثة:  ــودها هذه الدول االتحاد ــ ــ ـــاحة  العالم تســ ــ ة  ثلثي مســـ قرا

ات المتحدة واالتحاد  الســوفيتي هما دولتان اتحاديتان وأن جمهورة الصــين  الوال
ة في العالم..   ة ، بل عمالق الدول الوحدو ة اندماج ة هي دولة وحدو ـــعب ــ ــ ـــــ الشــ

ة ماثلة أكثر قة علم ش تحت " فهل هناك حق ع قة التي  ة " من هذه الحق علم
ل أقدارهم ومصائرهم..   جناحيها ماليين الناس، 

دولثم إن   ة  ا أو  الدول األخر غير االتحاد ــع ــــعى ســــ ة تســ ا الغر رو
ـــــارة، ولغاتها  ـــالحها المتضـــــ ــ ي، رغما عن مصـــــ حثيثا نحو إقامة  االتحاد األورو

مة .. ــــــاراتها المختلفة، وأحقادها القد ــــ ــ ــ اتب واحد  المتعددة، وحضـ قم فيها  ولم 
قول " لما تصـــورنا التقرب منه" على ل ســـراب يبتعد عنا  ه  إن ذلك الحلم هو أشـــ

اه..حد تعبير الكاتب ال   مصر إ

                                                           
ةمجلة   (1) اسة الدول   .952ص  ،1974رل ابعدد   ،القاهرة ،الس
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ــة طــالع  المواطن العري، من حين وعلى غرار هــذه الحجــة "العمل  .. "
ة وجها لوجه.. ولكنه الوحدة العر ، ال تندد  ــــير إلى إلى حين، حججا أخر ا تشــــ

" و" ــات الكبر ــات العظمى" التي تحول دون الوحــدة، بــل تجعــل "العق ــــــعو ــ ــ الصــــ
، وأن السعي إلقام ض الرح بلوغها أمرا مستحيل التحقي تها جهد ضائع، هو وق

سواء!!   سواء 
ــات" الكبر "  ـــمــل وأول هــذه "العق ــ ــــ ــ ــ شـ قولون، أن الوطن العري  مــا  ف

أكمله، وغرب  ـــمال اإلفرقي  ـــ ــــ ة األطراف تمتد عبر قارتين، الشـــ ــــاحة مترام ــــ مســـــ
ـــحار غير مطروقة،  ــ ــ ـــاهقة، وصــ ــــ ال شــ ــعة ج ــ ـــ ا، وتتخلل هذه الرقعة الواســ ــ ــ ــــ آسـ

ة من األنه ع ــارس وحواجز طب ــ ــــ ان، وما  إلى ذلك من التضـــ حيرات والود ار وال
ة غير متوافرة في الوطن العري ة التي تجعل عوامل الوحدة الجغراف ع   .)1("الطب

غر المواطن العري " بوجـــاهتـــه"   ـــد  ـــة، فـــإن  هـــذا الكالم ق وألول وهل
ة  ر للحظة واحدة، أن أ ـــــرعان ما يتبدد هذا اإلغراء حين نف ــــ ــ الظاهرة، ولكن ســـ
ان  ال والود ة من الدول العشــــرن متنوعة التضــــارس، تتكاثر فيها الج دولة عر
ة متماثلة.. فهل نفتت  هذه الدولة إلى  ـــها وحدة هندســـــ ــت أرضــ ســـ ـــهول، ول والســ

  لجبل هنا، ومع هذا النهر هناك؟؟ دول متعددة تتف حدودها مع هذا ا
عة الوطن العري، واألوطان ـــة مقارنة بين طب ـــــ ــــ ة  غير أن دراســ االتحاد

ـــع المواطن العري أمــام حقــائ مــذهلــة تجعــل الوطن  ـــ ــــ ــ العظمى في العــالم، تضــ
ن أكثر.. ولنبــدأ  ــة في العــالم، إن لم  ــة اتحــاد ــة دول ــأ العري مؤهال للوحــدة 

  االتحاد السوفيتي.

                                                           

ان في الوطن العري1الملح رقم ( )1(    .) يبين المساحة والس
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ــوفيتي أكبر دول العالم ســــعة،  عتبر االتحاد الســ من حيث اتســــاع الرقعة 
ــاحته  ــ ــ ــــ ـــبيل المقارنة فإن هذه مليون  22.4فتبلغ مســـــ ــــ ــ ــ يلو متر مرع، وعلى ســـ

ـــاحة  ــ ات  المتحدة بثالث مرات، وأكبر من مســ ــــاحة الوال ــاحة أكبر من مســـ ــ ــ المسـ
أرعين مرة ..فتأمل..   فرنسا 

مرتين من  ــوفيتي أكثر  ــــ ــاحة االتحاد الســ ــ ة، فإن مســــ ـــاب ة حســـــ وفي عمل
ا االتحاد ة وٕانجلترا وألمان ات المتحدة األمر ــاحة الوال ــــ ــــ ا مسـ طال ــا وٕا ــ ــــ ــ ة وفرنسـ

لهــا مجتمعــة معــا،  ــان  ــا ــة أخر فــإن "وطنوال ــــاب ــــ ــــ ــ ــة حســ " االتحــاد وفي عمل
ا منها  ا وآســــ ــاحة القارتين، أورو ــين أثنين من مســ ـــغل خمســ شـ ــوفيتي   16,8الســ

قرب من  ا، وما  ــ ــ ـــــ يلو متر مرع في آســـــ يلو متر مرع في  5.6مليون  مليون 
ـــو  ـــــ ــــ بلغ  طول حــدود االتحــاد الســ ــا، و يلو متر من  10,000لي افيتي حو أورو

ل جهاتها فإنها تبلغ  ـــــرق إلى الغرب..أما مجموع طول الحدود  ــ ـــ ــ  60,000الشــ
نتج عن هذا االتساع الهائل في  يلو متر أ طول خ االستواء مرة ونصفًا.. و
احا في شـــرق  ــ ــاحة االتحاد الســـوفيتي أنه حينما ينهض العمال والفالحون صـ مسـ

ضـــاء أو االتحاد الســـوفيتي إل ا الب ون رفاقهم في روســـ ى مصـــانعهم ومزارعهم، 
  مناط البلطي .. قد فرغوا من عشائهم، والنعاس يداعب أجفانهم!!

ــاحة فه ــ ــ يلو ي وأما وطننا العري، فإنه أقل مســـ ـــر مليون  ــ بلغ ثالثة عشــــ
ـــر حدودا، فهي تبلغ  ــــ ــــ ــ يلو متر من المح إلى الخليج،وتبلغ  7000متر وأقصـ

ــداد الوطيلو مت 22000 الح على امتــ ـــمــــال إلى الجنوب.. و ــ ــ ــــ ن ر من الشـــ
قول مرجع علمي، " ما  ــل مانعة العري،  ــ ــ ـــ ــ ــل ال تقطعه فواصـ ــ ــــ أنه امتداد متصــــ

ا  ة إلى آسـ سـهولة من إفرق ن االتصـال  م ما بين أجزائه، إذ  تعوق االتصـال ف
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ة لجزء من فلسطين حال ات الصهيون ه جزرة سيناء .. واحتالل العصا ة عبر ش
  .)1(موقوتة طارئة"

قع  على اثني عشر  حرة، فإن االتحاد السوفيتي  ومن حيث الحدود  ال
حرة  ــواطئه، على أن الحدود ال ــ ـــ ــ ــ ــــرب في شـ ـــــ لها تضـــ طات(!)  حرا وثالثة مح
ــاد  .. و ــ ــ ــــ ــ ــ ض المتوســ حر األب للوطن العري تقع على المح األطلنطي وال

اها إقل ونا م حر  األحمر والخليج أن  ة.ال ة عر   م
ــوفيتي  ــ ــ ــ ــــ ة، " من  12ومن حيث المناخ، ففي االتحاد الســ منطقة مناخ

ـــمالي  ة" ففي مناط القطب الشــ ـــديد إلى الحرارة الملته ـــمال البرد القارس الشــ الشــ
ـــعد درجة  72ته درجة الحرارة إلى  ة تحت الصــــــفر، على حين تصـــ درجة مئو

ــفر في الصــــحراوا 70الحرارة إلى  ة فوق الصــ ة.. وفي مناط درجة مئو ت الرمل
ــــاق الثلج على مد  ــ ــــمال يتســ ــ اه معظم  260الشــ ــتاء تتجمد م ـــ ــ يومًا.. وفي الشـ

ــها إلى  ــ ــــ عضـــــ متد التجمد في  ـــفلى ألنهار  220األنهار و ــ ــ ــــ يوما، أما الروافد الســ
ــــرق  ــمال شـ ــ ــــنة.. وفي شـ ــهور في السـ ــعة شـــ الجليد تســـ ة فتتغطى  ـــرق ســـــيبرا الشــ

له من أجوائنا االتحاد السوفيتي تكون الترة مغمو  الثلج األزلي" ؟ فأين هذا  رة " 
ام، ثم ال تلبث  ع وأ ــــاب ـــــ ــــ مة.. حيث الحر محمول، والبرد مقبول، والثلوج أسـ الرح

العبير.. ع أن تطل علينا فواحة    زهور الر
ة فإن " ع ــارس الطب ــ ــــ ــ ــ ـــوفيتي  ومن حيث التضـ ــ ــــ ــ االتحاد" في االتحاد الســ

ه سالسل هائلة من ال ة شامخة عتبر معجزة، فف ة، راس ال المتوازنة والمتشا ج
طات،  المح داخل االتحاد السوفيتي بين سهوله وصحاره، وعلى حدوده تتصل 

ة  7134والدول المجاورة، وتبلغ قمة لينين  ـــيوع ــــ ــــ مترا..  7495مترا، وقمة الشـــ
                                                           

ة الوطن العري ،يلهحمد سامي مصطفى وزمأ )1(   .8ص  ، جغراف
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بلغ  خترق أراضي االتحاد السوفيتي مئة ألف نهر(!!) و يلو ماليي 3طولها و ن 
س متر، فــأ ــالنــا القــائمــة في وطننــا العري، ومن أنهــارنــا، ول لــه من ج ين ذلــك 

عده دجله والفرات في العراق،  أتي  اس العالمي، و عندنا غير نهر النيل في المق
ــعراء،  ــ ـــواٍق يتغنى بها الشــ ــ أما األنهار األخر في الوطن العري فإنها غدران وسـ

تلهى عندها الرسامون والمصورون!!   و
بر تصلح حدودا بين الدول، ففي االتحاد السوفيتي وثمة مواق  ة  ع مائ

حيرة  270 ة هي  س حيرة الرئ ع أنحاء البالد، وال حيرة (!!) مبثوثة في جم ألف 
حيرة في  حيرة  جنيف بثالث مرات وتعتبر أكبر  ــــاحتها أكبر من  ــ ــ ــ الدوجا، ومسـ

ع منها نهر صــالح لمالحة الســفن العابرة ا ن ة، و ا قاط طات، أما أكبر أورو لمح
بلغ عمقها  ال في سبيرا و ا حيرة  مترا،  1741حيرات االتحاد السوفيتي فهي 

ــــاحتها فتبلغ  ــــ ــــ ــ حيرة في العالم، أما مسـ ذلك تكون أعم  يلو متر  30,5و ألف 
ة مجتمعة: قطر ولبنان  ــــاحة ثالث دول عر قليل من مســــــ مرع .. أ أنها أقل 

ت !!   والكو
ضــم االتحاد ال ســوفيتي شــأن الوطن العري، صــحار جرداء، ومناط و

الجفاف.. و  ا الوسطى وغيرها، تتميز  ة، في آس ه صحراو نها هش س ي مناط 
ثيرة  ة إلى مناط  النســـ الحال  أقل من فرد واحد في الكيلو متر المرع، تماما 

  في الوطن العري.
ــوفيتي،  ــ ــ ــــ عة بين وطن االتحاد السـ والوطن العري هذه هي المقارنة للطب

ان جمهورة واحدة  انها عن س قل عدد س ه عشرون دولة  الواحد الذ تقوم عل
ة ( ا االتحاد   مليون نسمة). 130في االتحاد السوفيتي، وهي جمهورة روس
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ــــع ف ــ ــــ ــالغــة الــداللــة، وهي تضــــ ــة" ي "أمــا المقــارنــات األخر فــإنهــا  الزاو
ــهم ا ــــ ـــــال وعلى رأســـ ــ ـــــفة التجزئة ودعاة االنفصــ ـــاء.. والوقائع فالســــ ــ ــ لملوك والرؤســ

  واألرقام تتحدث عن نفسها بنفسها.
ــر، إلى  ــ ـــــ ــــ شـ عــة ال عــة األرض إلى طب وتنقلنــا الحقــائ واألرقــام من طب

شـــون في االتحاد الســـوفيتي االمائتين وخمســـة وأرعين مليون ع  *من الناس الذين 
س مؤلفا من شعب واحد، ولكن من مجموعة ش عوب لنر أن االتحاد السوفيتي ل

ــة،  ــيء إال في المواطنــة الواحــدة في الــدولــة االتحــاد ــ ــــ ــ ــ ــل شــ وأقوام مختلفــة في 
ة نفســـها تتحدث عن "والبالغات ا ة الرســـم شـــعوب االتحاد الســـوفيتي" عند لروســـ

.. ففي هذه الدولة  ة دول أخر ان مشترك بين االتحاد السوفيتي وأ صدور أ ب
ة  ة تتكلم بلغاتها، وتمارس ت 136االتحاد سها وأزاءها، قوم قاليدها، وترتد مال

عا الصـوارخ عابرة القارات، وحامالت  طعامها وشـرابها، ولكنها تمتلك جم وتنعم 
ة التي تجوب بين أفالك الكواكب،  ـــــ ــ ــاء الروسـ ــ ــ ــفن الفضــ ــ ــــوارخ الذرة، وســــ ــ الصــ
ــعوب  ــــ ــ ــخمة.. ولوالها لكانت شــ ــ ـــ ـــنعت هذه اإلنجازات الضـــ ـــ والوحدة هي التي صــــ

ما نفعل في الوطن العري..االتحاد السوفيتي تش المحراث الخشبي     األرض 
ــات المتعــددة يتراوح عـددهـا من الماليين إلى المئــات، فبينمـا  وهـذه القوم

راني 55يؤلف الروس  ـان، واالو ــ ــ ــــ ــ ـــ في المـائـة، توجد  20ن و في المـائـة من السـ
ــل عدد أفرادها إلى أقل من ألف مواطن  صـــــ ة  ات قوم ـــي  –أقل ــ وٕالى  –األورتشــ

احيزر -مواطن 500من  أقل   ..!-يو
ــوفيــــت ينتمون إلى  ــــ ــ ــ ـــة فــــإن المواطنين الســــ ـ ــا للمجموعــــات القوم وخالفــ
ة نصــف مليون  ، ففيهم ألمان يبلغ عددهم مليونين، وقرا ة أخر مجموعات جنســ

                                                           
 .1971قدير األمم المتحدة حتى منتصف  عام ت *
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ل من البلغار والكورين واليونانيين.. هذا  ــــافة إلى أعداد أخر من من  ــ ــ ــ اإلضــــ
طالي ـــيين وٕا ك وفرنســـــ ــ ــ انيين وٕايرانيين مجرين وتشــــ ا ـــينيين و انيين وصـــــ ــ ــ ين وٕاســــ

ة  ر دائرة المعارف اليهود ـــعة ماليين من اليهود، تذ ضــ ـــى  وملدافيين .. وال ننســ
ائل  الخزر، تهود أميرهم، وتهودوا معه،  ســـوا ســـاميين إطالقا، وأنهم من ق أنهم ل

  )1(في القرون الوسطى.
ــعوب، أي  ــ ـــ ــــ ـــذا الخل من األقوام والشـــ ــأين نحن من هـــ ن نحن من فــــ

ة  ة أقســى وأشــد من أن الكتب المدرســ حضــاراتهم وثقافاتهم ولغاتهم.. وأ صــعو
ة  عين لغة.. وعندنا فإن اللغة العر ــ ــ ـــــ أكثر من ســ ع  ــوفيتي تط ــ ــــ في االتحاد الســـ
تملكنا ونملكها، نتحدث بها ونتكلم ونتفاهم، إال حينما يلتقي الملوك والرؤســاء في 

س بينهم لغة  ة يتفاهمون فيها !!مؤتمرات القمة فل   مشتر
ــت البالد  ــ ــ ـــوفيتي، تعرضـ ام االتحاد الســــ ر أنه قبل ق وأخيرا علينا أن نتذ
ة  للتجزئة واالحتالل، شأنها في ذلك شأن الوطن العري. فقد وقعت البالد الروس

م المغول والتتار وأقام بر أســموها دولة "تحت ح ة" وا فيها دولة  العشــائر الذهب
مها مائتين انت البالد  دام ح وأرعين عاما.. وفي منتصــف القرن الثالث عشــر 

تلقى ا ـــهم"  من "خان"  "مجزأة إلى عدة إمارات، و ــــ ضـ ـــائر ألمراء "تفو ــــ دولة العشـ
م هذه  الدولة إال في عام  ا من ح ة" ولم تتخلص روس   .1480الذهب

ــيف  ة تحت احتالل آخر، ففي صــ ــ زحفت  1610ثم وقعت البالد الروســ
ـــتقروا في القوات البو  ــ ــ و واسـ ـــــ ــ ـــيها ودخلوا موسـ ــــ ا، واحتلوا أراضـ ـــــ ــ ة على روسـ لند

                                                           

اللغة اإلنجليزة تحت ماد  )1(  ة    ."" يهود ةراجع دائرة المعارف اليهود
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ــت على الوطن العري..  ـــــة التي وقعـــ ـــاالحتالالت األجنب ــ ـــا  الكرملين!! تمـــــامــ
. عد األخر ة الواحدة    *واقتحمت العواصم العر

قة إ  الترجمة الدق ات المتحدة، و لى ثم تنقلنا الحقائ واألرقام إلى الوال
ــة، الــدول األمر" ــة المتحــدة"، وهي من أروع األمثلــة على نظــام الــدولــة االتحــاد

ـــي شــــرقا،  ــم في رقعتها الواســــعة بين المح األطلسـ ومن أبرز مميزاتها أنها تضــ
ــالالتها  ــ ــعوب األرض، وســــ ـــــ ل شـ ـــرة تمثل  شـــــ والمح الهاد غرا، مجموعة 

ــــمر، ولكن  ــــود واألســ ــفر واألســ ــ ض واألصــ ــها وألوانها، ففيها األب أهل هذه وأجناســــ
ـــم "القارة الكبيرة قد اختا ـــهم جمهورة واحدة تضــــ ــين التي روا ألنفســــ ــ ــ الدول" الخمسـ

  تتألف منها هذه الجمهورة الواحدة.
ــال  ــ ــ ــ ــمها أصــــ ــــ ــــ ان اســ ــــم حديث لدولة حديثة، فقد  ــــ ات المتحدة اســــ والوال

م البرطاني، ولكن هذا ا انت تحت الح ـــــتعمرات المتحدة" حينما  ــ ــ ــم "المســــ ــ ــ ــــ الســـ
ح " ـــــ م االدول األأصـ انت تحت الح ة المتحدة" حينما  لبرطاني، ولكن هذا مر

ح " ــ ــ ـــم أصـــ ــتقالل في تموز األســــ ــ قة االســـ ة المتحدة" في وث  1776الدول األمر
ة، 1787وفي الدستور الذ وضع في عام  .. وقد  بدأ االتحاد بثالث عشرة وال

الشراء والضم فأ الفتح و حت في عام ومع تعاقب الزمن اتسعت رقعة الدولة،  ص
ح علمها الواحد مرصعا بخمسين نجمة. 1959 ة، وأص   خمسين وال

ــعت  ما اتســ ــا ومســــاحة، فقد اتســــعت   و ات المتحدة مع الزمن أرضــ الوال
ان  بلغ ســـــ التوالد في وطننا العري.. و ما تزداد  الهجرة على األكثر،  انا،  ــ ســـ

ــــف ــــ ـــــ ــب تقديرات األمم المتحدة في منتصـ ـــــ ــ ــ ــ ات المتحدة حســ مائتين  1970 الوال
                                                           

ت * االتحاد السوفيتي  ابالمعلومات عن االتحاد السوفيتي الواردة في هذا المفصل مأخوذة من 
تب يوليو  ومو  –مطبوعات م  .س
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ـــيني إلى  ــ ــ ــ ــــ ل ألوان الطعام في العالم، من الصـ أكلون فيها  عين مليونا،  ـــــ ــ ــ ــــ وسـ
ا،  ل مطابخ الدن ـــــي، إلى  ــ ــى المطبخ اللبناني في هذه المجموعة و الفرنسـ ــ ــ ال ننســ

.   الكبر
ات المتحدة  ـــاحة الوال ــ بر  9,363,353وتبلغ مســ ، وفيها أرعة أنهار 
ة التي  ـــرات من الجداول واألقن ــــ ــ ــ ميل .. أما  900-300يتراوح طولها بين وعشـــ

ـــيبي و  ـــ ســـ ــ ــ ــــ ــتة آالف ومائتينهر المسـ ــ ــ ــ بلغ سـ ه  هو األطول و ــم ـــ ــ ســ يلو متر، و
يون  ل " الجغرافيون األمر ـــــة أنهار و بر لخمســــ ة  ـــــ ــ اه" ألنه يؤلف شــ أب الم

ـا ال لـدولـة واحـدة، ولكن لمجموعـة من  ع ون حـدا طب ــــلح أن  ــ ــ ــــ صــ واحـد منهـا 
عــ عــه في الــدول، ولو أن الطب ة قــد نقلــت هــذا النهر إلى الوطن العري لكــان من

ه في المح !!   الخليج ومص
حيرات في داخل حدودها   ات المتحدة مساحات شاسعة من ال وفي الوال

ندا الواقعة على  ـــفها مع  ــ ــ ــ حيرة الكبر التي تتناصـــ ــافة إلى ال ــ ــ ــ اإلضــــ ة،  م اإلقل
ة.. ل الحدود الشـــمال ة حول  ال راســـ ل  وســـالســـل الج ة، والصـــحار تلف  وال

ة،  ة تجعل من هذه الدول االتحاد ع ل منها حدودا طب حيث تكون  مقاطعة، 
عدد وافر من  ــي، وتمثل في األمم المتحدة  ــ ــــ ــتقلة، بينها تمثيل ديبلوماســ ــ ــ ــ دوال مســ
ــوارخ عابرات القارات أفضـــل  ي يدرك أن الصـ ــوات.. ولكن الشـــعب األمر األصـ

  األصوات.
ا ما تضــم الوال ل و ل شــعوب العالم، فإن فيها  ت المتحدة أجناســا من 

ــة المرهقــة إلى  منــاخــات العــالم من البرد القــارس إلى الحر الالهــب، ومن الرطو
ـــأن ــ ذلك الشــ ة، " الجفاف الهفهاف..  و ة إلى اللغة األمر ـــــ ة النســ ل وال ففي 

عرف العـــالم  من لهجـــة ونغمـــة، أمـــا المـــذاهـــب والطوائف، فهي أكثر عـــددا ممـــا 
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سة  ن ان يخترعون من حين إلى حين  المذاهب والطوائف، فإن القساوسة األمر
ل يوم إلى الجديد  ان يتطلعون  ــلين، واألمر ـــــ اعا ومصـــ جدون أت ـــرة، و ــ ــ عنصـــ

  وٕالى المزد..
ا، فإنها في الواقع تمثل وهذه " ــــائع ألمر ـــــم الشـــ ا الجديدة" وهو االســ الدن

مة، ولكنها تؤلف دولة  ا القد ــين دولة .. الدن ــ ـــ ــم تحتها خمسـ ــ ة  واحدة تضــــ اتحاد
ــرات من المدن،  ـــ ــ ــ ــــ ل مقاطعة عشـ ل دولة عدد من المقاطعات، وتحت  وتحت 
ات  ل ذلك في هرم اتحاد ضخم، يجعل من الوال  ، ل مدينة مئات القر وتحت 

أسره، ولعله العمالق األول.   المتحدة رائد العالم الغري، وأحد عمالقة العالم 
ات المتحدة، هذه هي الصور  شرة لالتحاد السوفيتي وللوال ة وال ع ة الطب

ة، هنا أكثر وضوحا،  ة لجمهورة الصين الشعب النس ولكن الصورة أعظم وأفخم 
ة  ة دولة واحدة اندماج ســاطة ألن جمهورة الصــين الشــعب وأقل تفصــيال، وأكثر 

ة.. ولنا فيها عبرة أبلغ، وعظة أوقع..   ال اتحاد
ر أ ــين حســــب تقديرات األمم المتحدة حتى وحين نتذ ان الصــ ن عدد ســــ

ــف عام  ــ ـــــ ــــ ) 1975، وهو يتجاوز هذا العام (787,176,000يبلغ  1971منتصـ
ــين  ــ ــ ــ قة الكبر وهي أن جمهورة الصـــ ـــــر، تواجهنا الحق ــ شــــ ة مليون من ال ثمانما
م والوس والحديث.. ة في التارخ القد ة اندماج ة تعتبر أكبر دولة وحدو   الشعب

ـــاليين ودعاة التجزئة العرب،  ولو انت بيد االنفصــ ــــائر الصـــــين  أن مصـ
ــة  ــــرون دولــة من طراز الــدول العر ــــ ــ ــ ــة وعشــ غي أن تقوم فيهــا ثمــانمــا لكــان ين
ما  ـــه  ـــب لنفســــ ــ حســ أخذ القلم والورق، و ــــرن .. وعلى المواطن العري أن  العشـــ

  حسبت لنفسي.
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ـــــين يؤلفون مجموعة   ان الصــ ــ ــ ذلك أن ســـ ر  من األقوام وعلينا أن نتذ
ة "هانوالشــعو  ة هي قوم ســ ة الرئ " التي تزد  على تســعين في المائة ب، والقوم

ع أرجاء  ــرة في جم ــ ة أخر منتشـ ــون قوم ــ ـــين، ولكن يوجد خمسـ ان الصــ ــ ــ من سـ
ــين يبلغ مجموعهم  ــــ ان امليون 140الصــــ ـــــ ــ ــ ــــرن مليونا عن عدد سـ ــــ .. بزادة عشــ

  الوطن العري.
ة الواحدة في  تراوح عدد القوم ـــين من و ــمة إلى ما دون، الصـــ مليون نســــ

ة ( ة تقاليدها وقوم ضــــع مئات، ولكل قوم ـــتة) ال يزد عدد أفرادها على  اههختشـ
زة.. ة، وفي مجالس الدولة المر   وأزاؤها، ونوابها في المجالس القوم

ــين   ــــ بلغ طولوفي الصـــ ــــة آالف نهر.. و ــ ا أكثر من خمســـ نفتس نهر ال
ــــأتي النهيلو متر 5800 بلغ طولــــه .  ثم  ـــفر و ــــ ــ ــ يلو متر،  4800ر األصـــ

شراسته وضراوت 740وحوضه  يلو متر مرع، وهو نهر مشهور  ام ألف  ه في أ
ـــمى " ــــ سـ ان  ـــانات و ــــ ضـ ــــدود والخزانات  والقنوات فال الف نهر الكوارث"، أما الســــ

ــــــر لهــا وال عــدد ، وامتــداد أطول قنــاة فيبلغ  ــــ ــأنهــا  نهر  1700حصــــ يلو متر 
ل ه ظاهرة " شيء في عمالق. و   العمالق".الصين تتجلى ف

ة،  ل اتجاه،  متوازة ومتشا ال  الصين فهي تمتد  شامخة في  أما ج
حيرات  ـــهول و ــــ ــــ ــ رار وسـ ــحار و ــــ ــ ــ له صــــ ين ذلك  وتتناثر الوهاد من حولها، و
ــة لــدولــة بــذاتهــا، لو أن لعنــة  ع ــل جــانــب منهــا يؤلف  حــدودًا طب ــات، و وغــا

  لصين.االنفصال قد نزلت على أرض ا
ثير  ار، إلى جانب األجواء المعتدلة، وهو   ــين رهيب ج والجو في الصــ
فة  ـــائرة اللط ــ ، حتى في اليوم الواحد.. ومن األقوال السـ عض المناط التقلب في 
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اح، ثم يخلعونه عند  ــ ــ ــــ ــــون الفراء في الصــ ــــ ســ عن تلك المناط أن الناس فيها يل
سوا الحرر الخفيف.   الظهر ليل

ا من وتكاد الصـــين أن ت و ة مع  أســـرها، فلها حدود مشـــتر ا  جاور الدن
ـــوفيت ـــمال الغري، ومع  يالمشـــــــرق، ومع االتحاد الســــ ـــرقي والشــــ ـــــمال الشــــ في الشــ

م في الجنوب  ال وســـ اكســـتان والهند وني ا في الشـــمال، ومع أفغانســـتان و منغول
حار فإن الصـــين تطل  الغري، ومع بورما والوس وفيتنام في الجنوب .. وعبر ال

ا وغيرها.. أما شـــواطئها المتعرجة المتداخلة فإنها  ــ سـ ان والفليبين واندون ا على ال
يلو متر .. 14تبلغ    *ألف 

ل هذه " مه أيها و عة تح ل هذا العالم من الطب ، و ا" من الخالئ الدن
ـــــمها  ـــائع.. واســ ــب التعرف الشــــ ـــ ة حســ المواطن العري، دولة واحدة دولة اندماج

ة.جمهورة الصين ال   شعب
ــرقي   ون األهلون في شــــمال شــ عًا أبدا، فحين  انها ال ينامون جم وســــ

ون المواطنون اآلخرون  اتبهم ومدارســهم،  الصــين في مصــانعهم  ومزارعهم وم
.   في غرب الصين غارقين في نوم عمي

مقومات  الصــين، لكن للتعرف  وقد أوردت هذه التفاصــيل، ال للتعرف 
ــ ــالعلمة، وحقــائالوحــدة العر ــة، حتى نثبــت " قــة قهــا العمل ــة حق " أن الوحــدة العر

الكفاح. ما نالت التحرر  النضال.. ة لنيلها  ة تحتاج األمة العر   علم
ما عانينا في الوطن   ــين من التجزئة والنفوذ األجنبي،  ولقد عانت الصـــ

ي فاســـــتن ـــتعمار األورو ـــرون والتجار، ثم االســ شــ ــــلل إليها الم زفوا العري، فقد تسـ
ـــافوا إلى ذلك " ــــاء خيراتها، وأضـــ ـــعب قضــ قضــــــوا على الشـــ ــتعمار األفيون"،  ل اســــ

                                                           
ته اقمعلومات الصين مست * تب االستعالمات الصيني ابمن    .الصين م
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ة مبرما. ولكن ــيني نهض في النها ــعب الصــ ــتطاع أن الشــ ـــلح اســ الكفاح المسـ ، و
ة  جمهورة واحدة وحدو ـــين الحديثة  ــ ــــ حق التحرر والوحدة.. وقامت دولة الصــ

ــمًا  أن، 1949في خرف عام  ــ الوحدة" من حيث أنها " وجاءت دليال قاطعًا حاســ
ســـت  اســـي، ل ما يتشـــدق  اتجاها معاكســـا للتارخ، وللحضـــارةنظام ســـ المعاصـــرة 

  أصحاب اسطوانات االنفصال والتجزئة في الوطن العري.
ات وأن هذه   والصين تعلن عن نفسها أنها جمهورة واحدة متعددة القوم

زة تمارس م ذاتي.. ولكنها دولة مر ح ات تتمتع  ادة الكاملة على  القوم ــ ــ ــــ ــ ــ الســ
ع الشعب. ع الوطن وجم   جم

ـــاد  ـــة الثالثــــة: االتحـ ـــذا العرض الموجز ألحوال العمــــالقـ ونخلص من هـ
بر ال  ة  قة علم ــين إلى حق ــــ ــ ــ ة الصــــ ات المتحدة، وجمهور ـــــوفيتي والوال ـــــ الســــ

سًا. ان ملكًا ورئ ع أن يهرب منها أ انفصالي حتى ولو    ستط
ة الكبر  قة العلم أن الوحدة هي التي صــــنعت هؤالء العمالقة، هذه الحق

ونوا عمالقة..   ولوال الوحدة ما استطاعوا أن 
ـــا  ـــدول أمر ـــة  ـــات المتحـــدة دولـــة نـــام أجـــل لوال الوحـــدة لكـــانـــت الوال
ا  ــأن دول أورو شــ ـــأنها  ة، ولكان االتحاد الســــوفيتي مؤلفا من عدة دول شـ الجنو

ة.. ولكانت جمهورة الصين ة والشرق الدول األخر  الغر ثيرة  مؤلفة من دول 
ة!!   في القارة اآلسيو

ة  ــين ــ ــــ ـــــ ــــرات من الوفود الصـ ــ ــ ــــ ولوال الوحدة، لرأينا في األمم المتحدة عشــ
ة مؤلفة من مئات  ح هذه المنظمة العالم ـــــ ــ ــ ـــ ذلك تصــ ة، و ة واألمر ــ ــ ــــ ــ ــ والروســ
افة  ــمع إلى خطب الوفود من  ــ ــــ ـــــ امله لتسـ تعين عليها أن تنعقد عاما  الوفود، و

  رجاء العالم.أ
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قى علينــا أن نلقي  الوحــدة الكبر عن الــدول العظمىهــذه حقــائ .. و
ـــطى وا ــــ ــ ــ ـــرعة على الدول الوســـ ــــ ــ ــ قى في نظرة خاطفة وســـ ، حتى ال ت ـــغر ــ ــ ــــ لصـــ

التفاهة.."اسطوانات ة حجة، ولو تافهة مليئة    " االنفصاليين أ
ــمي جمهورة الهند، ومســــاحتها  ـــمها الرســ الهند، واسـ  3,004,736ونبدأ 

انها  ـــــ ــ ة مؤلفة من  550,974,000م مرع، وعدد ســ ـــمة، وهي دولة اتحاد ــ نســــ
انها  ــ ــ تكلم سـ ـــرة مقاطعات، و ـــرة دولة وعشــ ع عشــ دينون  720ســـــ لغة ولهجة، و

ة  ـــود بينهم فوارق اجتماع ــــ ـــــ ــول متعددة، وتسـ ــ ــ ــ ــــ نتمون إلى أصـ ـــتى و ــ ــــ ــ مذاهب شــ
علم المواطن  في أن  ض إلى الذروة، و ــ ة من الحضـ ة وٕانســـان العري واقتصـــاد

قــل ــد مــا ال  ــًا من "األجنــاس أن في االتحــاد الهن " و"الفئــات عن ثمــانين مليون
قات المختلفة ، مما لم تستطع جمهورة الهند حتى )1(المنبوذة" وغير ذلك من الط

عض الكتاب العرب  ـــتواها.. وأن  ــ ــ ــ ــخمة رفع مســــ ــــ ـــــ اليوم، رغمًا عن جهودها الضــ
ــفون  فلســ ســــبب ال"ترك الذين  ة الوحدة  ــ ـــاد في " قضــ اين االجتماعي واالقتصـ ت

ـــة، مـــدعوون أن يزوروا جمهورـــة الهنـــد ليروا الفجوات الكبر  المجتمعـــات العر
عودون يومئذ ليروا  عض .. وس عضه عن  قات المجتمع الهند  التي تفصل ط
ــة في العــالم،  ثير من الــدول االتحــاد المجتمع العري مؤهال للوحــدة، أكثر من 

ـــيرون في الهند ال دهو أهم أنهم وما  ــعارات والالفتات، مسـ ة الدســــتور والشــ قراط
ق ة حق مقراط ــيرون على بل د ــ ــ ــ ـــ ــ اة الحرة.. وسـ الح ة يتمتع في ظلها المواطنون 

القوات  م  بيرا اســتولى على الح طا  ومة ســيدة مثقفة مناضــلة، ال ضــا رأس الح
  المسحلة، مع أن الهند هي وطن الفيلة والفحول!!

                                                           

ةالوزارة ا )1(     .دستور الهندتاب  ،عالم الهند
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ا،  ــ ــ ســـ ـــــاحتها واندون ة مســ انها 1,491,564وهي جمهورة اتحاد ــ ــ ، وســـ
ا.. يتكلمون  124 ــ ــ ــــ سـ ان في الوطن العري، وفي اندون ـــــ ــ قدر عدد الســ مليونا، 

ة و 45 ــــــ ــــ ســ ة، فهي مجم 250لغة رئ ــت لها وحدة جغراف ــ ـــ ــ ــ سـ وعة من لهجة، ول
بر  ــومطرا وغيرهــا، ومعهــا ثالثــة آالف الجزر، منهــا خمس جزر  ــــ ــ ـــ ــ ، جــاوا وسـ

ــغر .. ة، بالء االحتالل  جزرة صــ األمة العر ـــي  سـ ـــعب االندون وقد عانى الشـ
ا تحت احتالل البرتغاليين والبرطانيين، وأخيرا  ــ ــ ســـ ـــال، فقد وقعت اندون واالنفصــــ
ـــي أن يهزم جيوش  ســـــ ــعب االندون ــ ـــتطاع الشــــ ـــالح اســـــ الكفاح والســـــ الهولنديين، و

ــتقالل، وأن يرفع أعالم الوحدة فوق آالف جز  ــ ــ ــــ حق االســ ائره المتناثرة االحتالل و
حار..   وس ال

ـــاحتها  ــــ ــ ــ ة مســ ندا، وهي جمهورة اتحاد يلو مترًا مرعًا  9.363,353و
انها  ـــــ ــ ــــلطتها  21,786,000وعدد سـ ــ ــم هذه الجمهورة، تحت ســ ــ ــمة، وتضــــ ــ ــ نســ

ـــبب  ســ ن أن تؤلف دولة بذاتها  م ل مقاطعة منها  ــر مقاطعات،  ة عشـــ االتحاد
نتمي  ينهم ثالثون المائة من س 45اتساع رقعتها، و انها إلى أصل برطاني، و

ة  ـــــ ــــي، ونسـ ــــل فرنســ ة  22في المائة من أصــ ــــول أورو ــب إلى أصــ ـــ المائة تنتسـ
اقون  مو.من متعددة، وال   الهنود واالس

ندا له قصة مثيرة، فقد بدأ االتحاد في عام  بين مقاطعتي  1839واتحاد 
ـــــراع حاد ــــ ــ ــ ندا المتحدة .. وقام صـ ـــم  ــ ــــ ــــ ك  وانتارو تحت اسـ بين المجتمعات  لو

ـــمي ر تقرر رســــ ما ذ ة .. و ـــــ ه  )1(اإلنجليزة والفرنســ ــ ــ انوا أشـــ ـــيين  ــ فإن الفرنســ
ــة قــائمــة بــذاتهــا"..وفي عــام  ــع  1864"بجزر اجتمــاع ــــ ـــــ ــ وك ووضـ انعقــد مؤتمر 

ة واحدة !! ولكن الســعي من أجل الوحدة   ا، فلم تقبله إال وال قي مشــروعًا اتحاد
                                                           

 .   Durham Reportتقرر درهام  )1( 
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ــتمرا، ففي عام  ه االدخلت " 1867مســـ ــمت إل " أرع مقاطعات وانضـــ تحاد الكند
ــة في عام  عة في عام 1870خامســـة وســـادسـ ــا ، وثامنة وتاســـعة في 1873، وسـ

ــــام  ــ ــــات 1905عــ ــ ـــعــ ــــ ــاطـ ــ ــ ـــــقــ ــــمـــ ــــ ــد ال ــ ــ ـــان إحــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــدد سـ ــــ ـــغ عـ ــ ــ ـــلـ ــ ــبـــ ــــ ــ   .. و
ة!! ان إحد اإلمارات العر عدد س وتي) خمسة آالف نسمة ..    (يو

ســـبب صـــر  ة،  ة والغر ا، وهي اآلن دولتان الشـــرق رن، وألمان اع المعســـ
انها  356,765مســــــاحتها  ــ ــ ــمة، وراءها أعظم  78يلو مترًا مرعًا وســ ــ مليون نســ

ظرف األمة  بير  ه  ة رائعة في العصر الحديث.. وفي تفاصيلها ش قصة اتحاد
انت إمبراطورة عظمى  ة.. فقد  ة –العر ة.. ثم  -الجرمان اإلمبراطورة العر
حت في القرن  ــ ــ ــــ ــ ـــــر مؤلفة من  تداعت وتفتتت، وأصــ ــ ــ ع عشـــ ـــا ــ ـــــ وحدة  1800الســ

ــــلطة مطلقة.. وفي عام  مها أمير له ســــ ح ل واحدة منها  ــتقلة،  ــــ ة مســ ـــــ ــ اسـ ــــــ ســ
ونفدرالي مؤلف من  1815 ا اتحاد  ان هذا االتحاد  39قام في ألمان دولة .. و

ة ســلطة،  ة، غير قادر على ممارســة أ الفدرالي، أضــعف حاال من جامعتنا العر
ــ ــ صــــ ملك أن  ن  النص الوارد في ميثاق  ولم  اإلجماع. تماما  در أ قرار إال 

ـــة.. وفي عـــا ـــدول العر ــة ال ــا 1848م جـــامعـ ـ الوطني في  اجتمع برلمـــان ألمـــان
ضع للدستور "فران ستطع أن  حالنا اليوم، فورت ولم  ا  انت ألمان أسنانا"، فقد 

ات وٕامارات.  ـــــمة إلى جمهورات وملك ــ ــتمرة مقسـ ــــ ة الوحدة مســ غذيها وظلت حر
رون، إلى أن نشــأ االتحاد الشــمالي األلماني  رون والشــعراء والفنانون والعســ المف

اب مفتوحا لدخول ت) مؤلفا من اثن1867( ـــــتور ال ــ ـــرن دولة، وترك الدسـ ــ ــ ين وعشـ
ــة  ــة.. وأنظمــة نقــد ــة حواجز جمر ــان بين الــدول األلمــان ــة.. و الــدول الجنو

ل ذل ــــرعات مختلفة..  ـــددة، وتشــــ ــ ا ك لحممشـــ ــالح "ملوك ألمان ــــ ة مصــ وأمرائها" ا
ة الوحدة ظلت تش طرقها ألنها تعبر عن مصلحة الجماهير، وأخيرا   ولكن حر
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ة  1871وفي عام  ام الدولة األلمان ــا أعلن ق ــــ ـــــر فرسـ ا في قصــ وفي قاعة المرا
ة.   االتحاد
ــهير، الفضـــل الكبير في بناء    اســـي األلماني الشـ ســـمارك الســـ ان ل ولقد 
انت، وحدة أل رن األلمان، وعلى رأســهم الفيلســوف  ا، ولكن أننســى دور المف مان

انوا يتطلعون إلى وحدة الشعب األ ان لالذين  ة .. فقد  ام الدولة األلمان ماني وق
ان المواطن األلماني ــورة  قاطعة هذه  "يتطلع إلى م ـــــ صــ ه  قول ف ع أن  ــتط ــــ ســـ

ـــاعر األلماني الكبير جوت ــــ ــــ ــ ما قال الشــ ا"  ــدره في ألمان ــ ــــ ــــ ه الذ أصـــ تا ه في 
  )1(".1830عام

ة المتحدة" وهي أكبر دولة في والبرازل، واســمها الرســمي " الدولة البرازل
ــاحتها  ـــ ــــ ــ ــ ة وتبلغ مسـ ا الجنو انها  8.511.965أمر ـــــ ــ ــ ــــ  96يلو مترًا مرعًا وسـ

مجموعة من "مليون نسمة وتتسم هذ ة  ة  التي ه الدولة االتحاد الطرائف" الوحدو
انها يدينون  تزد ـــــ ـــــ ــ ة ســ ة.. فإن غالب مانا بدعوة الوحدة العر المواطن العري إ

ة، و تكلمون اللغة البرتغال ي، و ان من  11المذهب الكاثول في المائة من الســـــ
نحدر  ـــود، و ــ ــ تألف االتحاد من اثنتين  27السـ ـــل هند ..  و ــ في المائة من أصـــ

م ذاتي، ومقا ـــرن دولة وخمس مقاطعات ذات ح ــــ ــ ــ ة واحدة .. وعشـــ طعة فيدرال
ـــاحة  ــــ ال مرعة، ومســــ عة أم ـــــ ــ ــ ـــاحة المقاطعة (فراوندو) وهي جزرة ســ ــ ــ ــ وتبلغ مســ

ـــــرا) أقل من أ مقاطعة أخر  ــــ ما يبلغ (ســـ ان رعة آالف ميل مرع ..  ــ ـــ ــــ عدد ســـ
و) ثالثة عشـــر ألف نســـمة ، ولهم عاصـــمة اســـمها لها " مقاطعة (بران بوفســـتا" و

ـــمن الدولة ا ــ م ذاتي ضــ ة.مقاطعات ذات ح ة البرازل ا )2(التحاد ــالف ــ ــ خير  يوغسـ
                                                           

 (1) Study of Nationalizm : Royal Intitute.  
 )2( Welslers geographical  Dictionary Page  155.  
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ة، فهي مؤلفة من ســـت جمهورات  مثل في العصـــر الحديث على الدولة االتحاد
انها الذين يبلغون  ـــــ ــتقالل ذاتي، وســـ ــ ــ اســ ــــمة  21ومقاطعتين تتمتعان  مليون نســــ

تكلمون ثالث لغــــات،  ــــات، و نتمون إلى خمس قوم ـــان، و ـ ــة أد ــأرعــ ــ يــــدينون 
ــأبجــــديتين. ــ تبون  ــاتهــــا و ــافــ ـــا بثقــ ـــا بينهـ مـ ــايزة ف ــــات الخمس متمــ ــذه القوم . وهــ

ـــترك ف ــ ــ ــارتها وتارخها، ولكنها تشـ ــــ ة واحدة، رغم أن "وحضــ الوطن" ي إدارة وحدو
عة لإلمبراطورة  عض مقاطعاته تا انت  عيد،  ــــالفي، إلى عهد غير  ــــ ـــــ اليوغسـ

ة،  عًا لإلمبراطورة العثمان عض اآلخر تا ة  والمجرة، وال ــاو ــ ـــ ــ ــ ــ ما مثل تماالنمسـ
ان ة والبرطان الوطن العري الذ  عًا لإلمبراطورات: العثمان ة  ةتا ــ ــ ــــ ــ ــ والفرنســ

ة . طال   واإل
ونيجيرا تمثل أروع مثل اتحاد في القارات الســـت، فهي  جمهورة تقع   

ــــاحتها  ــ ا، تبلغ مســ انها  932.768في غرب إفرق ـــــ ــ  57يلو مترًا مرعًا وعدد سـ
ـــمة، وهي بالد متخل ا.. ذلك أن مليون نســ التعبير األكثر تهذي ة  ة، أو نام فة قبل

العشـــرات وأهمها الهوس والغالني  ائل  ع مناطقها، والق ســـود جم المجتمع القبلي 
ائل األيبو في الجنوب .. وفي عام  ـــمال وق و  1967في الشــ أعلن الجنرال أوجو

افر تحاد وأنشـــأ دولة مســـتقلة حاكم شـــرق نيجيرا االنفصـــال عن اال  ا"، وتعاطف"ب
عض ــــرت الوحدة القر  معها   ــــ ة وانتصــ ــبت الحرب الداخل ــ ــ ــــتعمارة، ونشــــ ــــ االســ

ـــل  ـــ ــ ــ ة، وتواصــــ افرا إلى حظيرة  نيجيرا االتحاد ـــــاليون، وعادت ب ــــ ــــ وانهزم االنفصـ
ــــر  ل المجتمع القبلي إلى مجتمع حضــ جمهورة نيجيرا مهمتها الكبر في تحو

اد.و ..    المجتمع القبلي عندنا زال أو 
ــاحتها وتا ــ ــــ ــ ة، مسـ ا هي خير خاتمة لهذه النماذج االتحاد  939.703نزان

انها  ة تقع في شـــرق مليون نســـمة، وهي جمهورة  14يلو متر مرع وســـ اتحاد
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ا، وال انت في إفرق ــــة تثير الوجدان العري حقا، فهذه الجمهورة  ــــ ـــ ــ تحادها قصــ
قا وتقع على ســاحل المح الهند ا،  األصــل قطرن منفصــلين: تنجان في إفرق

ار .. وقد غزا البرتغاليون البالد في  وزنج وهي مجموعة جزر في المح الهند
ـــــر.. وفي عام  ـــر وظلوا فيها حتى القرن الثامن عشـــ ــ ــ ـــادس عشـ ــ  1885القرن الســـ

ة، وهبت راح االستقالل على  ة األلمان ا الشرق حت جزءا من مستعمرة إفرق أص
ـــتق قا دولة مســ حت تنجان ــ ــ ا، فأصـ ــــم في عام إفرق ـــتقلت 1961لة بهذا االسـ ، واســ

ــم في عام  ــتقلة بهذا االســ حت دولة مســ ــ ار وأصــ  1964.. وفي عام  1963زنج
ة  ـــم الدولة االتحاد ح اســ ــ ــا الدولتين ووقعا اتفاق الوحدة بينهما، وأصـــ ســـ اجتمع رئ

قتين. ا" منحوتا من أسمي الدولتين السا   *الجديدة " تنزان
ــة و  ــارخ ــة في هــذه هي الحقــائ الت ــدول االتحــاد ــة لعــدد من ال الجغراف

ـــــة  ـــــتقل يرو قصـ تاب مسـ ـــوع  ــ ـــح أن تكون موضـ ــ صـ ل دولة فيها   العالم .. و
ة. ة إلى النها   االتحاد وسيرته من البدا

سودها  مجتمع قبلي  ا التي  ا خاتمة هذا الفصل، تانزان وقد جعلت تانزان
فصــل ا ة تخلفا، و نحدر أكثر تخلفا من أكثر األقطار العر ميها، و حر بين إقل ل

ــة، إلى جــانــب  تكلمون لغــات محل ين، و ـــيو ـــ ــــ أهلهــا من العرب واإلفرقيين واآلســــ
ة واإلنجليزة.   العر

ة التي  ة واالتحاد ة والجغراف ا هذه ومعها الحقائ التارخ ة تانزان ا ح
ـــاء.. لعلهم  ــ ـــا إلى الملوك والرؤسـ ــ أجمعها درسـ ـــــل  أهديها  ــــردتها في هذا الفصـ ســ

ار. قا وزنج ـــان في تنجان ــ ــــ ســ فعلون ما فعل الرئ هتدون .. ولعلهم  وهذا .قرأون و
ائس، ودعاء من غير رجاء.. ان رجاء ال   رجاء ودعاء .. وٕان  

                                                           
ان مأخوذة من تقديرات األمم المتحدة حتى منتصف عام أرقام المس *  .1971احة والس
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ة   وفلسطين   .. الوحدة العر

ة ..وفلسطين   والوحدة العر

   
  

ة الكبر للتجزئة  واالنفصــال .. ان شــعب  انت فلســطين هي الضــح و
قها..  وقد  ا لتحق ــع ــ الوحدة ودعوة لها وسـ ة تعلقا  ــعوب العر فلســـــطين أكثر الشـــ
ظل التفاعل بين الوحدة  برزت هاتان الظاهرتان منذ أكثر من خمسـين عاما، وسـ
قائما حتى تنهض الوحدة  وتتحرر فلســـطين، أو تتحرر فلســـطين وتنهض الوحدة 

ظروفه ومال ـــاحتين  ــ ــــ ــــال على الســ ــــ ار بين .. والنضـــ قرر الخ ــاته هو الذ  ـــــ ــ ســ
  الطرقين أيهما أوال: الوحدة أم التحرر..

ــــرور، فــأخرت  ــــ ــــ ــة أفــدح الشــ ــاألمــة العر والتجزئــة بال مراء، قــد أوقعــت 
عض، وشــــلت  ــها عن  عضــ ة  ـــيرتها، وعزلت األقطار العر ـــتها وأعاقت مسـ نهضـ

ــوأ من ذلك، فق ــ ـــ ــ ــ ، وما هو أســـ ــاد ـــــ ــــ د خلفت تقدمها الثقافي واالجتماعي واالقتصـــ
ة  ــاد ة واقتصــ ة متعددة في الوطن العري الواحد، اجتماع م التجزئة أوضــــاعا إقل

ــه عضــ ة عن   ة غر ة، تجعل األقطار العر عض، وتجعل المواطن وتشــــرع ا ال
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ة  الوحدة محور العري " ــ ــ حت قضــــ ــ ــ ذلك أصــــ ا" في القطر الذ يجاوره، و أجنب
ة ال يتطرق إليه   ا شك أو بهتان.نقاش وجدال، مع أنها بديه

ل هذه المساو التي جلبت التجزئة، على المواطن العري عامة،  هاومع 
ا قد تعد  ـــع ــ ــطين وطنا وشـــ ــ فلســــ ة الدهماء التي أنزلتها التجزئة  ــي إال أن المصــــــ
: األولى  بر حت تواجه ثالث مصــائب  ة جمعاء، وأصــ خطرها إلى األمة العر

ــطين عن الوطن العري، والثان ـــالخ فلســـ ــها انســ ــ عضـ ة  ـــالخ األقطار العر ة انســ
ـــــرائيل في قلب الوطن العري مهددة األمة  ــ ــ ام إســـــ عض..  وثالثة األثافي ق عن 

املة. ة في حضارتها واقتصادها وثقافتها، بل في وجودها    العر
ة إلى  إدراك هذه  ـــــعوب العر ــــ ــب الشـ ــ ــ ــطيني أســــ ــ ـــــ ـــعب الفلسـ ــ ــ ان الشـــ و

ة ق ا أكبر من  ملك وع إخوانه في الوطن العري، ولكن ألنه  المخاطر، ال ألنه 
ح  ــ ة.. ومن هنا أصــ ة األولى التي اســــتهدفها االســــتعمار والصــــهيون ــح ان الضــ
ــون عاما  ــ ا لتحقي الوحدة، وجاءت الخمسـ ـــع ــد ســ ــ ا بخطر التجزئة، وأشـ أكثر وع
عد مرة، وهي أن التجزئة هي  قة مرة  د الحق من النضـال العري والفلسـطيني لتؤ

ـــبب هذه الكو  ــــخرة الخالص .. الخالص من ســ ارث العظمى، وأن الوحدة هي صـ
  إسرائيل، ومن الجهل والمرض والفاقة.

ـــطين .. فمنذ  أن  ــ قة أول ما تجلت على أرض فلســــ وقد تجلت هذه الحق
ــــطين ـــعب الفلســ ح  يعلم الشـــ ــ ــ صــ ة األولى أن وطنه ســــــ في أعقاب الحرب العالم

اس ح وطن ةوحدة س ص ، ل ، منفصلة عن الوطن السور ا للشعب اليهود ا قوم
، فأنشئت  ة للدفاع عن وطنه الصغير، وعن الوحدة الكبر سه القوم ثارت أحاس
ة  ــــالم ــ ات اإلســـ الجمع ــــميت  ـــطين.. وســـــ ل أرجاء  فلســــــ ة في  ات الوطن الجمع
ة  حيين في مواجهة الغزوة اليهود يدا للتضامن بين المسلمين والمس ة تو ح المس
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ان  شـــعار التي بدأت طالئعها المهاج ــواطئ فلســـطين.. و اعا إلى شـ رة تصـــل ت
ــرق األردن،  ــــ ــــ ــطين، شــ ــ ــ ــــ ة : فلســ عني وحدة األقطار العر الوحدة في ذلك العهد 

  لبنان، سورا.
ارس لتقرر  وتســـامع األهلون أن "مؤتمر الســـالم" يوشـــك أن ينعقد  في 
ة  ــطت الحر ــــ ة، فنشــ ـــــلخت عن الدولة العثمان ة التي انســـ ــــير األقطار العر مصــــ
ات   اب إلى دعوة الجمع ــ ــ ان والوجهاء والشـــــ ـــطين، وتناد األع ــ ــ ة في فلســ الوطن

ة إلى مؤتمر وطني عام يد ح ــ ــ ة والمســ ــالم عرف منذ ذلك اإلســــ ح  ــ ــ رس ما أصــ
ـــطينالوقت " ــــ ة الفلســـ ـــــ ــ "، والموقف الذ يتوجب اتخاذه إزاء الخطر الذ ةالقضـــ

  يهدد مستقبل البالد.
ـــطيني األول  ــــ ــ ــ ــد المؤتمر الفلســـ ) في مــــدينــــة 9/2/1919-27/1(وانعقــ

ة  ــــالم ات اإلســـ ـــائر الجمع مثلون ســــ ا  ـــــرون مندو عة وعشــ ـــــ ـــره ســ القدس، وحضــــ
ض حول  ادر المؤتمر قبل أن يدخل في نقاش  مستف ة في فلسطين، و ح والمس
ـــطة  ـــلح بواســـ ــ ة عاجلة إلى مؤتمر الصـ ــال برق ة إلى إرســــ ة الوطن ـــــ ــئون القضـ ــ شــ

ـــــلطات ال ــ علن فالسـ ـــطين،  ــ ة في فلســـ ـــــورة يها "برطان ع بلدان ســـ ي جم أن مندو
حـــث، أن  ـــة العـــاقـــدين مؤتمرهم في القـــدس، قرروا قبـــل الخوض في أ  الجنو
ا لليهود ...  يرفعوا احتجاجهم الشــديد على ما ســمعوه من جعل بالدهم وطنا قوم
اتهم التي ســيرفعونها على  وهم يرفضــون أن يبت في مصــير بالدهم إال طب رغ

رة   ".يد السلطة العس
عث بها الشـــعب الفلســـطيني إلى مؤتمر  ة ي انت هذه أول رســـالة رســـم ف

ـــم ســ ــالم،  ةفيه يالســـ ــورا الجنو أنه "ســـ ــاء الوطن القومي ا وطنه  رفض إنشـــ " و
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ــال ــ انت هذه الرســـ ، و ــمي على "  ةاليهود ـــ التجزئة" وعلى ذلك أول احتجاج رســ
.   االستعمار اليهود

ــــب ة أســــ ـــطيني قرا ــ ــ ـــتمر المؤتمر  الفلسـ ــ ــ وعين، يناقش مختلف جوانب واسـ
ة  انت االجتماعات الشــعب ة ليال، و حضــر االجتماعات  الشــعب ة نهارا، و القضــ
م تكرمًا  ة.. ففي الحفل الذ أق ر  الغزوة اليهود ــورة وتســــتن الوحدة الســ تناد 
يد  اء ينادون بتو ة، وتعاقب الخط ــــة الوطن ــ ـــتدت الحماســ ــــ ـــاء المؤتمر اشـ ألعضـــــ

ة، وانتهى الحفل  بنشــيد األمير الوحدة الســورة، و  أن فلســطين هي ســورا الجنو
ة على  عرض المطالب العر ـــين ل ــــ ــرف حسـ ــ ـــ ان قد اختاره والده الشـ ــــل، و صــــ ف

  مؤتمر السالم.
ة  ة الوطن ضـــة عن القضـــ حاث  مســـتف عد أ وانتهى المؤتمر من أعماله 

ــين عا ـــة وخمســــ عد خمســـ ــــر  قرأها الجيل المعاصــ ة،  ر فأعلن قرارات قوم ما، و
عث على اإلعجاب ، ومن هذه القرارات:  يدا ي يد على  الوحدة تو   فيها التو

حدث ق أن  ة، إذ لم  ـــورا العر ــ ـــطين جزءا من ســ "أوًال: إننا نعتبر فلســــ
ـة،  طون بهـا بروا قوم ــــلـت عنهـا في أ وقـت من األوقـات ونحن مرت ــ ــ ــــ انفصــ

ة واقتصاد ع ة وطب ة ولغو ة". ةودين   وجغراف
ــا " ثا ة فرنســ ه وزر خارج ًا: نحن نرفض التصــــرح الذ أدلى  ــأنن  شــ

ــــتقالل  ة واالســــ ـــر في الوحدة العر ــ اتنا ومطامعنا تنحصـــ حقوقنا في بلدنا ألن تمن
  التام".

ــة  ــورــا الجنو ــــ ــــ ـــل ســــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــأن ال تنفصــ   " ثــالثــًا: .. إننــا نعرب عن رغبتنــا 
ة .."   ومة سورة العر   (فلسطين) عن ح
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عًا: .. نعت ما يتعل ببالدنا " را ـــــدر أو معاهدة عقدت ف ل وعد صــــ بر  
اطلين ونحن نرفضهما".   ومستقبلها، الغيين و

ــــرطة أن ال ينتقص من  ــــ ــــنطلب العون( الدولي)..  شـ ــــ ــًا: .. سـ ــــ " خامســـ
ال.. ل  من األش أ ش ة     )1(استقاللنا أو يؤثر في الوحدة العر

انت هي ا ة الوحدة  ــ تضــــح من هذه القرارات أن قضــ لموضــــوع األول و
واألخير عند المؤتمر الفلســـطيني األول، وأن رفض التجزئة، قد ســـب الكالم عن 

ة.. اب الذ دخلت منه الثان انت األولى هي ال ة.. فقد    الغزوة اليهود
ــر تلــك االجتمــاعــات لنتعرف على هواجس المؤتمرن  ـــ ــ ــ ــ ولم تب محــاضـــ

ــــة، حوافز  ــ ـــورة خاصـــ ــ صــــ هم في ذلك الوقت وخواطرهم في ذلك العهد الوطني.. و
راته  ا من الرعيل األول قد ســجل في مذ اســ ا وســ ر إلى الوحدة، إال أن أدي الم

ــطيني األول  قبـل يوم واحـد من انعقـاده ( ــــ ـــــ ـانون الثـاني  26عن المؤتمر الفلســـ
مــان".. نحن نــدعو  إلى الجــامعــة 1919 ــة واإل ــالحم ض  ــارة تف ) فقــال في ع

ة، ( مرادف آخر للوحدة ال ار العر ــــي لذلك العهد) واعت اسـ ــ ــ ة في األدب السـ عر
ــين  ــرف حســ صــــل بن الشــ ــمو األمير ف ــطين جزءًا منها واعتماد صــــاحب الســ فلســ
ة في مؤتمر الصلح .. ونحن ال نواف على فصل فلسطين  ممثال للجامعة العر
ا".. وقد عزمن ــيرها يهود ون مصـ ة، فإذا فصـــلت فال بد أن   اعن الجامعة العر

ـــت أن نوحد  ــــ ــــ سـ ــطين ل ــ ــــ ة، وأن فلســــ لهم على عقيدة الجامعة العر لمة الوفود 
ة ".. نللفلسطينيي    )2(بل هي للجامعة العر

                                                           

الي ابعبد الوه (1)  ة فلسطين ،الك   .128-127 ص  ، قض
ات خليل  (2)  اكينييوم   .128 - 165 ص ،الس
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ة  ا العضــو بين  الوحدة وقضــ شــف عن االرت وثمة مصــدر آخر قد 
عد انفضاض  ة في تقرر أعده  تب أحد رجال المخابرات البرطان فلسطين، فقد 

ــــطيني األول  ـــبوع واحد(المؤتمر الفلسـ ا  15أســ قول: " إن الخوف 1919شـــــ  (
ة  ــــر الموال اب من العناصـ ــي الذ يدفع الشـــــ ــ سـ ـــبب الرئ ة هو الســ ــهيون من الصـــ

انضـــمام   ة المســـتقلة، ف ة نحو العطف على االتحاد مع ســـورا العر للوحدة العر
ـــاعدة العرب  مسـ ــطين  ــعب فلســ ــع شــ ح في وســ صــــ ة  ـــورا العر ــطين إلى سـ فلســ

ــة" اآلخرن، أن ــان ينط حقــا  )1(قــاوموا بنجــاح الهجرة اليهود .. وهــذا التقرر 
  بلسان الشعب الفلسطيني .

ـــحت في أوائل عام  ذا وضـــ المعادلة  1919وه ارزة  ة  ـــــ اسـ ـــــ معادلة سـ
ــطين عن  ــل فلســــ ــ عمالن على فصــ ة  ـــهيون ــتعمار والصـــ طرفيها: االســــ ة  ــــاب الحســ

ــهل إقامة  الوطن القومي اليهود ــ ــ ســ ــورة ألن ذلك  ــــ ة ســ ــطين، والحر ــ ــ  في فلســ
ع عرب  ـــتط ــــ سـ ـــــورا حتى  ــ ـــل من أجل الوحدة مع سـ ــ ة تناضـــ ــــــطين ة الفلســ الوطن

الذات..  ة  ة والهجرة اليهود ة الصهيون   فلسطين وسورا معا مقاومة الحر
ة،  ــاســـــ ة لهذه المعادلة األســـ ة منذ البدا ة مدر ــهيون ة الصـــ انت الحر و

ــطيني ــ ــ ـــبوعين ( ذلك أنه قبل أن ينعقد المؤتمر الفلســـــ ــ ــ ــ أســ انون الثاني 12األول 
س 1919 ــهيونيين تقررا إلى رئ ــــ ــــ ــ يين الصــ ) قــــدمــــت لجنــــة من الخبراء األمر

ــاء دولة منفصـــلة في فلســـطين.. وأن فصـــل  ه " إنشـ ات المتحدة يوصـــون  ف الوال
ة (!!)  ـــان ــــ ة لإلنســ ـــورا له ما يبرره في الخبرة الدين ــ ة عن ســــ ـــطين ــ المنطقة الفلســــ

ـــتان اليهود ــ ســ انت القدس فالكن ـــطين ..و ـــرتا  النور في فلســــ ــ صــ ة أ ح ــ ــ ة والمســـ
ـــلة  ــ ــ ــ ون صــــ ــمة لكل منهما(!!) ومع  ــ ـــــ لة، وفترات مختلفة، عاصــــ ـــنوات طو ــــ ـــ ــ لسـ

                                                           
الي ابعبد الوه )1( ة فلسطين، الك   .126، ص قض
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ــها(!!) فقد اعتبروا القدس منذ  ـــ ــ قة إلى الدرجة نفسـ ــطين غير دق ــــ فلســ ـــلمين  ــ المســـ
ة  ــــيبها من األهم فاء هذه الحقوق الكبر  نصــ ن إ م ـــا، وال   انا مقدســـ ة م البدا

  )2(ال بجعل فلسطين دولة قائمة بذاتها ".(!!!!)إ
قة،  ــتند إلى الحق ســـ العهن المنفوش، ولكنه ال  بير  الم له حجم  وهذا 
ــأدوات التعجــب األرع بــدال عن التعلي الجــاد على هــذه الــدعــاو  وقــد اكتفيــت 

  الهزلة التافهة.
بر أكد فيها الشعب الفلسطيني ت ة  ة دول عد ذلك مناس ه وجاءت  مس

ع  ارس (ر ــلح الذ انعقد في  ــراره عليها، ففي أعقاب مؤتمر الصـــ الوحدة وٕاصـــ
ــــة 1919 فــــاد لجنــــة تحقي إلى البالد العر ــن إ ــ ــــ ـــــ ي ولسـ س األمر ) قرر الرئ

ها: لينج  اسم عضو ات أهلها، وعرفت اللجنة  انت  -رن –للتعرف على رغ و
ة دراسة  ة الفلسطين ة تدرس القض   جادة ومنصفة.أول لجنة دول

افا  في اليوم العاشر من حزران( ) 1919وقد وصلت اللجنة إلى ميناء 
س له مطامع  ي ل ـــــعب األمر ـــــ ه: إن الشــــ ان قالت ف دأت أعمالها بإذاعة ب و
ســـود الســـالم الدائم،  رغب بإخالص أن  ا والشـــرق األدنى .. و ة في أورو اســـ ســـ

ـــرق األدنى ــــ ــاكل الشــ ــ ــ ة  وأنه بهذه الروح يدنو من مشـــ ة اللجنة األمر .. وأن غا
قات وعالقاتهم،  ان والط الموجودة اآلن الوقوف جهد المســتطاع على أحوال الســ
اســـة  ل ســـ ي على بينة من الحقائ في  لســـون والشـــعب األمر س و ون الرئ ل
ان ذلك في  ـــواء  ــرق األدنى ســ مشـــــاكل الشـــ ما يتعل  يدعى إلى الســـــير عليها ف

  امعة األمم.مؤتمر الصلح أم في ج
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ثــت في القــدس   ، فم ــا ــــ ــــ ــ ــ عملهــا بهمــة ونشــ ــام  ــادرت اللجنــة إلى الق و
مقامها الديني في العالم  ــهيرة،  ــ ـــبوعًا واحدا، وقامت بزارة مدينة بيت لحم الشــ ــ أسـ
ـــطين، ثم  ع في جنوب فلســــ ـــــ ئر الســ ــلت زارتها إلى الخليل و ــــ حي، وواصـ ــ ــ المســـ

شـــمالي فلســـطين، واســـتقبلت الوفود الفلســـطي ة في رام هللا ونابلس وجنين طافت  ن
ـــعب  ــ ــــة في نفوس أبناء الشـــ ــ ـــاعر الحماســ ـــتعلت مشـــــ ا، واشـــــ فا وع ــرة وح ــــ والناصــ
ة، وأعرت وفودهم إلى  تبوا العرائض ونظموا االجتماعات الوطن ــطيني ف ــ ــ ــــ الفلســــ

م الشعب الفلسطيني على االستقالل.   )1(اللجنة عن تصم
عة  ة ســـ ة قرا ع( حتى أوائل آب ولقد اســـتغرق عمل اللجنة األمر أســـاب

ــــتمعت إلى 1919 ــطين، المدن الســــــورة، فاســ ــ ــــافة إلى فلســ اإلضــ ) زارت خاللها 
ـــة وفي مقـــدمتهـــا ممثلو وفـــد  ـــالهيئـــات الوطن الوفود وتلقـــت العرائض واجتمعـــت 

ة. ان منعقدا في دمش في تلك الفترة التارخ   المؤتمر السور الذ 
ـــور قد انعقد في أوائل ــ ان المؤتمر الســ ــــهر أب  و ــ ـــــره 1919شـ ، وحضــ

ان عدد  ممثلون عن األقطار الســورة: فلســطين، شــرق األردن، لبنان وســورا، و
ين  مستقبل البالد السورة..  شأنعضوا، واتخذ المؤتمر عدة قرارات  69المندو

ـــي التام الناجز للبالد  ــ ــــ اسـ ـــــ ــ ــ ــتقالل السـ ــ ــــ االســ ة  جاء في البند األول منها" المطال
ة"، السورة التي تحدها ش ة وال وصا ًا رفح .. بدون حما ال طورس وجنو ماًال ج

ة، وأن تقدم  ــــاد ــ ــ ــ ة واقتصــــ ــاعدة فن ــــ ــ ــ وجاء في البند الثاني أن االنتداب هو " مســــ
ــتقالل  ــ ــ ة على أن ال تمس اسـ ــــاد ــ ة واالقتصـ ــــاعدة الفن ات المتحدة هذه المســـ الوال

مطالب الوفود الفلســطين اســي التام ووحدتها".. تماما  ة التي اســتمعت البالد الســ
ة .. ة في القدس وغيرها من المدن الفلسطين   إليها اللجنة األمر
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ة بثالثة قرارات محددة  ـــطين ــ ة الفلســـ ـــــ ــ ـــور القضـ ــ وقد خص المؤتمر الســـ
ما  ة ولنضــــال الرعيل األول أن تثبت نصــــوصــــها،  ومن اإلنصــــاف للوحدة العر

ما يلي: ة: وهي    -قدمت إلى اللجنة األمر
عًا: إننا ي من البالد  ســـا نرفض مطالب الصـــهيونيين بجعل القســـم الجنو

ــم  ا لإلســــرائيليين، ونرفض هجرتهم إلى أ قســ الســــورة، أ فلســــطين، وطنا قوم
ـــديد جدًا على شــــــعبنا  ، وألنهم خطر شـــ س لديهم فيها أدنى ح من بالدنا، ألنه ل

ان البالد  األ اســـي، أما ســـ ان الســـ ة والك ات القوم ــاد ــليون من حيث االقتصـ صـ
ين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا."   من إخواننا الموسو

ــورا المعروف  ــــ ي من ســــ ـــم الجنو ــ ــ ـــل القســـ ــ ــــ " ثامنًا: إننا نطلب عدم فصـ
، ونطلب أن تكون وحدة البالد مصـــونة ال تقبل  ــور فلســـطين .. عن القطر السـ

ان." أ حال    التجزئة 
ـــو  س ولسـ ة من قواعد الرئ ـــاســــ ن التي تقضــــي " عاشــــرًا: إن القاعدة األسـ

ـــي بتجزئة بالدنا  ل معاهدة تقضــــ ـــرة، تجعلنا نحتج على  ــ بإلغاء المعاهدات الســ
ين  ــي يرمي إلى تم ــ ــ ـــوصـــ ــ ل وعد خصــــ و)، أو  س ب ــا ــ ــ ـــورة ( اتفاق ســـ ــ الســــ
ي من بالدنا، ونطلب أن تلغى تلك  ـــهيونيين ( وعد بلفور) من القســــــم الجنو الصـــ

ان" أ حال    )1(.المعاهدات والوعود 
ان ذا  ـــورا من  وه ــ ـــورة، وموقف ســـــ ـــ ــطين من الوحدة الســــ ــ ــــ موقف فلســ

ل من  ة في  ــم ــــ ة والرســ ـــعب ــ ــ ادات الشـ ما أعرت عنه الق ـــطين،  ــ ــ الوحدة مع فلسـ
س  ة.. وهذه بدورها رفعت تقررها إلى الرئ ــورا إلى اللجنة األمر ــطين وســــ فلســــ

ــتعمارة ا ه الموقف العري، ولم تلتفت إلى المطامع االســ لســــون، وأبدت  ف لتي و
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ــورا ولبنان،  ـــ ة في ســـ ــ ــ ة في ذلك العهد: الفرنســــ ــها على البالد العر ــ أطلت برأســــ
ـــرق األردن والعراق، وأخيرا ال آخرا المطــــامع  ــــ ـــــ ـــطين وشــ ــ ــــ ــــة في فلســـــ واإلنجليز

ة في فلسطين. ة بإقامة دولة يهود   الصهيون
ة  ة الصهيون ة حاسمة تناولت اللجنة في تقررها القض ارة تارخ وفي ع

س والوحدة ف ة ل ــهيون ــــ ــعور العدائي للصـــ ــ ــــ ـــح لهذه اللجنة أن الشـ ــ ــ قالت:" لقد اتضــ
ان سورا بوجه عام، فإن  شمل س % من 72مقصورا على فلسطين فحسب بل 

ة، ولم ينل  ـــهيون ــ ــ ـــــادة للصـــ ــورا مضـــــ ــ ــ ــ مجموع العرائض التي تلقتها اللجنة في ســ
ة سو الوحدة السورة واالستقالل.." ة أكثر من هذه النس   مطلب نس

ال الو ة إلى شــعب فلســطين  وقررت تحديد قالت اللجنة في تقررها.. "نســ
ة، وأنه  ومة مســـتقلة بال وصـــا افا أن ســـورا أهل لح األحزاب التي اجتمعت في 
ات  ــــلون الوال ـــــ فضــ ة) فإنهم  ــــلح على تعيين دولة (منتد ــــ ــر مؤتمر الصـــ ــ ــ إذا أصـــــ

ــطين هذا ا ـــ ــــ ــ ــ لقرار.. وقد المتحدة، وقد أيد الناس في القدس وغيرها من مدن فلسـ
ة وهذه المســـــألة ذات  ـــهيون حيين على مقاومة الصــ ــ ـــلمين والمســـ لمة المســ اتفقت 

بيرة بوحدة سورا.."   عالقة 
ة من الجوانب  ـــهيون ــ ــ ــ ـــ ة الدعاو الصــ ـــجبت اللجنة األمر ــ ـــ ــ ــ عد أن شــ و

ة في ــــتها إلقامة دولة يهود ــــ ة، وأعلنت معارضـ ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ة والســــ ـــطين،  التارخ ــ فلســــ
قولها:  ـــورة "وختمت تقررها  ــ ـــطين إلى ســ ــ ــــــم فلســ منع ضـ ــبب  ــــ ال يوجد هناك سـ

  المتحدة..".
قرأ أن الشعب الفلسطيني  وال بد للمواطن المعاصر اليوم أن يدهش وهو 

ـــور  ــ ة..  -.. ومعه الســــ ان ال بد من دولة منتد ا إذا  انتداب أمر طالب  ان 
العمل ع ا في الرع األخير من هذا القرن  عد أن انفردت أمر لى إقامة وخاصة 
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ة  األموال والسـالح في السـلم والحرب على  -إسـرائيل –الدولة اليهود ومسـاندتها 
  السواء..

فهم الموقف إذا رجع إلى ع أن  ــتط ــ ــ ـــــ ســـ  غير أن المواطن العري 
ة عد أن وضـع األوضـاع الدول ت الحرب قبل نصـف قرن من الزمان .. ذلك أنه 

ة األولى أوزارها  انت 1918-1914(العالم ــورة الدولة المنتصــــرة في نظر )  صــ
له،  الشـــعب العري يومئذ، أن اإلنجليز والفرنســـيين طامعون في الشـــرق العري 

عملون  طرة  وأنهم  ـــــ ــامه، والسـ ـــتار نظام على تجزئته واقتســــ على مقدراته تحت ســـ
عة عنصرة حديثة عن نظاماالنتداب.. وهو الذ ان ط ة.   ة والوصا   الحما

ــدة ـــات المتحــ ـ ـــا الوال ـــة  أمـ ــا دولـ ــدو للمواطن العري إنهــ ـــت تبــ ــــانـ ـــد  فقـ
ة.. وأنها  ما أعلنت اللجنة األمر ـــتعمارة،  ــــ ــت لها مطامع اســ ــــ ســـ ة، ل مقراط د
ــــون، وفي مقدمتها  ــــ لســ ي و س األمر عة التي أعلنها الرئ اد الرف الم ــك  ــ ــ ــ تتمســ

  ح الشعوب في تقرر مصيرها.
ان الخوف من مطام ــولهذا، فقد  ــ ــــ ــ ـــ في يين، والطمع "ع اإلنجليز والفرنسـ

ــتعمارة، هما   ــ ــ مقراطيتها وابتعادها عن المطامع االسـ ا" ود ـــببين عدالة أمر الســــ
ــي سـ ــيل انتداب الرئ ن في إصـــرار الشـــعب العري في فلســـطين وســـورا على تفضـ

. ن التحقي ن االستقالل العاجل مم ا ،إذا لم    أمر
ة اكيني معاصر تلك الحق راته عن وقد خلف لنا األستاذ خليل الس ، ذ

ة الوحدة، فقال في حديث له مع حاكم القدس  ــ ــ ــــ ــ قضـ ـــــلتها  ــــ اب وصــ ـــــ ــ ــ هذه األســ
ـــــان  13البرطاني ( ـــــ ســ اد 1919ن ــت أكتمك أن الرأ العام في البالد  ــــ ــ ــ ) " لســ

ا، ألنهم رأوا أن إنجلترا هي التي وعدت اليهود بإعطائهم  يجمع على انتداب أمر
وطن قومي لهم.. فإذا انتدبت إن ــطين  ـــ ــــطين فلسـ ــورا وفلســ الة على ســــ جلترا للو
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ل  تولى  أخذ سورا، وهذا ال يوافقنا، ألننا ال نرد أن نتجزأ  و تشبث الفرنسيون 
ان البد من االنتداب فيجب أن تكون البالد في  جزء من بالدنا دولة.. بل إذا 
ــــا تتنازعات النفوذ في  ــ ــًا على وحدتنا وألن إنجلترا وفرنســ ــــ عهدة دولة واحدة حرصــ

ة بال ــهيون ـــ ـــنا من الصــ ــ ا، األمة التي تخلصــ ــطرون أن نختار أمر دنا، فإننا مضـــــ
   )1(وتخلصنا من التجزئة.."

ان مستميتا  ان يخاطب التارخ.. و ، لقد  رحم هللا الجيل العري الساب
ـــــيرته النافذة  ــ صـ ــته و ــ فراســــ ان ير  ة والتجزئة.. ألنه  ـــهيون ــ ـــة الصـــ في مناهضـــــ

ــو بيننا، ترا  ــبب.. وقد رأ الجيل  العري الالح الترا العضــــ ــ الســ النتيجة 
ـــام دولـــة  ، ق ـــة: الوطن القومي اليهود ـــات المتوال ــت التجزئـــة الن ــ ــــ ـــــ يف فقســــ
ــيخ  ة من شــــرم الشــ أكملها، ومن حولها األرض العر ــطين  إســــرائيل، احتالل فلســ

  إلى جبل الشيخ.
ــي ــ ــ صـــ أنه يراه ب ان يخاطب التارخ  ـــاب  ــ ــ رته وحين أقول أن الجيل الســ

ــــعب  ـــــ ــــ قي من أوراق الشـ ، فإن الرجوع إلى ما  ل الح ة، فذلك هو الح  الح
اته، سيجعل المواطن العري المعاصر  ت عثرت سجالته وم عد أن ت الفلسطيني 

ا ان يتمتع بها "اآل ــــادقة التي  ــــ ــ ــــة الصــ ــــ ــ ـــــة وحيرة، وهو ير الفراســ ــــ ــ ء " في دهشـ
ة الفلسطينيون األوائل.. ففي " افا عرضة" قدمته الجمع ة في  ح ة المس اإلسالم

ة صـــائحة  ر العام لفلســـطين ، نجد نبوءة  الن إلى الجنرال وطســـن القائد العســـ
ينة التعسة نائحة في سمع التارخ حين تقول " وأعجب من هذا أن فلسطين المس

قترحون  ــيين الدوليين، فقد جعلوا  ــ ــ ــــ اســ ـــــ ــ ــ ة بيد الســـ ــارت ألعو ــ ــــ ودة الح صــــ المن
أتي اقتراحات تبرهن لنا  ـــطين اليوم ال  ـــعب العري الموجود في فلســـ على أن الشـــ

                                                           

  .176ص  ،باالمصدر الس (1) 
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ــف قرن وهو في عالم ال ه نصـ ــطين عن ســـورة  وجود، إذعل قترحون فصـــل فلسـ
ة منفصلة، ولعمر ال ندر ما هي الوحدة المنفصلة. اس   )1(وجعلها وحدة س

ة من خالل التجزئة  صـــــر الن يف أ ـــاب  ة، رحم هللا الجيل الســ مرة ثان
يف ـــون عا .. و ــ ــــ ــ عد "توالت خمسـ ــطيني ولم  ــ ــــ ــ ــعب الفلســ ـــ ــــ في عالم ما على الشـــ

العودة  ون الوجود إال  عده.. وال  الوجود".. والوطن هو عالم الوجود، وال وجود 
رما.. ه.. حرا    إل

الوحدة  ـــطيني يناد  ــعب الفلســ ــ ــتمر الشـ ــ ة اسـ ــفر اللجنة األمر عد ســـ و
الوحدة و  ة لإلعراب عن تعلقه  ــ ــ ــــ ــ ل مناسـ نتهز  امها.. ففي و ـــرار على ق ــ ــــ اإلصــ

ــهر آب  ــ ــــرن من شــ القدس  1920العشــ ة  ح ة المســــــ ــالم ة اإلســــ ـــلت الجمع أرســـ
ــام إدارة االنتــداب  ــطين ،قبــل ق ــــ ــ ــ فلســــ ر البرطــاني  ــ ــ ــــ ــ ــ رة إلى الحــاكم العســ مــذ
 ، رة الوطن القومي اليهود ــطيني ف ـــــ ــــ ــعب الفلســـ ــ ــ ــ ــــ ة.. تعلن فيها رفض الشــ المدن

ــورة، وأشــــارت إلى  قة التي طلبنا فيها وفصــــل فلســــطين عن ســ ات الســــا ات " الم
ــطين  ل فلســ ــورة، واحتججنا على ما ينو من تحو ــطين عن ســ عدم فصــــل  فلســ
حال  رر اآلن طلبنا عدم فصل فلسطين عن سورا  إلى وطن قومي لليهود.. ون

  )1(من األحوال".
زار الجنرال بولز، الحاكم  – 1920انون الثاني  7 –وفي مطلع العام 

ر ا ـــــ ــ ــ ـــيبت في العسـ ـــ ــــلح ســــ ــــ انها أن مؤتمر الصــ لعام، مدينة نابلس، وأعلن ألع
منح اليهود ح الهجرة  ــورا وأنه ســــ ــطين عن ســ ـــل فلســ فصـ ا  مصــــير البالد قر
رة شديدة اللهجة إلى مؤتمر الصلح، محتجة  م مذ إليها، فسارعت اللجنة إلى تقد

                                                           

دة المقطم )1(    .8/11/9119القاهرة  ، جر
تب السجالت العامة بلندن. (1)    م
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ة  عني " تمز البالد العر ــورة، والذ  ـــ ـــــطين عن ســ ـــل فلســ ــــاء على فصــــ إرضـــ
يف يجيز الح والعدل اللذان جعلتهما دول الحلفاء  ـــتعمارة..إذ  ــالح االسـ للمصــ
ــلح  يلم  ــعارا لها في هذه الحرب تفر األمة المجتمعة، بينما نر مؤتمر الصــ شــ
ــــــالف.. إن أعظم جرمة يرتكبها  ــ ك  واليوغسـ ــ ــ ــــ أمة التشـ عثرة  ـــتات األمم الم ــــ شــ

ـــــل ــ ي هي ظلمنا في تقرر فصــ ين اليهود في المتمدن األورو ــورا، وتم ــ ــ ــ نا عن سـ
ة تنظر إلى  بالدنا.. وٕاذا تم قرار مؤتمر الصــــلح على هذا الوجه فإن األمة العر
انة لها  ــاب بالدهم.. وتعده خ ه تمز العرب واغتصـــ ذلك نظرها إلى عمل أرد 

   )1(من حلفائها".
اء إلى الشــعب الفلســطيني أن مجلس الحلفاء  االت األن وحينما حملت و

ـــــان رمو قد أعلن االنتداب البرطاني ( ــطين  1920ابرل  20في ســــ ــ ــ ) على فلســـ
ة في  ح ـــــ ة والمســ ـــالم ــ ات اإلســ ــمنه االلتزام بتنفيذ وعد بلفور، تنادت الجمع ــ وضـــ
ـــعب  ــ ـــ ــ ــ ـــــم الشـ ــ ــ اســــ ه  علن ف ـــال احتجاج  ــــ ــــ ـــــطين إلى مؤتمر عام، فقرر إرســ ــ ــ فلســــ

ــــطيني، رفض االنتـــداب ووعــد بلفور، ونعلن أننـــا ال نتخلى عن ــ ــ ــــ مطـــالبنــا  الفلســ
ـــــورا المتحدة من طورس إلى رفح ورفض الهجرة  ــ ــ ــــتقالل ســ ــــ ـــرة في اســـ ــ ــــ المتحضــ
ــر  ــ ضــ ــورة،  ألن ذلك  ــ ـــطين عن ســ ــ ــــل فلسـ ــــا تاما، وعدم فصــ ة رفضــ ــهيون الصــــ

ة". ة والمحل ة القوم ة والمصالح  الوطن ة والعمران   )2(مصالحنا االقتصاد
عقد  ــي  ـــ اســ ــ ــ ــــطيني على الجهد الســـ ـــعب الفلســـ ــ ــا الشــ ــــ ـــــر نشـ قتصــ ولم 
ــلح فقد  ــ ــال االحتجاجات، بل تعد ذلك إلى اإلعداد للكفاح المسـ ــ المؤتمرات وٕارسـ

ــــرة أطل عل ــــ ة سـ ـــئت جمع ــــ ة" تعمل "أنشــ ة الفدائ ـــم "جمع ــــ ح يها اســ ـــــل على تســــ
                                                           

دة األفكار )1(   .16/1/1920تارخ  ،124عدد   ،جر
سى الحضر  )2( ة بين االنتدفلسطين  ،ع ة ابالعر   .38 - 37ص  ،والصهيون
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ــــاء اللغة العبرة  ــ م عدد محدود من األعضـ فة ..وتعل ـــلحة الخف ــ األســ ـــاء  األعضــــ
قال أو ينشــــر في الصــــحف العبرة. عة ما  نهم متا م . واالتفاق مع رجال حتى 

ات في  ــع العق ــ ـــلحتهم  أو على األقل عدم وضــــ ــ ــ م أسـ ــل ــ ــ س والدرك على تســ البول
ما  ــ ة وال سـ اد الوحدة العر الطر إذا ما نشـــبت  الثورة .. وتشـــرب األطفال م

ة وروضة المعارف" وال أحسب أن في الوطن العري  )3(طالب مدرستي  الرشيد
ة واحدة تشــرب األطفا ومة عر ة ح ة في المناهج المدرســ اد الوحدة العر ل م

ان الحال في هاتين المدرستين المقدسيتين.. ما  ة،    صورة واف
ا من عام  ــ ـــ ـــهر شـــ أعلن الجنرال بولز القائد العام  1920وفي أوائل شـــــ

ة عازمة على إنشاء وطن قومي يهود  ومة البرطان ر لفلسطين أن الح العس
ة  ـــهيل الهجرة اليهود ان ذلك اإلعالن وقودا وتسـ ـــطين، ف ة إلى فلسـ جديدا، للحر

ــطين ة في فلســ ، وتصــــاعد النزوع الشــــعبي للنضــــال من أجل الوحدة، وجاء الوطن
) فانطلقت الجماهير من ساحة الحرم الشرف في القدس  27(  يوم الجمعة ا ش

اء في  بر بلغت خمسين ألفا وطافت شوارع المدينة، وخطب الخط في مظاهرة 
ة المظاهرة الم ة.. وفي نها التجزئة  واالســتعمار والصــهيون ادين العامة منددين 

ـــلطا فة إلى الســ رة عن ة مذ ح ــ ــ ة المسـ ـــالم ة اإلســ رة في قدمت الجمع ت العســـــ
ــد فيهــا " ــطين تؤ ــ ــ ــــ ــة، وهي فلســــ ع مطــالبنــا التي قــدمنــاهــا إلى اللجنــة األمر جم

ة من طورس  ع حدودها الطب ـــورا التام  ــ ــ ــ ـــتقالل ســــ ــ ــــ ــ ـــل اســ ـــــ ــ إلى رفح، وعدم فصـــ
ة، التي نحن على استعداد تام لمقاومتها  فلسطين عنها، ورفض الهجرة الصهيون

                                                           
الي ابعبد الوه )3( ة فلسطين ،الك   .141ص  ،قض
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اة.." ــطين  )1(إلى آخر رم في الح وقامت مظاهرات أخر في ســـائر أرجاء فلسـ
ة النضال الوطني في فلسطين. ان ذلك بدا   و

ع في عام  ـــطرب فيها حبل  1920وأطل الر ـــــ ضـ ــهد موجة عارمة  ــــ شـــ ل
ة.. ففي هذا الوقت األ اء اليهود ـــتعمرات  واألح ــ ــ الهجوم على المسـ ــم  ــ ــ من، وتتســ

ي  قوم موســـم شـــعبي، أنشـــأه الســـلطان المجاهد صـــالح الدين األيو ل ســـنة  من 
ــى، فتتوافد  ــ ــم النبي موسـ موســـ ـــم،  عرف هذا الموســ ه مع اإلفرنج، و ام حرو في أ

مظــاهرات معــاد ــام  ـــطين للق ــ ــــ ع  أنحــاء فلســـــ ـــــتعمــار الجمــاهير من جم ــ ــ ــــ ــة لالسـ
ـــدون " .. بالد العرب  ـــوارع يهتفون للوحدة وهم ينشــ ـــاروا في الشــ ـــهيوني، وســ الصــ
ـــين مرفوعة  صــــل بن الشــــرف حسـ ــورة الملك ف غدان" وصــ ـــام ل أوطاني.. من الشـ
اب  ــ ــ ــــ ــ ــ ة قام الشــ ام التال ة المرعة األلوان .. وفي األ ة الثورة العر إلى جانب را

اإلغارة على المواقع  ــطيني  ــــ ــ ــ ـــي والحجارة الفلســ ــ ــــ أيديهم من العصـــ ما  ة،  اليهود
اكين والسـالح، فأوقعوا في اليهود عددا من القتلى ومئات الجرحى.. وقالت  والسـ
ات.." إن الحالة  ــطرا اب هذه االضـ ــ رة التي تألفت للتحقي في أسـ ــ اللجنة العسـ

ة.. إ الغة الخطورة، وتتطلب معالجة قو ذا الراهنة الناشــئة في فلســطين هي حالة 
اد حدة الشـــــعور  ات هي ازد ـــطرا اب االضــ ارثة خطيرة  .. وٕان أســـــ أرد تجنب 
رة  نمو ف صل ملكا على سورا التي أعيدت لها وحدتها، و سب إعالن األمير ف

ة التي عرفت و  )1(االتحاد العري، ة الوحدة وراء الثورة الفلســـطين ــ انت قضـ ذا  ه
سان.   في تارخنا بثورة ن

                                                           
دة األهرام (1)   .2/2/1920 ،جر
ةجردة  (1)   .27/6/1922القاهرة  ،اللواء المصر
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ـــهد عام  ة م 1921وشــــ ــ ــ ـــطيني قضـــ ـــعب الفلســــ ــ رحلة جديدة، فقد نقل الشــ
ة، فقد  ة واالستعمار، إلى المقامات الدول الوحدة إلى جانب صراعه مع الصهيون

ـــطيني ــــ ــ ــ ــــافر الوفد الفلسـ ــ ــــ ة   -أول وفد وطني  -ســ ــ ــ ــــ ــ ــرح القضــ ــــ ــــ إلى إنجلترا  لشــ
اظم  ة، برئاسـة موسـى  ومة البرطان ة أمام الرأ العام البرطاني والح الفلسـطين

ة مختارة من رجاالت البالد. وفي الثاني عشر من شهر اش ا الحسيني ضم  نخ
ة توضــح   1921آب  ومة  البرطان ة إلى الح رة ضــاف قدم الوفد الفلســطيني مذ

ة تمثل فيها مطالب الخمسة للشعب الفلسطيني: "ال اب ة ن ومة وطن أوًال، إنشاء ح
ــا، إلغــاء الوطن ال ع الطوائف في البالد، ثــان ــالثــًا ، وقف جم قومي اليهود ، ث

عد االحتالل  ــــنت  ــــ عًا، إلغاء القوانين التي ســـ ـــطين ، را ــ ــ ة إلى فلســــ الهجرة اليهود
ة المجاورة  البرطاني، خامسًا، عدم فصل فلسطين عن إخواتها المقاطعات العر
ــل منهــا قوانين  عض واعتنــاق  ــهــا عن  ــــ ــــ ــ عضــ ــة  لهــا.. ألن تجزئــة البالد العر

ـــوص ا ــــ ــــ ك الحديدمختلفة، بخصــ ـــــ ــ ــ ـــ ع لجمارك والتلغراف والسـ الط ة والمعارف، 
ــــترداد  مدنيتها ومجدها  ــــ ــ ة الطامحة السـ ـــتقبل وتقدم األمة العر ــ ــــ ــر في مســ ــ ــ ــــ ضـ
ومة متحدة بلغة واحدة وجمرك واحد  ح ما أن إدارة هذه المقاطعات  ـــاب .  الســـــ

  )1(غني عن النفقات الكبيرة.."
ــــاء  ــ ــ ــــ ــــرن من الملوك والرؤســـ ــــ ــ ــ حفظوا هذا البند وما أجدر المعـاصــ أن 

ــين عامًا.. يوم  ــطيني العري قبل خمســــ ــ ــــال الفلســ ان محور النضــ الخامس الذ 
ــــاء  -ــانوا   ــ ــ ــ ــــ طون أمهــاتهم، أو أوالدا  –..  -أعني الملوك والرؤســ أجنــة في 

مرحون.   سرحون و

                                                           
ة  )1( ة العر   .1929 – 1918وثائ المقاومة الفلسطين
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ــطيني، ال في  ــ ــ ــــعب الفلســـ ــــ ًا عاما للشـ ا وطن قي البند الخامس مطل ولقد 
ــذ ـا وطنــه، بــل في مهــاجره  ــة في أورو ــطين ــــ ــ ــ ـــ ــات الفلسـ لــك.. فقــد انطلقــت الجــال

ة في  ـــطين ــ ــتقالل.. من ذلك أن اللجنة الفلســـ ــ ــ الوحدة واالســ ا وغيرها تناد  وأمر
ـــــ عاماً القاهرة قد عقدت اجتماعًا  ة الفلســ ـــــ ــؤون القضــ ــ ه مختلف شـــ ة حثت ف طين

ــــدرت قرارا أبلغته إلى " ـــــ ة فوأصـــ ات الوطن ــطيني في لندن، الجمع ــ ـــــ ي الوفد الفلســـ
 " ومات الكبر ــاء الح ــ ــ ة األمم، وٕالى رؤســـ ـــطين ،  وفي المهاجر وٕالى جمع ــ فلســــ

ان المطلب ــي في ذلك القرار و ــ ــ ــ ســـ ان " :الرئ ل انتداب مهما  المجاهرة برفض 
ومة  ح ــتقالال  تاما،  ــورة واســـتقاللها اسـ له، والســـعي لتحقي وحدة سـ نوعه وشـــ

ة تكون مسئولة لد الشعب.." اب ة ن   )2(وطن
ـــــعن مطولم   ــ ــ ـــ ـــطيني شــ ــ ــ ــ ــــ ــعب الفلسـ ــــ ــــ ــ ارًا يردد في لب الوحدة عند الشــ

ة، ات الوطن ح جزءا من الميثاق الوطني، فقد انعقد المؤتمر  المناســــــ ـــــ ولكنه أصـ
ـــطيني الخامس في مدينة نابلس ( ة 20/8/1922الفلســـ ) واتخذ عدة مقررات وطن

ــدار ميثاق وطني: ردده المؤتمرون واقف ــ ـــــ ــ ــ ين هامة، ثم توج اجتماعه األخير بإصـ
أن نواصل المساعي المشروعة لتحقي االستقالل  وهم أمام هللا واألمة والتارخ، 

ة".   )1(واالتحاد العري، ورفض الوطن اليهود والهجرة الصهيون
ن قاصرا على المشتغلين  ه أن مطلب الوحدة لم  ومما تجدر اإلشارة إل

ع ــــمل جم شـ ا عاما،  ــعب ــ ا شـ ان مطل ة، ولكنه  ة الوطن قات الكادحة  الحر الط
ة أســـميت "تأ 1924.. ففي عام فا جمع ة تعاون اســـســـت في مدينة ح لقر جمع

ـــجار".. وقد "وهدفها ــ ــ ة الزراعة وغرس األشـ ــغائن بين أهل القر وترق ــ " إزالة الضــــ
                                                           

دة اللواء المصر   )2(   .27/6/1922القاهرة  ،جر
ة  )1( ة العر   .1929 – 1918وثائ المقاومة الفلسطن
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ــعي  ـــ الســـ ـــي يتلخص  ــ اســـ ــ ــ ة الســــ نص البند الخامس من قانونها أن " مبدأ الجمع
ــة، و  ـــتقالل والوحــدة العر ــ ــ ــ ــــ لهــذا فهي ال تقبــل وعــد بلفور، والتجزئــة، لتــأييــد االسـ

م الذاتي".   )2(وحرمان البالد من الح
ــعـــب  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة للشـ ـــاس القرارات الوطن ال في اقت ـــي طو ــ ــ ــــ ـــد أن امضـــ وال أر
ة الوحدة هي شعاره  انت قض الفلسطيني في نضاله من أجل تحرر وطنه، فقد 

ـار  ــــال من أجلهـا، ولم تب ع ــــ ـــــ فتر عن الـدعوة لهـا والنضــ ة جـامـدة في الـدائم ال 
ل  اة تراف الكفاح الوطني في  الح ــــة  ـــ ضــ ـــتمرت نا ــ الميثاق الوطني، ولكنها اســــ
ة ســواء في القدس  اســ ة واالجتماعات الســ ع المؤتمرات الدول مراحله .. وفي جم
ومـــة  ـــطين، أو في لنـــدن مع الح ــــ ــــ ــ ــامي البرطـــاني في فلسـ ـــــ ــــ ــ ــ مع المنـــدوب الســ

ة األمم، أو ف ـــــ ــ ــ ة، أو في جنيف مع عصـ ة في أ البرطان ــحف ــــ ي الندوات الصــــ
ـــؤال المطروح: ان الســ ات  ل هذه المناســـــ ان في العالم، في  وما هو الحل  -م

ة فل ــ ان الجواب على الدوام: "الذ تقترحونه لقضـ ــطين .و ــتقالل التام في سـ االسـ
ة".   إطار الوحدة العر

حف   ما  حفظه  ل فلســــطيني،  ح هذا الجواب معروفا لد  ــ ولقد أصــ
ف عد أن وقعت الكارثة وتشـــتت الشـــعب الفلســـطيني، أســـمه، و ه، و جادل ف همه و

وا  عد أن تر ملكون  أعز ما  وحمل أبناء فلســطين شــعار الوحدة إلى مهاجرهم، 
ملكون.. ل ما    في وطنهم 

ــــرف العمل على  ان لي شــ ــــطيني، و ان الفلســ ـــاء الك وجاءت مرحلة إنشـــ
ة.. و  ــــطين ــ س منظمة التحرر الفلســـ ـــــ ــ ـــعت إقامته، وتأســ ــ ـــت حين وضــــ ــ لقد حرصــــ

مشــــروع الميثاق الوطني الفلســــطيني وعرضــــته على المجلس الوطني الفلســــطيني 
                                                           

رة )2( دة الجز   .24/7/1929 ،جر
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ار  ــــهر أ ــــ ـــــ .. أن تكون  1964األول الذ انعقد  في بيت المقدس في أواخر شـ
سيتين.. ارزة في صلب الميثاق .. في مادتين رئ ة    الوحدة العر

الوحدة ــطيني يؤمن  ــــ ــ ـــ ــعب العري الفلســ ـــــ ــ ــ ة، ولكي  األولى: إن الشــ العر
فـــاحـــه الوطني أن  ـــه في هـــذه المرحلـــة من  قهـــا، يجـــب عل يؤد دوره في تحق
ة ومقوماتها، وأن ينمي الوعي بوجودها، و،أن  ـــطين ـــخصــــيته الفلسـ حاف على شـ

ًا من المشرعات التي من شأنها إذابتها وٕاضعافها."   يناهض أ
ة: " ــطين هدفان متكامالالثان ــــ ة وتحرر فلســـ ن يهيء الواحد الوحدة العر

ـــطين، وتحرر  ــ ــــ ــــ ــــة تؤد إلى تحرر فلسـ ــالوحــــدة العر ــا تحقي اآلخر، فــ منهمــ
ا إلى جنب". فلسطين يؤد إلى سير جن ة، والعمل لهما    الوحدة العر

قرب  من   ه ما  ــطيني األول، وقد اشـــترك  ف وأقر المجلس الوطني الفلسـ
مثلون الشعب الفلسطيني أصدق تمثيل، وح ة خمسمائة عضو  ضره وزراء خارج

ة. ان يومًا  .الدول العر ، و ــوص األخر ــ أقر نصـــــوص الوحدة إلى جانب النصـ
ام الشعب الفلسطيني وما مشهود امه المجيدة..ًا من أ    )1(أكثر أ

قابله  ة  الوحدة .. و ع للشــعب الفلســطيني إزاء قضــ هذا هو الســجل الرف
ة إزاء ع من جانب األمة  العر ــجل رف ــك ســـ ة  من غير شـــ ــ ة الوحدة وقضـــ قضـــــ

ــطين معًا.. ولكن ـــ ــر فلسـ ــ م العري المعاصــ ــجل الح ــ ـــد ما هو ســ ــ ؟ .. وهل تصـ
وحدة الفهم  ــال، و ــــ ر واإلرادة والنضـــ الوحدة .. بوحدة الف ة  ــطين ــــ ــ ة الفلسـ ـــــ ــ للقضــ

ة فلسطين..   الواحد لقض
عث  ة ال ي ــطين ة  الفلســــ ــر إزاء القضــــــ م العري المعاصــــ ــجل الح ــ إن ســ

م ــا.. وهذا ح ـــــ ة تدين  على الرضــــ الغ الرحمة والرأفة .. ذلك أن الجماهير العر
                                                           

)1( ، مة مع الملوك والرؤساء أنظر: أحمد الشقير   .طر الهز
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ـــه األخير   عضـــ ، و التفر ــــه  عضــ انة، و الخ عضــــــه  ــــر،  م العري المعاصــ الح
االة .. والمعصومون قليلون.   الالم

ة وخاصة في الظروف الراهنة..  ة الفلسطين ولكن أخطر ما ينتاب القض
ام الستة، وا عد حرب األ عد حرب رمضان، أن وهي مرحلة بدأت  ستمرت حتى 

ة تحت  ة الفلسطين ة للقض اد األساس ة قد أخذت تتخلى عن الم اسة العر الس
ة المطروحة، وال  اســ ات  الســ ة.. ثم راحت تفلســف التســو ة والواقع شــعار المرحل
ـــهدة  ــ ـــتشـــ ــ ش معها.. مســـ ـــــالحتها والتعا ــرائيل، ومصـــ ــ ــ تر مانعا من االعتراف بإســ

ة ات الدول   التي تمت بين هذه الدولة أو تلك.. التسو
ـــطين،  ــــ ــ ة فلسـ ـــــ ــ ــ عد الفوارق، بين قضـ اه والنظائر، وما أ ـــــ ــ عد األشـــ وما أ

م أو المعاصر. له، سواء في التارخ القد ة أخر في العالم    وقض
ـــطين تقوم على الوطن.. أهو لنا أم للعدو.. هل نعترف  ة فلســـــ ـــــ ــ إن قضـ

  عدو. هذا هو السؤال األكبر.بهذا الوطن للعدو؟ هل نسلم بهذا الوطن لل
ـــاب الوطن، وال  ة التي تمت لم تكن على حســـ ات الدول ـــو ع التســـ إن جم
ات لخالفات متعددة متنوعة. إال التراب  ــو ــعب الوطن.. إنها تســـ على حســـــاب شـــ
ا فيتنام  ــا ـــــ ــــ ات.. وهذه قضـ ـــو ـــــ ــع خالف  في تلك التســــ ــ ــ ــــ س موضــ الوطني فإنه ل

ا الغر ورا وألمان ا والووس و مبود ة، و ة والشـــرق ة ومعها برلين الغر ة والشـــرق
اق  ة .. أما الوطن فهو  ة واالجتماع ــ ــ اســ والخالفات فيها حول حول النظم الســــــ

اق في الوطن.   للشعب..أما الشعب فإنه 
ـــعب والوطن معا..  ة تتناول الشــــ ـــطين ــ ة الفلســ ــ ــ ة في القضـــ ـــو ولكن التســــ

ة الم ستمر الشعب شردا، الو نستقضي التسو ه إلسرائيل تظرة ان  عترف  طن س
ه ح أو ادعاء. س لنا ف ا: ل   وطنا تارخ



  

-390-  

ة الضـــــخمة  أجهزتها اإلعالم ة من حين لحين  ـــة العر اســ ــ ــ وتنطل السـ
م  قبل الرسول العظ ه وسلم)لتقول: وما المانع من الصلح .. ألم   (صلى هللا عل

ــ" ــلح مع إسـ عيد عن الصـ ة  ة" وقد فاتهم أن صـــلح الحديب عد صـــلح الحديب رائيل 
ــــلح ا ــــ ــــ ان صــ ـــماء عن األرض.. لقد  ــــ ـــــ انالســ ة بين العرب والعرب.. و  لحديب

  هو تأجيل الحج ذلك العام... "الصلح"
ة شأنوفي عودة سرعة إلى التارخ اإلسالمي   ع  *صلح الحديب نستط

م  ه وســلم)أن نتأكد أن الرســول العظ لم يتنازل لقرش عن الدين،  (صــلى هللا عل
ــال ــ ة وال عن اإلســ ــا في أمور ثانو ـــي قرشــــ ــ م، وال عن الحج.. ولكنه أراد أن يرضـ

عد مفاوضات بين سهيل مندوب قرش والنبي محمد  (صلى هللا حقنا للدماء .. ف
ه وســلم) تب الســيرة إن الرســول دعا علعل ابن أبي طالب(ر) وقال له  ي، تقول 

م" فقال ســهيل: " اســم هللا الرحمن الرح م ، أمســك، ال أعرف اأكتب " لرحمن الرح
اســـمك اللهم" ثم قال" اكتب اســـمك اللهم"، قال رســـول  هللا، "بل أكتب  بل أكتب 

ه رسول هللا سهيل بن عمرو" م أمسك وفد قرش، فقال سهيل: "هذا ما صالح عل
ك" قال رسول هللا ،لو شهدت أنك رسول هللا لم أقاتلك ولكن أكتب  اسمك واسم أب

ه محم" ــالح عل ــ ــ ــ ــــ تبت العهدة بين الطرفين أكتب هذا ما صـــ د بن عبد هللا"، ثم 
ة عامهم هذا على أن ا" وفيها ه من م ـــــحا ــــ ــــ نهما تهادنا، وأن يرجع محمد وأصـ

ه"..    )1(عودوا في العام الذ يل

                                                           
ة * ه الرســـولاســـم موقع قرب من  :الحديب ة تنزل ف ه وســـلم) وهو عا م إلى م ز (صـــلى هللا عل

 .الحج

  .375 - 373 ص ، اة محمدح ل،محمد حسنين هأنظر:  (1)
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ة " ـــلح الحديب ــ ــــ ان صـــ ذا فقد  هدنة" لعام واحد، يؤجل فيها الحج إلى وه
ة إل ــ ــ ار القدســـ م الد ــــل ــ ى اليهود لتكون وطنا لهم ال العام التالي، فإين هذا من تسـ

  لعام واحد، ولكن إلى أبد اآلبدين ودهر الداهرن..
ذلك: وما المانع من الصلح .. أ ة  اسة العر قبل صالح وتقول الس لم 

ان " الدين " ــــلح الرملة  ه مع اإلفرنج ..وقد فاتهم أن صـــ صـــــــلح الرملة" في حرو
غة الهدنة لفظا  ـــــ ــ ــ صـــ تبت  ون هدنة محددة بوقت . وقد  ــمونا قبل أن  ـــ ــ ــ ومضـــ

ـــمة الفرق بين  الهدنة  ــــ ــ ــ ـــورة حاســـ ــ ــــ ــ ــ صـ حدد  القانون الدولي قد تكامل، وقبل أن 
  )2 (والصلح.

اســــة أو  الســــ ة المحتلة،  ة عن األرض العر إن إجالء القوات اإلســــرائيل
م العري  ــــترده الح ســــ ــبر  ــــ ـــــك..وٕان أ شــ الحرب، هو واجب قومي من غير شـــ

ضة إسرائيل هو  .. ولكن..المعاصر من ق   خطوة على الطر
م " س للح ــــا. ولكن ل ــال همال ــ حجم ج تبهــــا  ولكن" هــــذه يجــــب أن ن

م األرض  ـــــل ة مقابل تســــ ــيئا من األرض العر ـــ ــ ــــترد شــ ــــ سـ ـــر أن  ــــ العري المعاصــ
ة إلى العدو..   الفلسطين

ادل أرضا  قع في خطأ تارخي فادح حين ي م العري المعاصر  إن الح
ة. فا أرض فلســـطين ة،  ــته.. وهو عر انته وقداسـ له ســـواء في م لوطن  العري 

ة  ســلم األرض الفلســطين ة، و أ شــبر من األرض العر فر  علن أنه ال  حين 
ة، وال جزءًا من الوطن  إلى العدو، فإن معنى ذلك أن فلسطين لم تعد أرضًا عر

  العري.....

                                                           
(2) ، ارحة أنظر :أحمد الشقير ال ه الليلة    .معارك العرب وما أش



  

-392-  

ــــنين، وآخ ــــرات الســــ ا قد وقعت تحت االحتالل عشــــ ـــعو ــ رها ولقد عرفنا شـــ
ـــمائة عام  ـــتعمار خمسـ م االسـ ا ظلت تحت الح ة في إفرق ـــتعمرات البرتغال المسـ

  .. وها قد استقلت أخيرا.. 
ا واحدًا ، منذ فجر التارخ، قد ســــلم  بوطنه للعدو،  ـــع ولكننا ال نعرف شـ
ة الوحدة ..  ــ قضــ قا  ــل اتصــــاال وث بر تتصــ أزمة  ة فلســــطين تمر اليوم  وقضــــ

ة فلسطين..وحدة الفهم للوحدة، ول   قض
س الوزراء  الذاكرة إلى تقرر رئ ع أن نفهم ذلك جيدًا حين نعود  ــتط ونســ
ات لتجزئة الوطن  ــ ــ ــــ ـــمنه من توصــ ــــ انرمان، وما تضـــ امبل  ــير  ــ ـــــ البرطاني، السـ
عضـــها عن  ة  فصـــل األقطار العر شـــر  في فلســـطين ل العري، وٕاقامة حاجز 

ارة  عرقل وحدتها.. وفي ع شـــل نهضـــتها و ة" عض، و التقرر فقد أكدت التوصـــ
 ، ـــل الجزء اإلفرقي من هذه المنطقة عن جزئها اآلســــيو ــرورة العمل في فصـ ضــ
ا  ــ ــ ــــ ــر البر الذ ير آســـ ــ ــ ـــر قو وغرب على الجســـــ ــ ــ شــــ وذلك بإقامة حاجز 
ل في هذه المنطقة وعلى  ـــــ ــ شـ حيث   ، ـــــ ــ حر المتوسـ ال رطهما معا  ا، و أفرق

قة  س قوة صد   )1(لالستعمار.مقرة من قناة السو
ــعت هذه الخطة في عام   ــ ــ عد ذلك  1907لقد وضـــ ــدر وعد بلفور  ــ وصـــــ

شـــر هو 1917عشـــر ســـنوات  ان الحاجز ال ــطين .. و ان الجســـر هو فلسـ ، و
ة األولى والكبر للتجزئة.. انت فلسطين هي الضح .. و   الوطن القومي اليهود

ًا أو غير واع، قد  م العري المعاصـــر، واع ان الح اســـة فإذا  ــ ورث السـ
عين عاما، لتجزئة الوطن العري، وفصـــل أقطاره  ــمت قبل ســـ ة التي رسـ البرطان

                                                           
ة فلسطين ،شفي رشيدات )1(   .44 ، 37 ص ص ،قض
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ما ناضـــلت  ة ســـتناضـــل من أجل الوحدة  عض .. فإن األمة العر عضـــها عن 
م العشرن. ان ح م الواحد م م الح   من أجل التحرر، وستق

عسير وال  اسلة،  ة، المناضلة ال   عزز.وما ذلك على األمة العر
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ة ر دولـعش                           ..وحدو

  ت؟ـاذا انتكسـولم                
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ة، عشــت معها  ة أو اتحاد ة وحدو شــهد التارخ الحديث عشــر دول عر
عضـــها شـــهورا أو  ــها يوم مولدها، وعاش  عضـ هولتي .. مات  منذ طفولتي إلى 

عض األخير وهو مصاب  ع، وولد ال   فقر الدم واللحم والعظم!!أساب
ل شيء أن سيرة الدول العشر ال تؤلف دالئل  يد أوال وقبل  جب التو و
دعوا،  فلسفوا و حلو لالنفصاليين أن  ما  انا،  را ونظاما و على عقم الوحدة، ف
س إنها عشـــرة دالئل ناصـــعة، مضـــافة إلى الدالئل الكثيرة، أن  أبدا، بل على الع

ة عقيد ــــها إال أن يتوافر لها الوحدة العر ــ ــ ــ ة، وال ينقصـ ــب والنجا ـــــ الخصــــ ة زاخرة 
تها..  ة، واستنفار الهمة وتعبئتها، لخوض معر مان الصابر، والعزمة الماض اإل

ـــــ ل الطاقات والقدرات .. وٕاذا اقتضــ غي اقتحامها  ة حقا، ين األمر  ىوٕانها لمعر
  الكفاح والسالح.

ة ثيرة.. وال  ولقد وقعت في تارخ االتحادات العالم سات واجهاضات  ن
ـــرة األولى ، أو ولد على فراش من حرر، وقد رأينا في  ــ ــ الضــــ نعرف اتحادا قام 
قة أن الوحدة في هذه الدولة أو تلك قد تعاقبت عليها المحاوالت  ـــا ــ ـــــول الســ الفصــ
ـــتمرت، وقامت  ــ ــــ ــ ــتقرت واســ ــ ـــــ ة اســــ ، ولكنها في النها عد األخر ـــــلة واحدة  ــــ ــ الفاشــ

حسب المواطن العري أن هذا الكالم سجع مترادفات،  واستقامت.. وأرجو أن ال 
ات   ــترجع تارخ االتحاد في الوال ــ ــ ـــــ لمة لها معنى قائم بذاته .. وحين نســـ ل  ف
ــا، والمحــاوالت العــديــدة التي عبرت من خاللهــا،  طــال ــا وفي إ المتحــدة وفي ألمــان

عادها ومتاعبها.. ل معانيها وأ   تتجسد أمامنا هذه الحقائ 
ائع التارخ .. فال بد أن يجر واأل اة وط ست استثناء لنظام الح ة، ل مة العر

انتكاسا غيرها من  تعليها ما جر على غيرها،وال بد لوحدتها أن تمر  ما مرت 
عد التجزئة، ولن تجد لسنة الوحدة تبديال.. األمم، فتلك سنة   الوحدة 



  

-395-  

ة  ــيرة الوحدة في الدول العر ـــ ــــ ــر، حين نقرؤها والمهم األهم، أن سـ ــــ العشــــ
س  ه الشــك، أن انتكســات الوحدة ل ما ال يرقى إل بتفاصــيلها وظروفها تكشــف لنا 

رادتها أو إلى امردها إلى عيب في الوحدة ذاتها.. وٕانما إلى ظروف خارجة من 
ـــدوا  ــــ مان الذين تصـ ــعف في إ ـــ ـــــواعد الذين قاموا ببنائها، أو إلى ضـــ ــ ــــــلل في سـ شــ

ة قة مجيدة، أو  إلنشائها، أو إلى جعلها مسرح ارعة بدال من أن تكون حق رائعة 
ــاهمة في بنائها.. أو .. أو.. وهذا وغيره يجده  ـــــ ــاء الجماهير عن المســ ــــ إلى إقصـــ

ستعرض سيرة هذه الدول العشر من أولها إلى آخرها..   المواطن العري حين 
ة في  ــل ـــ صـ الدولة الف ة األولى، وهي التي عرفت  ة الوحدو فالدولة العر

.. ــ ــ ــــرنات  دمشــ ــهر في أوائل العشــ ــ ـــعة أشــ ــ ضـ ة حقا، عمرت  انت دولة وحدو
اب خارجة عن أرادتها ولم  ـــــ ـــــ اة، ألسـ ن لها ح من الح ة لم  ولكنها، منذ البدا
حلم بها  ان  ما  ة  ال، وأن تكون نواة إلمبراطورة عر نا أن تعمر طو ن مم

  قادة العرب يوم ذاك..
، يوم   ــ ـــ ــــ ــــ ــة، من قــامــت تلــك الــدولــة، في دمشـ تجمع رجــال الثورة العر

ة  عد انتهاء الحرب العالم ين  ســــورين وعراقيين وفلســــطينيين في عاصــــمة األمو
ـــورا  ــ ــــ ــــ ـــتقلة الواحدة، مؤلفة من سـ ــ ــ ــــ ة المســـ األولى، وعزموا على بناء الدولة العر
انت هذه وعود الحلفاء  اتحاد مع العراق، فقد  ــرق األردن،  ولبنان وفلســــطين وشــ

ــفه قائد  التي أصــــــدروها ــ ــين بوصــ ــ ــــرف حســ ة األولى إلى الشــ أثناء الحرب العالم
ة.   الثورة العر

ادروا إلى بناء الدولة  ة وعود الحلفاء، و ة العر ــدق" قادة الحر ــ ــــ وقد "صـ
ـــــين ملكا على البالد "  ــ ــ ــــ ـــرف حسـ ــ ــ ــــ ــل بن الشـــ ــــ ــ ــ صـــــ ة، واختاروا األمير ف الوحدو

ومة التحديد، وقامت ح ة براسة" رضا  امبراطورا" حسب تعبير ذلك الوقت  عر
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ش العثماني،  ارزن الذين خدموا في الج رين ال ــ ــ ــــ ــ ــ ابي، من العســ ــــا الر ــــ ــ ــ اشـــ
ـــطينين  ــ ــ ــ ــــ ــورين والعراقيين واللبنانيين والفلسـ ــ ــ ــ ــــ ومة وزراء من الســ ـــــمت الح ــــ ــــ وضـ

انت دولة واحدة حقا، لحما ودمًا، وعقًال ووجدانًا..   والحجازين .. ف
دأت م مؤسسة الدول و ة تق ومة العر مراف  ية، وتبنالح ش، تعنى  الج

ة  ادة على أقطارها وفي النها ـــــ ــ ــ ــــ لة السـ ــ ــ ـــــ ــــ ة مشـ البالد، ولكنها واجهت في البدا
ادة على ذاتها! لة الس   مش

ة،  ـــورا الداخل ــ ـــ ــ ــ ة معظم عمرها في ســ ومة العر ـــتقر أمر الح ــــ ــ ــ ولقد اســـ
عاً  ا تا ما محل ادتها إلى شــرق األردن، فقد أقامت فيها ح   واســتطاعت أن تمد ســ

ضــعة أشــهر  ه ل صــلي ف م الف ة إلى لبنان فقد اقتصــر الح النســ لدمشــ .. أما 
عة اليوم  ـــور، ومرجعيون، وهي تا ــ ــــ ـــيدا وصـ ــــ قاع، وطرابلس، وصـــ ك وال عل على 
ـــلطة في المناط األخر من  مارس السـ ة .. وحينما حاول أن  للجمهورة اللبنان

ستطع إلى ذلك سبيال، فقد  ش الفرنسي قد احتل لبنان وفي فلسطين لم  ان الج
حمل إليها  دأ  ادته عليها و س س ش البرطاني قد احتل فلسطين. و لبنان،والج

افة أقطار األرض.   قوافل المهاجرن اليهود، من 
ـة على هـذا االحتالل  ـادات الوطن ـة، ومعهـا الق ومـة العر واحتجـت الح

ـــل إ صـــ ـــافر الملك ف ــــتعمارة، وســـ ة األجنبي، والتجزئة االســ ــم األورو لى العواصــــ
ة من  ة أذنا صــاغ ة.. فلم تجد المطالب العر ة أمام المحافل الدول ســ القضــ و
ة، وهو تقرر  ــراعات الدول ـــــم الصـــــ ــــاع في خضــ العالم  الدولي. إال من تقرر ضـــ
رن،الذ أيد معظم مطالب العرب في الوحدة واالستقالل ومناهضة  ينج  لجنة 

ة.   الصهيون
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ان  قدر ما  ـــــفا، فقد و ــ عادال ومنصـــ ــ ة في دمشــــ ومة العر مطلب الح
انت هذه الدول على مد  ا ومفهوما، فقد  ع ــتعمارة طب ــ ان موقف الدول االســ

قين تنتظر اإلغفاءة األخيرة للرجل المرض،  الدولة  ة، لتتقاسـم قرنين سـا العثمان
ما بينها.. هذا القفيها بينها " ة ف ة" فتوزع األقطار العر ا، وذاك التر طر لبرطان

ساطة وصراحة ووضوح.. ل  ذا    القطر لفرنسا، وفلسطين لليهود .. ه
ه..  ان أمرا مدروســـا مدبرا ومتفقا عل ن ذلك عفوا وال مفاجأة، بل  ولم 
ــة تحــارب إلى  ــانــت قوات الثورة العر ــة األولى، حين  ففي غمــار الحرب العــالم

ة جانب الحلفاء، اتفقت الدول العظمى الث ـــام اإلمبراطورة العثمان ــ الث على اقتســ
ما بينه ــرق األردن والعراق إلى اف ــ ـــطين وشــــ ــ ــــا، وفلســـ ــ ــورا ولبنان إلى فرنســ ـــ .. ســـ

ة  ا، وصــحت القســمة في التســو ة إلى روســ ا، وأجزاء من األراضــي التر برطان
ا ــ ــ ما يتعل بروسـ ــــتطع أن تظفر اف التي تمت في مؤتمر الســـــالم. إال ف نها لم تسـ

ا..شيء، فق ا عن تر ا مشغولة بروس انت روس   د 
ـــورة  ــ ــــ ــــ ـــــرت في سـ ــ ــ ــــ ة وانحصـ ومة العر ادة الح ـــــ ــ ــ ــــ ــت سـ ــ ــ ــ ــــ ذا تقلصــ وه
مـــا أعلنـــت في  ــا من طورس إلى رفح،  ـــدال من أن تكون حـــدودهـ ـــة..و الـــداخل
حت حدودها من حلب شـماال  ام الدولة، فقد أصـ سـي الذ أعلن ق المؤتمر التأسـ

حت دولة و  ــ ــ ًا .. أصـــ ة جنو ان محاف إلى العق مها، فقد  أقال قادتها ال  ة  حدو
ر  ان محاف الكرك في األردن  –حلب في سورا اللواء جعفر العس العراق، و

ون لها محاف  ة أن  ومة العر ــتطع الح ــ ـــطيني.. ولم تسـ ــي الفلســ ــ معين الماضـ
  في بيروت أو القدس.

ــهر  ضــــعة عشــــر شــ ة لم يتجاوز عمرها  ــورة الداخل ًا، ولكن حتى دولة ســ
ـــورا ووقعت  ــ ـــ ــ ة من لبنان على سـ ــ ــ ــــ ــ ففي غمرة أحداث مثيرة زحفت القوات الفرنسـ
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ــارف  ــ ــــ ــ ــلون، عند مشــ ــ ــــ ــ ســ ة غير متكافئة في م ـــــورة معر ــ ــ ين القوات الســـ بينها و
ش الفرنسي، فاحتل سورا وغادر الملك  عة األمر للج طب ة  انت الغل ، و دمش

ـــي ــ م الفرنســـ ــورا تحت الح ــــ ـــــل ورجاله البالد، ووقعت ســ صـــ ة رع قرن من  ف قرا
  الزمان..

ــان من   ــة في التــارخ الحــديــث، و ــة وحــدو ــذا زالــت أول دولــة عر وه
ل أقطاره قد اشترك في الدفاع عن دولة  ات الشرف فيها أن الشعب السور  آ
ــورون، واألردنيون والعراقيون  ــطينيون واللبنانيون، والســــ الوحدة، المتطوعون الفلســــ

تف ان على والحجازون، قاتلوا  ا إلى جنب، و ـــهداء جن ــ ـــقطوا شــ تف، وســــ ا إلى 
. طل يوسف العظمة وزر الدفاع السور   رأسهم الشهيد ال

ن  ة الضــخمة .. ولم  رة الفرنســ القوة العســ ولقد ســقطت دولة الوحدة 
ــــعة  ضــ م على الوحدة، فقبل  ـــبب انعدام مقومات الوحدة أو التصــــــم ســـ ـــقوطها  ســـ

انت لج ـــــ  ــ ـــقو دمشــ ــ ع من ســــ ــــــاب ة تقدم تقررها إلى أســـ رن األمر ينج  نة 
ل أقطاره على  ــور  ـــعب الســـ م الشــ ـــم ه تصــ د ف ـــن، وتؤ لســ ي و س األمر الرئ
ــرق األردن ولبنان،  ــ ــطين وشـ ــورا وفلســـ أن تقوم الوحدة بين ســـ ــــي  الوحدة، وتوصـ

ون لألخيرة نظام محل ة. يعلى أن    )1(خاص نظرا لظروفه الطائف
ينهم، وٕالى جانب  جيوش حلفائن ة الوحدة بيننا و ــــمت معر ــــ ــ ــ ا التي حســ

انت انطلقت حديثًا  ة  ـــى أن األمة العر ــــ ــ س لنا أن ننســ وتغلبت على الوحدة، فل
ـــة، وأنهـــا لم تكن تملـــك إال القليـــل القليـــل من الطـــاقــات  ــة العثمـــان م الــدول من ح

ة في ة، وأن األم ة، وأخيرا وهو والقدرات، وأن زراعتها وصــناعتها بدائ أوال ها فاشــ
ـــة فإن " ـــــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ان يدور في فلك الســ ة،  ة العر ــل قائد الحر ــ ــ ــــ صــ اإلمبراطور" ف

                                                           
ة العرب ،جورج انطونيوس )1( ة قض  .، ملح تقرر اللجنة األمر
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ن أن  م يف  ة، ف ة من الخزانة البرطان تقاضى مخصصاته المال ة، و البرطان
ة أمام هذا الواقع المرر الخطير.   *تنهض الوحدة العر

عد ذلك  ـــرق العري،  ح أن دولة الوحدة قد تحطمت، ووقع المشـــ ــــح وصــ
سة االحتالل الفرنسي والبرطاني.. تحت ستار نظام االنتداب، إال أن الوحدة ف ر
ة، فراحت تكافح الدول  –عقيدة وهدفا  - ــمير األمة العر ــ ــ ـــتقرة في ضــ ــــ قيت مسـ

له  ون ذلك  ادتها واســتقاللها، وفي عزمها أن  االســتعمارة لتحقي حرتها وســ
  خطوة على طر الوحدة..

ــت ــ ـــ ة االســـ ة في ومع أن معر ـــــاغل  لألمة العر ــــغل الشـــــ ــــ انت الشــ قالل 
ة الوحدة  المشرق العري في عهد االحتالل األجنبي، لكنها لم تغفل أبدًا عن قض

ــنة  ــــ ة، ففي آب سـ ين من  1920العر ـــم مندو انعقد مؤتمر عري في جنيف ضــــ
ة، وممثلين عن  ــــطيني، ومجلس اإلدارة اللبنان ــ ــ ، والمؤتمر الفلسـ ــور ــــ االتحاد الســـ

ة في المهاجر،الجمع ان في مقدمة قرارات المؤتمر " ات العر ة و ة عصـــ مطال
ح البالد ــاالعتراف  ــا الكبر  -األمم في جنيف  ــور ــــ ــــ ــأن تتحــد معــا في  -ســــ

ل  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــتقلة في شــ ــــ ـــــ ة المســ اقي البالد العر ومة واحدة.. وأن تتحد بدورها مع  ح
ــاعي  ــــ ــــ ان ذلك من أوائل المســ ــيون .."، و ــــ ــ ــ ات متحدة، فداراســ ة إلقامة وال العر

ة شاملة مع الوحدة السورة..   وحدة عر
ة  ة الثان ــــبت بين الحلفاء  1945-1939وأقبلت الحرب العالم ــــ التي نشــــ

ا  –من جهة ودولتي  المحور  ا وألمان طال ل فر  –إ ان  ، و من جهة أخر
ـة األولى ان األمر في الحرب العـالم مـا  ـة   – 1914( يخطـب ود األمة العر

ــة الوحــدة العر 1918 ــــــ ــــ ــ ــت قضــ ــا هي ) .. وتحر ــانــت برطــان ــة من جــديــد و
                                                           

ة في الفصل،تفاصيل أخر عن الد * صل  ة الوحدة.لماء خاضوا معرزعماء وع ولة الف
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ة األولى.. وتأل األمل " ذلك في الحرب العالم ان الحال،  ما  ة، مهماز" الحر
ة. ة وحدو ام دولة عر   في ق

ــة  ــة البرطــان قــد أدلى  –ن ايــدانطوني  -وموجز ذلــك أن وزر الخــارج
ا بتصــرحه الشــهي ه: ")  الذ قا1943ر (شــ ة تنظر ل ف ومة البرطان إن الح

ة  ة والثقاف ــاد ـــــ ــــ ة بين العرب لتعزز الوحدة االقتصــــ ل حر عين العطف  إلى 
ة بينهم، ولكن من الجل اســـــ ــ ــ ـــروع يجب  يوالسـ أن الخطوة األولى لتحقي أ مشــ

  أن تأتي من جانب العرب أنفسهم.."
ة، قد لدغت من الجحر البر  طاني مرتين ورغمًا عن أن الجماهير العر

ــة.. ورأتهــ ــة قــد هز األمــة العر ا بــل ومئتين، إال ان الحــديــث عن الوحــدة العر
ــة يجب اغتنامها.. وقد تقع " ــ ة، فرصــ ــــة البرطان اســ ــ ــ ة" في فلك الســ الوحدة العر

ـــة  ون إلى حين، ثم تتحرر الوحـــدة، وتكون ملكـــا لألمـــة العر ـــــ ــ ــ ــــ ولكن ذلـــك سـ
ع، وجاءت "وحد الخطوة األولى" على حد تعبير المســتر ها.. ومضــت ثالثة أســاب

اشـــا (  ســـها مصـــطفى النحاس  ومة المصـــرة، فقد أدلى رئ إيدن، من جانب الح
ه: ") 1943آذار  ان في مجلس الشــيوخ قال ف منذ أعلن مســتر إيدن تصــرحه بب

ة  ة الرسم ومات العر رأيت أن الطرقة المثلى هي أن تتناول هذا الموضوع الح
ل على حدتها، ثم نبذل .. وعلينا أن  ة  ومات العر ـــتطالع آراء الح ــــ ــ ــ اســـ نبدأ 

ـــر معا في اجتماع ود  عد ذلك إلى مصـــ ما بينها، ثم ندعوهم  الجهود للتوفي ف
الفعل.." ة بجبهة متحدة    حتى  يبدأ السعي للوحدة العر

ارة األخيرة  انت الع ة –و ــــعي للوحدة العر ا -الســـــ ه  ــــــ الج الفجر نبأشـــ
ــاععند ليل د ــ ـــــاعدت مشــ ل، فتصـ ةامس طو ــــة في نفوس األمة العر ، ر الحماســ
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ان، ينتظرون ليلة القدر  ل م ة حديث الناس في  ة الوحدة العر وأصــحبت قضــ
علن في ة الواحدة..هالتي  ام الدولة العر   ا ق

ــــاء  ـــــا، فقد توافد رؤســـ اشــ ــطفى النحاس  ما أعلن مصـــــ ــــارت األمور  وســـ
عد وفد ة، وفدا  ومات العر ادس في الح ــر انطون ـــ ــ ــ ــ ندرة اال، إلى قصـــ ــ ــ ــــ ــ ــ  –ســ

ــيف  ـــورا، لبنان،  – 1943صــــ ــ ــر، سـ ــ ة يومئذ هي: مصــ ومات العر انت الح و
ـــر مع الوفود  ــ س المصــ احث الرئ من، العراق، وت ة، ال ـــعود ــرق األردن، الســــ شـــــ

لها ونظام ـــــ ــ ــ ـــمونها، وشــ ــــ ام الوحدة ومداها ومضــــ ة حول ق ها، وأطل عليها العر
ـــمي، " ــ ــ ــــ ـــاور اللقب الرسـ ــ ــ ــ ة بهذا اللقب، مشـــ ة" وفرحت األمة العر ات الوحدة العر

  وصدقت وآمنت.
 ، ة األخر ومات العر ـــر والح ــــ ة بين مصـــ ـــاورات الثنائ ــــ عد هذه المشـــ و

ة  1944انعقد في خرف العام التالي  ومات العر مثل الح بير  مؤتمر عري 
ــــروع في مرحل ع، للشــ ـــتكمال "الســــــ ة الســـ ــــاورات الجماع ــاورات ة المشــ ــ الوحدة مشــ

اما تألقت فيها  انت أ ة" .. و العرب وتصــاعدت حماســتها، وهي تر  آمالالعر
ما قال  ـــــين أو أدنى،  ة القطوف، قاب قوســــ حت دان ـــــ ــ ة قد أصــ أن الوحدة العر

  أسالفنا القدامى ،في عهد القوس والنشاب.. 
ــة  ومــات العر ــــــاء الح ــــ ــــ ــادس على رؤســ ــــر انطون ــــ ــــ وأقفلــت أبواب قصــ

عة  ة وهي تنتظر ووزرائهم، ســ غمض فيها جفن للجماهير العر اليها، لم  ام ول أ
ـــــوغ نظــامــا رخوًا  ــــ ــ ــ ــة في داخــل االجتمــاع تصـ ميالد دولــة الوحــدة، والوفود العر

ـــرح ــ ــ ــــ ــ ة تعلن للتعاون العري، ولكنها ال تلبث في الخارج أن تدلي بتصـ ات مدو
ة من الوحدة العرالعزم على إقامة  عث أمجاد األمة العر   جديد.ة و



  

-402-  

اغات، وٕابدال ــ ــ ــــ ــ ــ عد الصــ الكلمات، وأقتر  و ح التعديالت على االكلمات 
ــــرن األول من عام  ـــهر تشـــ ع من شــــ ـــا ــ ، وعلى 1944التعديالت، أطل اليوم الســ

ــــطفى  ادينها، وقع مصــــ ندرة وم ــ ــ ــوراع اإلســــ ــــ ـــدة في شــ ــ هتاف الجماهير المحتشـــ
ة اآل ومات العر ـــاء الح ــــا ورؤســـ اشــ قة أطل النحاس  عليها لقب خرون على وث

ة"." ول الوحدة العر   بروتو
ــمون.. فما أن قرأ الناس  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــغر المضـ ــ ــــ ــــ ان أعظم العنوان، وما أصـ وما 

ــــه جهــــازا للتعــــاون " ــا من الوحــــدة .. ورأوا ف ــامــ ــا تمــ ــ ول" حتى رأوه خــــال البروتو
شاء.. رفضها من  شاء و قبلها من    والتنسي في إطار قرارات، 

تاء  ـــ ــ ــــ ــــر عادت الوفود العر 1945وفي شـــــ ــ ــ ــــ ة إلى االجتماع، في قصــ
ــا، فقد أقال الملك  ــ اشـــ ـــــي  ــــــة النقراشــ الزعفران في القاهرة، هذه المرة، وتحت راسـ
غة  ــ ــع الصـــ ـــاورات مرة أخر لوضـــ م، وعادت المشــ ـــا من الح اشــ فاروق النحاس 
اإلجماع على  ـــــطب، تم االتفاق  ــ ـــــافة وشــ ــ عد أخذ ورد، وٕاضــ ة للميثاق.. و النهائ

غة ميثاق جامعة الدول ال ة.ص   عر
ــ احتفاالت  ــ ــــــهر آذار من ذلك العام، وســـ ـــــرن من شـ وفي الثاني والعشــ

ارعة، دخل الرؤســــاء ومعهم وفودهم، ووقعوا  ــخمة تجيدها القاهرة إجادة  على ضــ
غة " ع خطب بل ــ ــ عة ســــ ـــــ ــــاء الســـ عد أن ألقى الرؤســــ ة"  ميثاق جامعة الدول العر

ين مضمون الميثاق إال أنها تشترك  س بينها و حة، ل ة واحدة..فص   في أبجد
رس  ه ميثاقا  ة في الجامعة وميثاقها، فقد رأوا ف وخاب أمل األمة العر
ادة والحدود..وعدم  ـــتقالل والســـــ ـــون االســ ـــال فهو ينص على صــ التجزئة واالنفصــ
، بل  ما تقرره الدول األخر ة دولة  ة.. وال تلتزم أ التدخل في شــئون الدول العر

ع نفسها  ع الدول الس   أن ال تنفذ ما قررته في داخل الجامعة.تستط
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ــواب، فقد أثبتت الجامعة  ــــ عيدة الصـــــ ة  ــــة الجماهير العر ــــ ولم تكن فراســـ
ــــة وثالثون عاما على ميالد الجامعة  ــت خمســ ــ ـــدق أمتها، فها قد مضــ ـــها صـــ نفســـ
ــة، واإلنجــاز الوحيــد  ــة دون أن تحق إنجــازًا يتف مع طــاقــات األمــة العر العر

ة الذ حققته أنها بدأ ــرن دولة عال حت األن عشــ ــلة، وأصــــ ع دول منفصــ ســــ ت 
س..   الحدود، وطيدة التجزئة، ولكل منها علم، ونشيد، وملك ورئ

ـــتر إيدن قد ــ ـــوأ من ذلك فإن المســـ ــــ ما أعلن 1943أرادها في عام  وأسـ  ،
ن" وها نر الجامعة اليوم (" ة إذا أم ــ اسـ ة وســـ ة واقتصـــاد ) ال 1975وحدة ثقاف

ة إال حروف الهجاء..تملك من الوحدة ا اس ة والس ة واالقتصاد   لثقاف
طرح الســــؤال نفســــه: لماذا  ــت "ولكن ..  ة" تقلصــ ــاورات الوحدة العر مشــ

ة؟. ة االنفصال   وتقمصت في جامعة الدول العر
ة،  والجواب، وهو ة لمشاورات الوحدة العر ما نجده في المحاضر الرسم

ة  ن إيجازه من مواقف الدول العر م   واحدة واحدة..و 
اشـا  اشـا، والنقراشـي  ما بدا  واضـحا من خطب النحاس  موقف مصـر 
فهمه المواطن العري.. حتى  المعنى الذ  ة  عده، أنها ال ترد وحدة عر من 

ه الكالم عن "النحاس  رر في خط ن مفهوم األمة اشـا قد  ة" فلم  األمم  العر
ـــتقرا في عقله ووجدا ة الواحدة مســــ ـــر في ذلك العر انت ترده مصــــ ل ما  نه.. و

ة ال ع  للتعاون الحر .. العهد (عهد فاروق) أن تقوم جامعة تضــم الدول العر ســ
ما يناد وال داعي " ـــــمي"  اتحاد الهالل األمير "الملك" عبد هللا، أو "التحاد هاشــــ

ةالخ ما يدعو نور السعيد ،أو "الدولة االتحاد ما تطالب سورا ..صيب"   "  
ـــبتعد "وم ســ ان  ــــي، وقف العراق واألردن  اسـ نظام ســـــ زة"  الوحدة المر

ة  .لعل. ـــرق العري على أ ــ ــ ـــمي في المشــ ــــ ــة تلوح إلقامة اتحاد هاشــ ــ ــــ لعل الفرصـ
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زة  ومة مر ام ح حث في ق ان ير أن ال ــعيد  ــ انت، بل إن نور الســ ـــــورة  صـ
عة للوقت.   مض

س الوفد السعود في أرع ن ة، لخصه رئ   قاوموقف السعود
ــدة،  ــا في دولــــة واحــ لهــ ــة  ــ ــة العر " أوًال: لو أردنــــا مثًال أن نجمع األمــ
س ألحد مصــــلحة  لتعارض ذلك مع األوضــــاع القائمة  ولنشــــأ عن ذلك صــــدام ل

ه.   ف
ه، حينما  ة ال نمانع ف ة والثقاف ـــائل االقتصــــاد ا: إن التعاون في المسـ ثان

ون الوقت مالئمًا. ان و   ون ذلك في اإلم
اسي في الوقت  الحاضر، إلى  ثالثا: حث في التعاون الس نر تأجيل ال

  أن تتغير الظروف القائمة.
ل خير  ة، جمعاء  ــــام عا: جاللة الملك عبد العزز، يتمنى للبالد الشـــ را

مها الجمهور القائم في سورا ولبنان".   في ظل ح
ة على أســـ ة، أن تقوم الجامعة العر اس ومعنى الشـــرو الثالثة الســـعود

قوم اتحاد أو وحدة " يذوب فيهما  ع معناه أن ال  ، والشــــر الرا التعاون والتنســــي
م الجمهور القائم في سورا ولبنان".   الح

" في   ة على النظام " الجمهور ــــعود ــــ ــ ــ وقد بلغ من حرص المملكة الســ
اشا  ندرة تالها النقراشي  ة إلى مؤتمر اإلس رة خط سورا ولبنان أنها قدمت مذ

س موجها إلى  قبل ـــــامنهم ل ول، جاء فيها " أن تكافل العرب وتضـــ ع البروتو توق
ون  جــب أن  ــة أمــة أو دولــة أو جمــاعــة من الــدول.. و ــة نحو أ ــة عــدائ غــا
ما هو معلوم أن استقاللهما  ستمر،  ة أن نظام سورا ولبنان س مفهوما من البدا

ه.."   متف عل
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ــان منــدوب ــحــا في ب ــــ ــ ــ ــان واضــــ من  من، فقــد أعلن أنــه  وموقف  ال ال
ـــلها اإلمام  ة التي أرســـ ، وفي البرق ـــتمعا" فق ــفته " مســـ ــ صــ ـــر االجتماعات  حضـــ
ندرة قال " لقد أمرنا  ــــــ ــــ ــ ة، إلى مؤتمر اإلســ من ة ال ل حيى عاهل المملكة المتو
صفته مستمعا لسد الفراغ.." ووردت  سي الحضور في المؤتمر  السيد حسين الكب

النص اآلتي ة  ة تال م برق ــي آمر ســ ــين الكب حيى إلىالولد حســ من  : " من ملك ال
ـــر عدم التقيد  شــ قة  ــق ي البلدان الشـــ ـــيرة مع مندو ــتراك في اللجنة التحضــ االشـــ

عد عرضه علينا لنواف على ما نر إن شاء هللا".   شيء إال 
ــــرح من معظم الوفود، فقد أعلن   ان أصـــــدق وأصـ وموقف لبنان، ولعله 

ة أنه يؤ  ادة لكل مند البدا ـــتقالل والســــــ ــي مع االســـ ــ ام جامعة للتعاون والتنســ د ق
  دولة ..  وال وحدة  وال اتحاد.

مفهومها القومي والدســـــتور وقد  ان أقرب إلى الوحدة  ـــورا،  وموقف ســ
ـــهير ــــعر الشـــ ـــال، وأيده بترديد بيت الشــ ا مفصـــ ــروعًا وحدو ــ ســــــه مشــ بالد -طرح رئ

أن -العرب أوطاني س القوتلي  ــمائها  ولكالم الرئ ــ ــورا تأبى أن يرتفع في سـ " ســـ
ة".. ولكن.. علو على لوائها إال لواء الوحدة العر   لواء 

ن  ل دواو ة ســورا وحدها، وال  ن أن تقوم برغ م ان  ولكن الوحدة ما 
ن أن تؤلف دولة  م ان ال  ومات  تلك الح ة  ومات عر ـــعر، ذلك أن ح ــ ــ ــــ الشـــ

ـــنعت  ة، وأفلحت أنها صــ ة أو اتحاد ــعار الوحدة وحدو ــ ة تحت شـ ــال ــ جامعة انفصـ
امها.. ح ة  ا شقاء األمة العر ة.. و   )1(العر

                                                           
ةأنظر:  )1( ة محاضـــــر مشـــــاورات: جامعة الدول العر ،  الوحدة العر ــقير ــ ـــ ذلك أحمد الشـ و

 .حوار واسرار مع الملوك والرؤساء
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ة،  23وجاءت ثورة  اة العر يوليو في مصر، فانطل فجر جديد في الح
ة، وتعمل على بناء الوحدة  ة العر ة إلى القاهرة لتقود القض وتطلعت األمة العر

ا ــ ــ ــــ ـــرون الشـ ــ ـــ ا المصـ ــ ــ ــــ ة، فقد قاتل الضـ ب الذين قادوا الثورة على ميدان العر
ة. ة العر حقائ القوم ة في فلسطين، وال بد أن تكون الحرب قد ثقفتهم    المعر

ــفة الثورة الذ  ــــ تاب فلســ ة، فقد خرج  ــة األمة العر ــــ ـــحت فراســ ــ ــ ولقد صـ
اراته لم تكن من  لماته وع ح أن  اشي" جمال عبد الناصر، وصح وضعه " ال

ة العر اغات القوم ـــــ ــ بر صــ انت قفزة  ما ألفها المواطن العري غير أنها  ة، 
ة تح بنا، وان  هذه الدوائر منا ونحن  ـــر أن " دائرة عر ــ ــ ــ ــــ علن عبد الناصـ أن 
الم .. إنهـا الـدائرة التي  قـة وفعال ال مجرد  منهـا، امتزج تـارخهـا بتـارخنـا.. حق

ــنا نفس األزمات، وحين وقعنا تحت ــ ــ ــ ك خيل  عانينا منها نفس المحن وعشـ ــــنا ــــ سـ
ة،  ة العر القوم ك.." واين هذا ألحســــاس  انوا معنا تحت نفس الســــنا من الغزاة 

قين عن " ـــا ــ ــ ـــر السـ ــــ ام مصـ م عدد هذه األمم حديث ح ة" وما أدراك  األمم العر
ة!!   العر

ة إلى  عد ثورة يوليو، انطلقت الوفود العر ــــــنوات  ــــع ســــ ــــ ضــ وعلى مد 
لمصرة وضميرها، وانعقد العديد من المؤتمرات القاهرة لتتعرف على وجه الثورة ا

ـــر والجماهير  ـــر عبد الناصـــ ـــا المصـــ دأ التفاعل بين الضـــ ة، و ـــعب ة الشـــ العر
ــرع  ــ ان له رأس ســ ــــر، فقد  عد، القائد العري عبد الناصــ ما  ح ف ــ ــ ة، فأصــ العر
دأت الوحدة تش طرقه ة، و ة العر القوم ا الفهم والهضم، وامتأل عقله وضميره 

اة من جديد..   إلى الح
ة على مصـــر في عام  ة وطن ، وهي انعقاد المؤتمر 1954وأقبلت مناســـ

ــافــة أقطــار الوطن العري،  األول لالتحــاد القومي، وازدحمــت القــاهرة بوفود من 
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.. .. وقف عبد الناصر يخطب  بر ة  أنها على موعد تسمع فيها مفاجأة قوم و
شرفنا أن  قول " إنه  ة شاملة.. إن العرب أمة على المأل ل ون دعاة وحدة عر ن

ـــارهــا  ــاعت ـــة  ـــة العر ـــة التي تبلورت في عقيـــدة القوم واحــدة .. إن ثورتنـــا العر
ل  د  ــــيلة .. وٕاننا نؤ ــــ ــــ عة أصــ قدر ما  هي طب ا  را واع انت ف طرقنا للوحدة 
أن  ـــادقا منا  مانا صــ ــعب عري آخر، إ ة إلى أ مد .. ومع أ شـــ وحدة عر

ة.."ال ة العر ة هي أعلى مراحل الوطن   وحدة العر
ــنوات  ـــ ــمع في الســ ــ ــم والفهم، فلقد ســـ ــ ــــرع الهضـــ ـــر ســـ ان عبد الناصــــ لقد 
ــاف ذلك  ــ ة، وانضـ ة العر رهم الكثير عن القوم ة من أحرار العرب ومف ــ ــ الماضـ
ة،  ه في ذلك اليوم معبرا عن وجدان األمة العر ة، فجاء خطا إلى أصـــــالته الذات

ة الوحدة من آفاق األمل،  الملتاعة االنفصـــال ،وخرجت قضـــ ة  و التجزئة، المن
  إلى ميدان العمل.

ة، ففي الخامس من  ة العر ،وهي موئل الحر ـــــ ة من دمشـ دأت الحر و
الدعوة  شهر تموز، اجتمع مجلس الوزراء السور وأصدر قراره التارخي الشهير 

ــورا، وانعقد مج ـــر وســـ ـــور في اليوم إلقامة اتحاد عري بين مصــ لس النواب الســ
ـــة الدافقة  امل، وســــ موجة عارمة من الحماسـ التالي فواف على القرار بإجماع 

..  
ه  ــر ترحي .. فقد أعلن عبد الناصـــ ــ ـــتجابت القاهرة لدمشـــ ـــرعان ما اســ وســ

ما جا .. واسـتشـهد  أن مصـر ء في الدسـتور المصـر الجديد من "القرار السـور
ة".جزء من الوطن العري، وأن ش   عب مصر جزء من األمة العر

ـــرن الثاني من عام ــ ة، فقد  1957وفي تشـ ادرة مرة ثان ـــورا الم ــ أخذت سـ
ـــد ــور قرارا "أصــ ـــورا للدخول فورا في ر البرلمان  الســـ ـــر وســ ومتي مصــ بدعوة ح
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اب تنفيذ االتحاد.. وما أن انفض مجلس  ــ ــ ـــتكمال أســ ة اســـ غ ة  ــتر احثات مشــــ م
ر في اليوم نفســه  وأصــدر قرارا" األمة المصــ النواب الســور حتى انعقد مجلس

ا  ان يوما تارخ ـــورا" و ـــ ــــر وســ ة على إقامة االتحاد بين مصــــ الموافقة االجماع
ــائر تغمر  ــ ــــ ــــ شـ التهاني وال ة من المح إلى الخليج  قرا تنادت له األمة العر ع

ادين واألسطحة والشرفاالنفوس، وأقو  ات .. س النصر واألعالم تمأل الشوارع والم
ام البهيجة.. شوا تلك األ عرفها الذين عا قة    وهذا وصف دون الحق

رة تتجه إلى  ــ ــ ــــ ــ ــ ة عســ تي أنها  ـــيرة الوحدة في طرقها،  ــ ــــ ــ ــ وانطلقت مسـ
ـــلت " 1958دان.. ففي أوائل عام المي ــــ ــــ ــ ة" إلى القاهرة وصـ ــور ـــ ــــ ــــ ة السـ الجمهور

ــورة ومعهما قا ومة الســــ ر القوتلي، ومعه الح ــ ــ ــيد شــ ــها الســــ ـــ سـ ـــخص رئ ــ دة شـ
ومة المصرة،  س عبد الناصر ورجال الح ان اللقاء مع الرئ ، و ش  السور الج

ا احثات لوضــع أســس االتحاد، وفي مســاء اليوم األول من شــهر شــ دأت الم  و
ان التارخي " 1958سنة  ورا ومصر في دولة واحدة بوجوب توحيد  سصدر الب

ون نظام الحاســمها " ة المتحدة"  ما الجمهورة العر ا،  ا راســ مقراط م فيها د
ا يتولى السـلطة التشـرع ظل شـع ون  لها علم واحد  ة مجلس تشـرعي واحد، و

ات.."  ــاو فيها أبناؤها في الحقوق والواج ــ ــ ــــ ــ ــــًا واحدًا، في وحدة يتسـ ــ ــ ــ شـــ واحدا وج
  في آخر الكتاب). 2(ملح رقم 

ــورة صـــ ادرة أولى على االندماج الفور بين الدولتين، ولو  رمزة فقد  و
ــماء الو  رت أســ ول .. فقد فدين على أنها فر واحد من غير ذ ترتيب و ال برتو

ر اســم أنور الســادات في الوســ بين اثنين ســورين.. وورد اســم على صــبر  ذ
م  ين الســورين.. أما المشــير عبد الح قليل يتقدمه  عدد من المندو قبل األخير 

  لسورين في أواخر القائمة..عامر فقد ورد اسمه بين اثنين من ا
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ــــعوب الملوك العرب أكثر  ــ ــ ـــ ــ انت شـ ة، و ان العيد األكبر لألمة العر و
ب الوحدة. و ص منهم، الفرحة وابتهاجا، انتظارا ليوم الخ مو   اللحاق 

ـــئونها، وقامت دولة  ـــــ ــ ــ ادتها وشــ ــ ــ ــــ ــ ــ ة المتحدة، تمارس ســ الجمهورة العر
ـــر  ـــ ــ ـــورين والمصــ ــ ــــ زة بوزرائها السـ ومتها المر ـــئون الدولة من وح ـــــ ين يديرون شــ

  القاهرة.
الوحدة يتمنون  ن أعداء الوحدة، في الداخل والخارج، فرحين  لها  ولم 

ـــدبرون لهـــا "الرفـــاء والبنين ـــام الوحـــدة راح األعـــداء يتـــآمرون عليهـــا، و "، فمنـــذ ق
ـــنوات.. إلى أن جاء خرف  عد األخر على مد ثالث ســ ائد، واحدة  ــنة الم ــ سـ

دأت  1961 ــجار.. و ــــاق مع الراح،  أوراق األشـــ في غوطة دمشـــــ الفاتنة تتسـ
ة المتحدة .. ففي فجر اليوم الثامن والعشرن من  وتتساق معها الجمهورة العر
ر قطنة، واحتلت دمشــــــ  ــ ـــورة من معســــ رة ســـ ــ ــ ت قوة عســ ـــهر أيلول، تحر شـــ
ه  ت م عامر في م ــير عبد الح ــ ــرت المشـــ ــاتها العامة واذاعتها: وحاصـــــ ــســـــ ـــ مؤســ

ع .. ب ان األول، والرا ــورة، وأذاعت الب ــــمة الســـ ان العامة في العاصـ ـــة األر راســ
ة  ــورة، من أجل وحدة عر ــ ــــ ــ ــ ة الســ ــع .. لتعلن عودة الجمهورة  العر ـــ ــــ ــــ والتاسـ

مة، وانفصال تحت شعار الوحدة .   مدروسة وسل
ة، لم تتجاوزه  ـــى يوم في تارخ األمة العر س، أقســــ ان ذلك اليوم التع و

ــة في في التعــ ــة وحروب التتــار على األمــة العر ـــليب ــ ــــ ــــ ـــــة إال الحمالت الصـ ــــ ــ ــ اســ
  العصور الوسطى.

ن رجحان  . إنه لم  ـــــة الكبر ـــــ ســـــ ن للوحدة أ ذنب في هذه الن ولم 
ــال على الوحدة من حيث المبدأ، أبدا .. ولكنها األخطاء وما أكثرها..  ــــ ــــ ــ االنفصـــ

أت " الثغرات" لألع ــلوك والتطبي هي التي ه داء في الداخل والخارج أخطاء الســ
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ل عمرها من  ــت  ــ ــمة التي عاشـ ـــروها في العاصـــ ضــ ـــن الوحدة، و قتحموا حصــ ل
  أجل الوحدة.

تاب، ومن المؤسف أنه لم يوضع حتى  حتاج إلى  وشرح تلك األخطاء 
س الراحل عبد  لمات شجاعة قالها الرئ اآلن .. وال يتسع هذا الفصل إال إلعادة 

ع من الكارثة (الناصـر نفسـه في جامعة القا عد ثالثة أسـاب تشـرن األول  12هرة 
يجب أن تكون عندنا الشجاعة لنتحدث عن أخطائنا.. وهذه )، أعلن فيها "1961

ــالة الملك  ــ ــــبيل المثال برســ ة ، وخدعنا على ســ األخطاء أننا أعطينا األمان للرجع
عد الوحدة أخذنا ال غرور حســين التي قال إنه اســتوحاها من شــهر رمضــان..وأننا 

ـة قـد انتهى،  ـة العر ــتتـب وأن الكفـاح من أجـل القوم ــ ــ ــ ـــــ واعتبرنـا أن األمر قـد اسـ
دأت هذه العناصـــر تكافح من  ة الســـورة .. و دأت الخالفات في الجبهة الوطن و
ضا أخطأنا .. إحنا أخطأنا أخطاء متعددة.. وٕاال  م والسلطان .. إحنا أ أجل الح

ناش وصلنا إلى هذه النتيجة .. ول ام الوحدة أخذنا الغرور.."ما  عد ق   كن 
رنا  ـــين، فإنها تذ ــ عثها الملك حســ ـــان التي  ـــالة رمضــــ ــ ة إلى رســ ـــــ النســ و

ـــنة  ار ســــ ـــهر أ ــين في شــــ ــــ تبها الملك حسـ ان  راس  1960مقالة  عت في  وط
ـــرته ــ ــــ ه وا" خاص نشـ ـــة التوج ــ ــ ةراســـ ــم ـــ ــ ــ ة الهاشـ اء للملكة األردن " وفيها حملة ألن

ــ ــة المتحــدة، وقــد تولى األردن توزع هــذا ظــالمــة على الوحــدة والجمهور ة العر
ــهيرة، حيث خطب بها  ــ ــــ ــاء األمم المتحدة في دورة القمة الشــــ ــ ــ ــــ الكراس على أعضــ

ا ـــاء  الدول.. و ــين وعدد من رؤســـ ــ ـــنع ما في ذلك الكراس قوله: الملك حســ ن أشـــ
ه دولة " ــتعمار تفرض ف ــ ــــ ــــ ة المتحدة هي نوع جديد من االســ إن الجمهورة العر

طرتهــا ع ــــــ ــــ ــ ــة ســ لى دولــة أخر وال فرق أن تكون الــدولتــان عريتين، وأن القوم
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فهم  عي أن  ـة.." وطب ــاواة التـامـة بين األقطـار العر ــــ ــ ــ ــــ ـالمسـ ـة ال تقوم إال  العر
ة في هذا اإلطار.االملوك    لوحدة العر

ه،  س عبد الناصر في خطا ه الرئ أما موضوع  الغرور الذ أشار إل
الغفلة عن أعداء الوحدة..  -ور قد قاد إلى الغفلةسبب لالنفصال.. فإن الغر 

  واألعداء هم :
ة  انت تر في الوحدة بدا ة في الوطن العري التي  أوًال: األنظمة الملك
 ، ـــــالح، والتخط ــــ ــ المال والســ ـــند أولئك الملوك  ــــ ـــــ ا تسـ انت أمر ة لها.. و النها

ل وسائل التخرب و  ة    التدمير.والتدبير، للقضاء على الوحدة العر
ون لها وجود في  ة التي فقدت األمل في أن  ــــيوع ــ ــ ــ ًا: األحزاب الشــــ ثان
ة،  ـــيوع ــ ـــوفيتي وراء األحزاب الشـ ان االتحاد الســـ ، و بر ة  ة قوم ظل دولة عر

  وهو بدوره يؤثر التعامل مع جمهورتين اثنتين ال مع جمهورة واحدة.
ــلوك الالوحدو  ة من الســـ ــ ة الغاضـــ ، في أجهزة الدولة ثالثًا: القو الوطن

ســـها الخاصـــة .. وتدخل في هذا  ــ تها على أحاسـ ــمو وحدو مما لم تســـتطع أن تسـ
ثيرة ال يتسع لها هذا الفصل..   الموضوع تفاصيل 

، التي انتهزت  ش السور ادات الج عض ق ة في  عًا: العناصر الرجع را
ائنة م ــــنعاء .. و ــــ ــــ ــــة " الغفلة والغرور" فاقترفت تلك الجرمة الشــ ــ ـــــ ــ انت فرصــ ا 

ـــال خزا  في االنفصـ اب، فإن الوحدة برئة من أن تكون هي الســــبب .. و ــ األســ
يت المقدس في  ـــــيناء والجوالن و ــقطت سـ وعارا.. وأنه لواله .. ولواله وحده لما ســــ

ستة أعوام..  عد ذلك  ام الستة..    حرب األ
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ة  أجل .. واألرض والســـماء تشـــهدان على ذلك.. لو أن الجمهورة العر
قيت حتى حزران عام الم ا ودمارًا 1967تحدة  ــتة خرا ــ ــ ــــ ام السـ ، لكانت حرب األ

ة..   على إسرائيل ونصرا وفخرا لألمة العر
ة المتحدة ه الجمهورة العر ا  وفي الشـــهر الذ قامت ف ) 1958( شـــ

ع من غير نوعــه (!!) دون أن تكون لــه من مقومــات  قــام اتحــاد عري وهو الرا
ـــة المتحـــدة قـــد هز االتحـــاد إال حروف  ـــام الجمهورـــة العر الهجـــاء.. ذلـــك أن ق

ة في  انت الجماهير العر غداد وعمان من القواعد.. و ــميتين في  ــ الدولتين الهاشـ
ـــل مواطن يتمنى أن  ـــة، و ــان ترقص وتغني ابتهـــاجـــا للوحـــدة العر غـــداد وعمـ

ة المتحدة على األردن  والعراق.وتفتقت قرحة المملكتين  تزحف الجمهورة العر
ــترك  ـــــ ــــ ار أمام لهفة الجماهير واشـــ ة عن خطة تحميهما من االنه ة والعراق األردن
ان أن عقد  ــرائيل.. ف ــ ــ ـــالحه وٕاســــ ــــ ــ ــتعمار الخائف على بتروله ومصـ ــــ معهما االســــ

بير في عمان ( ا  14اجتماع  ــ ــ ــــ ــ ــ ة 1958شـ ومة العراق ان الح ــــره أر ــــ ــ ــ ) حضـ
ــــــل الث ــ ــ صــــ ـــين ملك األردن، وف ــــ ــ ــ ــة الحســـ ــــ ــ ــ ة براســــ عد واألردن اني ملك العراق، و

اغا ام "الص ق ان  االتحاد العري بين المملكتين.. على ت والمشاورات،  صدر ب
نظام  ــيها و ادتها على أراضـ ســـ ة و شـــخصـــيتها الدول ل من الدولتين  أن تحتف 
ــتورة في مملكته" إلى آخر ذلك  ــ ـــلطاته الدســـــ ــ ــ ســ ل ملك  حتف  م فيها .. و الح

ة.من النصوص التي تجعل اال االتحاد وٕاهانة لألمة العر   تحاد العري  سخرة 
مصــير مســجد الضــرار الذ  ان مصــيره  ًال :. ف عمر االتحاد طو ولم 

ه وســـلم)بناه المنافقون في صـــدر اإلســـالم، فأمر الرســـول  بتدميره  (صـــلى هللا عل
ان "وٕاحراقه ذا  ش العراقي  1958تموز  14االتحاد العري"، ففي .. وه قام الج
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ــه  " االتحـــاد  ــدم معـ بثورتـــه المعروفـــة فـــانهـــدم النظـــام الملكي في العراق، و انهـ
ا. ن اتحادًا، وال عر   العري" الذ لم 

ـــاعفــت مخــاوف عمــان والــدول  ــــ ـــــ ـــقو هــذا االتحــاد تضــــ ــ ـــــ ــ وعلى أثر ســ
طت قوات من المظليين البرطانيين في عمان .. ونزلت قوات  ـــتعمارة، فه ــ االســ

ـــاة البرطانيين إل ــهر من المشــــ ــ ــ ــــحب إال في اليوم الثاني من شـ ة، ولم تنســـ ى العق
  )1(.1958تشرن الثاني سنة 

ــمام المملكة  ــ ــ ــ االتحاد العري، وهو انضــ وثمة اتحاد خامس، جاء مزورا 
ة ال ة إلى اتحاد مع الجمهور من ة المتحدة (آذار ال ــمي "1958عر ــ ـــ ــــ اتحاد ) ســـ

ة" وقد عصـــر خبراء القانون الدســـتور عقول ســـتجيبوا لمزاج الدول العر هم حتى 
ه، فجاء دستور االتحاد من غير اتحاد، ذلك أن "  من ومطال اإلمام أحمد ملك ال
اإلجماع"  ــــدر قرارات االتحاد إال  ة، وال تصـــ ــيتها الدول ــ ــــخصـــ ــ شـ ل دولة تحتف 

ة المتحدة!! ملك ح الفيتو على الجمهورة العر   ومعنى هذا أن اإلمام أحمد 
بين مصــر وســورا حتى انبر اإلمام أحمد يتندر  وما أن وقع االنفصــال

التنديد بها.. فأعلن متحدث  ــــائد  ــ نظم القصـ القاهرة في على الوحدة.. و ــمي  ــ ــ رسـ
ــتعداد للدخول في أن " 1962ختام  ــــ ــت على اســـــ ــ ـــ ــ ســ ة المتحدة ل الجمهورة العر

ــــعوب.."  ـــد أماني الشـ ــــتغل  ضــ ام وتسـ ة ال تخدم غير أغراض الح تجارب وحدو
ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــاف خطأها الفادح، حين ومن المؤسـ ــــ ــــ ــ ثيرا في اكتشـ ف أن القاهرة قد تأخرت 

  )1(دخلت في اتحاد مع أسوأ نظام رجعي على وجه األرض.

                                                           
خ األردن ،منيب الماضي وزميله )1(  .692ص  ،تار

)1( ، ة أحمد الشقير ة والدول اة العر عون عاما في الح  .أر
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ع  عمر، يوما واحدًا .. هو يوم  1963وأطل ر ـــيرًا لم  ــــ ــــ ان عمره قصــ ف
ة ( ســـــان  17الوحدة الثالث ــم 1963ن ــ ة متحدة " تضـ ) بنيت فيها " جمهورة عر

ع في األقطار مصــر والعراق وســور ا، ولكن على ميثاق رائع ضــم أضــخم  التواق
قاء االنفصال بين األقطار الثالثة..   الثالثة.. ولم ينفذ منه إال 

، هب  1963آذار سنة  8وموجز القصة، أنه في أعقاب ثورة  في دمش
ة تطالب بإعادة الوحدة بين سورا ومصر،  الشعب السور ومعه الجماهير العر

ا العرب.وهب معهما ا ل دن ة في    لشعب العراقي.. فارتفع شعار الوحدة الثالث
ة على بناء الوحدة من جديد  ــرار الجماهير العر ــــ ـــ ان مما زاد من إصـ و
عد االنفصال، فقد أفرد في  الوحدة  مانه  س عبد  الناصر لم يتخل عن إ أن الرئ

ضعة أش هر (حزران الميثاق الوطني الذ قدمه إلى مجلس األمة المصر قبل 
ـــه ميثاقا 1962 ــوصـ ــتظل نصــ ة، ســ ـــتقال (التاســــع) عن الوحدة العر ـــال مسـ ) فصـ

فاحها ( الملح رقم  ع مراحل  ة في جم ) واجتمعت الوفود 3قائما لألمة العر
عد نقاش وعتاب حول  ة، و ة الثالثة في القاهرة، المصــرة والســورة والعراق العر

ـــر، تم اإلجماع على ق ــ ــــي والحاضـــ ـــع الخبراء الماضــــ ة ، ووضـــــ ام  الوحدة الثالث
ا ـــــيون ب ــ ــ اســــ ـــــ ــ ــ ـــــتورون والســــ ــ ــ ــــلة عن المقومات  نالدســــ ــــ ــ ــ عد مقدمة مفصـ الوحدة 

قة  ظل، أرفع وث ان حقا، وســ ان الب رة للدولة.. و ة والعســ اســ ة والســ االجتماع
ة في الوطن العري. ة دولة وحدو   دستورة متكاملة أل

ان من غير المقدمة المفصلة   )4الملح رقم  في -(الب
ام الجمهورة   ة لق ــرفت الوفود إلى أقطارها تهيئ للمرحلة االنتقال ــ ــــ وانصـ

ة عددا، وأعظمها  ـــــف األمة العر قرب من نصـــ ـــم ما  ــ ة المتحدة، التي تضـــ العر
ة المتحدة  ة، لو أن تلك الوحدة قد تمت، لو أن تلك الجمهورة العر قوة.ومرة ثان
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ــــيناء وال ــ ــ ــــــقطت ســــ ــــ ام قد قامت، لما ســ يت المقدس، و لكانت حرب األ جوالن، و
ة.وهب الشع العراقي مرة أخر يناد  بالستة دمارًا إلسرائيل ونصرًا لألمة العر

ة مادامت سورا تلكأت في السير نحو الوحدة..    الوحدة  مع مصر، ولتكن ثنائ
ــــل إلى القــاهرة وفــ ــ ــ ــ ــــ س عبــد  دووصــ ــان اللقــاء مع الرئ بير، و عراقي 

ــرا الناصـــــر ورف ان الوفد العراقي مصـــ احثات..  و اقه، وتعددت االجتماعات والم
ــــاء الوفد  ـــر والعراق..  ولكن معظم أعضــ ــ املة بين مصـ ــاء وحدة  ــ وجادا في إنشــ
ـــــوعا من  ــر ملســــ ــــ س عبد الناصـــ ان الرئ انوا مترددين في القبول ، و ــــر  المصـــــ

ل حبل ، ير في  الحبل" "   أفعى، مع أن                أفعى االنفصال السور
ـــــر الوحدة بين القطرن  ــادقا لر أواصــــ ــ ــ ــ ان وثاقا صـ ن أفعى، بل  العراقي لم 

قين.   الشق
يل م ـــــ خطوة أولى،على تشــــ ة تم االتفاق،  ـــة بين وفي النها ــ ــ جلس راســ

ـــر والعراق لكي " ـــ ـــة وتنفيذ الخط الالزمة إلقامة الوحدة بين مصــــ ــــ ــ يختص بدراسـ
ـــترك..  ان المشــ ما جاء في الب ــــة تألفت لجان البلدين"  وٕالى جانب مجلس الراسـ

ر االشــــتراكي العري،  ة والف ــاد ة واالقتصــ ــ اســ رة والســــ ــئون العســــ ة للشــ ـــتر مشـ
ـــاء أمانة عامة  ذلك على إنشــ ان  ـــعبي.. ونص الب م الشــ والثقافة واإلعالم والتنظ
ون مقرها القاهرة، واسند منصب األمين العام إلى وزر الوحدة  لمجلس الراسة 

  قي.العرا
ـــدرت عنه عدة  ـــــة في القاهرة مرات ومرات، وصـــ وقد انعقد مجلس الراسـ
ة مرات، واعدت عدة مقترحات ومشــروعات  ما اجتمعت اللجان المشــتر انات،  ب

  في اتجاه الوحدة.
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ــــطراب .. والوحدة تحتاج  ــوده القل واالضــــــ ــــ ــ ســ ان  م العري  ولكن الح
قاءه و  ـــتمد وجوده و ســ م عري  ــعب ومن أول ما تحتاج إلى ح اســـــتمراره من الشـــ

المصــفحات، ال  خلعون  ات و ا الد ام الذين ينصــبون  الشــعب وحده .. فإن الح
ة أن تختار بينهم  ــلح بهم.. وعلى األمة العر ــ ــــلحون للوحدة، والوحدة ال تصــ صــ

ين الوحدة.. وأنها ستختار الوحدة ال محالة.   و
ة م رة الوحدة العر تة، قفزت ف ــ ــ ــ ــــ ــ ام الســ عد حرب األ ن جديد، فإنها و

ان لي  ة، وقد  األمة العر راء التي نزلت  مة الن ــــم على الهز ــــ ــــ الجواب الحاســ
ع الذ انعقد في خرف   ـــــوع في مؤتمر القمة العري الرا ــ ــ ــــ ــــرف إثارة الموضـ ــــ ــــ شــ

ة المتحدة من  1967 ام الدولة العر رة اقترحت فيها ق في الخرطوم، وقدمت مذ
ة المتماثلة  في ة،  الجمهورات العر ــاد ــ ة واالقتصــ ة واالجتماع اســــــ ــ ــ نظمها الســ

ة إلزالة آثار العدوان فلم  ــــــ ــــ ــ اســ ــ ــ ـــــ ــــ ان غارقًا  في الجهود السـ ولكن مؤتمر القمة 
ــاب  ــاب األوحــد إلزالــة آثــار العــدوان وال  ـــــوع، مع أنــه هو ال ــــ ــــ يلتفــت إلى الموضـ

  )1(سواه.
ــتعلت اآل ــ ــــ ــــ ا، فاشــ من جديد حول الوحدة  مالوقامت ثورة الفاتح في ليب

ـــر وجعفر النمير ومعمر ال ــــ ــ ـــ ـــاء عبد الناصــ ــــ ـــــ ة، والتقى  في طرابلس الرؤســـ عر
ــانون ا ــان عرف "1969ألول القــذافي (في أواخر  ــــدر عنهم ب ــــ ــــ ميثــاق ) وصــــ

ة  ـــد الطاقات العر ــــ ــــ ة  ثورة .. من أجل حشـ ام جبهة عر ه ق طرابلس" أعلنوا ف
ة ـــيرة التي تواجه األمة العر ــ ــــ ة المصـــــ االتفاق ، وانتهى اللخوض المعر ميثاق 

عة تحقي على " ــــهر لمتا ــــ ل أرعة أشــــ ـــاء الثالثة  ــــ ــ ــ عقد اجتماعات دورة للرؤسـ
ة  ة المجيدة في الحرة واالشتراك هم والتطلع ألمتهم العر األهداف الموحدة لشعو

                                                           
)1( ، مة أنظر، أحمد الشقير   .عن مؤتمر الخرطوم ،الكبر مع الملوك والرؤساء الهز
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ـــيت بها األمة  ة وحذر ورضــ انت خطوة أولى نحو الوحدة  ولكن برو والوحدة"، ف
ة ولكن من غير فرح وا   بتهاج.العر

ة قائمة تحت أنقاض الهزمة،  ضعة أشهر، والوحدة العر ومضى عام و
ع  يمع أنها هي التي ترفع األنقاض وتبن  17( 1971  النصــر..إلى أن جاء ر

ــادات، حاف  ــ ـــاء الثالثة محمد أنور الســـ ــان) فالتقى في مدينة بنغاز الرؤســــ ــ ســـ ن
ــــر قد  ــ ــ ــــ س عبد الناصــ ان الرئ ــــد، ومعمر القذافي، و ــ ــ ــــ انتقل إلى جوار ره، األســ

اتفاقهم  ــدر إعالن بنغاز  ــــ ــ ــ ـــــترك في اللقاء.. وصـ ــ شــــ س جعفر النمير لم  والرئ
ة.. وأن تكون هذه الدولة النواة التي تستقطب  على إقامة اتحاد الجمهورات العر

التالي أن  ، و ة الوحدو ة أشـــمل .. نضـــال الجماهير العر تكون نواة لوحدة عر
  ).5الملح رقم (

ــانــات التي ور  ــالب ــانــت قــد فجعــت غير مرة  ــة  غمــًا عن أن األمــة العر
شار،  ثير من األمل واالست تتحدث عن الوحدة، إال أنها استقبلت ميثاق بنغاز 
ة التحاد الجمهورات  ــاســـــ ــ ام األسـ األح ان"  ـــدر ب ــــاعدت فرحتها حينما صــ وتصـ

ــاره  ــعـ ــــ ــ ـــ ــ ــه وشـ ــاد، وعلمـ ـــة المتحـــدة" يتحـــدث عن أهـــداف االتحـ ــده، العر ــيـ ــــ ــ ــ ونشــــ
  ).6ملح رقم ختصاصاته الدستورة، ومؤسساته..(وا

، وهي موئــل الوحــدة  ـــــ ــ ــ ــــ ــاهج واألفراح انطلقــت من دمشـ ولكن ذروة الم
ــيف    1971األول، فقد التقى الرؤســـاء الثالثة الســـادات واألســـد و القذافي في صـ

ــدر عنهم ما عرف " 20 – 18(  ــ ــ ــاء آب) وصـ ــ ــ ه الرؤسـ " أعلن ف ـــــ بإعالن دمشــ
ـــتفتاء الثالثة" مو  ــــ عرض على االســــ ـــــتور دولة االتحاد ل ــــ ــروع دســ ـــــ افقتهم على مشــــ

ــ فرحًا وســـرورًا، وتهليًال وتكبيراً   من الرجال، وزغردة من الشـــعبي" وانفجرت دمشـ
أسرهاالنساء.. ة  ان ذلك استفتاء لألمة العر   .)7(ملح رقم  و



  

-418-  

ام ( في يوم الفاتح من أيلول  عد عشرة أ  ) ثم االستفتاء الشعبي1971و
ة  ــــــ ان نســ ـــورا،  96.4في الجمهورات الثالثة، ف ــ ا،  98.6في ســـ  99.9في ليب

هم التي  ــعو ـــ ـــتفتاء في شــ ام العرب اآلخرن قد أذنوا لالســــ ـــر، ولو أن ح في مصــــ
المائ مون بها لكانت النتيجة مئة  ة شاملة، تستغني عنهم،  ةيتح على وحدة عر

م العري الواحد األوحد.. م مقامهم الح   وتق
ة، ففي ثم ب ـــنة  6دأت اإلجراءات التنفيذ ـــرن األول ســ ـــدر  1971تشــ صــ

ار القاهرة عاصــمة  اعت لالتحاد، وفي نفس اليوم صــدر قرار من مجلس الراســة 
ـــا قرار ــ ة لالتحاجردة تعرف " ءثان بإنشــ ـــم ــ ـــر فيها القواني دالجردة الرســ ــ  نوتنشــ

ـــدر قرار ثا ــ ــ ة"، وفي نفس اليوم  صــ ـــأنلث والقرارات واللوائح االتحاد ــ النظام " شــــ
ــــدر قرار  ة" وفي نفس اليوم صــــ ـــة اتحاد الجمهورات العر ـــ الداخلي لمجلس رئاســ

ع  تعيين أمين ســـر لمجلس راســـة االتحاد، وفي نفس اليوم صـــدر قرار  شـــأنرا
ـــأنخــامس  ــــ ــ ــ ــــ  لــانون األو  22النظــام المؤقــت للموظفين االتحــاديين، وفي   شـ
ن علم اتحاد ال 1971 ــــادس بتكو ــ ـــــدر قرار ســـ ة المتحدة من صــــ جمهورات العر

ه الصقر من اللون األصفر الذهبي ..  ض واألسود، وف ثالثة ألوان األحمر واألب
ع  ـــا ـــدر قرار ســ ". وفي اليوم التالي صــ ــأنوفقا للنموذج المرف ـــعار دولة  شـــ " شــ

ل صقر .. وف  النموذج المرف ".  تألف   االتحاد في ش خاتم االتحاد  و
ور" ـــعار المذ ـــدر قرار ثامن من الشـــ ـــأن، وفي نفس اليوم صـــ ــ ــاء مجلس " شـ ــ إنشــ

ــ ــ ــــاصــــ ته واختصــــ ـــو ــ ــ ــــدر قرار األمة االتحاد .. وعضـ ــ اته".. وفي نفس اليوم صــ
ــ" ــة الــدولــة االتحــاد ــة في ختــام  ةبتحــديــد ميزان ــة المنته ، أ 1972للــدورة المــال

" وفي  ه مصـــر مبلغ إجمالي قدره مليون وخمســـمائة ألف جن ام"  عة أ لســـنة وســـ
ـــوء هذ نفس ــ ــ ـــدر قرار بتعيين  هاليوم وعلى ضـــ ــ ــ ــ ـــــخمة المجيدة" صـ ــ ــ ة" الضـ الميزان
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ل  س بينهم وزر واحد و عة وزراء، ل ــ ــ س وســـــ المجلس الوزار االتحاد من رئ
ــوزر دول" واحد منهم ــ ــــ اسـ ــــــ ـــئون الســـ ــ س مجلس شــــ ون رئ ة.. أو ة" ول ة الخارج

ذا ــئون اإلعالم، وه ــ ــ ة، أو مجلس شـــ ة واالجتماع ــاد ــــ ــئون االقتصـــ ــــ ة  الشـــ ق إلى 
رة!! س بينهم مجلس للشئون العس عة، ول   )1(المجالس الس

ـــيل بناء اتحاد الجمهورات  ــرد  تفاصــ ــيء في ســـ ــ عض الشـ ــهبت  وقد أســـ
س  ــر إلى عهد الرئ ــ ـــ ــ س الراحل عبد الناصــ ة عهده في زمن الرئ ة، من بدا العر

را وعقيدة ودولة، هي أمل األمة  د مرة أخر أن الوحدة ف ة، السـادات، ألؤ العر
م العري  عــة تقع على الح حــت من غير روح، فــإن الت ـــــ ـــــ ــ ــانــت قــد أصــ وٕاذا  

عة..   المعاصر، أو معظمه، مع التفاوت في حجم الت
ــه  ــة هو خير مثــال على ذلــك، فقــد تكــامــل ف ــات العر واتحــاد الجمهور
ـــعر المواطن العري بدولة  ــ ــ ــ شــ ــمير والوجدان،فلم  ــــ ــ ــ ان،ولكن وهن الضـ البناء والك

ام حينما توفي القائد العري المجاهد االتحا س علم االتحاد لثالثة أ د إال حين ن
ـــات  ـــســـــ ــ ــ ، أو حينما تعطل مؤسـ ـــر ــ ــ ــــماعيل وزر الدفاع المصـ ــ ـــــير احمد إســ ــ المشـ

له!!   االتحاد، في عيد الوحدة، مع أنها عاطلة عن العمل في العالم 
ــل فر  ــأت لهــا  ــدة، ته مــا رأينــا في القرارات العــدي ص ودولــة االتحــاد، 

قته دراســات  عين مادة، وقد ســ قع في اثنتين وســ ان دســتورها مرنا  النجاح، فقد 
ة عامين، ــات أخر لثالثة امتدت قرا ــ ــــ ) غير 1975أعوام أخر ( ثم لحقته دراســ

ـــان فنـــدقـــا  ن لهـــا وجود إال في ذلـــك مالـــدولـــة لأن هـــذه " المبنى الفخم الـــذ 

                                                           
مصـــــــــدر المعلومات من مجموعة الوثائ والقوانين الخاصــــــــــة  ،مجلس األمة االتحاد )1(

 .القاهرة ، االتحاد
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ـــــر الجديدة، ــ ــــ ــ ــخما في مصـ ــــ ــ ــ ان يؤد خدمات أج ضــــ د وأنفع، ولو في حين 
ة احة العر   ."مضمار الس

منع  ــتور دولة االتحاد، لم  ــ ــــر األمر عند هذا الحد، بل أن دســ قتصــ ولم 
ــان  ــــ ــ ــ ـــــ وطرابلس، حول  حرب رمضــ ــ ـــ ة بين القاهرة ودمشــ ة والخف عة العلن القط
رة وحول مؤتمر  ة الفصــل بين القوات العســ المجيدة، هدفا ومرحلة، وحول اتفاق

  ل الدولة ذاتها، وجودا وعدما.جنيف .. بل حو 
ــــر  ــــ ــــ ــة، بين مصــ ــات العر ــاتحــاد الجمهور ــة  عــة األمــة العر ولكن فج
ة إلى األعماق، ذلك أننا لو تجاوزنا  ـــمير األمة العر ا، قد هزت ضـ ـــورا وليب وسـ

ق ة العم ـــــ ــ ـــ ــ اســ ــ ــ ــــ ــ ــ التي وقعت بينهم، وال تقع إال بين األعداء، فال  ةالخالفات الســ
ت عن الح ــ ــ ع أن نسـ ــتط ا في يوليو نســـ ــــر وليب ة التي وقعت بين مصـ رب الدمو

انت حرا على 1977تموز من عام  ــلحة، ف ــ ـــ ــ ل أنواع األسـ ـــتخدمت فيها  ــ ــ ، واســـ
  االتحاد، وامصيبتاه.

احي  ــ ــ ة، وعاد مقر االتحاد إلى فندق ســ ـــلت هذه التجرة الغال ذا فشـــ وه
ـــــارته، وخلعت  ــ ـــ ــ .. ونزل علم االتحاد عن ســـ هورات الفتة "اتحاد الجممرة أخر

ة   " عن مدخل المقر.. وصاحت الوحدة إلى أين المفر!!"العر
ـــتوره راقدا  ة راقدا على دســـــتوره، ودســ ان اتحاد الجمهورات العر وحين 

ــاحة  1972على أكتاف وزرائه.. برزت في عام  ـــ ــ ــ ــــ ة على ســ ة الوحدة العر حر
ـــاة و  ـــد أكبر مأسـ ة حيث تتجسـ من العر ة أخر .. أعني بها ارض ال ة عر حدو

من  ة في الشمال، وجمهورة ال من ة ال له.. فالجمهورة العر في الوطن العري 
ــانــت عبر التــارخ وطنــا  من الواحــدة التي  ــة في الجنوب، تؤلفــان ال مقراط ــد ال
ان قد احتل  ـــتعمار البرطاني  ــ ــ ل ما في األمر أن االســـ ــعب واحد، و ـــــ واحدا لشـــ
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من.. ولماعد ة  جال ن وأقساما من جنوب ال مقراط اإلنجليز قامت الجمهورة الد
مهما  في الجنوب، ــــعبين، تح ـــعب الواحد شـــ ــ منين اثنين .. والشــ من  ح ال ـــــ وأصــ

ة. ة الشعب مقراط ومتان جمهورتان، تمتاز الواحدة عن األخر أن لقبها" الد   ح
ــات بين الجمهورتين، وتدخلت الجامعة  ــ ــــ ــ ــ ــبت خالفات ثم مناوشـــ ــــ ــــ ــ ونشــ

ة، وتألفت لجنة ت ـــاحب الوحدة 13/9/1972وفي (العر ـــــ ــم الخالف وصـ ــــ ) لحســـ
ة الوحدة بين  ــطاء في عقد " اتفاق ــ ــــ مني الواحد، فأفلح الوســ ــعب ال ــ ـــ ة للشـــ التارخ
ة لكل منهما في  ة الدول ه .. وتذوب فيها الشــخصــ من:"، شــماله وجنو شــطر ال
ون للدولة علم واحد، وشــــعار  ة واحدة.. و من ام دولة   شــــخص دولي واحد، وق

ة و  ــــائ ة وقضـ ة وتنفيذ ــرع ــ ــلطات تشـ ــ ـــة واحدة، وسـ ــمة واحدة، وراســ احد، وعاصـــ
من  ــة ال س مجلس الوزراء ووزر الــدفــاع لجمهور واحــدة"، ووقع هــذا االتفــاق رئ
زة ووزر اإلعالم، ووقعه عن  ــو اللجنة المر ــــ ــ ــ ة ومعه عضـ ـــعب ــــ ة الشــــ مقراط الد

س مجلس الوزراء ووزر ا ـــة رئ من ـــة ال ـــة، ومعـــه وزر الجمهورـــة العر لخـــارج
، وممثل األمانة العامة  م .. ووقع مع الفرقين أعضـــاء لجنة التوفي ة والتعل التر

ة.   للجامعة العر
مني 1975هذا االتفاق ثالثة أعوام( ىوقد مضى عل ) وال يزال الشعب ال

عة ماليين ورع المليون نســمة ..  ان فيهما معا ســ مه جمهورتان، عدد الســ تح
ان القاهرة (ملح رقم أقل من    .)8س

ــة  ــراحــة والتزامــا من اتفــاق ــــ ــ ــ ــد المواطن العري، اتفــاقــا أكثر صــــ ومــاذا ير
ًا  ــع ــــ ــ ــ من، شــــ ة أقو من وحدة ال ة وقوم ة  وتارخ قة علم من، وهل يرد حق ال

  ووطنا وتارخا وحضارة..
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من، وال  ــــعب ال الوحدة أكثر من شـ ــعب أجدر  ــ ـــرها شـ أســ ا  س في الدن ل
من.. ولكن ..  ولكن وطن أح أ ه جمهورة واحدة أكثر من أرض ال ن تكون ف

ــــق تحت نزواته وأهوائه، الوحدة  ــــ ــــ ــــر، تســ ــــ ــــ م العري المعاصــ هذا هو طراز الح
ام بال اسـتثناء،  ، ومن غيرها تسـقةالمقدسـة، وهي أسـمى مراتب الوطن م الح ق

ات عات والمسئول     0مع تفاوت الت
عر  ف العرب في الماضــــي إال ثالثًا، ممثلة وجاءت عاشــــرة األثافي، ولم 

ــر الحديث، ففي أوائل عام  ــ ــــ ـــــ ــــرة في العصـ ــ ــ ــــ ة العاشــ ة العر في المحاولة الوحدو
س التونســي  12( 1974 س الليبي معمر القذافي، والرئ انون الثاني) التقى الرئ

ــاحثــات ومــداوالت تمــت  عــد م ــة في تونس، و ــة في جزرة  جر الحبيــب أبو رقي
ــان اإلعالن بينهما ، وســـــ ســـ ـــدر الرئ ـــاورات بين البلدين، أصــ ـــات ومشــ قتهما دراســ

ة  ـة، بين الجهورـة العر ــــالم ــــ ــ ــ ـة اإلســ ـام الجمهورـة العر ق التـارخي الوحـدو 
اجة أن الطرفين قد  عد الدي ان  ة، وجمهورة تونس " ... وجاء في ختام الب الليب

ـــمى الج ــ ــ ــ ــــ ــدة تسـ ــــة واحــ ــدان جمهور ون البلــ ــا " على أن  ـــة اتفقــ ـ ــــة العر مهور
ش واحد، وفي  س واحد وج ــتور واحد، وعلم واحد، ورئ ــــ ــ ــ ة.. ذات دســـ ــالم ـــــ ــــ اإلســ
ام الوحدة  ــتفتاء لق ون االســـ ة واحدة، وأن  ة وقضـــــائ ة وتنفيذ نطاق نظم تشـــــرع

ــاء هللا يوم  ــــ ــــ ة ( ملح رقم  1974يناير  18ذ الحجة المواف  25إن شــ ميالد
9(.  

ــــتة ولم يتم اال   ــ ام السـ ـــت األ ــعة ومضــــ ــ ضـــ ــتفتاء ..  وها قد مر عام و ــــ سـ
ــهر  ــ ة  1975أشــــ ــالم ــــ ة اإلســ ــت الجمهورة العر ــ ـــتفتاء، وعاشــــ دون أن يتم االســـــ

ام ثورة الفاتح.. وعند الشـــــعب  أنها أ ا  ــــعب في ليب ام عند الشـ ــعة أ ــ ضـ المرجوة 
ام االستقالل. أنها أ   في تونس 
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ة، بين قط   ة لتلك المحاولة الوحدو ملكان وقد ابتهجت األمة العر رن 
الة طرابلس،  الة تونس وأ ة أ انتا في عهد الدولة العثمان ل مقومات الوحدة، و

ا لطرابلس. طال عد احتالل فرنسا لتونس، وٕا   ولم توضع الحدود بينهما إال 
ــــي     ـــ ان التونسـ ـــــدور الب ة يوم صــــ ـــــاعف في ابتهاج األمة العر ــ ومما ضـ

م ة قد عاد إلى اإل س بورقي ـــاحب الليبي أن الرئ ــ ـــــ ــــ ة، وهو صـ الوحدة العر ان 
ـــيف  ــ ــــ ــــلها في صــ ــــ ــهيرة التي أرســـ ــــ ــــ رة الشـ إلى مؤتمر القمة في الدار  1965المذ

ه  ــد ف ــ ــهير الذ تصـ ــ ــاحب الخطاب الشـ الوحدة..  وهو هو صـــ ــاء يندد  ــ ضـ الب
ان يخطب عن الوحدة في تونس. س القذافي حين    )1(للرئ

ــوف   ــــ ــــ ان التارخي إلى ذمة التارخ مأســ ذا ذهب الب ه إنه وئد يوم وه ا عل
ان لم يراع فيها ح هللا  م" التي تصــدرت الب ســم هللا الرحمن الرح ة "  ولد، وأن آ

  وال ح الوطن..
 ، ه الوحدو قدر له تفان س القذافي، فإنه  والمواطن العري، مهما اختلف مع الرئ

س التونســـي و  قدر للشـــعبين الليبي والتونســـي إخالصـــهما للوحدة.. أما الرئ معه و
هم التارخ من غير حساب.   عض المسئولين التونسيين فلن يتر

ــــر    ــــ ــ ــ ـــر التي قامت في العصــ ــــ ــــ ة العشـــ عد، فإن هذه الخطوات الوحدو و
ة  الجمهورة العر ، مرورا  ـــــ ــ ــ ــــ ة في دمشـ ـــــل ــــ ــــ صـ الحديث، ابتداء من الدولة الف

ل ة،  ة اإلســالم ة، إلى الجمهورة العر هذه  المتحدة، واتحاد الجمهورات العر
ة،  قة تارخ ة حق د.. وهو أن الوحدة العر د المؤ المحاوالت تثبت الثابت ، وتؤ
ـــة  ـــة العر ـــهـــا إال الحر ــ ــ ــــ ـــل مقومـــاتهـــا متوافرة،وال ينقصـــ ــيرـــة،  ـــــ ــ ــ ــ ـــة مصـ وحتم

                                                           
ام) من الكت )1( ل العيب في الح تابراجع الفصــل ( العيب  حوار واســرار مع المؤلف  اب: و

 .الملوك والرؤساء
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اسلة المناضلة، لتقود الجماهير إلى قصور الملوك والرؤساء، وتصنع  الواحدة،ال
م الدولة الواحدة مقام الع   شرن..الوحدة، وتق

ة الواحدة تولد، وتنظم ، وتعبئ وتقود ..  ة العر اد نر الحر   ون
ة من ورائها تتجمع ، وتزحف ، وتهدم وتبني..  اد نر األمة العر   ون

ان ل م ل زمان، و ان تارخ الوحدة في  ذلك    و
  فبأي آالء ربكما تكذبان

م   صدق هللا العظ
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ة واألقليـالوح                      اتـدة العر
  

ـــنع    ــ ــــاغ عفوًا أو ارتجاًال، ولكنها تصــ ة ال تصـــ ة الدول ــــــ اسـ ـــــ التعابير الســ
ــأن التعابير  ــ ان شــــ ذلك  ـــــبب .. و ـــــد وســـ ة وقصـــ التماثيل،برو الحلي، وتنحت 
ســـنجر في دبلوماســـيته المعروفة:  ة منذ أفالطون " في جمهورته" إلى  اســـ الســـ

  ..الحل خطوة خطوة.
اغته ألول    ــ ــ ــــ ــ انت صـ ة،  ات" واحد من تلك التعابير الدول ة االقل "وحما

طرة على  ــطى، ومن أجل الوطن العري، الحتالله والســــــ ـــور الوســــ مرة في العصـــ
ة من  ان معروفًا قبل تلك الحق ـــب ان هذا التعبير  ــ ـــ ــ ــ ثرواته وخيراته .. وال نحســـ

غ تفسيرا وتبررًا للس قين أنه ص ة.الزمان ،وأغلب ال   طرة على األمة العر
ــتهدفت احتالل الوطن العري قد انطلقت    ـــــ ة التي اسـ ــليب ــ ــ والحمالت الصــ

ا  ــتها مألوا الدن ــ ــاوســــ ــ ــ ها وأمراؤها وقســ ــــــطى، وملو ــــور الوســ ا في العصــــ من أورو
حة واحد ــ ــ ــعار واحد، وصــ ــــراخا تحت شــــ ة القبر ةصــ ، وتعبير واحد، ونرد " حما

ات.. ة األقل   المقدس " ..  نرد حما
ة    ح ـــــ ــ ــ يف أن أولئك البرابرة الذين أهانوا المســـ عرف  والمواطن العري، 

يف  ة ونهبوها.. و ــــطنطين نائس القســــ ــوا الخراب في  ــ ـــاب إليها، قد أفشــــ ــــ االنتسـ
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اما من الجثث،  يف جعلوا بيت المقدس ر ة، و ح ــ الطوائف المســ أنزلوا المظالم 
حيرة من الدماء ح القبر المقدس جزرة صغيرة في    )1(.وأص

ة، في وقفز تعبير "   ات" على مســــــرح التأرخ الدولي، مرة ثان ة األقل حما
انت الدولة  ة  ة ، وفي تلك الحق ــر ومن أجل العرب، مرة ثان ــ ــع عشــ القرن التاســــ

ـة ـــتعمـار " العثمـان ــ ــ ــــ ـة إغفـاءتـه األخيرة، الرجـل المرض" الـذ تترقـب الـدول االســـ
ته" في الوطن العري تتقاسم لتنقض على " ه.تر   أقطاره وأسال

ة الكبر    ام زور تلك األكذو ات   -وأثبتت األ ة االقل فقد مات  –حما
ه في الوطن ا ـــــتعمار مخال ــ ــب االســـ ــ ــ عًا، الرجل المرض وأنشــــ لعري تمزقًا وتقط

ـــاحت " ــ ــ ة من حاميها، فقد وقعت هي والفئات األخر وصـ ات" تطلب الحما األقل
ة فرسة االحتالل وضح   ة العدوان.من األمة العر

ة، حينما وقع بيت المقدس ومعها  ة الكبر مرة ثان ــــحت األكذو ــــ ـــــ وافتضـ
ة  ــتة، فلم تتحرك الدول الغر ام السـ ضـــة اليهود في حرب األ القبر المقدس في ق

ات، ومنقذة القبر المقدس!! ة األقل   حام
ة مرة ثالثة، حينما راحت إســـرائيل تشـــن الغارات على  وافتضـــحت األكذو

عللبنان وط حي في الغرب  ــ ــان المســ ات، واإلنســ قين أن الغارات  من األقل علم ال
ات  ا ة، والد ة، والميراج  الفرنس ة على لبنان قامت بها الفاتنوم األمر اإلسرائيل

ة.. ة رفعت من وقت آل البرطان ح ــ لها دول مســـ ات، و ة االقل ـــعار حما خر، شــ
الذات. حيين  ة المس   وحما

ــا عن أن األكــــ ــد مرة، فال يزال ورغمــ عــ ــت مرة  ـــذبــ ـ ــــد  ــــة الكبر ق ذو
ـــاليون يرددو  ة  ن االنفصــ ات في الوطن العري يجعلون من الح الحديث عن األقل

                                                           
،أنظر ، أحمد  )1( عدها 73ص  ،معارك العرب الشقير  ..وما 
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ــــا  ــ ـــــ ــ س أرضـ ـــــمعهم، أن الوطن العري ل ــــ ــــ سـ قرؤهم أو  ظن من  ة حتى ل ألمة ق
مان  واحدة، ولكن "وعاء ات ال حصر لها وال عد: فيها العرب واألكراد والتر " القل

ـــار واآل ــ ـــــنة، والنصـ عة والسـ ـــــ ــورون واإليرانيون في العراق، وفيها الدروز والشـ ــ شــ
ـــودان، وفيها  ــ ـــورا ولبنان ، وفيها الزنوج من جنوب السـ ــ طوائفهم المتعددة في  سـ

س فيها..   البرر في المغرب العري .. وفيها ما فيها .. وما ل
ــل االســـتعمار وأعو  فضـ ــرت انتشـــارًا واســـعا  ــد وال نعرف فرة انتشـ انه، أشـ

م والوســ والحديث،  هتانا ..  فإن الواقع التارخي، القد طالنا و من هذه الفرة 
متد  ما أثبتنا في الفصول األولى من هذا  الكتاب، أن هذا الوطن العري الذ 
ة  ــأن أ ــ ــ ة واحدة، شــ ه عبر التارخ أمة عر ــــأت ف من المح إلى الخليج قد نشــــ

ـــأت عل ــــ ــ ــ ا نشــــ غيرها من األمم، أمة في هذه الدن ة رقعة منها.. فأمتنا هي  ى أ
ثير من األم اننا أقوم من غيرنا من  انا، بل إن  نا و م التارخ متكو .. ودون

  لمن أراد الحوار.
ـــة  تهـــا، وال من حتم ـــة الواحـــدة، ال ينتقص من عرو ــذه األمـــة العر وهـ

ـــرن مليونا  ــ ــ ــعة موحدتها، أن بين المئة وعشــــ ــ ــ ضـــــ انها، نر  ـــــ ــ ــ اليين من من ســ
ة والعنصرة." ة والطائف ات" الدين   االقل

ــتعمل ــ ــــ ــ ات" من أجل أغراض" لفظة تولقد اسـ ..فإن هذه  االقل الحوار فق
ات م وثنيين،  ن " هم مواطنو "األقل م القد انوا في القد ة،  أصليون في األمة العر

ونوا مســلمي ة فاختار العرب أن  ان الســماو دت ، وتعد أو نصــار  نوجاءت األد
ة فتعدد  ح ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــلمون، وتعددت المذاهب المســ ــــ ــ ــ ة فتعدد المسـ ـــالم ــــ ــــ ــ المذاهب اإلسـ

حيون.   المس
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ات العنصــــرة فإن أمرها واضــــح  ة، أما االقل ات الدين ذلك هو أمر االقل
العرق، وال  ــار ال تؤمن  ة في مفهومها الثقافي والحضـ ة العر ســـ .. فالقوم و

عرف أمة غير األم العنصــــرة.. وال  ــها مثل ما فعلت تدين  ة عرفت نفســ ة العر
ــاء، والعرب  ــابون العرب، اعتبروا العرب العر ـــ ــ ــ ــــ ــهــا، فــالنســـ ــــ ــــ ــة بنفســــ األمــة العر
ــــــتعراب  ــــ ــ ، وال يزال االسـ لهم من العرب، من غير تمييز وال تفر ــــتعرة،  ــ ــ ــ المســـ

ة. ة دائمة مستمرة في األمة العر   عمل
ـــين ــ ــ ـــــ ذلك فإننا ال نعرف دولة من الدول المئة والخمســ في هذا العالم  و

ــها أنه ة، تزعم لنفسـ ة أو وحدو انت اتحاد ع أن  اســـواء  ســـتط مؤلفة من شـــعب 
ا بال  ــع ــ ادتها شـــ ــ ــ ـــم ســـ ـــ ة دولة تضـ ــره... أو أن أ ــــ ــــفاء عنصـ ــ يثبت نقاء دمه وصـ
ة فيها أشـــتات من األقوام  عناصـــر وال مذاهب وال طوائف .. حتى الدول الشـــيوع

ث   رة األولين تطغى على اآلخرن..والعناصر، الملحدين قبل المؤمنين.. و
ــل أقطــاره،  لــه، أنــه ال يوجــد في الوطن العري  ــــح من ذلــك  ــــ ــــ تضــ و
ــت منذ فجر   ــ ــ ــ ات قد عاشــ ة، فهذه األقل لة تعطل الوحدة العر ـــــ ــ ات تمثل مشـــ أقل

ـــالم، في  خالتار ــ ة الواحدة، قبل اإلسـ ادة العر ـــــ ة، وتحت السـ على األرض العر
ة  ابل ــورة وال له ةوالكلدانالدول اآلشـــ ـــالم، في  اوالمصـــــرة، و عد اإلســ ة، و عر

يين ..  ــاطميين واأليو ـــــيين والفــــ ــ ــ ـــ ــــــاســ ين والع ــــدين واألمو ـــــ ــــ ــــ ـــة الراشـــ عهــــــد دولـــ
  )1(والعثمانيين..

ا ،في القون التاســـع عشـــر،  ما نشـــأت في أورو ات،  لة األقل ولكن مشـــ
ومات وحدو  ام ح ـــي تفتت اإلمبراطورات، وق ــــ ــ ـــ سـ ــببها الرئ ــ ــــ ــ ان ســـ يدة، جد دقد 

ح ال بد  حت جزءا من هذه الدولة أو تلك، وأص ات أص له أقل ونشأت عن ذلك 
                                                           

ةاراجع فصال س )1( غداد إلى القسطنطين ة من   .قا عنوانه: الوحدة العر
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ــة تلك التي انعقدت  ــ ــ ة،  وخاصـ ات الدول ما أعلنت مختلف االتفاق من حمايتها، 
ة األولى .   في أعقاب الحرب العالم

ات  ات في الوطن العري، واالقل ولهذا فإن المنشأ مختلف جدًا بين االقل
ا، ة أدمجت في هذه الدولة، وانفصــلت  في أورو األولى أصــيلة في الوطن، والثان
م العري . "عن تلــك . ــان حــالهــا دائمــًا مع الح ــات" في الوطن العري  واالقل

حيي ــــــ ــــ م ظالما فهو ظلم على المســ ان الح ، إذا  ة الكبر  نحال األكثرة العر
ما ه ســـــواء،  أمر والمســـــلمين والعرب واألكراد والبرر ســـــواء  و في عهد الحاكم 

عهد عمر بن الخطاب ثاني  ع  ان الحاكم عادال فهو عدل على الجم هللا، وٕاذا 
ة.. ومع  ـــس الدولة األمو ان مؤســـ ـــف ة بن أبي ســـ ـــدين أو عهد معاو الخلفاء الراشـــ

ات في الوطن العري. لة األقل سمى مش   هذا فال بد من النظر في هذا الذ 
ة  ــ ــاكل هي قضــ قدر ما هي وأول هذه المشــ ــمال العراق، و األكراد في شــ

ــاكل في الوطن العراقي، فإنها أكثرها ظلمًا على العراق وعلى األمة  ــــ ــــ ــ أبرز المشـــ
ــرة، لم  ـــ ــ ــ ــ ع عهوده الغابرة أو المعاصـــ ة .. ذلك أن أحدًا في العراق في جم العر

ــان.. فهم  مواطنون عراقيو  مــارس عليهم تمييزا من أ نوع   ن ظلم األكراد أو 
ر عليهم أحد مواطنتهم ، وحقوقهم مصـــونة في الدولة عامة: وفي المناط لم ي ن

شون فيها. ع   التي 
ام  ـــل األول، إلى ق ــ ــــ ــ ــ صــ ة الحديثة، في عهد ف ام المملكة العراق فمنذ ق
ان منهم في  ة العامة، ف اة العراق ون في الح ــــــار شـ ة، واألكراد  الجمهورة العراق

ــــاء ـــ ش،  العهدين الملكي والجمهور رؤســ ــفراء وقادة في الج ــ ـــ وزارات، ووزراء وســ
ان لهم في الدولة  عددهم لنثبت أن األكراد  ـــاء  ــــ ــــ ولعله غير الئ أن نقدم إحصـــ
ــائر القوميين  ـــ ــــ ــــ ة. فإن مؤلف هذا الكتاب وسـ ـــبتهم العدد ــــ ــ ــ ـــة أكثر من نســـ ــ ــــ ــــ حصـ
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فاءاته وٕاخالصه،  فاضلون بين مواطن ومواطن على أساس قدراته و ين  الوحدو
ه عنصر الذ ينتميال على أساس ال ه.ال   ، أو المذهب الذ يدين 

ر  في في هذا الفصل الموجز، أن نشير إشارة عابرة أن جعفر العس و
ة في  –الكرد  – ان قبلها من قادة الثورة العر ة، و ــا للوزارة العراق ـــ ــــ ــ ــ سـ ان رئ

ة األولى، وأن نور الدين محمود  ــــا للوزراء. -الكرد –الحرب العالم سـ . ان رئ
ان القائد العام للج ا شوفي عهد حرب فلسطين  ا  نالعراقي، وأن احمد مختار 

ة.. وأن من أرعة عشر محافظا في العراق  –الكرد  – سا للوزارة العراق ان رئ
ش  ان في الج ان اثنا عشــــر منهم من األكراد.. وأن أشــــهر رؤســــاء األر ــره  أســ

ــاحب ــ ــدقي صـ ــ ر صـ انوا من األكراد:  أول انقالب في الوطن العري،  العراقي 
ي، ورفي عـــارف .. وأن من الوزراء األكراد  ، ومحمـــد أمين ز ــين فوز ــ ــ ــــ وحســــ

ــ ــ ا ماء المعة في مختلف العهود أمثالبرزت أســــ ا ان ،  ا ان، وجالل  ا : جمال 
ــعود محمد، ومصـــلح النقشـــ ــعيد قزاز، ومسـ ، وعوني بعلي، وعمر نظمي، وسـ ند

من الوزراء األكراد.. وال أرد أن االحاضــرة عدد ةاقيوســف..  وأن في الوزارة العر 
ـــبتهم بين مجموع المواطنين في العراق... فهــذه  ــ ــ ــــ ــ أقول أن عــددهم أكثر من نسـ

ة الرشيدة.   المقارنة ال تتف مع العرو
ومة   ـــع للح ـــــ ــــ ســ في أن نعود إلى حقائ لم  ـــــارة عابرة أخر  ـــــ وفي إشــــ

ة على العراق إال  انت منتد ة حين  ة البرطان ــ أن تعترف بها فقد قالت ان " نســ
ة،  ة والعدل ة والداخل ــتخدمون في وزارات العراق،  في المال ة من األكراد مســـ عال
ومـــة  ـــامـــل في الح ــيـــب  ــــ ــ ــ ـــة.. ولألكراد نصــــ ـــة وغير الكرد في المنـــاط الكرد

ان، ولهم  زة، فلهم عضـــوان من عشـــرن في مجلس األع ا من  14المر  88نائ
ة من  في مجلس النواب، و  ة عال ـــــ ــ ــ ــــ ــرطة  نسـ ــــ ــ ــ ش والشــــ منهم وزران.. وفي الج
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ة  ة خمســة وعشــرون مدرســة.. وتســتخدم اللغة الكرد األكراد، وفي المناط الكرد
بير من المعلمين أكراد  16في  ما يوجد عدد  مدرسة، وأكثرة المدرسين أكراد، 

ة..   )1(في المدارس غير الكرد
اة ة األكراد في ح ــار ــ ــــ ــع نطاق مشــ ــ ــ ان رجال  وقد اتســــ العراق العامة، و

ون في العراق  لة، وأن ال  ـــــ ون لألكراد مشـ ـــين أن ال  الدولة العراقيون حرصـــ
ة له بهذا الصــدد  صــل في خط ة .. فقد قال الملك ف لة الكرد شــيء اســمه المشــ
ه الكرد العراقي على  ع  أخ ـــج ــ ــ ــ ـــادق تشــ ــ ــ ات العراقي الصــــ : " إن من بين واج

ــك بجنســـيته وااللتح ــواء  تحت العلم العراقي.." وفي مطلع التمسـ ه في االنضـ اق 
ــوع  1926عام  ـــيرا إلى موضـــ س الوزراء العراقي في مجلس النواب مشــ خطب رئ

ــة أن تمنح األكراد حقوقهم، "  المواطنين األكراد فقــال ومــة العراق جــب على الح
ون موظفوهم من بينهم، وان تكون  ة لغتهم الوأن  ة ".الكرد   رسم

ــان الع ــة، و ــا مع المطــالــب الكرد هــد الجمهور في العراق أكثر تجــاو
ادة الثورة 1963ففي عام  ـــدر مجلس ق ــــ ــــ ــــا " أصـــ ــ ــ ـــ ــ انا خاصـ بتحقي في العراق ب

ـادة الثورة "أهـداف المواطنين األكراد"  ـه أن مجلس  ق ة جـاء ف قر الحقوق القوم
ز ـــاس الالمر ــعب الكرد على أســ ــوف يدخل هذا المبدأ في الدســـــةللشـــ تور ، وســـ

عد االنقالب  ة  ـــرعهما .." وقد تأكد هذا المعنى مرة ثان ــــ المؤقت والدائم عند  تشــ
ه المشــير عبد الســالم عارف فقد أصــدر بتارخ  بوصــفه  10/2/1964الذ قام 

ه "ر  انا أعلن ف ـــا للجمهورة ب ــ ــــ ســ ة إلخواننا األكرائ ــــمن  دإقرار الحقوق القوم ــــ ضــ
ة واحدة م ة وتثبيت ذلك في الدستور .." ومرة الشعب العراقي في وحدة وطن تآخ

ـــيــد عبــد  ــــ ـــــ ــة، فــأذاع الســ يــد الحقوق الكرد ــة إلى تو ومــة العراق ثــالثــة عــادت الح
                                                           

ة األمم المتحدة في جنيف  )1( ة على عص ومة البرطان رة الح  .1926آذار سنة  2مذ
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ـــانـــه الوزار  س الوزراء في ب ومـــة .. "  21/9/1965الرحمن البزاز رئ أن الح
ـــتور المؤقت  ــ ة ، تلك الحقوق التي جاء الدســــ حقوق إخواننا األكراد القوم تعترف 

ة  تأكيدا د ذات ــيؤ ــ ــ ــ ـــــ ة الجديد، سـ امها..  وأن قانون اإلدارة المحل جديدا على ق
ن مواطنينا في الشــمال من الحفا التام على لغتهم وتراثهم  م ة، و ة الكرد القوم
ة التي ال تتعارض مع وحدة البالد وال ــــاطات المحل ــــ ــــ ينهم من النشــ : وتم ر  الف

أ حال  من األحوال النتقاص جزء من أط   راف وطننا الواحد.."تمهد 
ــات بين  ــــاحثــ ، بــــل بــــدأت م ــــان الوزار قف األمر عنــــد حــــدود الب ولم 
مثــل األكراد، وتم االتفــاق الكــامــل بين الجــانبين..  وفي  ــة ووفــد  ومــة العراق الح

ـــيد  29/6/1966 ـــوص االتفاق، أذاعه الســـ انا بنصـــ غداد ب فزون   أذاع راديو وتل
اللغة س وزراء العراق  رم عضـــو الوفد   البزاز رئ ة، والســـيد حبيب محمد  العر

ـــا ـــان "الكرد  ـــة، وقـــد أعلن الب ـــة للغـــة الكرد ـــالقوم ـــة  ومـــة العراق اعتراف الح
ـــيتان هما العرب  ســـــ ح هناك قوميتان رئ ــ ــ حيث تصــــ ــــتور الدائم  ــ ة في الدســ الكرد

ة في المنا ة مع اللغة العر ـــم ــ ــ ــ لغة رســــ ة  اللغة الكرد ط واألكراد.. واالعتراف 
انها أكرادا.." إلى  ة س   خر تلك النصوص.آالتي تكون غالب
ـــح، أب ان الواضــــ عد إذاعة الب ـــطفى البو  الثورةقائد  -انيز ر رق المال مصــــ

ــد  س الوزراء عبــ ــد الرحمن عــــارف، وٕالى رئ ــــة عبــ س الجمهور ــــة إلى رئ الكرد
قول: ة أبناء" الرحمن البزاز  ـــادق عن رغ ــ ــ ــ ــــ ان هو تعبير صــ  إن ما جاء في الب

ه العراق من ســلم وازدهار، ولتحقي   -عرا وأكرادا -الشــعب صــبو إل لتحقي ما 
ة.."   وحدته الوطن
ع ة  1967 وفي ر الجردة الرسم ة قانونا نشر  ومة العراق أصدرت الح

س الجمهورة 11( ع رئ ر ينص على " آذار) بتوق ــيد أحمد حســــن ال ــاء الســ إنشــ
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ه ــتان" ف ــــ ردســــ م الذاتي لمنطقة  ــيل واف الح ــ ــــ م الذاتي:  ةتفاصــ عن  هيئات الح
ـــاتهما  في منطقة  ــ ــــاصـ نهما واختصــ ــــرعي، والمجلس التنفيذ وتكو المجلس التشــ
م الذاتي ..  وعن  زة وٕادارة الح ـــلطة المر ــ ـــتان .. وعن العالقة  بين الســـ ــ ردســـ
م في  ــئون التعل ــ ــــ ــــ ة وشــ ة للمنطقة .. وعن اللغة الكرد ة والميزان ـــئون المال ــ ـــــ الشــــ

  ).10( ملح رقم  المنطقة
ة، من  لة الكرد ــــــ م العراقي من المشـــ ــــرع لموقف الح وهذا العرض الســـــ
عينات،  العهد الملكي في أوائل العشـــرنات إلى  العهد الجمهور في أواســـ الســـ
ة، وهي أن العراق مظلوم .. والظالمون  ارزة في هذه القضــــــ قة  ــف عن حق ــ شــ

عض قادة األكراد..   هم 
ــاعــه وحــدهم هم  بــل الح أن نقول، ـــطفى البرازاني وات ـــ ــ ــ إن المال مصــــ

ـــائر  ائل والعشــ ـــيرة البرازاني وهي واحدة من عشـــــرات الق الظالمون .. ذلك أن عشــ
ة، ال تتجاوز  ة  3750الكرد ة موال ـــائر الكرد ــ ــــ انت معظم العشـــ ـــرة ،وحين  ــــ ــــ أسـ

ـــددة  ـــام البرازاني بثوراتـــــه المتعــ ــدولتهم ووطنهم في العراق، قــ ، 1943، 1932لـــ
، إلى آخر حلقات السـلسـلة إلى عامنا .. ولكن لماذا هذه الثورات 1947 ،1945

غذ مثل هذه الفتن.   ومن وراءها..؟ إنه االستعمار الذ 
ر إخواننا األكراد في العراق ا ـــتذ ســ طل  نو ان  ي  ــالح الدين األيو صـــ

هذه الوحدة حق أعظم انتصــــاراته على  ــطى، و ــور الوســ ة في العصــ الوحدة العر
، قــد امتــد اإلفر  ـــبــت إلى أيوب الجــد الكرد ــ ــ ــــ ــة التي نســـ نج .. وأن الــدولــة األيو

قــل أ مؤرخ عري أو غري  ــة مئــة عــام.. ولم  مهــا في الوطن العري قرا ح
ة . رد انت دولة    انها 
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ــدين يتحــدث  ـــالح ال ــ ــــ ــ ــ ــان صـ ــة الواحــدة،  ــدولــة العر وفي إطــار هــذه ال
ــي ــ ــ ة، وفي خالفه مع ســــ ة إلى جانب العر ي، الكرد ــــلطانه نور الدين زن ــ ده وســــ

قول ف ة  اللغة الكرد ستعطفه، مستشهدا ببيت من الشعر  ه    -: هتب إل
ام قرمانير     نى بنده  م    بهرجة ح

ار     م وخد من ر نى جا    بهرجة امر 
ل ما تأمر  ام .. و ة أنا خاضـــع لكل ما تصـــدره من األح العر ومعناه 

  )1(ادمها..من األعمال فإني فاعلها وخ ه
ا وٕايران  ا وتر ــ ــ روا أن األكراد في روســ ـــتذ ســـ في إخواننا األكراد أن  و

س لهم وجود قومي على اإلطالق، ة التي  ل ـــرد األحداث الدام ــ ــ ــ ــــ د أن أسـ وال أر
ادة،  ة،  ودائرة المعارفوتدميرا وتهجيرا.. جرت لهم في تلك األقطار، إ البرطان

ــد " ــ حقوقهم أن العراق هو الم تتردد أن تؤ عترف لألكراد  ـــذ  ـــد الـ ــد الوحيـ ــ لبل
ة".   )2(القوم

س لهم وجود ق ـــــا ل ـــــ ــ ــ ـــــا وروســـــ ـــإن األكراد في إيران وتر ومي على فــ
عد    ذلك لمستزد.اإلطالق. وال زادة 

لة عد ذلك "مشــــــ ـــرق العري، وهي في الواقع تأتي  ـــار في المشـــ " النصـــ
الوح لة إال على لسان االنفصاليين تنديدا  ست مش ، وفي عقل االستعمارين دةل

  لقالقل والمشاكل في الوطن العري.إثارة ل
ــة واألجن ــــــادر العر ــ ــ ــ ــه المصـــ ــة أن والواقع التــارخي الــذ أجمعــت عل ب

ــرق العري، ــ ــ ــــــار في المشــ ـــوا طارئين على الوطن العري، إنهم أبناء  النصــ ــ ســـ ل
                                                           

 .42ص   ،قصة األكراد ،مين سامي الغمراو أ )1(

ات)أة تحت مادة ( المعارف البرطان دائرة )2(  .قل
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ه هم وأجدادهم منذ فجر التارخ، شـــأنهم في ذلك شـــأن  المواطنين الوطن، نبتوا ف
  المسلمين..

ـــاللغـــة اإلنجليزـــة  تـــب  ـــير إلى أحـــدث مرجع تـــارخي  ـــــ ــــ في أن نشــ و
ـــورا ولبنان، يزد على  ي، عن تارخ  سـ ه المؤرخ العري اللبناني األمر ـــاح لصـ
ل فصــوله أن نصــار  ســورا ولبنان  خرج القار من قراءة  عمائة صــفحة، و ســ

ة التي انطل ار الشـام هم جزء من الهجرات التارخ ة إلى د قت من الجزرة  العر
ـــنة الذين أقاموا دولة  ــاســ ــ ــال الغسـ ــ قيين ..  وأنهم من أنسـ الكنعانيين والفين وعرفوا 

ار الشام في فلسطين وشرق األردن وسورا ولبنان.   )1(في د
قرني ة  ار نوقبل النصــــران ثيرا عن العرب في د ـــها  ، نقرأ في التوراة نفسـ

ائل الشــام .. فمن هم نصــا ونوا أحفاد أولئك العرب، وأحفاد الق ر الشــام إذا لم 
ة تقذف بها إلى سورا ولبنان ة التي ظلت الجزرة العر   ..)2(العر

ــار العرب، فهم منها، وهي  ــ ـــــ ة على النصـ ة غر ـــت الوحدة العر ــ ــ ســـ ول
ة،  ة أنه في عهد معاو ــادر عن وزارة الدفاع اللبنان ــ ــــ ــ ــ تاب صـــ ر  منهم، فقد ذ

ان النصار والسران من رجال دولته، وفي عهده ساهم مؤسس ا ة  لدولة األمو
وا  ات لبنان واشتر اللبنانيون في بناء األسطول العري، فقطعوا األخشاب من غا

ة، قادة ومالحين، في فتح قبرص ورودس.. حرة العر   )1(في القوة ال

                                                           
)1( The History of Syair : Hitti 

ذلك في سفر أيوب  ،25، 12، 11التوراة في اإلصحاح  )2(  .و

ش اللبناني )1( ادة الج ة ابت ،ق ة اإلنسان  .لبنان، التنشئة الوطن
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ــه، فة هشــــام بن عبد المل وفي ذلك العهد األمو نفســ ك األمو بنى الخل
ة األثرة،  قصـره الشـهير في قرة عنجر في لبنان، وهو واحد من المعالم التارخ

ة المنتشرة هنا وهناك في لبنان. ة العر ق   مضافًا إلى المعالم الفين
ا جعفر المنصور اسي أ فة الع حدثنا التارخ أن الخل ) 775 – 754( و

ــر  ائل من تنوخ أنجبت أســـــ ــ لبنان ق ــ ا عديدة معروفة إلى اليوم في أنزل في أواســـ
وآل أبي اللمع والمشــايخ آ ل  لبنان، منها ، األمراء آل  أرســالن، وآل علم الدين،

طين في وجـــه أطمـــاع الـــدولـــة  ونوا مرا ـــد، وتلحوق، وعبـــد الملـــك، ل عمـــاد، ون
ة في الشمال.   البيزنط

ة ــليب ثيرة، إلىوفي غمرة الحروب الصـ بيرة و ة و  ، اندفعت أســـرات عر
ــليبيين وٕاجالئهم عن البالد، وفي مقدمتهم األمراء  ــــ ــــ ــ ــ لبنان لمجاهدة الصـ ــ ـــــ أواســــ
ة  ــــليب ـــهابيون في الحملة الصــ ة األولى،واألمراء الشـــ ــليب ــ المعنيون في الحملة الصــ
ـــــواف، وآل  ــ ة  أخر منهم آل مزهر، وآل الصـ ــــر عر ذلك أســــ الثالثة، وتوافدت 

نو الشــاعر،  ن،وآل الدحداح حرفوش، وآل صــعب ، وآل حصــن الدين،و وآل زو
حيتان، ولكنهما تفخران أن األولى من  ـــــ ــ ــ ــــرتان األخيرتان مســـ ــ ــ ش، واألســــ وآل حب
ة من قبيلة  ة الصــــحابي... واألســــرة الثان قرش  وتنتســــب إلى بني هاشــــم بن عق
ش بن خالد الصــــــحابي .. أما األمراء  ـــب إلى حب من وتنتســـ ال ة  ان الهمدان ســــــف

شهاب.. الشهابيون فإنهم ينتسبون إلى عب القرشي الملقب     )2(مالك بن مرة بن 
ة في عهد الدولة  ذلك لقد عاش النصار العرب في ظل الوحدة العر و

شــيرالع ر  ة، فالمرجع الســالف الذ بير في  اســ ان لهم دور  إلى أن اللبنانيين 
ع  ـــــ في الرع األول من القرن الرا ض المتوســ حر األب ة على ال طرة العر ــ ــ الســـ

                                                           
ة في لبنان ،محمد جميل بيهم )2( عدها 61ص  ،العرو  .وما 
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ك ( وا في الحملة على سالن انها 904عشر للميالد، واشتر ) وسبوا ألوفا من س
  وعادوا بهم إلى طرابلس.

ة، بل  ــــه أن الخالفات في لبنان لم تكن طائف ــ ــــ ــ ــ ــيف المرجع نفسـ ـــــ ــــ ضـــ و
من وٕالى هـــذه األحزاب تنتمي مختلف الطوائف ..  س و ــة بين ق ـ خالفـــات عر

عرف في ل ـــــر، وأن وأن التحزب الديني والطائفي لم  ــع عشـــ ــ ــ بنان قبل القرن التاســ
ـــل دولـــة تـــدعي  ي هو الـــذ أوقـــد نـــار الفتنـــة بين الطوائف..  التـــدخـــل األورو
ا  رطان س، و ة األرثوذ ا حام ـــــ ــ ــ ة الموارنة، وروســ ــا حام ــ ـــــ ة لطائفة، فرنســ الحما

ة للدروز والبروتستان   ..تحام
ن الخالف في لبنــان بين طــائفــة وطــائ ي لم  فــة، وقبــل التــدخــل األورو

ة خالفاتها  ــر العر ــ ــــ ولكن بين عرب وعرب، بين حزب وحزب.. فقد حملت األســ
منيين،  ــيين و ســ ة إلى لبنان فانقســــموا إلى ق معها حين هاجرت من الجزرة العر
ــعارهم العلم  ــ ــ ــ ــي وشــ ــ ــــ ســ ــــــهاب وآل أبو اللمع من الحزب الق ــ ان آل معن وآل شــ و

ان األمراء آل علم الدين وآل أرســـالن ما  والمشـــايخ آل حمادة من  األخضـــر.. 
ض.. ان شعارهم العلم األب مني و   الحزب ال

ة  حتىوهذه األسر ال تزال قائمة  ا عالقاتها الحز قا اآلن في لبنان .. و
عضها، مختلف  موجودة إلى يومنا هذا .. والطرف  أن في األسرة الواحدة، عند 

حي والمسلم والدرز في أسرة و  ان والمذاهب.. المس   احدة.األد
ولو عدنا إلى التارخ لوجدنا أن اللبنانيين في مختلف طوائفهم قد قاتلوا 

ــادة األمير الكبير  الموارنــة من عرب و خر الــدين المعني الكبير.. فمعــا تحــت ق
ة  قرون فقد نشــــأت الطائفة المارون ــالم  ــورتهم إلى ما قبل اإلســ ســــورة، ترجع ســ

ام إلى لبنان، وحبر الطائفة في واد العاصــي (حماة) ومنه نزحوا مع تع اقب األ
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ــي، وهو أول  ــ ة األول مدفون في الدير الماروني القائم على واد العاصـــ المارون
ة.   )1(دير للطائفة المارون

ة راح ضحيتها ثالثمائة وخمسون  حة رهي وفي هذا الدير نفسه وقعت مذ
ــ ــ حســ ة .. ولم  عاق ســــــبب النزاع بين الموارنة وال ا  ًا مارون م هذا الخالف بين راه

ان. ة بن أبي سف فة العري معاو   النصار أنفسهم إال الخل
ازجيون  ل جوارحهم، وال ة الحديثة  قظة العر ونصار العرب عاشوا ال

ة وآدابها، اب اللغة العر ــ ــ ــتانيون من الرواد األوائل في تجديد شـ ــ سـ ـــعراء  وال والشــ
ــ ـــالوحـ ـــذين تغنوا  ــار في الوطن والمهجر ال ــ ــــ ــ ــ ـــةالنصـــــ ــد لهم وال  دة العر ال عـ

  )2(حصر.
ـــنعها ســـــواه،  صــ ـــتعمار ولم  ـــنعها االســ ة في لبنان وغيرها، قد صــ والطائف
ــعين  ــ ـــــة والتســ م في لبنان، ومع أن المادة الخامسـ وأخذ منها ومنه طرقه إلى الح

ـــرحة أنه "من الدســــتور ال ـــورة صـ صـ ــت  ــورة مؤقتة" والتمالبناني قد نصــ صــ ـــا و سـ
يل  الطوائفللعدل  والوفاق، تمثل  ـــــ ــ ــ تشــــ ـــورة عادلة في الوظائف العامة و ــ ــــ صــــ

ـــلحة الدولة" إال أن هذه المادة  ــ ــ ــــ مصـــ ـــــرار  ــ ـــ ــ الوزارة دون أن يؤد ذلك إلى األضــ
ة!! ةاالنتقال   قد مضى عليها ما يزد على رع قرن، وال تزال انتقال

تاب وزارة الدفاع اللبناني "وقد تم ه اللبنانيون نى  شعر ف أتي يوم  أنه س
م والقـانون واإلدارة لألكفـأ واألعـدل واألنزه هو الـذ ـأن ت ـة الح ـــــئول ـــــ حميـل مســــ

ع المواطنين ـــــون حقوق جم ــ ــ ـــب الدولة، فتزول "صــ ــــ ــ ، ال التوزع الطائفي لمناصــ

                                                           
ةدائرة المعارف البرطان )1(  .ة تحت مادة مارون

)2( ،  .حوار واسرار مع الملوك والرؤساء أنظر: أحمد الشقير
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ع المواطنين.. ة وتحل محلها المســـاواة والعدالة بين جم اســـ ة الســـ  )1(بذلك الطائف
ـــك، هي خطوة تقدم ــ ــ ــ ــــ ة، وهذه المعاني الكبيرة، من غير شــ ة نحو الوحدة العر

ة  ة االتحاد ام الدولة العر ــاعب التي تواجه ق ة من قائمة المصــ ـــطب الطائف وتشـ
فاءاته  ل  عة  ــرها ولبنان في الطل ــ ــ ــ ــــ أســ ة  ــــم بين ذراعيها األقطار العر ـــــ ــ ــ لتضـ

  وقدراته.
وســورا ال تقل عن لبنان من حيث عدد الطوائف والمذاهب والعناصــر،  

م ا غني ومع هذا فإن الح فينا دليل واحد  لوطني في سورا قد أثبت قوميته ، و
ــال من إحد قر  ــ ، وهو أصــ ــتاذ فارس الخور ــ ــــرات. أن المرحوم األســ عن العشــ
ســـــًا للوزراء، وفي  ، ورئ ــور ــا لمجلس النواب الســـ ــ سـ ان ألكثر من مرة رئ لبنان، 

سا للوفد السور .. وحين خلفته في هذا المنص ان رئ ب وجدت األمم المتحدة  
ة. ه سورا ومعها األمة العر ة تفخر    له سجال رائعا في المنظمة العالم

ة  ــــبيل الوحدة العر ة في ســـ ــوا عق ــ ســـ ـــار العرب ل ــ وجملة القول أن نصــ
ح من الواجب  ــ ــ ــــ ــ صـ ـــــوا عبئا عليها وٕانما هم ثروتها.. و ــــ ســ وٕانما هم دعامتها، ول

ة أن تتجمع مع  ة التقدم ـــران ــ ــــ ة النصـــــ ـــائر إخوانهم العرب، على القو العر ــ ــ ــ ـــ ســ
ـة  قهــا في إطــار القوم ـــلوا معــًا من أجــل تحق ــ ـــــ ليرفعوا معــا علم والوحــدة، ولينــاضــــ

ة. ة والعنصرة والقبل ة الواحدة، في منأ عن الطائف   العر
ــودان.. وهذه  ــ لة جنوب الســـــ ــ ــ لة الثالثة وهي مشـــــ ــ ــ عد ذلك المشـــــ وتأتي 

انت.. ففي ال ات حيثما  ا األقل ـــا ــ ــ ــ ــــ ة عن قضــ ل ة في تختلف  مديرات الجنو
اة اإلنسان األول..  ة ال تصلح إال لشيء واحد وهو دراسة ح ائل بدائ السودان ق
ش على  ــو ن إثارتها إلزعاج الســــودان والتشــ م لة  ــ ــتعمار فيهم مشــ وقد رأ االســ

                                                           
ة   )1( ة االنسان ش اللبناني ،النشأة الوطن ادة الج  .104وزارة الدفاع ص ،ق
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ًا أن  ع ان طب ة في الخارج.. و ـــته العر ــ اســـ ـــــ ــ ة في الداخل، وسـ ــيرته الوطن ـــ مســـ
عة ـــرون هم طل ــ شــ ان..  ون الم ل زمان وم ــأنه في  ــ ، شـــ ـــتعمار التدخل االســــ

ــــى دور  ــــ ــبب أو آلخر، وال ننسـ ــ ــــ ــــودان، لسـ ــ ــ عض جيران السـ ـــاف  إلى ذلك  ــ ــ ضــ
ة تكون إسرائيل...   إسرائيل... فحيث تكون المشاكل العر

ــالح ولقد وجدت هذه " ــ ــ المال والسـ ان الجنوب  ــ ــ غذ ســـ لة" من  ــ ـــ المشــ
ـــود ــ ــــ ــــ ة تحرر جنوب السـ ه والتدرب.. وقامت " حر ان ف ان" في الوقت الذ 

ان  ــ ــوداني وتحرر ســ ــغوال في تحرر التراب الســ ـــودان مشــ م الوطني في السـ الح
ة التحرر األولى.   الجنوب من بدائيتهم.. وتلك هي معر

ان الجنوب في  ــ ــ ـــر عامًا، أدرك فيها ســــ ــ ــــتة عشـــ ــ ة ســ ــب القتال قرا ــــ ونشــ
ا عام ــ ــ ــهر  شـــــ ــــ ــ ة أن ال جدو من القتال،  فعقدت في شـ ة  1972 النها "اتفاق

ــ ــا س ا ــا"اد موج ــة التحرر، منحــت  ــة وحر ـــــودان ــ ــ ــــ ومــة السـ ه " بين ممثلي الح
انت  المديرات الثالث ة.. و ـــودان ــ ــ ـــ ــ ا في إطار الوحدة الســ ما ذات في الجنوب ح

ة الحديثة،  ــــان اة اإلنســ الح ان الجنوب أن ينعموا  ـــــ ع معها سـ ــتط ــ ســ ة  ة طي بدا
ب سير في ر ع السودان أن  ستط شترك فيها شمال السودان  و ة،  الوحدة العر

ه على السواء.   وجنو
هوف  ــــتعمارون من  ــــ ــــه االســـ ــ شـــــ عة، وهي ما ين لة الرا ـــــ ــ ــ ثم تأتي المشــ
ـــــمــال اإلفرقي.. ذلــك أن  ــــ ــــ ــة البرر في الشـ ل ــ ــ ــــ ــ ــ مشــ ــــمي  ــ ــ ــ التــارخ، وهو مــا ســــ
طاليين هم الذين عادوا إلى حفائر التارخ فوجدوا  ـــيين واإل ــ ــ ــتعمارين الفرنسـ ــ ــ االســ
سيرة البرر في الشمال اإلفرقي، واتخذوا منها ذرعة لمحارة التحرر العري في 

ر " الجزائر وتونس والمغرب ـــذ ــ ــا، والمواطن العري ي ــ ـ " وليب  –الظهير البرر
ة حقوق البرر" وحاميها حراميها..الذ أصدرته فرنسا " -المرسوم   لحما
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ــــادر الت س هنالك من جدو في الرجوع إلى المصـــ ـــل ارخول ة عن أصــــ
ــاطير أو  البرر، فاآلراء ــ ــ ــــ ثير منها غارق في األســــ عيد، و ـــــارة إلى حد  ــ ــ ـــ متضــ

انوا في أول  ــير إلى أن البرر "  ــ ـــادر تشـ ة.. ولكن أكثر المصــ ــعو النزعات الشـــ
ـــطين، فوقعت بين الطرفين حروب  ــــ ــ ــ ــام مع أبناء عمهم في فلســـ ــ ــــ ــ ــ أمرهم في الشـــ

ـــــاروا إ ـــام فســــ ــ ــ ــــتوطنوه فغمروه وحدثت فتن فهاجر البرر من الشــ ــ ــ لى المغرب فاسـ
حر  ندرة إلى المح األطلسي ومن  ائلهم من غرب اإلس ق هم، وعمروه  شعو
ــــر الحجر وقبل ميالد  انت تلك الهجرة في العصـ ــودان، و العرب إلى حدود الســـ

ه الس ح عل مدة ال تقل عن ثالثين قرنا.المس   )1(الم 
ة ال ة وعلينا أن نضـــيف إلى ذلك الهجرات العر ا الشـــمال كبر إلى إفرق

ـــتقروا في  ــالم واســـــ ــ ــ قيين الذ أقاموا دولة قرطاجة قبل اإلســ ..  وأولها هجرة الفين
ــخمة في عهد  ــ ة الضـــ ــمال اإلفرقي من برقة إلى األطلنطي، ثم الهجرة العر ــ الشـــ
ة إلى الشمال اإلفرقي،  ة المتوال ائل العر عد ذلك هجرات الق الفتح اإلسالمي، و

م .وخاصة ب   ني هالل وسل
ــــــنهاجيون الذين  ـــلهم من العرب، فالصــــ ـــ قولون أن أصــــ ثير من البرر  و
ذلك ملوك الموحدين،  ، و ــــادس الهجر ــ ــ ــــ ملكوا المغرب في القرنين الخامس والسـ
ع أولئك وهؤالء من البرر،  قد اعتبروا أنفســـهم من العرب.. وأنهم ينتســـبون  وجم

قول  دون ن خلإلى قرش .. حتى المؤرخ العالمي الفذ اب ن البرر حاميون االذ 
انوا في الشـــــ د أن البرر  ــاميين يؤ ــ ــوا سـ ــ سـ ين  "ول ـــطين" ام ووقعت بينهم و فلســ

ورة.   )1(حروب مذ
                                                           

ر ابت ،عثمان الكعاك )1( عة الترقي بتونس  ،7ص  ،البر  .1956مط

 .97ص  ،6ج  ،العبر ،ن خلدون اب )2(
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يز على أصل البرر .. ولكنه ل سعه وقد توسع مؤرخ جزائر في التر م 
ة " قول في النها ــــــلمون المغإن امتزاج العرب إال أن  ــ ــ ، ربالبرر، لما فتح المســ

ــير  ـــ صــــ الذهب  ف ختل الذهب  الماء، و متزج  الماء  ما  ــــرعا  ان امتزاجا ســـــ
ة واحدة.. و  ـــب س ان اســ ــين الكرمين ل ــ بناء المغرب اليوم مزج من هذين الجنسـ

ــة، )2(فيهم برر خــالص، وال عري قح .. ــة العر ـــير القوم ــ ــ ــ ــــ ضـ وال  وهــذا ال 
ة ذلك أن الفرنسي الخالص غير م   وجود، واأللماني القح مفقود.الوحدة العر

لمة " ة معر  "البررعلى أن  ــها ال تنبئ عن قوم ــ ــ ــــ " وفة، فهذا "نفســــ اللف
ة  ـــــادر اليونان قرون، وترجعها المصـــ ـــــالم  ة واإلســـ ح ــ ــ إلى أقدم متداول قبل المســــ

ــان اليونـانيون  ـــــور ف ــــ طلقونـه على األمم ذات اللغــات واللهجــات  العصـــــ القــدمـاء 
طلقهــا المعقــدة.. وعلى األمم ال ــان  ــارتهم، و ــــ ــــ ــ ـــ ــة عن لغــة اليونــانيين وحضـ غر

اتها، ثم انتهوا إلى تحديد ةالرومان على شــعوب اإلمبراطور  ا ووال طال ، خالف إ
ش خارج اإلمبراطورة ثم حرفها  ـــعوب التي تع ـــــ ــ ــ معنى الكلمة بإطالقها على الشــ

ائل  ة وأطلقوها على األمم والق عد الفتح اإلسالمي عن الالتين ن العرب  التي تس
استثناء مصر.. ة،  ا الشمال   )3(إفرق

ان األمر، فإن ا ائنا ما  ــــل، فقد لبررو ـــ ــــ ونوا عرا في األصـــ ، إن لم 
ل  ة.. وعلى  أ شـــعب آخر من شـــعوب األمة العر حوا عرًا  ــ اســـتعروا وأصـ
ي،  ــوقي وجده  تر ــ ــ ــــ ــاعر العري الكبير أحمد شـ ــ ــــ ــ ة من الشـ حال فإنهم أقدم عرو

ـــلح  الهما من ومن المصــ رد علي، و ـــم أمين والمؤرخ العري محمد  العري قاســ
قين المستعرين..   األكراد.. دون أن نرجع إلى األلوف من أعالم العرب السا

                                                           
خ المغرب الكبير ،دبوزمحمد علي  )1(  . 26ص ،  1ج ،تار

خ األندلس ،عبد هللا عنان )2(  .18ص  ،تار
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ـــــــلهم من البرر، قد مزجهم  عتبرون أصــــ ـــمال اإلفرقي الذين  ــ ــ وأبناء الشــــ
ـــوا في ظالل دولة الوحدة الع ــ ة وعاشــ ة العر ـــالم في القوم ــ ة من التارخ واإلســ ر

ة مع العثمانيين ..  عد ذلك في وحدة ثنائ ــيين .. و ـــــ ــــ اسـ ــــــدين إلى الع ــــ عهد الراشــ
ا ــارة معروفة في التارخ.. وٕاذا  ة، وال حضــــ س للبرر على أ حال لغة ح  نول

فعل ذلك في إطار التارخ العري اإلسالمي،  رهم بلف " البرر" فإنه  التارخ يذ
ـــــارة الع ـــاهموا في الحضــ ــ ة، والفتوحات المجيدة في األندلس وجنوب قدر ما ســ ر

ا.   أورو
ة من معانيها  ــر قد جردوا القوم ـــ ــ ــ ــ ـــع عشـــ ـــــ ــــ ان علماء القرن التاســ وٕاذا 
ما قرأنا للجاح في الفصول  قرون..  ان العرب أسب في ذلك  العنصرة، فقد 
ما حددها الشــاعر العري الفذ، أبو تمام، في قوله  ة، و قة عن معنى العرو الســا

:  
ـــا إ ــ ــ ـــاؤن ــ ـــاة فمــ ــــ ـــــاء الح   ن يختلف مــ

 

ـــد ــ ــــام واحــ ــــدر من غمـــ ــ ـــذب تحـ ــ   عــ
 

ـــا  ــ ــ ــب يؤلف بينن ــــ ــــ ــ ــ ـــــ   أو يختلف نســ
 

ـــد ــــ ــــــولـ ــ ـــام ال ــــ ــــقـ ــــاه مــــ ــــ ـــن ــــ ــمـ ــ ــ ــ   أدب أق
 

ة الواحدة عند  ة في أروع شعر، فاألمة العر وهذا هو أروع تعرف للقوم
ش تحت  في أن تع ـــرورة منحدرة من أب واحد، وٕانما  ــــ ــ ــ الضـ ــت  ــــ ــ ــ ســ أبي تمام ل

ة.غمام واحد.. ولها أدب  اة  واحد .. والغمام هو الوطن ،واألدب هو القوم وح
ـــه ( ــ ــ ــــ ة، فهو من أبناء حوران 850 – 804أبو تمام نفسـ ) من معالم الوحدة العر

ـــورا  ــ ه، وعاش في سـ ا ـــــ ــالمي في شـ ــ ــراني واعتن اإلســ ــورا) وولد ألب نصــــ (ســــ
فة المعتصــم في عاصــمته الجديدة  ح شــاعر الخل ومصــر والحجاز والعراق، وأصــ

ــ ــ لها في ســ ة  انت األرض العر ذا  ــــل ودفن فيها.. وه امراء، ومات في الموصــ
ه وٕالهامه.   وطنه، ودار وح
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في أن نشــــير إلى ابن وأمثال أبو تمام من ا  عالم الوحدة، ألوف وألوف 
ــالمي، فقــــد عــــاش في المغرب وتونس،  ــدون العــــالم االجتمــــاعي والمؤرخ العــ خلــ

ــاة في القاهرة، ووضـــع تارخه الشـــهير في الجزائر، وتولى  منصـــب قاضـــي القضـ
ـــــاته مفاوضــ ـــطى  ة في القرون الوســــ ـــــ ـــفارة دبلوماســ ــ أعظم ســ مع التتار في  وقام 

.. وأخيرا دفن ــ ــ ــــ ــ ــ ــانــت األ دمشــ ــذا  ــة مولــده وداره في القــاهرة.. وه رض العر
ــب ــ ــ ــــ ــــ أ مواطن في وطنه. ،ومرقده، يتقلد أعظم المناصـ تولى مهام األمور،    و

ان أعظم الجئ في التارخ، فقد احتل ، فإن وما هو أعظم من ذلك ابن خلدون، 
ان موطنه في األندل ه ساألســـ عود إلى بلده األول،  تعاد إل ه أن  ــوا عل ، وعرضـ

ائه وأجداده فأبى.   أموال وأمالك آ
ــــرين  ــــ ــ ــ ــان ابن خلــدون أعظم عزاء لأللوف من الالجئين المصــ ــذا  وه

ــورين الذي ــ ن نزحوا من الجوالن، والالجئين الذين نزحوا من القنال، والالجئين الســـ
ــطين. ــــ ــطينيين الذين نزحوا من فلســ ــ ــى التارخ، أن هؤالء  الفلســــ ـــ والتارخ، لن ينســـ

ة االنفصال ةالنازحين العرب هم ضح سواء  ،، والجالسين على عروش االنفصال
ــام في العزمة،  انوا جمهورين أو ملكيين. ــال في الوطن، واالنفصــ ولوال االنفصــ

ارهم لما حلت بنا ا ـــــيناء والجوالن.. وال خرج أهلنا من د ــطين وســـــ ــ ــ ــ لهزائم في فلســ
قين األعظم، أن دولـــة الوحـــدة  م، بـــل ال هـــائمين على وجوهم ولكن العزاء العظ

ل آت آت. ات والجمهورات .. و   ستحل محل الملك
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ةـالوح                             ..دة العر

يـوث                       ع األولـورة ر
  

ـــاد لدولة الوحدة..  ون النظام االقتصـ ــ ـــأل .. وماذا ســ لو أن ســــائال سـ
ـــمالي، ــ ــتراكي، أم رأســــ ــ ـــ ا،  أهو اشــ ا أم رجع ون تقدم ا، أ مين ــارا أو  ــ ــــ سـ ون  أ

ًا أم ثورا.. ون إصالح   أ
ـــرون  ــــ ــــ ه  عشــ ة ف ادرة ومن غير تردد، ان علم الوحدة العر والجواب، م

ًا، ن ون نظاما اشــتراك جب أن  ون و جمة.. ولكن النظام االقتصــاد للدولة ســ
أسرها، وللوطن العري أجمع. ة    موحدًا واحدًا لألمة العر

ديهي، ألنه حاضر في أذهاننا مستقر في وجداننا  وهذا الجواب عفو و
ة الزاخرة في ت م الخلق ة والق ع من المثل الروح   ارخنا.متأصل في تراثنا، نا

ونحن نطل الجواب من غير تردد، ألن اإلسالم، وهو الذ صنع لألمة 
ة  ـــتراك ـــًا من االشـــ اضـــ ــدرًا ف ــ ــنع لها مصــ ــ ة تارخًا وأمجادًا وحضــــــارة، قد صــ العر
اء  ـــة بين األغن تتمثل في الثورة الكبر التي أعلنها اإلســـــالم على الفوارق الفاحشــ

ــاب الفالحين،و  ــ ــــ ـــــبيل اكتناز والفقراء، واإلقطاع على حســ ــ ــ ــتغالل النفوذ في سـ ــ ــــ اســ
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ة  مثل ثورة أصيلة على عبود األموال وحشد الثروات، وعلى الجملة فإن اإلسالم 
  اإلنسان للمال ولألرض والسلطان !!

ــتراكي،  ـــ ــ ر االشـ بير في الف ــهم  ــ ــ ان لنا ســ ة،  ونحن.. نحن األمة العر
ن معروفــا، و  ــة لم  ـــتراك ــ ــــ ــــ ثيرن، ألن لف االشـ ألن التــارخ غــاب إدراكــه عن 

ــــادره األولى في إطار تعبد ديني، من غير  ــــ تبت مصـ ـــالمي، قد  ــــ العري اإلســ
ـــمــات  ــــ ــــ ــ ــانــت تلــك سـ ــة.. وال لوم على أحــد فقــد  يز على الجوانــب االجتمــاع تر

  العصر.
المنظا ــالمي،  ــــ ـــ ــ االجتماعي،  روالواقع إننا حين نقرأ التارخ العري اإلســ

ـــا ــ ـــــ ــــ رـة الشـ م الف ــــد نوعـا فرـدا من نقف مبهورن أمـام تلــك الق ــــ ــ ــ مخــة التي تجســـ
ه. ة الحديثة مقصرة عن اللحاق  ة الرائدة ال تزال االشتراك   االشتراك

ـــتراكيين العرب  ــ ــــ ــــ ـــيرة العمالقة من االشـ ــ ــــ بل إننا حين ننعم النظر في ســـــ
ع أن نفخر من غير  ،  نستط ر، وما مارسوا في التطبي األوائل وما قدموا من ف

ة  ة العر ان من أعظم حوافز خصبها إنها مفاخرة أن االشتراك ة الفذة،  اإلسالم
بب األكبر في ثرائها.. وجدب  ــ ــــ ــ ـــ ــ ان ذلك السـ ولدت في أرض قاحلة ماحلة، و

ر، والنزوع إلى العدل االجتماعي. عة خل ثراء الف   الطب
ـــالم هو الثورة الكبر التي دقـــت أعالمهـــا في الجزرة  ــ ــ ــ ــــ ـــان اإلسـ ولقـــد 

ــان العري ر  ــ ــــ ة، لتحرر اإلنســـ ة العر ـــتراك ــ ــــ هذا لم تكن اشــ ًا، و رًا وماد ًا وف وح
ل ذلك إلى جانب  انت  ة،ولكنها  ة جدل ــــــتراك ة، او اشـ ة علم ــتراك ــ ــ ة أو اشـ ماد
ـــوده  ان المجتمع العري تسـ ــالم  ة. وحين جاء اإلســ ة والوجدان ة الروح ــتراك االشــ

ــنام، ف ــ ــــان العري عبدا لألصــ ان اإلنســ ــــتغالل والظلم، لقد  ة، واالســ هدمها العبود
عمل  ـــان العري أجيرا حقيرا  ان اإلنســـــ ، و ة الكبر ــــالم، فتحرر من العبود اإلســــ
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فل لإلنســان العري  في خدمة ثروة قرش الفاحشــة، فحطم اإلســالم االســتغالل و
ة فحطم  اغ ة  ة طاغ ـــتقراط ــ ــــ ــــ ان المجتمع العري تقوده أرسـ ة، و العدل والكفا

غي والعدوان وأعلن األخوة وا ـــالم ال ــ ــــي، اإلســــ ــــ ــتو العبد مع القرشـ ــ ــ ــ ــاواة فاسـ ــ ــ لمســـ
  والمولى مع الهاشمي والمرأة مع الرجل.

ــه  تبــت ف ــه جــديــد على التــارخ العري، فقــد  س ف ــه ل وهــذا الــذ أكت
دائع  ات، والمســتشــرقون المنصــفون وجدوا في اإلســالم روائع و ت مجلدات تمأل م

منـاظير لم تكن تحـت أيـدينـا، فـأبه نـا نراهـا ألمور روا لم تخطر لنـا، فقـد نظروا 
ة من أهم ما وقفوا أمامه في  ة اإلسالم ة العر انت االشتراك ة.. و ع ة وطب عاد

  تأمل وٕاعجاب.
ة ضــخمة، دون ان  ه ثروة اشــتراك والواقع أن التارخ العري اإلســالمي ف
ة" مرة واحدة.. وهذا ما جعل الكثيرن من العرب المســـــلمين  ــــتراك لمة "االشـ نجد 

ضــاف حســبون ا ســت من اإلســالم في شــيء..  ة عليهم، وٕانها ل ة غر الشــتراك
ــحاب الثراء الفاحش لم  ــ ــ ة من الملوك واألمراء وأصـــ ـــتراك ــ إلى ذلك أن أعداء االشــــ
دوا أن  ؤ ه للدفاع عن عروشـــهم وخزائنهم إال أن يزعموا و يجدوا حصـــنا يلوذون 

ــاء والمن ما ينهى عن الفحشـــــ ة،  ــتراك ــ ـــــالم ينهي عن االشـــ ر.. وأن الطاعة اإلســ
ة ألول   األمر ،فهم ظل هللا على األرض، وطاعتهم من طاعة هللا. يواج

ة ودفاعا  ـــتراك ــــ االشـــ ــتوردة" تنديدا  ـــــ اد المســـ ومن هنا انطل تعبير "الم
ـــــلطان في اقتراف الظلم  يدا لحرة الســ ــتغالل واالحتكار واإلقطاع، وتو ــ عن االســـ

غي والعدوان.   وال
قين،  ة هذا مع العلم وال صيرا، أن االشتراك نت  أنك تر الشمس إذا 

ة، إنها في  ــالم ة اإلســــ اة العر ة إلى الح ــ ــ النســ ــتوردة  اد المســــ ــت من الم ــ ســ ل
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ـــم ــ ــ ــ ــالم بل هي لحمته ونواته..صــــ ــ ــ ــــ س غلوا ان نقول إنها م م اإلســـ ادئنا م نول
ه "رأس المال" قد  تا س قبل ان يؤلف  ارل مار المصـــدرة.. فإنه من الثابت أن 

ــاب األموال" ألبن عبيـــد هللا، العري ق تـ ـــة لنـــدن " ت رأ في جملـــة مـــا قرأ في م
ضة عن المال في اإلسالم. حاث مستف   اإلسالمي وفي ذلك الكتاب أ

ة والمئات من  ات القرآن ـــــرات من اآل ــ العشــ ــهد  ــ ـــتشـــــ ــ ــ ــت أرد ان اســ ــ ــ ولســـ
يز  ــة،وهي ر ـــاواة والعــدالــة االجتمــاع ــــ ــــ ــ ــ ــة التي تــدعو إلى المسـ تــا األحــاديــث النبو

ـــتراكي الذ  ــــ ة، فذلك خارج عن إطار هذا الكتاب، فإن التطبي االشــــ ـــتراك ــ ــــ االشــ
ين  ـــدر الهام للوحدو ـــ ون مصـ ــلح أن  ــــ صـ ــتراكيون العرب األوائل  ــــ ــه االشـ ــ ــ مارسـ
ــان  نظــام الــدولــة  ــائنــا مــا  ــبوا.. و ــ ــ ــ ــــ ــانوا، وٕالى أ مــذهــب انتســ العرب حيثمــا 

ة التي  ًا، فنالوحدو ا أو برلمان ــ ــ ًا تطلع إليها، رئاسـ ـــتراك ون نظامًا اشــ غي أن  ين
  متكامًال.. فذلك هو األصل في اإلسالم دعوة وممارسة وثورة .

ات  قة ال مجازا، فقد تناثرت في القرآن الكرم آ ـــــل" حق ــــ ــ أقول "هو األصــ
ــــوع آخر  ــــ ثيرة عن  "المال والرزق والملك واألرض" .. لعلها أكثر من أ موضـــ

ر "المال" و  ًا أن المال مال هللا، ما يزد مشــتقمفرده.. فقد ورد ذ ا وترهي اته ترغي
ـــتقاتهما، وان هللا له ملك  ــــ ــــ ــ ر األرض والملك ومشـ ــــرن مرة.. وورد ذ ــــ ــ ـــ على عشـ

ــتقاته، وان و الســــموات واألرض ما يزد على تســــعين مرة.. و  ر "الرزق" ومشــ رد ذ
ـــــرات  ـــافة إلى عشــ اإلضــــ ــــرن مرة .. هذا  الرزق من هللا، ما يزد على مائة وعشـــ

ة التي  تجر على هذا المنوال.األح   اديث النبو
ه الحديث عن  ثر ف ــــر  ــ ــ ة، ونحن في عصـــ ـــالم ــ ــ وتتلخص العقيدة اإلســــ
ستخلفون  ال هللا، وأن الناس  ات، أن "المال" هو مال هللا .. وان الخل ع العقائد
ـــرة قد  مة أو معاصــ ة قد ـــتراك ـــب أن اشــ في هذه األرض على مال هللا.. وما أحســ
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صورة قاطعة حاسمة أن "المال" هو لخل بلغت هذه المع عة حين تقرر  ادلة الرف
  هللا على األرض من غير تفر وال تمييز.

افة،  ـــيوع" المال على هذا الوجه بين الناس  ــ ــ ـــ ــ ــالم "شــ ــ ــ ــ ــ وحين قرر اإلســــ
ازة المال، ومثلها  ة تضع للفرد حدودا لح ة واألحاديث النبو ات القرآن انطلقت اآل

ــان الثراء الفاحش، أو الفقر إلنفاق المال، تجعل م ـــــتحيل أن يبلغ أ إنســــ ن المسـ
ــتغالال، وٕاذا أد من ماله  المدقع.. فإذا حاز الفرد المال حالال ال احتكارا وال اســـــ
عا  ش الناس جم ع ، يتحطم الثراء الفاحش والفقر المدقع معًا، و الح المقرر 

سر. ة و فا   في 
ــالح" يجب أن يالزم" المال    ــــ ــول ثم ان "الصــ ـــ ه ، فقد قال الرســـ ــــاح صــــ و

ه وسلم) ذلك وجب أن تكون  (صلى هللا عل نعم المال الصالح للرجل الصالح، و
ـــه وأهله  ــالح، مع نفســ ه من أهل الصـــ ــــاح ون صـ ـــالح .. وأن  ازة المال الصــ ح

  وجماعته وأمته..
ــالم ، ــــ ـــدر اإلســ ــــ ــــالم في صـ ان هذا هو مفهوم اإلســــ فقد رو أحد  ولقد 

ــــول  ة عن الرسـ ـــحا ـــلم)(صـــــالصــ ه وســ ـــل  لى هللا عل ان معه فضــ أنه قال : من 
ه على  عد  ان معه فضــل زاد فل ه إلى من ال ظهر له، ومن  عد  ة) فل ظهر(دا

قول "إن الرســول  ه وســلم)من ال زاد له، ومضــى الصــحابي  ر  (صــلى هللا عل ذ
ـــل" ــ ر حتى رأينا أنه الح ألحد منا في فضــ ـــناف المال ما ذ ــ ذلك )1(من أصــ ، و

ه وللجماعة.ملك ا   لمرء الكفاف وما زاد على ذلك فإنه ألخ
ــــول  ــــ ـــلم)والمال، عند الرســ ــ ه وســـــ ــــــلى هللا عل هو لإلنفاق، يجب أن  (صــــ

ما يتخلص من الجمر، فقد قال "أ مال في ذهب أو  ه منه  ـــاح ـــــ ــــ يتخلص صـــ
                                                           

ت ،ن حزماب (1)   .454ص  ،6ج  ،المحليه افي 
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عا  ان حديثه هذا نا فرغه في سبيل هللا" و ه حتى  فضة.. فهو جمر على صاح
ـــبيل هللا:  من القرآن حين ندد ــ ــــة وال ينفقونها في ســـــ ــ ــ نزون الذهب والفضــ الذين 

ون دولة بين  ي ال  ما دعا إلى تداول المال بين األمة"  اههم،  وتكو بها ج
اء من فى.. وال يتداوله الفقراء. )1(ماألغن ما بينهم و   يتداولونه ف

ه وسلم)والرسول  عد من ذلك، فقد قرن الما (صلى هللا عل ل ذهب إلى أ
عان وجاره إلى  ات ش مان، وهو أعز ما في اإلسالم وقال:  ما آمن بي من  اإل
اء فقد برئت  اعا بين أغن ــًا: " أ رجل مات ضــــ ضــ ه طاو (جوعان) وقال أ جان
هم يتم  مان .. و م اإل ــم ــ ة في صــ ــــتراك ذلك جعل االشــ ــوله" و منهم ذمة هللا ورســــ

مان بدونها وذلك هو الحديث ا مان: وال إ ــــه ومعناه وروحه فال اإل ـــــ ــــ لنبو بنصــ
  يجادلن أحد.

ه وســــلم)بل إن الرســــول  ســــتعبد"  (صــــلى هللا عل ثيرا ما " اعتبر "المال" 
قول "تعس عبد الدينار  ان  ة ف ــــــان، فدعا  إلى أن يتحرر من هذه العبود ــ ــ اإلنســ
ة اإلسالم لتحرر  ة، وجاءت اشتراك والدرهم".. فجعل المال قرن التعاسة والعبود

ة معًا..اإلن   سان من التعاسة والعبود
ــــور رائعة ال تزال فردة إلى يومنا  ة في صـ ـــالم ة اإلســ ــتراك ــ وتتجلى االشـ

ــــــة في التكافل االجتماعي،   ة تقدمًا، وخاصـــ ــــتراك ــــ هذا، لم تبلغها أكثر النظم االشـ
ل األمة.   لألمة 

ـــرا على الفقرا ــ ــ ــ ن التكافل االجتماعي قاصــــ ـــاكين واليتامى  ءفلم  ــ ـــــ والمســـ
ــــبيل"قرى بل لقد تعداهم إلى "لوذو ا ــــ ـــ ــ ه الطر   أبن السـ وهو الذ انقطعت 

قوته  ونفذ فالته، وتدبير إقامته ورده إلى موطنه  ــــــالم إلى  ــــ ــ ماله، فقد دعا اإلســ
                                                           

ة رقم س (1)   .7ورة الحشر آ
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ــفه أو  ــ ــــ ــ ـــ قعون تحت الدين لغير سـ الغارمين" وهم الذين  ذلك تكفل " وحاجته.. و
ة.تبذير، فأوجب اإلسالم سداد ديونهم، مما يؤهلهم للك   سب الحالل مرة ثان

ـــالم  في "الرقاب" في تحرر العبيد من بيت المال..  ــ ـــــ ذلك تكفل اإلســــ و
ة تحرر اإلنسان ال من الفاقة فحسب ولكن  ة اإلسالم ذلك استهدفت االشتراك و

ال.. شرة على مر العصور واألج ه ال   من الرق، وهو أشنع ما وقعت ف
ــة لمجرد التالوة ــات القرآن ــة  ولم تكن اآل ــد، وال األحــاديــث النبو والتجو

ــتراكي على  ــــ ــ ــتهدف إقامة المجتمع االشـ ــ ــ انت تســـ محض عظات للترديد، ولكنها 
ل حتى بدأ الرســول  مض وقت طو قي ... ولم  ، ال على أســاس ط أســاس أخو

ه وسلم) ان ذلك في  (صلى هللا عل ة و م المجتمع االشتراكي في دولة اشتراك ق
ــدينـــة المنورة .. ففي ــان أول مـــا فعلـــه   المـ ـ ع األول من العـــام األول للهجرة  ر

ـــول  ـــلم)الرســـ ه وســـ ــــلى هللا عل ــتقر في المدينة ان دعا (صــ ــ ـــلمين  عد أن اســ المســـ
ن ان هو وعلأخو  ليتآخوا في هللا أخو ان عمه  ين. ف ن.. و بن أبي طالب أخو

ـــل واحـــد من  ــاجرن مع  ــد من المهـ ـــل واحـ ن.. تـــآخى  ـــد أخو حمزة ومواله ز
ــول أن األ ــار، وتقاســــم األنصــــار مع المهاجرن نخيلهم وأعنابهم، وأعلن الرســ نصــ

م الدم والنسب.   هذا اإلخاء له ح
ه حقوقهم  تب الرســـول عهدا عاما بين المهاجرن واألنصـــار، حدد ف ثم 
ثيرة منها  ه على أمور  ـــتراكي الجديد،ونص ف ــ ــ ـــ ــ اتهم في هذا المجتمع االشــ وواج

ون م عطوه "أن المؤمنين ال يتر ــــال) بينهم أن  ــ ــــدين والع ــــــالــ ـــل  ــــا (المثقـــ فرحــ
ــذلــك  ــان ولــد أحــدهم"، و قي منهم.. ولو  ــالمعروف.. وأن المؤمنين على من ي

  تقرر التكافل االجتماعي بين المسلمين، فال غنى ومحروم، وال ظالم ومظلوم.
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ـــتراكي في  ــ ــ ــ ة للمجتمع االشــــ ع األول من العام األول للهجرة بدا ان ر و
ة.الدولة ا   الشتراك

ـــول هللا  ــ ــلم)ولكن ما أن توفي رســ ــ ه وســـ ـــلى هللا عل ثورة  تحتى قام (صــــ
ــــادة ــ ة وجم –في تعبير هذا اليوم  -مضــ ــتراك ــ ــ ا التي دعا  ععلى االشــ المثل العل

ــيوخها إلى  ــ ــ ة، وتطلع شـ ه الجزرة العر ـــــ ائل في شــ ــالم، فقد ثارت الق ــ ــ إليها اإلسـ
ة ورأســمال ة الجاهل يتها وٕاقطاعيتها، فأوفدوا رؤســاءهم إلى العودة  إلى  أرســتقراط

اة ..  موا الصالة وال يؤتوا الز ق ر على أن  ا  فة أ ساوموا الخل ذلك و المدينة ل
أنهم  ـــــالم  حتالون على اإلســـ اة .. و ة بإهدار الز ـــالم ــ ة اإلســـ ــــتراك يهدمون االشــــ

س!! متنعون عن الغالي النف سير، و مارسون السهل ال مون الصالة ..    ق
ان رأ الكثرة   ــــاور في األمر، و ـــول للتشــ ة الرســـ ـــحا ر صـــ وجمع أبو 

ر  ــان رأ أبو  ـــهم عمر ابن الخطــاب.. الموادعــة ال المقــاتلــة.. و ــ ــ ــ ـــ وعلى رأســ
يف نقــاتــل  ــتــد الحوار، وقــال عمر :  ــ ــ ــ ـــ ــ ــاة ، واشـ بوجوب قتــالهم حتى يؤدوا الز

ــــول  ــ ــ ــلم)الناس، وقد قال الرسـ ــــ ه وســـ ـــلى هللا عل ــــ اس حتى أمرت أن أقاتل الن (صــ
  ماله ودمه.. يقولوا ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فمن قالها عصم من

ـــاح أبو  ـــالم فهي ح هللا وح األمة، فصــ ة جوهر اإلســ ـــتراك ولكن االشــ
ــهيرة: "وهللا لو منعوني عقا ـــــ ــــ ــ قولته الشـ ه.. وهللا الر  عير لقاتلتهم عل قاتلن ل 

اة ح المالفان من فرق بين الصالة    ."الز
ة فاصــــلة تعرف   ة للثورة المضــــادة  في معر ــدت  القوات اإلســــالم وتصــ
ة وانهزمت  ــتراك ـــ ـــــرت فيها االشــ ـــرقي لنجد، انتصــ ة عقراء في الجنوب الشــــ معر
قول  ة  اة .. وهي معر انها وامتناعها عن أداء الز ــ ــ ــــ ــ ـــ ائل التي أعلنت عصـ الق

ــلمون في ـــر المســ سـ ـــمي .. "ولو ان ن طه الهاشـ ـــير الر ة عقراء  عنها المشـ معر
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ك هرقل  ملك العراق، ولم ي ن في جزرتهم، واحتف  األكاسرة  قي العرب منزو ل
ــر فيها  ة التي انتصــــ ـــــنوات على هذه المعر ضــــــع سـ ــورة.. ولم تمر  اع ســــ ــ ــ ضــ

ــــولون بخيولهم في بال صــــ ان العرب  ـــــلمون حتى  ـــــرقاً المســـ ــان شـــ ــ الد  د خراســــ و
  )1(.."المغرب غراً 

ــة،  ـــادفــات الز ــــ ـــــ ــة التي توطــدت فيهــا دعــائم ومن المصـــ أن هــذه المعر
ع األول من العام الثالث عشـــر  ة، قد وقعت في ر ة في دولة االشـــتراك االشـــتراك
ة  ـــــتراك ــ ــس االشـ ــــ ــول أســ ــ ــ ه الرســ ع األول من العام األول الذ بنى ف ر للهجرة، 

  األولى.
ة  ات الحديثة في العالم المعاصر، من ثورات اشتراك ان  لالشتراك وٕاذا 

ــــالفنا العظام ع ــ ـــبتمبر وغيرهما.. فإن من حقنا أن نفخر أن أســـ ــ ــ ر وســ أكتو رفت 
ة. ة وال ثورات اشتراك ا اشتراك ن  في الدن ع األول،يوم لم    انت لهم ثورة ر

ة العامة، فقد أعطى اإلســـالم ســـلطة التنفيذ   وٕالى جانب القواعد االشـــتراك
عطي "المال" ــارم.. فأوجب على ولي األمر ان  ــــ ــ ــ منعه  الصــــ ، و ه ح لمن له ف

. ه ح س له ف   عمن ل
  

صــعد المنبر،  وقد فة األول  ر(ر) الخل بدأ ولي األمر بنفســه فهذا أبو 
ان خمسين ومائة دينار.. وٕان  قول على المأل من الناس.. "أن رزقي (راتبي)  و
ـــيتم.. فقال المهاجرون: اللهم نعم، قد  ــ ــ ــــ مال لي ثالثمائة دينار أفرضـ ا  عمر وعل

فة قليال، فلم يزده إال  برضاء المسلمين.ر  ان راتب الخل ذا    ضينا"، وه

                                                           
  .خالد بن الوليد ،طه الهاشمي  (1)
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ــلمين وأمام التارخ  شــــف أمره أمام المســ فة الثاني عمر(ر) فقد  أما الخل
ما استحل م  ، حلة للشتاء وحلة من هذا المال.. استحل منه حلتين فقال "سأخبر

ــهمي ســــعني لحجي وعمرتي، وقوت أهل بيتي، وســ مع المســــلمين  للصــــيف، وما 
أوضـــعه أرفعهم وال  س  صـــيبني مســـهم رجل ل عد رجل من المســـلمين  ، ثم أنا 

  ما أصابهم."
ــاعـــة، فنر أن التكـــافـــل  فـــة ح المواطن والجمـ ــد راتـــب الخل عـ ــأتي  ـ و

حتاجه، ووضع الرسول  القدر الذ  ل إنسان و (صلى هللا االجتماعي قد شمل 
ه وســلم) ة فقال عل اء المســلمين في أموالهم إن " دســتور الكفا هللا فرض على أغن

حت الســعة على الفقراء فرضــة  ال فرار منها..  ســع فقراءهم" وأصــ القدر الذ 
لمة "وليتأ عادهمل االشتراكيون المعاصرون    .االسعة" في شمولها وأ

ــــدر األوامر  ــــ ــــ ــ فـــة عمر بني الخطـــاب (ر) أن أصـــ ــان من ح الخل ـ و
ـــعت ر  ــ ــ ة ففي عهده اتســ ـــتراك ــ قعة الدولة وتعددت المطالب والحاجات فأعلن االشــــ

مين المغلظة" وهللا الذ ال إله إال هو ما أحد إال وله في هذا المال ح ..  ال
ون  أحدهم".. ثم قرر ان العطاء  ه إال  ه من أحد ، وما أنا ف وما أحد  أح 

قي على قيد الح ــه ، إذا  ــــ اة أن قدر الحاجة فقال " الرجل وحاجته".. ونذر نفســــ
أتين الراعي بجبل صنعاء ، حظه من  ان .. ول ه حيثما  صل الح إلى صاح

ان حمر ( يخجل ) وجهه. ههذا المال، وهو م   ، قبل أن 
اد  الفقر أن  ـــــان من الفقر .. فقد  حرر اإلنســـ فة أن  ل هم الخل ان  و

فقد أمنه أمام شــرور ثالثة: الجوع  ان ير أن اإلنســان  فرًا .. و والخوف ون 
ســـته" ..  مأمون على نفســـه إن أجعته وأخفته أو ح س الرجل  والســـجن، فقال " ل
ثير من األنظمة المعاصــرة، تمنح الحرة على  الحرة، و ة  ذلك قرن االشــتراك و
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ـــاب الحرة .. ومن هنا  ة على حســ ـــتراك ة ..  أو تفرض االشــ ـــتراك حســـــاب االشــ
ة مفخرة من مفاخر ــالم ة اإلســـ ــتراك ــ ة جمعاء، فقد قرنت بين  انت االشـ ــــان اإلنسـ
.   النعمتين دون أن تطغى واحدة على األخر

لمات ات  و ات المنبر ليتردد صـــداها في جن عمر هذه لم تقف على عت
اة المجتمع .. واألمثال على  ا في ح حت واقعا ح ــ ــ ، ولكنها أصـــ ــجد النبو ــــ المسـ

ثيرة..   ذلك 
، فأ ــبب القح ــ ــ ســـ ـــــدرمن ذلك أنه حدث عام المجاعة ،  ــ عمر أمرا   صــ

ه ".. قول ف ــموهم إلى والته  قاســ فوا مثل عددهم و ـــتضــــ سـ ل أهل بيت أن  على 
طونهم".. طونهم، فإنهم لن يهلكوا  على إنصاف    أنصاف 

ســر،  ام الشــدة وال فة، واجب التطبي في أ والتكافل االجتماعي عند الخل
ه "أني حرص على أن ال أدع حاجة إال  ـــددتها ما فقد قال  في إحد خط ــ ــ ــ ــــ ســ

شــــنا، حتى نســــتو  في  عض، فإذا عجز ذلك عنا تآســــينا في ع عضــــنا ل ــع  اتســ
ـــاس واضــــح  قوم على أســ الكفاف" ذلك ان التكافل االجتماعي في نظر اإلســـــالم 
ـــأل عن  ســ لها" ومن أراد أن  حاســـــم، وهو أن المال في يد ولي األمر هو لألمة 

ه في المســجد  ما صــاح عمر في إحد خط أتني  فإن هللا جعلني له "فالمال"  ل
  نا وقاسما".خاز 

ن أعـــدل من عمر بن الخطـــاب " ــمـــا" لألموال، فقـــد أعطى ولم  ــ ــ ــ ـــــ قـــاسـ
ـــب حاجته،  ــ ل حسـ ــلمين، ـــول، وعامة المســــ ــ ــاء الرسـ ــ ــــار، ونســ المهاجرن واألنصــ
ه  ل أحد عل ـــــه حين تولى أمر الخالفة : أخذ الح من  ــ ــ مبدأ قرره لنفســـ ملتزما 

ل أح ة الح إلى  ، وتأد ل  ح ة المعاصــرة في  د له ح ولم تســتطع االشــتراك
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اعجز، مما صــنع عمر ابن  أوجز، بل و ة  تبت وفلســفت أن توجز االشــتراك ما 
  الخطاب.

انت  ة، ولكنها  ة عند عمر لم تكن أمرا معقدًا، وال فلسفة جدل واالشتراك
شــ ع عا أن  اة يتحتم على المســلمين جم م الح عة من صــم ة نا وها حقائ أســاســ

ة قال لعمر: هل لك في طعام  ـــحا ــ معا.. من غير تمييز.. من ذلك أن أحد الصـ
لهم؟.. قال ال وهللا،  ــلمين  ســــع المســ لك.. و اب البر(القمح) فقال عمر: و من ل

ع المسلمين. سورا لجم س م أكل ذلك الطعام ألنه ل   ولم 
ــمن فقال الومن ذلك أن احد  ــ ــــ ــل إلى عمر حلو من تمر وســــ ـــ ــــ والة أرســـ

عون من هذا ؟؟  فقال الللر  ش ل المسلمين  تب عمر إلى سول: " رسول ال ".. ف
ع منه الوالي " ــ ــ ع المســـــلمين مما تشـ د أمك، أشـــــ دك وال  س من  عد فإنه ل أما 

اة  ـــــاواة بين المواطنين في أطايب الح فرض المســ ثير مما  في بيتك" وغير ذلك 
سر م ش .. الشظف معًا والرغد معًا، وال   عًا، والعسر معًا..ورغد الع

، وهو أبن قرش، ــارما في التطبي ـــــ ان عمر صــ ما  ولقد  علم أن أهله 
سـتأثروا  ا، وأنهم يردون أن  حيلوا رمال الصـحراء ذه عون أن  سـتط قيل عنهم، 

قوله " الثراء دون الفقراء.. ـــارحهم  صــ إن قرشـــــا ترد ان تكون ولم يتردد في أن 
ات (مصايد) ل اد هللا وأنا حي، فال وهللا..".ا هللا تعاهمغو   لى دون ع

ان يرد لقر سد الحاجة، ال الثراء الفاحش، فإن الحر  شو ما قال ما  ج 
ــول " ــ ـــ ة فإنها فضــ ما يتجاوز قدر الحاجة، وما زاد على حد الكفا ة ف هو في الرغ

ة" هو الذ تحدثت  وهذا الكالم "ال تجد وزوايد ال تغني عن "الحاجة" و "الكفا
عد عشرة قرون. عنه ة المعاصرة    االشتراك
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انت  ة، ولكنها  ه االشـــتراك ة عند عمر "قالب" تقفل ف ن لالشـــتراك ولم 
ما  ل الظروف  واجه  اة .. و ب الح ة تتطور في مو مجموعة من المعاني الح
الدرة  ـــره  ـــــ ضـ ـــتر لحمًا في يومين متتاليين  ــ شــــ ان إذا رأ امرءا  غي لها، ف ين

قول له: " طنو ت  يومين لجارك وابن عمك" وهذا هو تكافؤ الفرص،  كهال طو
  من الخبز واللحم!!

عد فطامه مئة درهم،  ـــرة فرض عمر للمولود  ــ ــــ األســـــ ة  وفي مجال العنا
ــب والعمل،  ح قادرا على الكســ صــــ فإذا ترعرع زاده إلى مئتين، حتى يبلغ أشــــده و

ـــــر الفقراء ارفعو  ا معشـ حة عمر حين قال " ـــــ ـــح وهنا نفهم صـ م فقد وضـــ ــ ــ ا رؤوســ
اال على المسلمين..".  قوا الخيرات وال تكونوا ع ، فاست   الطر

عجلن في فطام أوالدهن  حن  ولكن .. ولكن سمع عمر أن األمهات أص
أن يدفعوا  أمرههم  تب إلى والته  ، و فاء لح  أوالدهن.. فعدل أمره الســاب اســت

ــاعة والدتهم من غير انتظ ــ ــــ ــــين" سـ ــ ــ ار للفطام.. وقال  قولته التي لألوالد "المنفوسـ
ــتعجال  ــ ــ ان اسـ ـــــلمين" و م قتل من أوالد المســ ـــا لعمر،  ا بؤســــ انه " تخلخل لها 

ة القتل الجماعي ألطفال المسلمين!! مثا   الفطام عند عمر 
ه  أخذه ول .. فإن عمر قد فرض له مائة درهم  واألوالد هنا شــملت اللق

ـــاعته ونفقته من بيت ا جعل رضــ ــهر.. و ــ ح اللق ير ل شـ ذا أصـــــ لمال.. وه
طن الذ حواه. عرف ال اه،وهو ال    في األمة أمه وأ

ــلمين بل تعداه إلى أهل  ــ ـــرًا على المســـــ ــــ ن التكافل االجتماعي قاصــ ولم 
فة عمر على  يهود عجوز يتســول،   ، فقد مر الخل الذمة  من اليهود والنصــار

عك في هرمك" وأمر خ ــ ـــيببتك ثم نضـــ فرض فقال له "أكلنا شــ ازن بيت المال أن 
فة  الهم.. وفي طرقه إلى الشـام مر الخل فيهم وع له وألمثاله من بيت المال ما 
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ـــار  فأمر ان ينف عليهم من بيت المال،  ــ ــــ ــ ــ ين من النصـ عمر على "قوم مجذو
تــب التراث  ـــئونــه.." و ــــ ــ ــ قوم على شـــ ــان يجعــل لكــل واحــد منهم من يخــدمــه و و

أمثال هذه ال مواقف الجليلة.. أشاد بها المؤرخون األوائل وهم ال اإلسالمي مليئة 
ة. لمة قاموس ة إال أنها    عرفون االشتراك

ة، منع االستغالل، وخاصة  ة اإلسالم ارزة في االشتراك اد ال ومن الم
ع الثروة عن طر ســلطتهم .. حتى ولو  اســتغالل رجال الدولة لمناصــبهم وتجم

ــ ــ ــول هللا ومن أصــ ــ ة رســ ـــحا قة في اانوا من صـــ ــا ــالم والجهاد في حاب الســــ إلســــ
) ســــبيله، فإن الم ــ ة (دمشــ فة عمر وهو في الجاب بدأ األســــاســــي الذ أعلنه الخل

ــالح المــال ــ ــ ــ ـــ ــ ح  "أن صـ عطال يتم إال بثالث: أن يؤخــذ  منع من  ىو ، و ح
ـــــادره من أيد والته..  ـــــ صـ اطل، وان  منع مال ال اطل" ولم يتردد عمر من أن 

فة  تب الخل قول له .. فقد  م  ـــر العظ ــــ ــ ــ عمر إلى عمرو بن العاص فاتح مصـــ
ك قبل ذلك، قر وعبيد، وعهد  ة من خيل وٕابل و وال  "بلغني أنه نشأت لك ماش

ضـــاحات  قنع عمر من إ مال لك، فاكتب إلي من أين أصـــل هذا المال" ولما لم 
ي نفسك" صادر نصف أمواله  عمرو، بل اعتبرها "أساطير ال تغني عنك ان تز

اقي.و    ترك له ال
حرن، فقــال عمر "أبــت الــدراهم إال  ومر عمر ببنــاء فخم لعــاملــه على ال
أن تخرج أعناقها.." فبتر أعناقها وصــادر نصــف أمواله .. وصــادر أموال آخرن 

م ــ نمن والتــه  ــ ــــ ــ ــ وأبو هررة لمجرد  عــد ابن أبي وقــاص وخــالــد بن الوليــدفيهم ســ
ع ال ــــتغلوا نفوذهم في تجم أنهم اســ ـــبهة  ــاع الشـــ ــ قرون شـ عد ذلك  ثراء الفاحش، و

ا برئا  ون القاضـــي في برطان في أن  س  ا: أنه ل القول المعروف في برطان
غي أن ال تحوم حوله شبهة الرشوة..   من الرشوة، ولكن ين
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ان أخشى ما يخشاه عمر على والته أن تغرهم الثروات والكنوز التي  و
ه وجدها العرب في فتوحاتهم في الشــــام  و  ــ ح الوالة أشــ صــــ العراق ومصــــر، وأن 

ا طي الملوك وح ن عمر  ذخهم .. ولم  اتهم وترفهم و تهم وهو الملوك في ح
قول فيهم " من دخل على الملوك، خرج وهو ســاخ على هللا" .. ولهذا فقد الذ 

ة على هللا. ًا، وأن ال تسخ الرع ح والته ملو ص   ان عمر حرصا أن ال 
فة عمر وولده.. فقد دخل ولكن ذروة ال ان بين الخل ــتراكي  ــ ــ تطبي االشـــ

ـــمانا فعلم إنها لولده عبد هللا.. فقال له "ما ه ــــوق ووجد إبال ســـ ذه األبل" عمر الســ
ه عبد هللا: " عثت بها إلى الحمى (المرع.. فأجا ـــترتها و ــ ) ابتغي ىأبل هزلة اشــ

أمير المؤمنين، اســـقوا أرعوا إبل أبن المســـلمون" .. فقال عمر ســـاخرا: " ما يبتغي
ــا عبــد هللا بن عمر خــذ رأس مــالــك و أجعــل الرح في  إبــل أبن أمير المؤمنين، 
فة رأس المال" لولده ودفع الرح  ان، فقد أعاد الخل ذا  بيت مال المســلمين".. وه

  لبيت المال.
ة، أما  األرض فقد رطها  ـــالم ــــ ة اإلســـ ـــتراك ــــ ــ ــأن المال في االشـ ــ ــ ــ ذلك شــ

اإلن فة عمر  ــــاس الخل ــ ــالح العام، وعلى أسـ الصـــــ حت ملكيتها منوطة  ــــــ تاج وأصـ
ـــاد ، وال في غيرها من  ــ ــ ــ ــــ ن هذا التعبير معروفًا ال في لغة الضــ م،  ولم  التأم
ا  شجع على اإلنتاج فأعلن أنه "من أح اد األمر أن  اللغات .. وأراد عمر في 

اء األرض" ونقبوا حجارت ل أرضـا مواتا فهي له" فأقبل الناس على "إح نى  ها، و
ف فى .. ورأ الخل ـــــه و ـــــ ــورا حول أرضـ ــ ــ ـــ ـــحاب األرض  واحد ســ ــــ ــ ة عمر أن  أصــ

حوا " إقطاعيين" حازوا األرض ولم يزرعوها.. فأعلن  أن من ال يزرع أرضــه أصــ
ذا نزع األرض ممن ال يزرع  ات تنتزع األرض من يده " وه ــنوات متتال ــ ــ ثالث ســ
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س هذا ه نتج. أل قاها بيد من يزرع و نتج، وأ ة و و الترا العضو بين االشتراك
ين األرض والفالح ..    واإلنتاج و

ــت األرض أكثر من ـــانــ ـ ـــد  ـــك العهـ ـــدد من  وفي ذلـ ــاس، وأعطي عـ النــ
ة " ـــحا ان منه  تإقطاعاالصــ ــــي" و ـــا، من األراضـ ر أرضــ (طلحة) "أقطعه أبو 

الكتاب إلى عمر، وقال له  ه أناســـــا".. فجاء طلحة  ا وأشـــــهد عل تا تب بذلك  و
ــــتكثر األرض وقال له: " ال "ا ختم على هذا".. ولكن عمر أبى أن يختم.. فقد اســ

له لك د " .. حتى لو ون الناس.." فاألرض عند عمر هي "للناسأختم .. أهذا 
ر.. واإلقطــا ــاقي "قطعهــا أبو  قــدر الحــاجــة .. وال ون  ، والنــاس هم "للنــاسع 

  !!الشعب، فلم  تكن هذه الكلمة متداولة بهذا المعنى
فة  اولم  افتتح العرب مصــر والشــام والعراق .. قام جدل عنيف بين الخل

قاءها بيد الفالحين  ــمتها بين الفاتحين، وهو يرد  إ ــ ــــ ه، هم يردون قســـ ــحا ــ ــ ــــ وأصـ
ــــرعة الحرب،   ــــ انت شـ ـــام األرض فتلك  ــ ــ عملون فيها.. وألح الكثيرون على اقتســ

ثيرة الخيرات، ول ــــعــة األرجــاء  ــ ــ ــــ ــم والبالد المفتوحــة واســ ــــ ــــ ــ فــة عمر حســ كن الخل
قاها بيد الفالحين، وأصــدر أمره إلى والته في  الخالف، فرفض اقتســام األرض وأ

عمالها.. علوجها"  س األرض  أن " تح ــــر،  ــ ــ ــام والعراق ومصـ ــــ قى الخراج  الشـــ لي
عدهم.. فإن هذه المدن  أتي من  ـــلمين: المقاتلة والذرة ولمن  ــ ــ ـــ والجزة فيئا للمســ

الشــام والجزر  الجند، وٕادرار العظام  صــرة ومصــر ال بد من شــحنها  ة والكوفة وال
عطي هؤالء إذا   قيتالعطاء عليهم، فمن أين  ــون والعلوج" .. و ــمت  األرضــ  قســ

ــتوطنوا  ــ ــ ــ ـــار العرب الذين اســـ ــ ــــ ان أكثر هؤالء من نصــ األرض بيد الفالحين.. و
عد العصب ة واست ذلك ثبت عمر دعائم االشتراك ة البالد قبل اإلسالم.. و ة الدين

..  



  

-462-  

ل مجتمع ـــأن  ــ ـــــوشــــ ــ ســ ة في  ة، فقد حدثت ن ــتراك ــ ـــابت االشـــــ ـــ بر أصـــ
ة وتكاثرت معها الغنائم والكنوز  ـــالم ــ ــ ــعت رقعة الدولة اإلســ ــ م ، فقد توســـــ ــم ــــ الصـــ

ة األوائل الذين والثروات، وتفتحت أبواب اال ـــحا ــــ ـــــ غراء، حتى على عدد من الصــ
فة عثمان ــالم خدمات جلى.. ففي عهد الخل ــ ة  (ر) أدوا لإلســـ ـــتراك ــ ـــرت اشــ انحســــ

ة.. أدت إلى ثورة عارمة.. عمر بن الخطاب ة طاغ   (ر) وحلت محلها رأسمال
استخدام  وموجز األحداث أن عثمان (ر) خالف سنة سلفه فقد بدأ عهده 

ـــاعة، عبد هللا، ــــ ــــ ـــار .. فجعل أخاه في الرضـ ــ ــــ ــ ة األمصـ ا على  أقرائه في وال وال
ة وال بن عمه مروان اا على الكوفة، وعين مصر، وجعل أخاه ألمه الوليد بن عق

فة من والته في األمصار..  ا على الخل سا للديوان .. وانهالت الهدا م رئ بن الح
ــعيد بن العاص،حتى أن و  ــــ ه على العراق، ســ ه الجرأة ان قال على مأل  ال بلغت 

ستان هاشم"    )1(من الناس إن "العراق 
أت رزت  وته ـــمالفرصــــة للثراء الفاحش، و ةالرأسـ ـــخمة، وقد حفل  ال الضـ

ـــعود في تارخه أن  ـــ ر المســـ ـــيلها، فقد ذ ــــ ارها وتفاصــ ــــرد أخ ــ ســـ التارخ العري 
ندرة، وانه  صـــرة والكوفة ومصـــر واإلســـ ال الزير بن العوام بنى عدة دور فخمة 
ــين ألف دينــار، وألف فرس وألف من العبيــد  ـــــ ــــ ــ عــد وفــاتــه ثروة تقــدر بخمسـ ترك 

مي اآل واإلماء .. وأن طلحة التم الكوفة والمدينة المنورة  جر بنى دارن فخمتين 
والجص، وأن دخله في اليوم الواحد من أمالكه في العراق وحده بلغ ألف دينار 
ــد الرحمن بن  في اليوم الواحـــد، خالف أمالكـــه في النواحي األخر .. وأن عبـ

عير ان مضرب األمثال في الثراء .."فعلى مرطه مائة فرس، وله ألف  ، عوف 
أكثر من مليونين ونصــف  عد وفاته  وعشـــرة آالف شـــاة من الغنم، وقدرت ثروته 
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ته خمسمأة ألف دينار، وعقارا ة خلف في تر على بن من ، امالكاو  تدرهم.. وأن 
  )2(أما ديونه على الناس فقد قدرت بثالثمائة ألف دينار..

نا أن تظل هذه  ن مم ةولم  ة في طرقها، فانبثقت االشـــــ الرأســـــمال تراك
ادتها صــحابي جليل هو أبو ذر الغفار الذ قال  ة من جديد، وتولى ق اإلســالم

ه الرســول  ه وســلم)ف "ما أظلت الخضــراء وال أقلت الغبراء أصــدق  (صــلى هللا عل
ــــادقــة ثورة الفقراء على  ـــ ــــ ــ لهجــة من أبي ذر.." وأعلن أبو ذر  بتلــك اللهجــة الصـــ

اء، وصاح في وجه والة األمور (لقد اء وأفقرتم الفقراء) وتجمع  األغن أغنيتم األغن
حاته وشــعاراته إلى  الناس من حوله في الشــام وفي المدينة المنورة، ووصــلت صــ

  سائر األمصار.
ةوٕالى جانب  ــمال ــــ ــــتغالل الوالة من األقراء واألبناء،  الرأسـ ة، واســـ الطاغ

فة عثمان (ر) ( انت الثورة الكبر على الخل ، ف اب أخر زران ح 2تجمعت أســـ
ـــر وحدها توافد  زهاء 656 ــار، ومن مصـــ ل االمصــــ ه الثوار من  ) فقد تألب عل

قرأ  ، فقتلوه وهو  ـــدي ر الصـ قودهم ابن أبي  ـــمائة ثائر  فاقتحموا منزله ،  خمسـ
  القرآن.

وا  عده، لم يتر ه من  فت ــــول وخل ــــ ـــالمي أن الرسـ ــ ر التارخ اإلســــ ما ذ و
عد وفاتهم، بينما قدر ال ال  فة الثالث ثروة ذات  ــعود في تارخه ثروة الخل ــ ــ ــ مســ

اعه بواد القر  وحنين  مئة وخمسين ألف دينار، وألف  ألف درهم.. وض (ر) 
ــذا مــــا عــــدا اإلبــــل والخيــــل وغيرهــــا من الممتلكــــات  ــار. هــ مئــــة ألف دينــ تقــــدر 

ات..   والمقتن
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انت في الواقع ثورة وهذه " ــــالمي،  ــ ــ ـــميت في التارخ اإلسـ ــ ــ ما ســ الفتنة" 
ــتراك ــ اها اشــ ــــحا ان ضــ ــتغالل النفوذ، والثراء الفاحش.. و ــ ة لمحارة اإلقطاع واســ

ـــحا فة وصــ ــهم الخل ـــالم خدمات  جليلة، وعلى رأســـ الرســـــول ..  ةرجال أدوا لإلســ
ام الالحقة، وتلك أعظم  قة، عند اإلســـالم ال تعطي عصـــمة لأل ــا ام السـ ولكن األ

ة اإلسالم.   سمات اإلسالم واشتراك
ان آخرهم علي بن وتعاقبت أحداث، فانت ـــــدين، و ــ هت دولة الخلفاء الراشــ

،وعادت  ـــــ ــ ــ ة في دمشــ أبي طالب (ر) ووقعت فتن وحروب، وقامت الدولة األمو
ة إلى اســـتغالل  النفوذ  وجمع الثورات، وامتالك اإلقطاع، ونشـــبت  ــرة األمو األسـ

م من خلفا فة  عظ ة ، مرة أخر وعلى يد خل ة اإلسالم ة العر ء الثورة االشتراك
م، من علماء  ه في الثورة ثائر عظ ــــــار ة، وهو عمر بن عبد العزز، وشــ بني أم

  الشام أسمه غبالن الدمشقي..
اد هو الثائ ان ال ة الثورة، و انت الكلمة هي بدا تب  رو غيالن، فقد 

ا تا ه األوضاع االجتماع" إلى عمر بن عبد العزز  ة  ةثورا" شرح ف واالقتصاد
ا التي ســق فيها ا ه "أعلم  ين، وقال ف لمجتمع العري واإلســالمي في عهد األمو

ـــــالم قد  عني أن اإلسـ ا"،   ـــما عاف ا ورســـ ال ـــالم خلقا  ت من اإلســـ عمر، انك أدر
ـــاف " ــــ ح مظهرا ال جوهرا .. ثم أضـ ـــــ ــ اإلمام، ورما هلكت أصـ رما نجت األمة  

  أنت.."؟ ناإلمام، فانظر أ اإلمامي
ــان أن اختــار عمر بن ال ون إمــام النجــاة ال إمــام الهالك، و عزز أن 

ــالم، س ديوان المظــــ ون غيالن رئ رد  فواف عمر أن  ـــفي الخزائن و ــــ ــــ صـــ "ل
ـــعوا أيديهم  ــ ــــ ين التي وضــ ات) األمو ع "القطائع" (اقطاع المظالم، وراح غيالن يب

انت تملكها زوجات  عهد عثمان ذعليهم من اع الحلي والجواهر التي  (ر)، ثم 



  

-465-  

ين المزاد العلني، و األمو ع يجر  ان الب ح غيالن في الناس قائال لهم .. و صــــ
انوا أئمة " تعالوا إلى متاع الخونة تعالوا إلى متاع الظلمة، من يزعم أن هؤالء 

موتون من الجوع".. أكلون والناس   ،   )1(هد
عتبر ذروة  ة قد تميزت بنظام فرد  ة اإلسالم ة العر في ثم إن االشتراك

ة، لماالشـــــ احثين، ال تراك ثير من ال ه  ا فقفطن إل ــبوه أمرا تعبد  ولم، نهم حســـ
ة.. ذلك هو نظام األوقاف أو الحبوس. ه االجتماع   ينفذوا إلى جوان

ثيرة، ولكن  ـــنا نرد أن ندخل في فقه األوقاف فالمراجع على ذلك  ــ ــ ــــ ولســـ
ـــع ــ ــاسـ ــ ـــاحات شــ ــ ــتمل مسـ ــ شــ ان  ه أن الوطن العري  ه إل ة من الذ يجب أن نن

لها موقوفة على النفع العام، وقد اندرس معظمها  ـــي والقر والعقارات  ــ ــ ــ ــــ األراضـ
ـــلب، واللإلهمال و  ـــ ة وزارات  األوقاف، التبديد والســ ـــها قائما تحت رعا عضـــــ يزال 

ة!!   ولكن من غير رعا

انت له  األرض ..  و ة  ــتراك ــ ــ ــ فة عمر في ر االشـــ وقد برز دور الخل
الغة حد الروعة منها ـــي المســـــلمين  مواقف  ـــها لمواشــ ــا وخصــ أنه .. "حمى أرضـــ

ـــي الفقراء دون أهل القطعان الكبيرة والعدد الكبير من  ــ ــ ــــ وجعل االنتفاع بها لمواشـــ
ار ( األنعام .. ألن مواشـــــــي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهما من 

ــاء) إن تهلــك، فــإنهمــا يرجعــان إلى زرع ونخيــل  ــذا جعــل  –ملكــانــه  -األغن وه
اء.المرع ة الفقراء دون األغن   ى لماش

ثير من  ـــالمي،  فأوقف  ــــ ـــاع نظام الوقف في المجتمع العري اإلســ ــــ وشــ
ال،  اء، وأهل البر واإلحســـان على مر العصـــور واألج الســـالطين واألمراء واألغن
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سد  ما يدفع الحاجة و ثيرًا من األموال والعقارات واألراضي على جهات الخير، 
ثير من  تلعام.. وامتألالنفع ا تب الوقف، وضــاع  ة  ســجالت المحاكم الشــرع

قيت السجالت مرجعا ثمينًا من مراجع التارخ اإلسالمي !!   األوقاف، و

وا هدفا  ، "والواقفون" لم يتر بر ة  ــتراك ـــة اشــ ــسـ حت األوقاف مؤســ وأصــــ
ــأوا الفنادق للمحتاجين، وحفروا اآل ــ ــ ه أموالهم.. فقد أنشــ ا إال وقفوا عل ــتراك ــ ــ  رااشــ

نوا الراطات للمجاهدين،، وأعدوا  الســـالح والخيول ف ي الصـــحار للمســـافرن، و
ـــاء والغــذاء للقطــاء واأليتــام والمقعــدين والعجزة  ــــ ــــ ــ فلوا المــأو والكســ للمحــارين، و
أوا للفالحين، مجانا البذار وأدوات الزراعة من الدواب،  ان والمساجين.. وه والعم

ــــاف ــ ــ اإلضـ م القروض للتجار، هذه  ات وتقد ــــف ـــ ـــتشــ ــــ ـــاجد، والمســ ــــ ة  إلى بناء المســ
  والمدارس وٕاصالح الجسور، وغير ذلك مما يدخل في النفع العام.

ما هو ثابت في سجالت    وقد بلغ السمو االشتراكي في نظام األوقاف، 
ات الحديثة، بل لم تخطر على  ــتراك ــل إليها االشــ ة، ذروة لم تصــ المحاكم الشــــرع

ــــة ومم ــــتراكيين حماسـ ــــد االشـ ــــة.. فقد ابتدع الواقفون أوقافًا تدعو إلى ال  أشـ ارسـ
ــة  ــة،العر م الروح عــة من الق ــة النــا ــة العر ــتراك ـــ ــــ ــ ــ ــالروح االشـ الفخر واالعتزاز 
الشــواهد،  ون الكالم مقرونا  عضــها بإيجاز ل األصــيلة .. وال بد من أن نعرض 

  ال مجرد  حديث مجرد عن الوقائع.

ــــص في الطب العالجي،  -لبنان –بلس امن ذلك، ان وقفا في طر  تخصــ
ات  قومون بزارة المســتشــف فقد رصــدت أموال هذا الوقف لإلنفاق على موظفين، 

ـــص والمؤ  ــ ة والقصــ ــــل التســـ ــى،  ــ ه عن المرضـــ ـــة.. ومن ذلك أن وقفا في اللترف ــ نســ
ـــلطان  ـــفى الســ ــتشــ ـــعبي في مســـ ـــصـــــا إلنشـــــاء فرقة للتمثيل الشــ ان مخصــ القاهرة، 
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ة المرضــى، وفرقة أخر ل لغناء إلنشــاد القصــائد الجميلة  للمرضــى قالوون لتســل
اب  ــ ون األرق لمســـاعدتهم على النوم .. ومن ذلك أوقاف لمعاونة الشـ ــ شـ الذين 
 " ات الفقراء على الزواج بدفع المهر وتكاليف األفراح.. ومنها وقف "الزاد والفت
ــــحاب  ــ ـــب أصــ ــ ــرها األطفال والخدم اتقاء  لغضـــ ــ ــ ســ وهو لدفع ثمن األواني التي 

ــــود إلعطاء الحليب  البيت. ــ ــ ــــ ــمى بوقف "نقطة الحليب" وهو مرصــ ــــ ـــــ ســـ ومنه ما 
ــيل منه الحليب، وآخر منه  سـ لألطفال، وقد جعل أحد أبواب قلعة دمشـــ ميزاب 
أخذن منه الحليب  ــبوع مرتين ل ــــ ــ ــ ل أســــ الماء،وتأتي األمهات  ر المذاب  ـــــ ـــــ ــ الســ

ر.. ومنها وقف الحيوان وهو مخصــص إلطعام الحيوانات  فةوالســ ، ا األل لقط
قل عن  ه ماال  ، وف ان مثل هذا الوقف موجودًا في ســـوق ســـاروجه في دمشـــ و
ـــر، في  ــــ ــ ــ ــه تــأكــل.. ومنهــا أخيرًا وقف "المرج األخضـــ ــه تنــام وف أرعمــائــة قطــة ف

ه حتى تموت".. ان مخصصا للحيوانات العاجزة لترعى ف   .)1(دمش و

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .ابالمرجع الس  (1)
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ة المعاصر          ة واالشتراك   ة الوحدة العر

  
ة المتحدة تجد نفسها أمام السؤال الكبير الخطير،  حين تقوم الدولة العر
ون  ـــتختاره الدولة في المجتمع العري.. أ ــ ــ ــــ ــتراكي الذ ســـ ــ ــ ــ ــــ ما هو النظام االشــ
ين، أو هافانا،  و، أو في  ما تطب في موس ة  س ة المار سًا من االشتراك مقت

ة..أ ا الشرق ة أو تيرانا، وسائر عواصم أورو ون مستوحى من النظم االشتراك م 
ًا منفردا بذاته  ـــتراك ــ ــــ ــ ــ ون اشـ ا .. أم  ندناف ــ ــ ــــ ــ ــ ا، ودول اســ ما تطب في برطان

انه.   مستقًال 

ة، نحن  ـــتراك ـــ ــ ــ وال مندوحة عن الجواب، إذ ما جدو الوحدة من غير اشـــ
ة ال تزا ـــتراك عيدة ..واالشــ ة وال ها وأهدافها القر ـــلو ل في نختارها، ونحن نحدد أســ

اتنا العامة، فضال عن  دور التجرة في الوطن العري، ولم تستقر جذورها في ح
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ة  ة وٕاقطاع ـــــمال ــ ــ ــــ أنها دول رأسـ ــفناها  ــــ ـــ ــ ــ ة معينة ال نظلمها إذا وصـ أن دوًال عر
امها.. أسمائها وأسماء ح عرفها   ة.. والمواطن العري    ورجع

طرة ر  ــ ــ ة هي توحيد لإلقطاع، وســــ ــتراك ـــ أس المال.. والوحدة من غير اشـــ
اًال  ـــتكون و ة ســـ ـــتراك ــان، بل إن الوحدة من غير اشـــ ــ ــان لإلنســ ــتغالل  اإلنســــ واســــ
ـــرن  ــد هوال في دولة واحدة لها علم واحد، منها في عشــ اال على الجماهير أشـــ ون

عثرة في أرجاء الوطن العري.   دولة م

ــخامة والفخامة، ولكن  ة للضــ ــت مطلو ســ قة والجوهر، ل والوحدة في الحق
ة بدورها من أجل  ة المشتتة وقدراتها المبددة، واالشتراك توحيد طاقات األمة العر

ـــلحــة األمــة  ــ ــــ ــــ ــة من أجــل االنتفــاع بهــذه القــدرات  والطــاقــات من أجــل مصـ مطلو
الرئتين للجســـــد  ه  ــ ة أشـــ ح الوحدة واالشـــــتراك ــ ذلك تصـــ ة في مجموعها.. و العر

ـــا دائمـــا  ين من المواطنين العرب في .. والمالي وأبـــداالواحـــد .. تجعالن الـــدم نق
  يومنا هذا، يجر في عروقهم الدم اآلسن العفن، منذ زمن وٕالى يومنا هذا.

والواقع أن دولة الوحدة، بدســتورها ومؤســســاتها وخططها، يجب أن تكون 
رامجها وقوانينها، شعاراتها و ة بدورها،  ة، واالشتراك يجب أن  في خدمة االشتراك

ــــعاد الفرد، والجماعة، وان تكون في خدمة الوطن والم ــــ ـــتهدف إســ ــ ــ ــ واطن، وان تسـ
م  دعائم الح والعدل. ومن غير  ــــره الحرة والكرامة، وان تق أســ تحق للمجتمع 
اد  ــتع ــ ـــتغالل واســـ ــ ح الوحدة وحدة اســ ــ ــ اء.. وتصـــ ة خواء وه ـــتراك ــ ذلك تكون االشــ

ان.   وطغ

يف تحق دولة  ض البرق، يومض السؤال الكبير، و وهنا، وفي مثل وم
عة؟..ال   وحدة هذه األهداف الرف
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ـــــؤال   ة عن هذا الســـ ع اإلجا ـــتط ســـــ وانه لغرور فادح، أن يزعم أحد أنه 
احث واحد، ولو تجمع له  ــــــعه  ضــــ تاب واحد،  ــل واحد.. أو حتى في  ــ ــــ في فصــ

ة .   قس وافر من المعرفة اإلنسان

حتاج إلى "مجمع  ـــئلة أخر  ــ ــــ ـــــؤال وما يتفرع عنه من أســــ ــــ مثل هذا الســــ
ة لدراســـتها وا تجمع في هذا المجمع ، نخ حة.. و ــح ات صـ لوصـــول بها إلى إجا

س عند سواه.   من العلماء .. فالعلم، والعلم وحده عنده الجواب ول

ـالغـة  حـت  ــ ــ ــــ ــ ــ ـاة األمـة والـدولـة معـا قـد أصــ يـد .. أن ح وغني عن التو
ل دولة  ه  ــــاس العلم هوما تلجأ إل ـــ التعقيد والتطور، وان التخط القائم على أســ

ــــات  في ع ــ ـــســ ــــ ـــرات المؤسـ ــ ام عشـــ ـــر، ومن هنا دعت الحاجة إلى ق ــ المنا المعاصـــ
اة الشــعوب  في الحاضــر والمســتقبل في  ح ل ما يتصــل  المخصــصــة، لدارســة 

اسة والثقافة. ادين االقتصاد واالجتماع والس   م

ة  أمة أو دولة،  ة أكثر حاجة من أ ة ودولة الوحدة العر واألمة العر
ــاتهــا العــامــ عــد قرون التخلف ألن تبني ح حــة،  ـــح ــ ــ ــ ــــ ــة صـ ــس علم ـــــ ــ ــ ة على أســـ

ــة، وقليــل  من الطــالع أن األمــة العر واالنحطــا التي مرت عليهــا .. وأنــه  من 
ــة  نوزًا روح مــًا، فــإنهــا تملــك  ــة بنــاء عظ مثلهــا، قــادرة على بنــاء الــدولــة الوحــدو
ــــرة  شــ ــخمة، وقدرات  ــ ة ضــ ـــاد ة فردة، وطاقات اقتصـــ ــتراتيج ــ عة، ومواقع  اســ رف

ــتقبال أعظم.. ب ــ ما ومســــ ــرًا عظ ــــ ــنع حاضــ ــ ــ ل هذه هي مقومات فعالة، تصــ  . ر
ة،ال نبدأ من العدم، فإن لنا  ــــتراك اتنا العامة وأهدافنا االشــــ ونحن، حين نخط لح
ا في  ــب أن قدمنا عطاء غن ــ ة، وقد ســـ ـــان ــ تراثًا رائعا في مختلف اإلنجازات اإلنســ

ادين المعرفة والثقافة،  ا اليومل م س مطلو ان، حذوك  ان نعيد بناءه ول ما 
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قول اال ما  النعل،  ــلح، النعل  ــــ ون مرتكزا ننطل منه إلى األصــ عراب، ولكن ل
قاء هو لألصلح.   فإن ال

قة، فهذه  ــا ــــ م وٕانجازاتنا الســــ ـــر على تراثنا القد ــ ــ س لنا أن نقتصـــ بل إنه ل
ـــــ ــ ـــ ســ م الكبر ال تعرف الحدود، ول ا والق را وحدها ال تكفي، فإن المثل العل ت ح

ان  ما  ــــرة جمعاء،  شــ ـــاع لل ــ ــعب أو ذاك، وال تقبل التجزئة  فهي "مشـ ــ لهذا الشــ
ة، والثورة،  ــــتراك ــــ ــ ــوعات االشــ ــ ــــ ــ أتي على رأس هذه الموضــ الكأل والماء والنار.. و

  والحرة.

انت هي الهدف النهائي أو الهدف   ــواء  ــــ ــــ ة سـ ـــــ ــ ـــ سـ ة المار ـــتراك ــ ـــــ واالشـ
ة حيث ةالمرحلي للوصــول إلى الشــيوع ســت  العالم ات، وال دول، فإنها ل ال قوم

ع األمم  ــــائع لجم ــ مفرده، وال من اختراع أمة بذاتها فهي ملك شــــ ـــنع أحد  ــ من صـــــ
ة والمناداة   الدعوة إلى االشــتراك قدر متفاوت، وقد ســاهم  ه  ت ف والشــعوب، شــار
ـــفة،  ــ رون والفالسـ ــــلحون والمف اء والمصــ ــر، األنب ــ ـــــي والحاضــ قها في الماضـ بتحق

ا ة واحدة وعلماء السـ ته.. والكل إلى غا ل من زاو سـة واالجتماع واالقتصـاد .. 
ة والفاقة واالستغالل. ة، وتحرر اإلنسان من العبود   هي تحقي العدالة االجتماع

ة" (والواقع أن " ـــتراك ــ ــــ لمة حديثة العهد ال يزد عمرها Socialismاالشـــــ   (
رون الفرنسيون هم أول من استعمل هذا للف في  على مئة وخمسين عاما، والمف

ة مق ة اأواسـ القرن التاسـع عشـر للداللة على الجماع ولم  IndividuIism بل الفرد
ة ــتراك ــــ ــــ ة الذين ن (لالشــــ ــــتراك ــــ ــ ــ ه بين "علماء" االشــ ) تعرف محدود متف عل

قونها .. ففي عام  ط ة الذين  ـــتراك ــــ ــ ــ  1893تبون عنها، وال بين "عمال" االشـــ
ة.. ورما نشــرت جردة الفيجارو ال قرب من ســتمائة تعرف لالشــتراك ة ما  فرنســ
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ــتراكي تعرف،  قدر ماليين االشــــتراكيين في العالم، فلكل اشــ ان التعرف اليوم، 
ة.. ر اإلنساني نها س للف   والحوار مفتوح، ول

ــذلــك  " ــرة في العــالم، فهي متعــددة الجــذور و ــــ ــ ــ ــات" الحــاضــــ ــــتراك ــــ ــ ــ االشــ
ـــان والثمار. فهنا ــوفيتي والصــــيني والجذوع، واألغصـ ر الســ ات المعســــ ـــتراك لك اشـ

ا  ر الغري في برطان ـــــ ات المعســ ــــتراك ة، وهناك اشـــ ــــرق ا الشـــ ومعهما دول أورو
ة  ة في الدولة الواحدة قد عبرت من اشــتراك ة، بل إن االشــتراك ندناف والدول االســ

ة، إلى الســـــتالين ة إلى اللينين ــ ســـ ــوفيتي عبر من المار ، فاالتحاد الســـ ة إلى أخر
ة تستهدف  انت في البدا ة، وتبدلت شعاراتها.. ف ف ة، إلى البرجن إلى  الخروشوف

م النظام  ة وتحط   .. تعامل األحرار مع األحرار..!!الرأسماليالثورة العالم

ات المتنافرة،   ـــــتراك عث من مرقده،لير هذه االشـــ س  ارل مار ولو أن 
ســي نفســه، ولير المؤســســات ال ر المار ة في المعســ ة األمر ة واالقتصــاد مال

حمــل معــه  ــة، لعــاد إلى قبره  ــيوع ــ ــــ ـــــ و وغيرهــا من الــدول الشـ ـــــ ــ ــ ــــ تعمــل في موسـ
دفنها مع رفاقه... ة و س   المار

ـــوفــ ـــ ــــ س فيلســــ ــارل مــار ر  ابير  او مــ اومف ــك، ولكن  اعظ ــــ ــــ من غير شــــــ
قرون وقرون.  فإن  س  ة أقدم من مار طر للعدالة االجتماع ة  ــتراك ــــ ــــ ــ االشــ

ـــال من أجل النزوع إلى ا ــــ ذلك فإن النضــ م قدم الظلم والعدوان، و لح والعدل قد
ثيرة. تحرر اإلنسان، م قدم استغالل اإلنسان لإلنسان.. واألمثلة على ذلك    قد

ـــر،  ــ انت على أرض مصـ ــجلها لنا التارخ  ــ ة ســ ـــان ولعل أول تجرة إنســـ
ملكون إقطاعات ان  ان الكهنة واألع ــعة من  ففي القرن الثالث قبل الميالد  واســـ

ــمحت  عملوا فيها، وسـ ــي، فاســـتولت الدولة عليها، ووزعتها بين الفالحين ل األراضـ
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ذلك  ه، وتولت الدولة  قة التي تح  نه والحد ــ سـ متلك البيت الذ  للفالح أن 
ـــعار" وال  ــ ـــــ له من غير "شـــ ة.. ولقد جر ذلك  ـــناعة والتجارة الخارج ــ ــــ ــ أمور الصــ

حمل اســم "التأم قًا للعدل االجتماعي "فلســفة" ودون أن  ة".. تحق م" أو "االشــتراك
قة واحدة تقف على قمة هرم الشعب. ة الشعب، ال ط   )1(ومن أجل رفاه

قدر ما خلفه لنا التارخ   ة،  ة والعدالة االجتماع ــتراك ــ ــ ـــ ــ ــ ولعل فجر االشـ
ان ذلك  في القرن العشــــرن، ولكن قبل  ــاني، قد بزغ في الوطن العري، و اإلنســ

ـان ذلـك في زمن الميالد.. أ ـة الحـديثـة .. و ــتراك ــــ ــــ  قبـل أرعين قرنـا من االشــــ
ة العر ابل ق.م) وضعت الشرعة 1918-1955، ففي عهد حمورابي( ةالدولة ال

ــفت في عام  ــ ــــمه، والتي اكتشــ اســ مادة تناولت  282م، وتقع في 1901المعروفة 
ــــاوا  ــــعب وتحقي المســ ــلحة الشــ ــ ة مصــ ــتهدفت رعا ــ ــئون المجتمع، واســ ة مختلف شــــ

ة.   والعدالة االجتماع

ه  ــتعرض ف ـــ ما، اسـ ـــال ق وقد عقد المؤرخ المعروف، جورجي زدان، فصـــ
ــارة.. ــرد إنجازاتها الحضــ تها، وســ ان من الفخر  )2(دولة حمورابي، فأثبت عرو و

ــان هو الملــك آوالطرافــة في  ــة  ن واحــد، أن الــذ قــام بتلــك التحوالت االجتمــاع
اني إمبراطورة ع ن  ــب، ولكنه نزل في ابنفســـــه فلم  ة فحســـ مصـــــلح ر لتارخ 

ة " م، قاد الحر ة"  ولكن من غير االسم والعنوان.عظ   االشتراك

حذافيرها، قد انبثقت في اليونان،  ة،  ـــيوع ـــــ ر التارخ أنه حتى الشـــ ثم يذ
ارطة اقبل  ــ ــ وغورس عم ملك اســـ ــــنة من الميالد، ففي عهد ل جر إلغاء الف ســـ

                                                           
  .65ص  ،قصة الحضارة ،ديورانت )1(
  .62ص  ،العرب قبل اإلسالم ،جورجي زدان )2(
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ة، ة الفرد ـــمت األ الملك ــــرات وقســــ قدر عدد األســـ ــي إلى ثالثين ألف قطعة  ــــ راضـ
حت  ــ ــ ة في التارخ، وأصـــ ـــيوع ـــ انت تلك أول تجرة شـ ة_ يؤمئذ _ و ارط ـــــ االســ

العدالة والمساواة. عًا و   األرض ملكا للمواطنين جم

ع قبل الميالد،  ة في اليونان .. ففي القرن الرا ولم تنطفئ شعلة االشتراك
ر العالمي ــــرح الف ــ ــب على مســ ــــ ، 347 – 247( ، أفالطون انتصــ ــقرا ــــ ) تلميذ ســ

ــــط ــ م وومعلم أرسـ ة والح ـــتراك ــ اد االشــ ــــوعة في التارخ عن م ، ودون أول موســـ
ة  ة الفرد تاب "الجمهورة" وقد دعا أفالطون إلى إلغاء الملك ة، في  مقراط والد
ة آنئذ، فقد زار مصر وأقام فيها  رة العر الحضارة الف .. ومن المرجح أنه تأثر 

  دحًا من الزمن.ر 

م  ــيني العظ ــ ـــــ ــ ــ ــوف الصـ ــ ــ ــ ــــ ــامس قبــــل البالد ظهر الفيلســ وفي القرن الخــ
ـــوس ( ــين، فهاله الظلم االجتماعي 479-551ونفوشــ ـــا لوزراء الصـــ ســ ان رئ ) و

ة للعدل  ه، ونصب نفسه داع الذ يجثم على صدر الشعب، فاستقال من منص
ة ودي ة واقتصـــاد ة اجتماع حت له مدرســـة فلســـف ة، وقد ناد االجتماعي وأصـــ ن

ان تقوم بهذه المهمة.   ونفوشوس بتوزع الثروة بين الناس، وطالب الدولة 

ة عد الميالد، نر في الصــــين اشــــتراك ــع  وفي القرن الحاد عشــــر  أوســ
ـــي) " ـــين حاكم (دانج آن شـ ، وظهر في الصـ ع 1086 – 102مد ـــع جم "  وضـ

ــلطة الدولة، وأخ ــ ــ ـــ ـــناعة والزراعة والتجارة تحت ســ ــــ قة مراف الصــــ ـــر الط ــ ــ ذ يناصــــ
ـــلع  ــ ـــــ ــــــع الســــ ــــ ــ ــارة، وأخضــ ــة للفالحين وأمم التجـ ـ العـــاملـــة  ومنح القروض الزراع
ة ألســعار ثابتة، وحدد أجور العمال، وأعلن أنه من واجب  ات االســتهالك والحاج
ــــرفها   ــــ ـــناعة والزراعة وتصــ ــ ـــئون التجارة والصـــــ ــــ ع شـــ طر على جم ــــــ الدولة أن تســــ
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طح اء من أن  ن األغن ـــها.. وان ال تم قات العاملة طحن الرحىبنفســــ  )1(نوا الط
ــيين  ــ ســـ المطحونين " قبل المار ـــــف العمال "  م قد وصــ ـــبي العظ ان ذلك الصــــ و

ألف عام.   المعاصرن 

مئة عام، ففي عهد  ة في الصــين قبل الميالد  اب االشــتراك وقد تجدد شــ
ة رائدة، فقد جر  ة اشــتراك ) من أســرة هان الشــهيرة قامت حر اإلمبراطور (وود

م األراضــي  بين الفالحين،ت حت موارد الثروة ملكا لألمة قســ وألغى الرق،  ،وأصــ
ــــراءها وجر تحد ـــي وشــ ع األراضـــ ــــعومنع ب ــعار، ومنع االحتكار، ووضــ ــ  يد األســ

ة  انظام ان اإلمبراطور هو قائد هذه الثورة االجتماع م القروض للفالحين، و لتقد
ورا ومنشورا وا انت أراضي الصين تشمل  ستان... و ة والتر   لهند الصين

مة.. أما في  رة وممارسة في العصور القد ة" ف ان ذلك شأن "االشتراك
العصر الحديث بدءا من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا من عامنا هذا، فإن 
ام والثوار، فهم في غنى عن التعرف  االشــتراكيين، العلماء منهم والفالســفة والح

ــاء ..  ــ ــ ل مذهب، والتحديد واإلحصــ نتمون إلى  ل أمة .. و ـــبون إلى  ــ وهم ينتســـ
ة. وتحت  ة إلى الشــــيوع ة، إلى االشــــتراك ة إلى التعاون ة إلى الفوضــــو من العدم

ة والليني ة والتروتســــــ طون تتمثل في الماو له أفخاذ و ل نذلك  ة و ــــتالين ة والســ
ة إل ة اليوغســالف ة العام، من االشــتراك ســ قع في إطار المار ة إلى ما  ى الرومان

ان. ل م فارا الذ قاتل في  اع ش ة، إلى ات   الكو

س (  ـــارل مـــار  -1818وال بـــد لنـــا في هـــذا المجـــال من أن نقرر أن 
ة 1883 ــــاد ــ ــ ــ ا اقتصــ ــا ـــــ ــــ ـــاني، وأنه أثار قضـ ــ ــــ ر اإلنســـ ) هو واحد من عمالقة الف

                                                           
  .148ص  ،4 ج ،قصة الحضارة ،وول ديورانت (1)
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ة ـــتراك ــ ، وأن االشـ ـــر ــ شـ ـــتظل، تثير المجتمع ال ة ال تزال، وســـ ــف ــ ة وفلســ  واجتماع
امنا دول  ه في أ ـــير عل ــ ـــ اة العامة تسـ ة قد فتحت طرقا جديدا في الح ـــــ ــ ســ المار
ة قد  ســــــ ــير العالم، وأنه .. وهذا هو األهم، ان المار ــأنها في مصــــ ــ متعددة لها شــ
بير في رفع مستو  ان لها أثر  حفزت "الطرف اآلخر" إلى ابتداع أنظمة أخر 

ارلالكادحين والمطحونين الذين اتجه إل ته. "والطرف  يهم  س بدعوته وحر مار
ة على السواء.خرآلا ثيرا من الدول المتقدمة والنام شمل   "  

قرأ  ة لندن  ت لة في م ــنين طو ــى ســـــ ــــ س وهو الذ قضـ ارل مار ولكن 
ه، وال انتهت عند  ة لم تبدأ  ة" واالشـتراك ن "صـانع االشـتراك ؤلف،لم  درس و و

ه، إنه صــــاحب الفضــــل في أنه وضــــع اال ة في إطار "العلم" .. تماما قدم ــتراك شــ
ـــعون  ضــــ فعلونه أنهم  ل ما  ـــنعون اللغة،  ــ صــ فعل علماء اللغة .. إنهم ال  ما 
طهــا ممــا يتكلم بهــا أهــل اللغــة.. وهــذا مــا فعلــه علمــاء النحو  ــوا ــ ــــ ـــــ قواعــدهــا وضـ
ع،  د ان و ــــرف ونحو، و ه العرب من صـ ـــرف عندنا ، لقد دونوا ما نط  والصــ

  واوزان وقواف.

ان تلميذًا نابها فقد قرأ و بيرًا، ولكنه قبل ذلك  ان أستاذًا  س  ارل مار
ـــوف  ــــ ة ابتداء من أفالطون حتى الفيلسـ ـــتراك ــ ما وقع تحت يده من المؤلفات االشـــ

ل (اال ة التي عرفت 1831 -1770ماني فردرك ه ) صـــاحب المدرســـة الفلســـف
  اسمه.

ة هو ااوالواقع ان أول من  لكاتب الفرنســـي "ليرو ســـتعمل لفظة االشـــتراك
)Laroux .ـــــرة من عمره عة عشــــ ـــئا في الرا ــــ ا ناشــ س يومئذ طال ارل مار ان  )، و

س ارل مار ة في  -القرن التاسـع عشـر -وفي عصـر  ان الحوار عن االشـتراك
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حثون عن  ة نحل، والعلماء والفالسفة ي خل أسرها  حت القارة  لها، وأص ا  أورو
ة".. وعلى مد ة هي  -قبل ذلك – ثالثة قرون عسل " االشتراك انت االشتراك

احثين.   الشغل الشاغل للدارسين وال

ر البرطاني توماس مور ( 1516ففي عام  ـــر المف ــ ــــ )  Thomas Mareنشـــ
الثراء الفاحش، ودعا  ة، وندد  ة الفرد ه الملك ا" وهاجم ف ــــهير، "يوتو ــ ــ ــ ه الشـــ تا

ة ا ــــاعات  ،واقترح الملك ــ ــت ســ ــ ــ ســ اإلنتاج إلى تحديد العمل  ــاد  ــ ـــ ة، وأشـ ــــيوع ــ لشــ
ــة من قبــل األفراد،  ــه نقود وال أموال مملو الجمــاعي، وٕاقــامــة مجتمع ال تكون ف
ون  ذلك ال  ع، و ة تتوافر فيها المنتوجات للجم ـــتر ــ ـــواق مشـــ ــ ــ ح األسـ ــ ــ وأن تصــــ

  حاجة لالستغالل وال للسرقة.

انيال ( 1620وفي عام  ا طالي  ـــع الراهب اإل ــ ــ ــ ــــ ) روايته  Capenallaوضـ
ـــاء، وٕالى تحديد أرع "مد ــ ة في األموال والنسـ ــــيوع ــمس" دعا فيها إلى الشــ ينة الشــــ

ل حســب حاجته.. ورما  ع ،  ســاعات للعمل، وأن يوزع اإلنتاج العام على الجم
ة  ـــيوع ــــ ــــ ــ ــبب الكامن وراء دعوته في شـ ــ ــــ ــ ــ ة هي الســ طال ة الراهب اإل ان انت ره

  النساء!

ــتانل 1652وفي عام   ــــ ــــ ًا Winstanleyى (ألف الكاتب البرطاني ونسـ تا  (
ــماه " ــي  قانون الحرة أســـ ــ ه األراضـ ه  بإقامة مجتمع اشـــــتراكي، توزع ف " ناد ف

،  وأن  ـــتر اع األرض وال تشــ ة، وأن ال ت ــتر على المزارعين ليزرعوها زراعة مشـــ
عرض اإلنتاج في مخازن عامة، ىقض ة، وان  ة  الفرد ل  على الملك ع  ستط

أخذ من ــرف إلى بيته دون أن يدفع فرد وعائلته أن  ــ ــ نصـ ــــــلته و مأل سـ ها حاجته، 
ثيرًا.   الثمن، قليال أو 
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ــي مورللي ( 1755وفي عام  ــ ـــــ ــــ ــــع الكاتب الفرنسـ ــ ــ ــــ ) مؤلفه Morellyوضــ
ة للنظام  ة واألخالق اســـــ ة والســـــ ـــس الفلســـــف ه األســ قة" حدد ف ــهير "تقنين الط الشـــ

ـــتورًا م ـــع دســـ ة، ووضـــ ة الفرد ـــيوعي، ودعا إلى إلغاء الملك مادة  117ؤلفًا منالشـــ
ــة المطلقــة في األموال، وتوزع النــاتج القومي وفقـا  ـــيوع ــ ــ ـــــ ـــمن  إقـامـة الشــ ــــ ــــ ــ تتضـ
ــتراكيين في القرن الثامن  ــ ـــــ ــــ عتبر مورللي أعظم الكتاب االشـ ل فرد، و لحاجات 

  عشر، وعنه أخذ االشتراكيون الفرنسيون.

ـــــو" ( ـــي روسـ ــــوف الفرنســـ ــــر "الفيلســ ــــه نشــ تاب Rouseauوفي العام نفســ  (
عتبر "انعدا ــع، و ارها مصــــدر الجشــ اعت ة  ة الفرد ه بإلغاء الملك م المادة" ناد ف

ة الحديثة.   هذا الفيلسوف الفرنسي مؤسس الشيوع

ــابيف (  ـــحفي الثــائر  ــ ــــ ــة، برز الصـــــ ـــــ ــ ــ ــــ )                   Babeafوفي عهــد الثورة الفرنسـ
تب  في جردة "منبر الشــــعب" ســــلســــلة مقاالت حض فيها 1797 – 1760( ) ف
ة ع قات، وتصـــــف ةلى حرب الط ــمال ة الرأســـ ة، وٕاقامة الملك ة الفرد ، وٕالغاء الملك

ومة   17العامة، ثم قام هو وأنصـــاره بثورة مســـلحة بلغ عدد أفرادها  ألفا لقلب الح
ـــاواة" ولكن  ـــعارهم "الموت أو المســ ان شــ ـــيوعي.. و ة وٕاقامة المجتمع الشــ ــ ــ الفرنسـ

ابيف الهزمة وأعدم  اءت  ة قد  ع  الحر   .1797في ر

عتبرون قادة   ـــتراكيين، الذين  ــ ــــ ــ ــ رن  االشـ ة من المف عد هؤالء نخ وجاء 
اعه ( مون وات ــ ـــ ــان ســــ ــ ــ ة الحديثة ومن بينهم ســـ ـــتراك ــ ) Saint Simon) (1830االشــــ

ن ( رت او  )1882 – 180) ولو بالن (  Robert Owen) (1858-1770ورو
 )Lovis Blanc(  ) ي ــت بالن ام August Blanqui (  )1881 – 1805واجســـ ل )  وو
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ــون (  ــ ار   Wiliam Thompson)  ( 1833 – 1785تومســـ )  وهؤالء وغيرهم من 
ة ووسائلها وأهدافها. ة في االشتراك تابها،وضعوا مؤلفات مسه ا و   فالسفة أورو

ـــانعا  ــتراكي، والصـــــ ــ ر االشــــ ن مبتدعا للف س، لم  ارل مار ولهذا، فإن 
ا ووجد نفســه في خضــم زاخر من للنظام االشــتراكي.. فقد جا س على الدن ء مار

ة  ـــتراك ؤلف ليجعل من االشــ ــنف  و صـــ ه إال ان  ن عل ــتراكي، ولم  ر االشـــ الف
ة اإلنصــاف  م الشـــيوعي لينين منصـــفًا غا ان الزع علمًا له فصـــول وأبواب ..  و

أنها " هي خالص الفلســفة األلمان ة  ســ اســي  ةحين عرف المار واالقتصــاد الســ
ة.."اإل ة الفرنس   نجليز واالشتراك

م في  انت تتح ة، رغمًا عن حالة التخلف واالنحطا التي  واألمة العر
ــلطان  ــ ــــ ــ ــ اتها تحت ســ ة لم تكن متخلفة ح ـــتراكي، الدولة العثمان ــــ ــــ ــ رها االشـ عن ف

ة األولى ان ورغما عن  ين الدولة االشتراك ا بينها و عيدة زمن حت  الشقة قد أص
ــ – ــ ــتراكي قد ظل ممتدًا يبرز من حين إلى الخلفاء الراشــــ ــ ــ ر االشــ دين، إال أن الف

ــــلحين، وعندنا نماذج رائعة ورائدة تثبت  ــ ــــ ــ حين على أيد العلماء والفقهاء والمصــ
ـــاحة  ــ ون في الســــ ة وتؤهلنا حقا أن ن اة العر ــتراكي في الح ــ ــ ر االشـــ ــــالة الف ــ ــ أصـ

ة عماال أصًال، ال إجراء وعمالء...   االشتراك

عتبر 950-870الفارابي ( فهذا أبو نصر   م) من أكبر فالسفة العرب و
ـــة  اســـ ــ ــ ــــلة" و "الســ ـــالتين "المدينة الفاضــ ــ ـــع رسـ ــ ـــطو قد وضـ ــ عد أرسـ المعلم الثاني 
ة قائمة على نظام  ـــــور دولة تعاون ة، وتصـــ ــــتراك ــــــرح فيهما أراءه االشــــ ة" شــ المدن
قات  ــم، وهدف الط ـــاء الجســــ ما يتعاون أعضـــ ـــًا،  ــ عضـ ـــها  ــ عضـ عاون  قات  الط

عد  ســتة ســعاد ة.. و الكمال في أخالقه وقواه العقل ة، تحت حاكم يتصــف  ة الرع
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ــمس"  ا" و"مدينة الشــ ه الفارابي، مثل "يوتب ت قرون ظهرت مؤلفات على غرار ما 
ــــة  ــــاك ثالثــ ـــا.. وهنــ ـــلفنــــــا إليهمـــ ـــ ــ ــ ــ ــــانو اللتين أســ ــ ــت ــ ــ ــــ ــ رســ ــة:   ـــاثلــــ ــات ممـــ مؤلفــــ

س س الجـــديـــد Chistianpolis) (1619)(بول ـــوف  New Atlantis) واتالنت ــ ــ ــ ــــ ) للفيلسـ
ون ( س ب ــهير فرنســــ انا 1656البرطاني الشــ ) 1656( (Aceana)) والثالثة أوشــــ

  وأسماء هذه المؤلفات تنبئ عن تصور أصحابها للدولة العادلة الرشيدة.

ــها 1064-994وهذا اإلمام ابن حزم ( ــ ــ ــــ ــ ة تفرضـ ــــتراك ــــ ــ ــ ) قد دعا إلى اشـ
اة، وهي دعا ة، قد ورد الدولة على المجتمع، ورغمًا عن أن الز ـــتراك ــ ــــ ــ ــ مة االشـ

فل  عين مرة، إال أن ابن حزم قد أوجب على ولي األمر أن  رها في القرآن س ذ
اة او لم تكف،  فقد قال:   فت  الز ــواء  ــ ، ســ ــاء والمأو لكل مواطن الغذاء والكســــ
ـــلطان  ــ جبرهم الســــ فقرائهم، و قوموا  ل بلد أن  اء من أهل  جب على األغن ".. و

قام لهم على ذلك، إن لم تق ــلمين بهم، ف ـــائر أموال المســــ ــ وات بهم وال في سـ م الز
مثل ذلك،  اس للشــتاء والصــيف  أكلون من القوت الذ ال بد منه،  ومن الل ما 

نهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.. ن  مس وعيون المارة" .. " )1(و
ع للحرمة"  ـــر الرف ــ ــ ـــــرة مادعا إليها  Privacyهذه هي المعنى العصــــ امنا قبل عشــــــ

  قرون.

ــد (  ــ ة، 1198-1126وهذا الوليد بن رشــ ـــان ـــفة اإلنســـ ) من عمالقة الفلســـ
م االشـــتراكي الذ قام  الح شـــيد  ا، فهو  ة" في أورو ــة "الرشـــد ــاحب المدرسـ وصـ
قول  ة، ف ــاد الدولة األمو عهد اإلقطاع الذ سـ ندد  في زمن الخلفاء الراشـــدين، و

ــ"وتعد جمهور  ـــ ــــ ــــ مة نسـ ة أفالطون ة العرب القد قة لجمهور .. وقد خة تامة مطا

                                                           
  .452ص  ،6 ج ،ىالمحل ،ن حزماب (1)
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، وفتح تارخ  ة المطل م بني أم ة هذا المثل األعلى الرائع بإقامته ح أفســد معاو
ات التي لم تخرج جزرتنا من نطاقها.   )1(االنقال

ــالم ــــ ــــ ه الثائر العز بن عبد الســــ ـــتفتاه 1261 -1181(  وهذا الفق ــ ــ ــ ــــ ) اسـ
ـــر في االقتراض من أموال التجا ــ ــــ ــــلطان مصــ ــــ ــد ســـ ــ ــــ ر لمواجهة نفقات الحرب ضـــ

انت الثروة الفاحشـــة، في ذلك العهد، في خزائن الســـلطان وأمرائه وقواد  التتار، و
ـــالم، في جمع من األمراء  ه بن عبد الســـــ ــــائه، فأعلن الفق ه ونســــ ــه، وممال ــــ شــ ج
ـــرت ما عندك وعند حرمك،  ـــلطان "إذا أحضـــ ا الســـ ــهيرة مخاط ــ والعلماء فتواه الشــ

ــر األمراء ما ع ــ ة ونقدًا وفرقته في وأحضــــ ـــــ ــ ـــرته سـ ندهم من الحلي الحرام، وضـــــ
غي  ن فايتهم،  ذلك الوقت أطلب القرض، أما قبل ذلك فال، و قم  ش ولم  الج
ل الجند  ـــر  ــــ ــ قتصـــ ـــة، و ــ ــ ســـــ ة واآلالت النف عوا ما لكم من الحوائض المذه أن تب

ــــاووا هم والعامة، أما أخذ األموال من  العامة تســـــ ــالحه، و ـــ ه وســــ و  عم على مر
وهــذه الفتو الثورــة  )2(قــاء مــا في يــد الجنــد من األموال واآلالت الفــاخرة، فال..

عينها. ة    هي االشتراك

س 1897 – 1839وهذا جمال الدين األفغاني (  ارل مار ــر  ــ ) معاصــــــ
ـــل  حوا "ســــالسـ ــبب تأخر األمة، وأنهم أصــــ أنهم ســ صــــف القلة المترفة  الذات، 

ـــــــلمين"،  ــــ ــ قول "مـــا أقعـــد الهمم عن النهوض إال أولئـــك وأغالًال في رقـــاب المسـ ف
ــــجع، وتطاول في  ــــون على طيب في المطعم، ولين في المضـــــ ــ حرصـــ المترفون، 

                                                           
ةاب ،رعيتترجمة عادل ز  ،اننارنست ر   )1(   .170ص  ،ن رشد والرشد
ة الكبر  . 72ص  ،7 ج، اهرةالنجوم الز  )2( قات الشافع   .38ص  ،5ج ،ط
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ـــالســــل وأغالال ــلمين سـ ان، أولئك صــــاروا في أعناق المســ وعلى حســــاب  )1(."البن
ان!!. شون من غير مطعم وال مضجع وال بن ع   الفقراء الذين 

ـالمترفين  انتقـل ا ـالعمـال والفالحين، ألفغـاني إلى التمجيـومن التنـديـد  د 
قول " اء وال ترف األمراء .. إن فهو  ان شرف األغن لوال الزرع ولوال الضرع لما 

ًا  ـــــع ــــارة أنفع من موقف اإلمارة.. لقد رأينا شـــ ــــناع من الحضــــ ــ موقف الزراع والصــ
ش بدون ملك، ولكن ما رأينا ملكا بدون شعب .."   ع

تناول األفغاني موضــــوع   ه التآخي الذ عقده الرســــول و (صــــلى هللا عل
ــلم) ه  وســ شــــرح جوان عد الهجرة إلى المدينة المنورة، و ــار  بين المهاجرن واألنصــ

ه  شــــــيد  ــــتراك العمومي في الثروة" .. ثم  أنه  " حق االشــ ــفه  صــــ ة و ــــتراك االشــ
ة قوًال وعمًال". ه قبول االشتراك اه " أشرف عمل تجلى    معتبرا إ

ر   ان ف ة والنزوع إلى العدالة و ــتراك ـــ ــــ ــ ــ ــــمات االشـ ــ ــ ــــ الســ ًا  األفغاني غن
قول "إنه في  شير إلى اإلقطاع في زمن عثمان بن عفان (ر) ف ة فهو  االجتماع
ة في األمة تغيرا محسوسا ..  زمن قصير من خالفة عثمان تغيرت الحالة الروح

قة تدعى " أم ن معها الحس بوجود ط م ــار  ــ ــ ـــــراف" و  راء"وصـ قة  "أشــ أخر وط
قة العمال وأبناء المجاهدين  قات ط ـــل عن تلك الط ــ ذخ وثراء وانفصـ "أهل ثروة و
ه لهذا الخطر الصـــحابي الجليل أبو ذر  الغفار .. واجتمع  ان أول من تن .. و
قة المتألمين والمتذمرن من المســلمين .. وشــجعهم على النهضــة" (الثورة)  مع ط

مصرع عثمان (ر).   .. وانتهت الثورة 

                                                           
  .443ص  ،األعمال الكاملة ،جمال الدين األفغاني  (1)
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ضع مؤلفاته عن العمل والعمال ورأس المال، و  س  ارل مار ان  حينما 
ــالمي بثورته على الظلم االجتماعي،  ــــ ــ ــــرق العري واإلسـ ـــ ان األفغاني يلهب الشــ

أخذ  المترفين في األرض "الذين أثروا من  يو ندد  ــر العمال الكادحين، و ــــ ــــ ــ ناصــ
نوزهم في الخزائن، واســتعم لوا ثروتهم في الســفه دهم (العمال) وعملهم وادخروا 

 ."  

ة،  ــــان ــــ ــــ ــ ـة واإلنسـ حقـائقـه االجتمـاع ـــالم  ــــ ــــ ــ فهم اإلسـ ـان األفغـاني  ولقـد 
ــالم واإلخاء  ــــ ة الســ ــ ــ قضــــ ة  ـــــتراك ــ ة، وقد ر االشـ ه التعبد ـــافة إلى جوان ــ اإلضـــ
ة وٕان  قول "إن دعو االشـــتراك تب  ه اإلســـالم، فقد  اإلنســـاني، وهو ما يدعو إل

ــــراؤها اليوم فال بد أن  ح، قل نصــــ ــح ــــ ه العلم الصــ عم العالم ف ــــود العالم، يوم  ــ تســ
ــــمة واحدة.. وا ــان أنه وأخاه من طين واحد أو نســ ــ عرف اإلنســ ــل إنماو ــ  ن التفاضــ

ثرة  س بتاج أو نتاج أو مال يدخره، أو  ــعي للمجموع، ول ــ ــ ــــ األنفع من الســ ون 
ه في  ارة  أوجز األفغاني رأ هذه الع ــــدها".. و ــ ــ حشــــ ــــتعبدها، أو جيوش  ــ ــ ســــ خدم 

ة واإلخاء اإلنساني، والسالم الدولي..ا   الشتراك

ان  رة،  ها الف ة تخوض أعنف معار ة األورو ــتراك ــ انت االشـ وحينما 
ـــيد عبد الرحمن الكواكبي ( ـــ ــــ )  ينفخ في 1902-1854ثائر عري مجيد هو الســــ

صــبها  م اإلســالم، و ة مســتمدة من تعال المجتمع العري اإلســالمي روح االشــتراك
ة في قالب ال ائع االستبداد" دعا الكواكبي إلى تحديد الملك ه "ط تا عصر.. وفي 

ة ملكًا لعامة األمة  ة، وأوضــح أن اإلســالم قد ترك معظم األراضــي الزراع الزراع
ح  ــح ـــــ ــــ عد ذلك إلى تصـ نتقل  ".. و تمتع بخيراتها العاملون فيها فق ـــــتنبتها و ــ ــ ســـ

شر األوضاع بين الكادحين والمترفين، ورفع الظلم اال جتماعي، ذلك "أن رجال ال
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ــــتبداد  ــ ـــة جاء بها االســــ ــ ــ ـــمة ظالمة ... وهذه القمســـ ــ اة قســـــ ـــــاق الح ــــ ــموا مشـ ــ ــــ تقاســ
ـــيرة الخلفاء  ـــتوحي المجتمع العري ســ ســ ر أن الحل هو في أن  اســـــي.." و ــ الســـ
التســاو  ومة قضــت  ه، فأنشــأوا ح الراشــدين " الذين فهموا معنى القرآن وعملوا 

ين فقراء ــهم و ــ ــظفها، وأحدثوا في المســــــلمين  بينهم أنفســ ــ اة وشــ م الح األمة في نع
ة ال تكاد توجد  ـــتراك ــ ة اشـــ ـــــ شـــ ة، وحاالت مع عواطف أخوة وروا هيئة اجتماع

شون بإعالة أب واحد، وفي حضانة أم واحدة.."". ع   بين أشقاء  

ــــنن الكون   ــــ عتبرها الكواكبي متفقة مع ســ ة"  ـــتراك ــ ــــة االشـــــ شــــــ وهذه "المع
ما  ــتراك"  ل شـــــيء ما عدا هللا "فاالشـــ ام  ه ق ــنن الكائنات، و قول "هو أعظم ســـ

ام الموا ه ق ة،  ــماو ــ ام األجرام السـ ه ق ، لوحده،  ــو ــ اة العالم العضـ ام ح ه ق يد، 
قول "إن  العدل، ف عد ذلك إلى ر الثروة  ام األجناس واألنواع:، ثم ينتقل  ه ق

ومة العادلة عسر جدا".   تحصيل الثروة في عهد الح

ة في وجدان الكواكبي، فطمســت من ســيرته  ولقد تغلغلت الروح اإلشــتراك
عة في حلب، تنتسب إلى سيدنا علي  الحسب والنسب،  فهو ابن أسرة سورة  رف
ســــير على نهج عمر بن الخطاب (ر) حين  بن أبي طالب (ر) ولكنه اختار أن 

األعمال، وجئن غير عمل، فهم صاح في العرب قائًال "وهللا لو جاءت األعاجم  ا 
ه"..  وهذا  ه نســــ ســــرع  ه عمله لم  امة .. ومن قصــــر  محمد منا يوم الق أولى 
ح في المجتمع العري "أن الشرف  ص عد ثالثة عشر قرنا أن  الكواكبي  ما حدا 

ــرف في القلم، ثم في المحراث ثم في المطرقة" ــــ ــ ــ وم تحدث الكواكبي  )1(ل الشــــ و
ارل مار  ن  ة.عن المطرقة، لم    س قد اتخذها شعارا لالشتراك

                                                           
  .423، 90، 17، 16 ص،  ، األعمال الكاملة ،جمال الدين األفغاني )1(
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رن العرب في  ـــيرة المف ــــ ثيرا في الرجوع إلى ســ ــل  ــ ــ ــترســـ ـــ وال أرد أن اســــ
ـــنتهم في  عد الكواكبي واألفغاني وجعلوا أقالمهم وألســـــ الوطن العري الذين جاءوا 
ة التي  قة التارخ ة ، فإن الحق ـــتراك ــ ــــ ة، والدعوة إلى االشـ خدمة العدالة االجتماع

ة هي في أردت أن الف ـــتراك ـــ ــــ ـــر أن االشــ ــ ــ ــ ت إليها نظر  المواطن العري المعاصـــ
اة المجتمع العري لم  ة، وأن االنتكاسات التي أصابتها في ح اة العر م الح صم
ر، أو ملك أو أمير..  ــــلح، أو مف ــ تمنع انطالقها من حين إلى حين على يد مصـ

ة ال ـــتراك ــ ــــ انت تقابثم، وهو األهم، ان االشـــ ا  ــرة في أورو ــــ ــــ ة لها معاصــ ـــتراك ــ ــــ اشـــ
معاصرة أخر في المشرق العري . ثم أخيرًا، وهذه هي النتيجة الكبر إن األمة 
ــاهمت  ــ ه.. بل ســـ انت عالة عل ــتراكي وال  ــ ر االشـــ ة عن الف ة لم تكن غر العر
ــــال العالمي من أجل تحقي العدالة  ــ ـــاني، والنضـــ ــ ــ ر اإلنســ ـــيب وافر في الف ــ بنصــــ

ارها الهدف األول اعت ة  ة. االجتماع   واألخير لالشتراك

رن، ولكنها انتقلت  ر والمف ة قاصـــرة على الف ة العر ــتراك ولم تب االشـ
ة تدق  ة عر ــتراك ــ ــ ــف هذا القرن اشــ ــ ــ ــهد منتصــ ــــ إلى ميدان الثورة والثائرن،وقد شــ

ة.   أعالمها في عدد من األقطار العر

ــر، هي الثورة الرائــدة القــائــدة ،ففي  أوائــل ــــ ــــ ــانــت ثورة يوليو في مصــــ  و
س الراحل جمال عبد الناصـــر في إقامة المجتمع االشـــتراكي  الســـتينات شـــرع الرئ
م المراف العامة في  ــالح الزراعي، وقام بتأم ــــ ــع قوانين اإلصــ ــ ــر، فوضــــ ــ في مصــــ
ة عمقت جذورها في  ة ثورة اشتراك انت بدا ة، ف الدولة، وعرب المصالح  األجنب

                                                           

ائع األستبداد ،الكواكبي    .90،  صط  ، وصفحات أخر
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عد ذلك إلى سورا فالعراق فالجزائ عد مصر وانتقلت  ا  ر، فتونس، وأخيرا إلى ليب
  ثورة الفاتح.

ـــتراكي،   ــــ مة في التطبي االشــ ـــــ ــ ولقد وقعت، من غير رب، أخطاء جســ
ـــــائل  قدر ما ينتقص من قدر "وســـ ة،  ــتراك ــ ــ ولكن ذلك ال ينتقص من أهداف االشــ

ة أو تلكن" الذين تصدوا لممارسة االشتراكياالشتراكي   .ة في هذه الدولة العر

ًا  ع ان طب ة وما تزال، في دور التجرة و ة العر ـــتراك ــــ ــ ــ أن تدخل االشـــ
ة،  ــغو الدول ــ ــ ذلك أن تح بها الضــ ا  ع ان طب ةوالخطأ، و ــمال ــــ ة  الرأســ الغر

ة ترد أن "تقطرها" وراءها  ة الروسـ ترد أن تردها إلى االقتصـاد الحر، واالشـتراك
بها في  ـــير في ر ــ ــــ ل ما تحمل هذه "لتســ ة  ــ ــ ــــ ــ سـ ــــفة العقيدفلك المار ــ ــ ــ ة" من فلسـ

اة والتارخ والعالقات  ة في تفسير الح اسة واقتصاد واجتماع، وٕالى نظرة ماد وس
ــدور الناس من خواطر، وما  ــ ش في صــــ ل ما يج ة والدين، و ة والقوم االجتماع

ار.   يجول في عقولهم من أف

ــة  ــــــتراك ــ ــ ــامهــا يجــب أن تكون لهــا اشــــ ــة التي نتطلع إلى ق والوحــدة العر
ة ذات فلســـ فة خاصـــة بها، مســـتفيدين من خبراتنا الخاصـــة وخبرات الشـــعوب عر

ســـي ة عند المار ســـ ة،  فالمار ســـ المار الضـــرورة  ، دون أن نلتزم  ل ياألخر ن 
ثيرون من العرب  ع أن نقبل هذا الكل في جملته، و ــتط ــ ــ ــــ ال يتجزأ، ونحن ال نســــ

ــهم ــ ـــمون أنفســ ــ سـ ام" الذين  ة قراءة  ــ ــ ســ قرأوا المار ـــــيين" ، لم  سـ لة، وال قرأوا مار
رهم في إبــــداع  ــــة.. ولو فعلوا ألجهــــدوا ف ــــة العر ــتراك ــ ــ ــ ــــ ــــة لالشــ ع الروح المنــــا

ة. ة العر   االشتراك
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ة   ة، وماد ع حثها ونظرتها لظواهر الطب ة في  ة جدل ســ فالفلســفة المار
اة  ــفة على ح قها هذه الفلسـ ة بتطب ة  تارخ في تفســـيرها لهذه الظواهر، وهي ماد

ما ال تخلو من أخطاء المجتمع، فال ة،  ـــائ ــ ــ ــــفة من نظرات صــــ ــــ  تخلو هذه الفلســـ
ة قادرة على ار . فاحشة، واألمة العر   االخت

ـان  س في الب ــة ترفض المبــدأ الـذ أودعـه مـار ومثال، فـإن األمـة العر
قة ا ـــهير من "أن الط ــ ــ ــيوعي الشــ ــــ " العري هو لعاملة ال وطن لها "فإن الوطنالشـــ

ذلك فإننا نرفض ما قر وطن العمال العرب وال وط ـــــواه.. و ــــ ــ ــ ره المؤتمر ن لهم سـ
ـــيوعي لعام  ــــ ــــ ـــوفيتي وهو الوطن األم  من 1948الشـ ـــ ــ ــ أن "الدفاع عن االتحاد الســ

ـل مواطن  مؤمن  ـة والبروليتـارـا في العـالم هو واجـب مقـدس على  ـــتراك ــ ــــ ــــ لالشـ
مي س على المق ان ول ة في أ م س   في االتحاد السوفيتي وحدهم". نالمار

ــدفـــافـــ ـــــوفيتي هو واجــب مقـــدس على المواطن ن ال ــ ــ ــــ اع عن االتحـــاد السـ
س على المواط ــــي، ول ـــدد، اللهم إال   نالروســ ــ العري أ واجب عام في هذا الصـ

ان  ـــواب .. وأما إذا  ــوفيتي على صـ ان االتحاد الســ ــي.. هذا إذا  اســ ــ التأييد الســ
ان المخطئ !! ائنا ما  ون إلى جانب الخطأ،  ن أن ن م   على خطأ فال 

خيرًا فإننا نرفض ما أعلنه لينين من "أن الدين هو أفيون الشعوب فإن وأ 
ة أمة،هو الغذا ، أل وحي للشــعوب .. وان من واجب اإلنســان أن ر ال ءالدين الح

ه من  حم ة، وان   ـــــب وثن ــــاطير وخرافات ورواســـــ ــ ه من أســــ ــــقله مما عل  ــ ــ صــ
ة من جملتها، في نظراتها إلى ا س ة، والمار   لدين.الدعوات اإللحاد
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ة أن تثبت صــوابها، بهذا الزمن الذ مر   ســ ولم تســتطع  الفلســفة المار
ـــواء في االتحا ــــ ــ ة، ســـ ـــتراك ــــ ــ التطبي العملي لالشـــ ـــوفيتي أو في  دعليها،وال  ــــ ــــ السـ

ثيرة.. ة على ذلك  ة .. والشواهد الواقع   جمهورة الصين الشعب

ل مؤتمرات، انعقدت إناوًال:  ة قد قامت على ش ة الدول من حين  األمم
ــة وحلــت محلهــا الــدول  ــة قــد توقفــت عن األمم ـــيوع ـــ ــ ــــ ــادة الشــ إلى حين،ولكن الق

ة.. المتعددة..   الشيوع

ة، دولة  ة، لم تستطع أن تجعل من الدول الشيوع س ًا: الفلسفة المار ثان
ه دولة، وال  ست ف سود العالم أجمع، ل واحدة، وهي التي تحلم في نظام شيوعي 

ات وال لغات. وح ة قوم س ة الكثيرة لم تستطع المار ة العالم تى األحزاب الشيوع
ة  ـــيوع ــ ــ ًا واحدًا .. وهذا هو حال األحزاب الشـ ًا عالم ـــيوع ــ ــ أن تجعل منها حزًا شـ

  في الوطن العري .. متعددة، ومختلفة اآلراء والمواقف .

ات متعددة، ومتنافرة ومتحارة،  ســـ ة تطورت إلى مار ســـ ثالثا: ان المار
ـــود ــ ة، واالتهامات الخطيرة بين  فالحشـ ـــــ ة الروسـ ـــين ــ رة على  الحدود الصـ العســــــ

ة بين هذين العمالقين، أقل حدة  ين،وانقســام الدول واألحزاب الشـــيوع و و موســـ
ة في مجموعها والدول  ــــيوع ــ ــ ــــ ثير، مما هو بين الدول الشــ ةثير و ــمال ــ ــــ ــ ــ  الرأســ

ة.   الغر

ما ب ة ف عًا: ان الســــلوك العام للدول الشــــيوع ، را ينها، ومع الدول األخر
ما يتعل  ة ف ــ ــ ــــ ــ ــ ســ اد المار ثير  من الم ة، قد تخلى عن  ومنها الدول النام
ة قد  ــيوع ــ ر أن الدول الشــ ـــــنا نن ـــير، ولسـ ـــالم وتقرر المصـــ ا الحرة والســـ ـــا قضـــ
ان ذلك متفقا مع  ات التحررة في العالم،و اتخذت مواقف  شديدة في تأييد الحر
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ة، ــالحها الدول ــ ـــــ ــتعمارة" في ولك مصــــ ــ ــ ـــ ــ ذلك قد اتخذت مواقف "انتهازة واســ نها 
ة فلســطين في األم موقف االتحاد الســوفيتي من قضــ ا أخر ..  المتحدة  مقضــا

  .1947في عام 

ــتراكي في خ ة يختلف من بلد إلى امســـًا: إن التطبي االشـ الدول الشـــيوع
ـــه بلد، في الزراعة والصــــــناعة والقطاع العام والقطاع الخاص، وهو في  البلد نفســـ

، ومن انغالق  إلى انفتاح.   قد تغير من مرحلة إلى أخر

ما  ـــعوب مفقودة ف ــعيد الشـــ ـــيوعي على صــــ ــــًا: إن وحدة العالم الشـــ ـــادســ ســـ
ـــي نطاق،   ــــ ة إلى أخر ال يتم إال في أضـــ ــــيوع ــــ ــــفر من دولة شــ ــ ــ بينها، فإن الســ
ــان  ـ ـــاد من خالل المؤتمرات، وٕاذا  ـــعيـــد الق ــــ ــــ ــاءات ال تتم إال على الصـــ واللقـ

ة والدول  ةاالتصــال الجماعي بين الدول الشــيوع ن هذا  الرأســمال محظورا، فلم 
ما بينها..؟ ة ف   الحظر في الدول الشيوع

عًا: وهو عندنا أوًال وأوًال،  ــا ــــ ــ ــ ة ال تعترف بوجود األمة اســــ ــ ــ ــــ ــ ــ ســ ن المار
ة، و  ـــتالين لألمة ال ينطب على األمة العر ــــ ــــ ة الواحدة، فإن تعرف ســ خر آالعر

ن" .. ثم االتحاد ما تكر  ــــوفيت أننا "أمة على طر التكو ــفة الســـ ــ ه علينا فالســـ م 
ــتعمار الغري في محارته للوحدة  ر االســــ ــ ــ ـــه في معســ ــــع نفســـ ـــوفيتي قد وضــ الســـ

ـــرة في عام  ــ ـــ ــ ــورة المصـ ــ ــ ــ ـــور 1958الســـ ــ ــ ــ ان الســ ـــيوع ــــ ما فعل الحزان الشــــ  ،
  .)1(والعراقي..

                                                           
س عبد الناار  (1) ـــر لعام جع  في ذلك مجموع خطب الرئ ــــ ـــ ــ ت 1958صــ راء العلماء آ"  ابو

  .العري اب" دار الكتوالقادة السوفيت
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ـــرد فوارق ومفارقات أخر  ـــل في ســـ ــ ــــترسـ ، وهي وغيرها وال داعي ألن نســ
اتنا  ات ح عة من تراثنا، المالئمة لمتطل ــتراكيتنا النا ــ تفرض علينا أن تكون لنا اشـ
ـــة  ـــة في هـــذه المرحلـــة التي نطمع خاللهـــا أن نبني ألمتنـــا مجتمع الرفـــاه القوم

ة والعدل.   والكفا

ة العر  ــتراك ــ ــ ــ ــــ ــس االشــ ـــــ ــــ ــ ــــع أسـ ــــ ــ ـــ ة هي التي تضـ ، ةودول الوحدة العر
ة، ة العلم ســتهدفة توزع الثروة العامة توزعًا عادًال، وأن تضــع أدوات م االشــتراك

ة  ـــعب، وأن يتم تحديد الملك ــ ــ ـــ ــ طرة الشــ ـــــ ــ ـــ ــ اإلنتاج ومراف البالد العامة تحت ســ
ــــجع الحوافز  ــ ــ ــــ ـــــم إطار القطاع العام والقطاع الخاص، وأن تشـ ــــ ــ ة، وأن يرســ الفرد

ل المجتمع العري الجملة تحو ــتغالل، و ان وال اســ ة من غير طغ ــخصــــ إلى  الشــ
ـــالح الجماعة، وال  ـــتهدف صـــ ســـ ة، وٕالى المســــــاواة والعدالة، مجتمع  الكفاءة والكفا
ـــــ  ــ ــ رما، نشـــــ ـــانًا حرا  ــ ــ ــــ ون إنســـ ه مجرد أداة لإلنتاج، ولكن  ون المواطن ف
ـــــه  ــإن المجتمع هو المجموع النهـــــائي للمواطنين،تتجمع ف ـــدرات، فـــ الحوافز والقــ

  حصيلة قوتهم أو ضعفهم.

ـــة وال وقوة المجتمع، ــ ــاد قوتـــــه المـــ ـــه األولى، ال تكون  مواطن هو خليتــ
ة  ـــتراك ــ ــــت االشـــــ ــ ة، ومن هنا حرصــــ مه األخالق ة وق قواه الروح ــب، ولكن  ــ ــــ فحســ
دًا  ـــــر، مؤ س  عبد الناصــ ــعه الرئ ما بدا من الميثاق الوطني الذ وضـــــ ة  العر

ة الخالدة" في المجتمع االشتراكي العري. م الروح   )1(على إبراز دور " الق

ة من أجل بنائها على ودو  ـــل األمة العر ــــ ــــ ــ ة التي تناضــ لة الوحدة العر
ات"  ــــم "الجدل ع في خضــ ــ ــ ـــها أن تضــ ــ ـــمح لنفسـ ـــيدة ال تســـ ــ ة رشـ ـــتراك ــ ـــــس  اشـ أسـ

                                                           
  .عاالس ابال  ،الميثاق الوطني )1(



  

-491-  

اة، فإن  ا  الح ـــا ــ ــــ ـــائر قضــ ــ ــ ة عن الكون، والوجود والعقل، والروح وســــ ـــــ ــ ـــ سـ المار
قدر الهمزة من األ صـــــل حتى إلى معرفة ذاته،إ ال  ـــر لم  ـــان  المعاصــ لف اإلنســ

عيدًا. ًال و اة، والطر ال يزال طو ة الح   من أبجد

ــنا  ــ ـــفت له عوالم من الكواكب..وأرضـ ا تكشــ و ـــان  لما اكتشـــــف اإلنســ و
  هي النقطة الصغيرة المظلمة في هذا العالم العجيب.

إن وحدتنا واشـــتراكيتنا وحرتنا وفلســـفتنا، ســـتقوم على المادة والروح معًا،  
لهــا، ــاة مــادة   ــت الح ـــ ــ ــ ــ ســـــ لهــا.. ولكنهــا مزج عــادل من االثنين،  فل وال روحــًا 

  متالزمين متكافئين.

الذات...   والدليل القاطع الحاسم يجده المرء في نفسه وفي حواسه 

صار؟   العين مادة، فما هو اإل

  األذن مادة، فما هو السمع؟

  اللسان مادة، فما هو الذوق؟

  األعصاب مادة، فما هو اإلحساس؟

ــب، ما هو  وأخيرًا: المخ مادة ر، ما هو الغضــــ فما هو العقل، ما هو الف
  .لخإالضحك، ما هو الجبن؟ ما هو .. ما هو.. 

ة إ و  ا على هذا، فإن دولة الوحدة العر ا علم لى أن يجد الجدليون جوا
ة،  ــــاد ة والحقائ االقتصـ م الروح ــتقوم على قاعدتين متوازتين متكافئتين.. الق ســـ

ــعت األولى اوًال والث ـــ ة ثانوقد وضـــ ــيلة، اان ـــ ة هي الوســـ ــــاد ، ألن الحقائ االقتصــــ
ة. م الروح شرة هي الهدف، والسعادة أوًال وأخيرًا هي ذروة الق   والسعادة ال
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ــائر المراف العامة،ولكن  ــ ــــ ــانع والمزارع وسـ ــ ــ م المصـــ ة تأم وٕانه من األهم
اة إال من  ـــيرًا للح ة، فال نجد تفسـ م الروح ة القصــــو أن ال تؤمم الق خالل األهم

ام دولة القرامطة في القرن  ـــهد التارخ العري ق ــــ ــــ ــ ة للكون، فلقد شـ النظرة الماد
لغ  مامة واإلحســاء، و حرن وال ادتها على عمان وال ســطت ســ التاســع للميالد، و
انت تلك الدولة  غداد.. و ة في  اســ من شــأنها أنها أقضــت مضــاجع الخالفة الع

ـــماهم  ــ المعنى الحديث وقد أســ ة"  ــــيوع ــفة "شـــ ــ أنهم بالشـــ ــــرقين  ـــتشـــ عدد من المســــ
م  ة األموال والنساء، ولكن قادة هذه  الدولة قد فقدوا الق شيوع اإلسالم، فقد نادوا 
، وقتلوا النـــاس  ـــة، فـــأحرقوا المـــدن والقر ـــــال عن الـــدين ــــ ــ ــ ـــة، فضـ ـــة والخلق الروح
تهم  مجـــد حر ـــة، ولم يجـــدوا من  ـــاأللوف، وقطعوا الطر واقترفوا فظـــائع رهي

ثن عض مستشرقي السوفيو   )1(ت.يي على عقائدهم إال 

ة  امها ال نردها دولة قرامط ة التي نتطلع إلى ق ة االتحاد والدولة العر
ة  م اإلنسان لها، وتكون الق ة، تكون "المادة" ه جديدة، ولكننا نردها دولة اشتراك

ا هي "الروح".   والمثل العل

ــعيدة للوطن  وفي هذا المزج من المادة والروح تكون  ــ ــ اة الرغيدة الســـــ الح
  والمواطن.

  

  

  

                                                           
ة في اإلسالمدلي جوز ، بن (1) ر ات الف خ الحر   .من تار
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  اـبين أيدين ..ة عظمىـدول                 

  
س  مينها، ول ة ب أجل.. إن دولة عظمى بين أيدينا،  تملكها األمة العر
قفون في طرقهــا، وتعمــل على  ــة رجــل واحــد لتزح الــذين  عليهــا إال أن تهــب ه

ة وعزمة صادقة.إقامته   ا، وتشيد صرحها بإرادة ماض
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قظان، وال  ــت حلم  ــ ــ ســـ ة العظمى التي أتحدث عنها، ل وهذه الدولة العر
ـــانـــات  ـــل إم قـــة تتوافر لهـــا  ـــغـــاث نـــائم وال هواجس مجـــذوب، ولكنهـــا حق ــــ ــ ــ أضـــ

، بنفس  القدر الذ تتوافرال ش  تحقي ة دولة عظمى في هذا العالم الذ نع ال
ه.   ف

الوحدة والمواطن ا ه هائم  ـــاح ــــ ــ قرأ هذا الكتاب يدرك أن صــ لعري، وهو 
س قائما على الحب  ة ل الوحدة العر ه جوارحه، ولكن تعلقي  ة ملكت عل العر
ة ..  ل  المعاني اإلنسان األمة والوطن  و وحده .. ولوال  الحب النتهت الصلة 

سنده العلم في معزل عن نوازع الحب.   وٕانما هو تعل 

ل مقومات والدول ـــوئها، و ـــــ اب نشـ ـــــ ــ ل أســ ة العظمى التي نملك  ة العر
ون للعاطفة أ دخل في  ة بذاتها، من غير أن  قة علم ذلك حق وجودها، هي 
ل  النظر إليها، فالدولة العظمى، أ دولة، هي مجموعة من "العوامل والوقائع" 

لها لتكون الدولة العظ مفردها، وتتجمع    مى..واحدة منها هي "عظمى" 

ــارة الوطن العري  ولو أننــا دعونــا طــائفــة من العلمــاء، غير العرب، لز
ة  ـــمة، أن األمة العر ــ ــ عة التنهوا إلى نتيجة قاطعة حاســـ ـــة على الطب ــ ـــ زارة دراســ
ـــاءلون في عجـــب  ــ ــ ــــ ـــة العظمى، بـــل إنهم يتســــــ ـــل مقومـــات الـــدولـــة العر تملـــك 

م الحدود القائمة بين واســتغراب، ماذا تنتظرون؟ ولماذا ال تحملون الســالح لتحط
م..  ومن ثم تعملون على بناء  اعد بين م االنفصــالي الذ ي م، وٕازالة الح أقطار

م.؟ م وفي متناول أيد صار ة العظمى، وهي أمام أ   الدولة العر

ـات المتحــدة  ــــر، اثنتــان همــا: الوال ــ ــــ ــ والـدول العظمى، في الوقـت الحــاضــ
أتي ان، و ا ي إذا قدر لهذا  واالتحاد السوفيتي تليهما ال عد هؤالء االتحاد األورو
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ا  شــمل أورو ة  ح دولة فدرال صــ االتحاد أن يتجاوز المصــاعب التي تنتظره .. و
ة.   الغر

ــتقبل.. وٕاذا ما  ــــ ــــــك، دولة عظمى على طر المسـ ـــــين من غير شـ والصــ
ظلت الراح تهب رخاء في شراعها فستكون الدولة العظمى األولى في هذا العالم 

ا ـــها من الدول  وان  ـــ ــــين تعتبر نفســ ــــع واعتذار أن الصــــ ــ ن قادتها يتحدثون بتواضــ
ة!!   النام

ــا أن حــالــة   ــارخ هــذه الــدول العظمى لوجــدن ــا النظر في ت نحن لو أمعن
ن اللحاق  م قول قائل أنه ال  مة في تلك الدول، حتى  ـــت قد ســـ "العظمى" هذه ل

ة.. إنها وليدة  ة أزل ـــت هذه الحالة تارخ ــ ـــ ســــ ـــرن وقبله ما بها..  فل ــــ القرن العشـــــ
ـــأنها  في ذلك  ــــ ـــــ انت دوال متخلفة ، شـــ انت هذه الدول العظمى،عظمى .. بل 

ة. ًا وٕاشفاقًا الدول النام   شأن الدول المتخلفة المعاصرة، المسماة أد

قة،  ـــرب في أعماق التارخ لنتعرف على الحق ــ ــ ــنا في حاجة أن نضــ ــــ ولســـ
ات المتحدة واالتحاد ــــــوا في  فإن المعمرن في الوال ــــ ان قد عاشـــ ا ـــوفيتي وال ـــــ ــــ السـ

ارات وال راديو وال تلفزون،  ابهم عهود التخلف في بالدهم، فال قطارات وال ســ شــ
ات، وال بنسلين وال أسبير ا   وال مصانع وال مختبرات. نوال صوارخ وال د

ـــاءلون في هزء  ــ ــ ـــ ــ ــ تســ ـــــل، و ــــ ــ ــ قرأون عنوان هــذا الفصـــ أقول هــذا  للــذين 
أولئك العمالقة...؟وسخرة: وأين نحن من الدو    ل العظمى .. وأنى لنا أن نلح 

ــخرة، فإن العل ــ ــخر من هذه الســــ ــ ــ لم وحده هو م والعونحن ال نرد أن نســ
ة ن ـــاف ــ ــ قة صـ ــــف عن الحق شــــ ــخرة و ــ قول العلم عن الذ يبدد الســــ ة.. فماذا  ق

اب هذه ال"عظمة   ومقوماتها. عظمة" هذه الدول العظمى.. ما هي أس
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ال منهما تملك قول العلم إن الو  ـــوفيتي إن  ــ ـــــ ات المتحدة واالتحاد الســ ال
ان،  ــ ة وافرة الســـ ع الثروات الطب ة  م واألجواء، غن ــعة، متنوعة األقال أرضـــــًا واســـ

بيرا من العلماء    المهندسين والخبراء.و وٕان عندهما عددا 
ان ..  ـــــ ــ ــ عثرة، ووفرة من الســــ ان، إنها تملك جزرًا م ا قول العلم عن ال و

ة الوحيدة هي إرادة وثروتها ا ع ل ذلك إلى  اهلها في التعلملطب اس، وتحو واالقت
  إنتاج وصناعة وٕابداع.

ــة تملــك مــا تملكــه هــذه الــدول العظمى من  قول العلم إن األمــة العر و
ل  ــتر  ــــ ــــ ان، مثال وهي التي تشــ ا ال مقومات، بل إنها تملك ما ال تملكه دول  

أســـــره،وتعيد إلى  ـــتهالك الخامات من العالم  ـــنوعة جاهزة لالســ العالم خاماته مصــ
  واإلنتاج.

ــؤال المطروح  ــ ص .. والســــ ـــــ ــ م إلى  التخصـ وال بد لنا أن ننتقل من التعم
ــها ..  ــ ــــ ــــ س الدول العظمى نفســ ماذا نملك من مقومات الدول العظمى وفي مقاي
ـــــارة، واحدة واحدة  ــ ــ ة والحضــــ ة والماد ع ولنتناول مقوماتنا وثرواتنا وقدراتنا، الطب

..  ، عي الفــذ  فــإنــه الثروة الكبر ــالوطن العري، من حيــث موقعــه الطب ولنبــدأ 
ة دولة من دول العالم، حتى وال االتحاد وهي ثروة فردة وحيدة.. ال تجار  ه أ نا ف

قة  اال ولكنه الحق ات المتحدة .. ولست أقول هذا زهوًا أو اخت السوفيتي، أو  الوال
ة نراها في معالم الوطن  ــع أمامنا العلم ــ ـــرقه إلى مغره .. ولنضــــ ــــ العري من مشـ

عي لكل  عي للوطن العري مع الموقع الطب األطلس العالمي، لنقارن الموقع الطب
ات المتحدة.   من االتحاد السوفيتي والوال

ـــــدر  ـــــ ان "الصـــــ حتل م من حيث الموقع العام نالح أن الوطن العري 
ة، على حين يؤلف االتحاد الســو  ا في الكرة األرضــ فيتي "الطرف  الشــرقي ألورو
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ا  ــمالي ألمر ات المتحدة تؤلف "الطرف" الشـــ ا، والوال ــ ـــمالي آلســـ و "الطرف" الشــ
ة.   الشمال

لمة "الصدر لمة و ست  عي للوطن  العري ل ة إلى الموقع الطب النس  "
" العــالم ال في  ــ ــ ــــ ــ ــ قع في "وســ ــة . فــالوطن العري  ق لمــة حق ــة، ولكنهــا  مجــاز

ــذلــك في "طرفــه" إنــه  ــا.. وهو  ــ ــ ــــ ــ ــ ــا وآســ ــا وٕافرق قع بين القــارات الثالث: أورو
ا،  ة، اســـترال ا الجنو ة، أمر ــمال ا الشـ : أمر الطر إلى القارات الثالث األخر
قاهرة إلى بيروت  عبر في مطاراتنا من ال فما من زائر، أو تاجر، أو عابر إال و

ـــــو في موانينا  ــــ اخرة إال وترســ ــــــ .. وما من  ــــ ـــــاء إلى إلى دمشـ ـــ ــ ضـ من الدار الب
ـــــرق، ومن  ــــ ل ذلك من الغرب إلى الشـــ ة.. و فا  إلى الالذق ندرة إلى ح ــ ــ ـــــ اإلســـ
ات المتحدة ال يتمتع  أ منهما بهذا  الشرق إلى الغرب. واالتحاد السوفيتي والوال
ـــدولتين العمالقتين،  بر للوطن العري على ال ـــد، وهـــذه ميزة  ـــذ الفر الموقع الف

عثرة في أطراف المح وعلى عمالق الصــناع ان، وهي  الجزر الم ا ة الكبيرة ال
.   الهاد

ة  ـــتراتيج ــ ــــ ـــتراتيجي للوطن العري، واالســـــ ــ ــــ ــ عـد ذلك الموقع االســـ أتي  و
م  ه األمم والشــــعوب وتق حت لغة هذا العصــــر، بل هي الميزان الذ توزن  أصــــ

ـــتراتيجي، بـــل مواقعنـــا ــ ــــ ــــ على  ـــه  األحـــداث الواقعـــة والمتوقعـــة .. وموقعنـــا االسـ
ـــح، هي فردة وفذة، لذلك ال تملك مثلها أ من الدولتين العظميين،االتحاد  األصــ
ة على المح  ة  والمورتان ات المتحدة .. فإن شواطئنا المغر السوفيتي أو الوال

ح ـــــواطئنا على ال ــــ ــ الغة .. وشـــ ة  ـــــ من  راألطلنطي ذات أهم ــ ـــ ــ ض المتوســ األب
ـــعي ـــي جبل طارق حتى بور ســـ ندرة بخلجانها ومرافيها تملك ، وٕالى اإلدمضـــ ســــــ

حر  ـــواطئنا على ال ــ ـــــواء .. ثم تأتي شـــــ ـــلم  والحرب على الســـــ ــ ــ ا رائعة في الســـ مزا
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حر العري ، إلى المح الهند  راألحم اب المندب إلى ال ه، ومضــي   بجانب
اة  اة وطننا بل في ح الغة في ح مة  ــــبر فيها له ق ــ ــ ل شــــ إلى الخليج العري.. و

ــــران التجارة العالم أجمع  ـــــ س التي تعتبر شـ ـــو ــ ــ ــ عة ذلك قناة السـ أتي في طل .. و
س. م إلى العالم الحديث، والع ة ومعبر العالم القد   الدول

س أهم ممر ح أضـــعافًا  وقناة الســـو ــ مائي في العالم ، ولكن أهميتها تصـ
ــدق الكلمة  ـــ ــ ة الواحدة، وحينئذ تصـ ــــاعفة حينما تكون جزءا من الدولة  العر مضــــ

التي قالها الخديو إســـماعيل "ال أحد أكثر تحمســـًا منى للقناة  لكن أرد الشـــهيرة 
انت  ـــر للقناة، وقد مرت أكثر من فترة  ــــر ال أن تكون مصـــ أن تكون القناة لمصــ

ست القناة لمصر.   فيها مصر للقناة، ول
س لنا أن ننســى  بوٕالى جان ة لوطننا العري ل م االســتراتيج مجموعة الق
احالثروة الهائلة، ا ــ ــ ـــــ ــــ ة والسـ تارخ ــــعد بها الوطن العري منذ أقدم   ةل ــــ ــ ــ التي ســ

ملكها غيرنا على اإلطالق. نحن  متفردون بها على  ـــــور، وتلك ثروة ال  ـــــ العصــــ
ا، وعلى العالم أجمع. ا وروس   أمر

ـــر،  ــ ــ ـــ ــر وما حولها من مصـ ـــــ فهذا معبد الكرنك وواد الملوك في األقصــــ
اكل والردهات  والقبور واألعمدة  والقناطر والسقوف روائع الهندسة والبناء من اله

ك عن الملوك المحنطين  ة. ناه عتبر من أعظم ما خلفته الحضـــارة اإلنســـان مما 
ل أرجاء الوطن العري تالذين أقاموا إمبراطورا   .امتدت إلى 

فاح  ة في  عتبر مفخرة للحضــارة العمران من) الذ   وهذا ســد مأرب (ال
الذ شـــيده  -صـــنعاء –بناء، ومعه قصـــر غمدان اإلنســـان على طر التقدم وال

ما  ل طاب في ارتفاعه عشــرة أذرع حتى غدا  قًا  من من عشــرن طا عاهل  ال
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ان أول ناطحة قال الشاعر: "ومن السحا عمامة" ف سحاب في العالم ب معصب 
من "ببالد القصور". حت تعرف ال غيره من القصور أص ه و   .. و

ـــر  -وهذه مدينة البتراء  ــ ــــ ــ ، لم تبن   -ق األردنشــ ا ــــمة عرب األن ــــ عاصـــــ
بناء، ولكنها قدت  من الصــخر الصــلد، ونحت ديرها في جوف الجبل،  وال تزال 

ة في العالم. اح   تعتبر إلى يومنا هذا من أروع المعالم األثرة الس
ــــيرة  ــــحراء، ترو ســـ ـــة في الصـــ ــ ضــ آثارها الفخمة الرا وهذه مدينة تدمر، 

ـــة ــا"  الملكـــة العر ـ ــل إلى "زنو قـــاهرة الرومـــان، ومحررة الوطن العري من النيـ
  الفرات..

ــارة  ة واآلشـــورة في العراق تتحدث عن إنجازات الحضـ ابل وهذه اآلثار ال
ــة جــديـدة تقول إن  ــة تـارخ ــ ــ ــ ــــ ــة األولى في واد الرافــدين.. وظهرت مـدرســـ العر

انت هذه ـــواء  ــارة واد النيل، وسـ ــارة واد الرافدين أقدم عهدا من حضــ أو  حضــ
ة في الحالتين..    تلك فإنها حضارة عر

ـــورا ولبنان   ــ ــــ ــ ــ ة في سـ ة العر ق ة الفين ك والمعالم التارخ عل وأخيرًا هذه 
ـــيل المعرفة  مة  ما حققوا من خطوات مجيدة في سـ ة القد ـــالالت العر ـــهد للسـ تشـ

ة.   اإلنسان
 ل هذا وغير هذا يجده المواطن العري في وطنه، وال يجد مثله في أ

  وطن آخر في العالم ، بنفس الوفرة والجمال واإلبداع.
ــ  ــ ــــانـــ ـــذا الثرا بوٕالى جـــ ـــا من النواحي  ءهــــ ــ ــ عي في موقع وطنن الطب

ـــتراتيج اح ةاالســ الثراء ةواألثرة والســـــ ان الوطن العري حافال منذ القدم  ، فقد 
الماد ففي ســـــيناء يتحدث مؤرخو اليونان والرومان والعرب عن مناجم  النحاس 

ة و  ذلك فقد أشتهر جنوب الجزرة  العر ه جزرة سيناء، و الذهب والفيروز في ش
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ان والقرفة والالذن، حتى  ــمغ والل ــ ا  أنأنواع فاخرة من الطيوب والصـــ هيرودس أ
مة  ان لهذه المواد ق العطر والطيوب" و لها تفوح  التارخ قال إن "بالد العرب 

م ــور القد ــــ ــــ بر في العصـــ ما ةتجارة  مناجم من ،  ة  ة غن انت الجزرة العر
ح الوطن  االذهب بلغت نقاوته حد لم تعد معه حاجة إلى تصــفيته وصــهره. وأصــ

ـــرق والغرب م زه التجار العالمي بين الشـــ ـــدر ثراء العري بخيراته الوافرة ومر ــ صـ
حيـث تكـاثرت في  ـــار  ــ ــ ــ ــــ ســ ـاكل و ـة" مـدن عـامرة تزنهـا اله جنوب الجزرة العر

ــنوعة من الذهب الجميلة وال ــ ــتحدثات األدوات المصـــ ــ مة.. وفيها مســـ ـــــور الفخ قصــ
ك  ـــرب .. ناه ـــ ــ ــ ة الشــ ـــرة ومثلثات القوائم واألحواض وأوع ــ ــــ ـــة، منها األســـ ــــ والفضـــــ
ـــعت  ــــ األلوان وترصـــــ ــطوحها   ــــ ــ ــ منازلهم الفخمة، وقد تزوقت أبوابها وجدرانها وســ

ر مؤرخو اليونان و  ما ذ   )1(الرومان.العاج والذهب والفضة والحجارة الكرمة".. 
ــر فإن ما  ــ ــــي، وأما في الحاضـــ ــ انت تلك ثروة الوطن العري في الماضـ
ـــاء..  ــ ــ ــــ ــــر واإلحصــ ــ ــ عرف حتى اآلن من الثروة في الوطن العري يتجاوز الحصـــــ
ـــحار  ــ اطن الصـ ــة في  ــ ـــف في جوف األرض، وخاصــ ــ تشـ والذ ما يزال غير م

قات ضخمة من المعادن والمواد ا ط ة ينبئ عن مستقبل زاخر،  ةالعر مائ    .لك
ان ثروات الوطن العري التي  ـــهاب في ب ــ ــل لإلســــ ــ ـــ ــــع هذا الفصــ ــــ وال يتسـ
ــتين في المــائــة من  ــ ــ ــــ ــد عن ســــ ــاطي البترول  العري يز ــل يوم، فــاحت تتنــامى 
ــين  ــ قدر بنحو خمســ عي .. و ــــافة إلى الغاز الطب اإلضــ اطي العالمي، هذا  االحت

ؤلف  عــب، و ــار م ــاطي العــالم 15مل ــاطي في المــائــة من االحت قــدر احت ي، و
ـــف حتى عام   ــ تشــ ة آالف مليون طن .. 1974الحديد الخام الم  )1(حوالى ثمان

                                                           
خ العرب ي،حتب يفيل (1) سات منقولة عن تار   .60ص ، مقت
ة (1) ر م ،جامعة الدول العر ةر تقر ةا ز التنم ة للدول العر   .لصناع
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ح مادة  ــ ــ ــــ ــ صــ اد أن  ة  ة العالم ـــــ ــ ــ ـــاســـ ــ ــــ ــ ــفات وهو إحد المواد األسـ ــــ ــــ أما الفوســ
ون غذاء لألرض، وهذه  ــمادًا  ح ســـ صـــــ ــفات، حين  ة، ذلك أن الفوســـ ـــتراتيج اســ

ـــان. وفي الوطن  يبدورها تعط ـــــفات ما يزد على الغذاء لإلنســـــ العري من الفوســـ
ـــافة إلى معادن أخر متوافرة في الوطن  ــ ــــ ــ ــ اإلضــ اطي العالمي.. هذا  ثلث االحت
ك عن  ،ناه ــخر س والكبرت والملح الصــ الت والرصــــاص والج العري مثل الكو

حر الميت، في فلسطين. ة المتوافرة في ال ماو   المواد الك
ـــافة إلى جوف األرض وما فيها من اإلضــــ نوز وخيرات، فإن األرض  و

ة،  ــعة من األراضــــي الزراع ، ففيها مســــاحات شــــاســ بر ة نفســــها هي ثروة  العر
ـــة في المغرب والجزائر والســـــودان  ات واألحراش وخاصــ ة من الغا ومناط مترام
ن أن  م ة هائلة،  ة، وثروات حيوان انات زراع ملك إم ـــه  ـــــ ــــ ـــودان نفســ ــــ ــ ــ .. والســـ

ح مزرعة الوط ــد نصــــــ ــ ــــر  العري تســ واسـ حاجاته من الغالل والثمار واللحوم و
  الوحوش وفرائد الطيور.

ــخمــة،  ــ ــ ــــ ملــك خمس مقومــات ضــــ ونخلص من ذلــك أن الوطن العري 
اطي البترول والغاز  ة، احت اح ــ ــ ــــ ــ ــ ة والســ ة، المعالم التارخ ـــــتراتيج ــــ ــ ــ المواقع االسـ

ما اطي المعادن والك ات الشـــاســـعة، احت ة والغا عي، واألراضـــي الزراع ات الطب ئ
ــغر تتجمع فيهــــا هـــذه المقومـــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة عظمى أو صـ المختلفــــة.. وال أعرف دول
را على أول طر االستثمار . وحين  لها ال تزال  مثل هذه الوفرة، و الضخمة 

ة. ال صل حساب الدخل القومي العري إلى أرقام خ اع س   يبلغ مرحلة االش
عي على رأس الثروات العر  ــاز الطب ـــأتي البترول والغـ ـــة.. فـــالبترول و

ة  اة الدول ـــب الح ملك عصــ ملكها  ة األولى،من  ــتراتيج اره المادة االســـ ن اعت م
ـــــوا ــ ــ ــــ ـــلم على السـ ـــــ ــــ ة والتقدم واالزدهاءفي الحرب وفي الســ في زمن  ر، فهي التنم
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ـة ال تكمن في ثمنـه.. وثمنه  ـة الفعل مـة البترول العر حـت ق ــ ــ ــــ ـــــ الحرب،وقـد أصـ
ـــارات من الـــدوالرات.. ولكن في ـــــي  مل ــــ ــــ ـــاسـ ـــــ ــ ــ ــــ متـــه الفـــاعلـــة في التعـــامـــل السـ ق

ر مع الدول األخر في العالم .   واالقتصاد والعس
ان أثرة  ــان، فقد  ــ ـــــ عد حرب رمضــ مة البترول العري،  ـــدت ق ــــ وقد تجســــ
ــ هو  ــ ــرق األوســ ــ ان الشــ ـــها، فقد  ــ ـــاد العالمي أكثر من الحرب نفسـ ــ على االقتصـ

له  ــرائيل، ولكن العالم  ـــ ــ ين إســ ان ميدان حرب البترول .. ميدان الحرب بيننا و
ة، قد أحسنت استخدام هذا السالح في حرنا عام  لما  1948ولو أن الدول العر

ذلك لو أنها أحسنت ةقامت إسرائيل أصًال، ولكانت فلسطين اليوم دولة عر ، و
ـــرائيل.. ولكن أنى  ة إلســـ ة النها ــهد العالم بدا ــــان لشــــ عد حرب رمضــ ــتخدامه  ــ اســ

ـــة رادة وااون للعرب  ـــة العر ــدول ـــام الـ ــل ق حـــدة في البترول وغير البترول، قبـ
  الواحدة..

ــأنوأكثر ما يبرز التخلف العري  ة، أننا نقدم شــــ للدولة   هثروته البترول
ال مختلفة ونشتره  ام مصنعا على أش ضعة أ عد  عود إلينا  ة خاما، ل الصناع

ان عندنا زتا  ـــيناه حين  ــ ــــــرة أمثال الثمن الذ  تقاضــ ك عن عشـ ما.. ناه ــــــ غشـ
ا مائ األمس  تالبترو ــــة، وقد خرجت  أثمان فاحشــ ة التي تغمر أســــــواقنا  األجنب

ـــام قال ــادة الخـ ــك المــ ــان األولى  ونحن نملــ ــ ع البترول العري، و ــا ــب من منــ ــ ر
ــــواق  ــ ــدره إلى األسـ ــ ـــنعه في بالدنا، ثم نصـــ ه ونصــــ ــــــف رره ونصـ ة أن ن ــ ــ ـــاســـ األســــ

ررًا، وســــلعا متعددة ة، زتا م عون الخارج ح الســــ ــ ة متنوعة، وتصــ ماو ، ومواد 
ار دوالر في الغد، تدخل إلى  عمائة مل ـــــ ــ ــ ـــاها اليوم، ســــ ــــ ــ ــ ار دوالر التي نتقاضــ مل
تعلمون  ــحون و ــــ صـــ عون و ــــــ شـــ بيوت مئة مليون من الفالحين والعمال العرب، ف

سعدون.   و
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ة، وفي الوطن  ـــناع ة وصــــ ـــاد ة واقتصــــ عي، ثروة هائلة، مال والغاز الطب
ـــاعد في األجواء العري مخ ــ ــ ــــ ه المتصــــ م منه، يجد المواطن العري له زون عظ

بر  عي طاقة  ــــاء، على حين أن الغاز الطب ع مهدورا في الفضـ ــ ــ ضـ ة ، ف العر
للتدفئة والصناعة ولكن التخلف العري "ينفث" هذه الطاقة الهائلة في الهواء، فال 

ش ماليين العرب يئنو  ع ة، و ـــالح العر ــ ــ ـــتفيد منها المصـــ ــــ ــتاء تســـ ــــ ــ ن من برد الشــ
ــه ــ ــــ ــــرن،على رأســـ ــــ ــ ـــعة آالف من الموسـ ــ ــ ــ ضــ ــيف، ما خال  ــ ـــــ الملوك  موحرارة الصــ

  والرؤساء!!
عي   ة الغاز الطب يف تســتغل الدول الصــناع ا ينبئ  وٕان أمامنا مثال ح

ــــــخم لنقل الغاز من الجزائر، وفيها أعظم  ــروع ضــ ــــ مشــ ــــا تقوم  ـــ العري، فإن فرنسـ
ض ا حر األب ـــتخــدامــه في الطــاقــة مخزون في العــالم ، عبر ال ــــ ــــ ــ الســـ ــ ــــ ــ ــ لمتوســ

ة، ـــناع ا  الصـــ ة من األنابيب في أورو ـــاء شــــــ ــات ومخططات إلنشـــ ــ وهناك دراســ
ا ، ورحم هللا  يت في أورو ـــنع و ــ ــ ــ ـــ ل مصــ عي إلى  لها، لجر الغاز الطب ة  الغر

  قول الشاعر: القدامى والمعاصرن فهم سواء في العرب 
س قتلها الظمأ والع   في البيداء 

  والماء فوق ظهورها محمول                        
ة  ـــأنهما أن يجعال من األمة العر ــ ــ ــ ــــ عي، من شــ والبترول  والغاز  الطب

ـــــناعة والتجارة،وأخيرا ال آخرًا في ىدولة عظم ــــ ــــ ، دولة عمالقة في الزراعة والصـ
ــناعة أســــلحة حديثة متطورة، تحرر الوطن العري من إســــرائي ، وتخرج األمة لصــ

م هذ ة من تح ر العالمي أو ذاك، بل ومنهما معًا.. العر   ا المعس
عد جيل  ان  ح ماثلة للع قة أكيدة تص اًال، ولكنه حق س هذا الكالم خ ول

البترو  ـــــخمة، مدعمة  ـــــ عي،  لواحد ال جيلين.. ذلك أن مقوماتنا الضــ والغاز الطب
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ــنطن  ــــ ــــ ـــتو واشــــ ــ ـــ ــ ــ ة أن تجعل القاهرة على مســ فيلة في ظل دولة الوحدة العر
و . قذفان على العالوموســ ا في  ما  ا وروســ  م. ولكن من غير أن تشــارك أمر

الت.   من شرور وو
ـــاردة، وٕاذا دخلـــت في جـــداول مطولـــة تكون  عتهـــا جـــافـــة و طب واألرقـــام 
ــــصــــــون،ولكن حين تقدم  ــبر عليها إال العلماء المتخصــ ـــ صـ مدعاة إلى الملل، وال 

ــح من  ــ ــ ح أفصـ ــ ــ ـــة تصـــ ــ ســ ــعر، وأبلغ من موجزة في إطار من المقارنة والمقا ـــ الشــ
ر . فلتسل األرقام على ثرواتنا ومواردنا.   النثر، وأروع من النحت والتصو

ــتين في  ــ ــ قرب من ســـ ــــي لما  ــ ــ سـ الزراعة، وهي ما تزال العمل الرئ ولنبدأ 
ـــورة مذهلة  ــــ ـــــ ــعنا أمام صـ ــ ــ ــ ــ ة، واألرقام في هذا الميدان تضـــ المائة من األمة العر

يلو متر  440في الوطن العري   ومفجعة معًا...وتبلغ المســــاحة المنزرعة ألف 
مرع، تعتمد ثالثة أراعها على المطر، وهي لذلك تعطي محصــوًال واحدًا .. أما 

يلو  88األراضــي التي تعتمد على الر فتبلغ مســاحتها                    ألف 
اه  متر مرع، وهذه معظمها في مصر والسودان والعراق وسورا، وتعتمد على م

ــل  ن أن النيـــ م ــذا القطـــــاع الزراعي من الوطن العري،  ودجلـــــة والفرات.. وهـــ
ة الحديثة   ــــتخدام اآلالت الزراع ــ ــــ اســـ ــة   أمثال  ــــ ــ ــ ــــاعف إنتاجه  إلى خمســـ ــ ــ ــــ يتضـ
ة ، بدال من الحراثة  ــــرة والمحارث اآلل ــــ ــ ة، والمبيدات الحشـــ ماو ـــمدة الك ــــ ــ ــ واألســ

س والحمير .. فقد آن األوان لهذه الحيوانا ــابرة أن تنعم الجمال والجوام ــ ـــ ــ ت الصــ
اة الوادعة!!   بنصيبها  من الح

ـــاحة أكبر غير  بوٕالى جان القطاع المنزرع، نجد في الوطن العري  مســ
ـــــ  ن إخضاعها للزراعة، وتقدر مساحتها بــ م يلو متر مرع  693منزرعة و ألف 

ن جعلها  م .. معظمها في السودان  والعراق والمغرب، وهذه المساحة الشاسعة 
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م في األنهار  جنات خض راء من الحبوب والثمار، بإنشاء السدود والخزانات للتح
االنتفاع  من، أو  اه في تونس  وال ـــــائل حف الم ــ ــ ــ ــورا والعراق، أو بوســــ ــــ ــــ في ســــ

ة ومصر. ا والسعود ة في ليب اه الجوف   مصادر الم
ة على وجه  عض األقطار العر ة ل النســــــ ــــة  عض األرقام، خاصــ ولكن 

ة العظمى، التي  يالتحديد، تعط ة عن الدولة العر ــــورة جل ــ ــ ــ المواطن العري صــــ
ارها الهائل على طاقاتنا الوفيرة... فإن في  ـــلطنا إرادة الوحدة وت ــ ــــ ــ ــ تنتظرنا، إذا سـ

ــــالحة للزراعة  ــاحة األراضـــــي الصـ ـــورا مثًال،  تبلغ مســـ مليون فدان، ولكن  18ســ
ع المســـاحة، وتبلغ األراضـــ ي الصـــالحة للزراعة المســـتغل منها فعًال ال يتجاوز ســـ

تار، ولكن المســـاحة المنزرعة فعال ال تتجاوز  من أرعة ونصـــف مليون ه في ال
ة تقدر ال ـــعب ــ ــ من الشـــ تار، وفي جمهورة ال ـــــمليوني ه ــ احة القابلة للزراعة ما مســـ

ــاحة المنزرعة فعًال ال تتجاوز  ـــــ الف فدان  150قرب من مليون فدان ولكن المســ
قرب  41الصالحة للزراعة ..  وفي المغرب تبلغ األرض  تار ومنها ما  مليون ه

ــــدود والخزانات  24من  ــــ ــــ ــاء الســ ــــ ــ ــ ــاعها للزراعة بإنشــــ ــــ ـــــ ن إخضـــ م تار  مليون ه
ة ال  ــــر العر ونة في جمهورة مصـــ ـــــ ة األرض المزروعة والمســ ــ ــ والقنوات، ونســـ

لها.   تكاد تتجاوز ثالثة في المائة من مجموع أراضي مصر 
اناته ا  ـــــودان .. وٕام ة في حاجة ولكن الســـ ــــناع ة والصــــ ة والحيوان لزراع

ه  تاب قائم بذاته، ف ــافة إلى  120إلى  ــ ــ ــــ اإلضـــ ــالحة للزراعة،  ــ ـــــ مليون فدان صــــ
ـــاحة المنزرعة ال تكا عة  دثمانين مليون فدان صــــالحة للمراعي، والمسـ ــ تتجاوز ســ

  )1(ماليين فدان!!

                                                           
حيى (1) تور جالل  ة في العالم العرياالتخلف و  ،الد   . الشتراك
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، في ظل خطة متكاملة بر ة  ة، ثورة زراع  ل ما تحتاجه األمة العر
ـــي  ــ ــ ة الواحدة، فإن التنســـ ام الدولة العر ق ـــره، ال تتم إال  ــــ أســـ في الوطن العري 
قراراتها المتعددة ومؤسساتها المتنوعة  لم تفلح  ة  والتعاون في ظل الجامعة العر

ًا واحدًا!!   في أن تضع مشروعًا عر
ــتحيلين، األول :  ــ ــ ــ ـــ ـــــيئين غير مســ ــ ــ ة في حاجة إلى شــــ وهذه الثورة الزراع

ن  اآلالت م ة الحديثة  ة، واآلالت الزراع ماو ـــمدة الك ــ ــــ ــــ ة الحديثة واألسـ الزراع
ع صــنعها في الوطن العري، فإن دولة صــغيرة  اآلالف إلى أن نســتط اســتيرادها 

ا مثالً  – عين دولة في العالم ..   -رومان ـــــ ــ ــ ــــ ة إلى سـ ـــدر  الجرارات الزراع ــــ ـــــ تصـــ
ا إ ـــرا علم حت تعتبر "مؤشــ ــ ــ ة قد أصـ ًا"  ينبئ عن مبلغ والجرارات الزراع ـــائ حصــ

ـــة  ـــــ ــــ ــ ــة دولــة، فــإن هولنــدا مثال، تملــك جرارًا واحــدا لكــل خمســ التقــدم الزراعي أل
ا جرارًا  لج تارات، و عة ه ـــــ ــ تارات من األرض، ونيوزلندا جرارًا واحدًا لكل سـ ه
تارا،  ــر ه ــــ ــــة عشــ تارات، والدانمارك جرارًا واحدًا لكل خمســــ ــعة ه ــ واحدًا لكل تســــ

ا جر  المقارنة المفزعة المفجعة أن   52ارًا واحدًا لكل وجنوب إفرق تارا، ونجد  ه
ـــــر جرارًا واحدًا لكل  ــــ ـــــورا جرارًا واحدًا لكل  227في مصـــــ ــ ــ تار، وفي ســـــ  361ه

ـــودان جرارًا واحدًا لكل  ــــ ــ ــ تارا، وفي الســـ ــعيد في  900ه ــ ــ ـــــ من، الســـ تار، أما ال ه
ه جرارًا واحدًا لكل ثالثة  ه، والشـقي في حاضـره، فإن ف ا ماضـ تار .. و اآلف ه

  مناه .. وامصيبتاه..
ة، فإن موادها  ة، وهي العالم الثاني في الثورة الزراع ماو أما األسمدة الك
أجود أنواعه في المغرب وتونس  ة موجودة في وطننا، فالفوسفات متوافر  اإلساس

ومصـــر واألردن  والجزائر وســـورا والعراق، والكبرت متوافر في مصـــر والجزائر  
ت والعراق، والبوتاس متوافر في األردن.و    المغرب والكو
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ة بذاتها.. فإن اإلنتاج  حت تؤلف أزمة عالم ــ ــ ــــ ة أصــ ماو ــمدة الك ــــ واألســــ
ــعاره،واألراضــــي  ة فضــــًال عن ارتفاع أســ في الحاجة الزراع عد  العالمي منها لم 
ة الشــاســعة في الوطن العري تتســع الســتخدام األســمدة على نطاق واســع،  الزراع

عة آالف عام .. واألرض  ــ ــ ــــ ــتهلكت، وهي تزرع من ســ ـــ ــــ فاألرض المنزرعة قد اسـ
الزاد. السماد، فهو لها    الصالحة للزراعة ال تصلح إال 

ع في   ة تنقلنا إلى الصناعة  والتصن وصناعة األسمدة، واآلالت الزراع
ـــاد بدًال من  ــــ ــــ ــ الوطن العري، وهذه ال تتم إال في إطار خطة التكامل االقتصــ

ة في إطار محدود الج عثرة، التي تقام اآلن في األقطار العر ة الم ـــناع ــ هود الصـ
م  ع أن تق ة وحدها هي التي تســــتط ع .. ودولة الوحدة العر ــ وعلى مســــتو وضــ
ــــنــاعــة الثقيلــة، أم  ـــــ ــــ ــنــاعــات متعــددة، وفي مقــدمتهــا الصـ ــ ـــ ــــ في الوطن العري صـــ

  الصناعات وأبوها.
ـــناعات المحدو  ــتثناء الصــ اســـ ن والواقع أنه  م دة في الوطن العري، فال 

اناتها،  ـــناعة جديرة بثرواتها وطاقاتها وٕام ــ ــــ ة تملك صـــــ أن نعتبر أن األمة العر
ة، فإن الكثير من الســـلع الموجودة في  ة والثانو اإلضـــافة إلى الصـــناعات الفرع ف
ة، وهي في الواقع ال تعدو  ــناعة وطن ظنها المواطن العري صـــ ة،  ــوق العر الســـ

ة من ان تكون م ارت، تستورد مف ع الس ع" مثل مصانع تجم ة " تجم جرد عمل
ـــتورد ورقه وحتى  ــ ــ ــ ســــ س  اكيت الكلن الخارج وتجمع في الوطن العري، أو مثل 
ـــاع للمواطن العري  جمع في الوطن العري، و قطع و ــارج، و رتونـــه من الخـ

ة، و    اخجاله!!و على أنه صناعة وطن
ـــتورد هذا الورق وهذا ا ــ ــ ــ عه آالف من األطنان لورق لكرتون، ومونحن نسـ

فيلة الصــحف،  اتنا في الوطن العري، وخاصــة في الســودان،  على حين أن غا
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ة  ولت ــواق العر ــ ــــد حاجة األســــ ــ ـــانع للورق، لســ اتها مصـــــ حرر تأن تبنى على جن
ام  طرة الح ـــــ ة،  فوق ســ ة الورق الخارج ـــمال ــ طرة رأســ ــــــ ة من سـ ـــحف العر الصــــ

ـــحف والمج قات، وحتى في العرب على الصــ الت، في ما تكتب من مقاالت وتعل
اتور وافانين!!!  ر ن، وما تنشر من صور و   ما تضع من عناو

ة  ــناع ح أمة صــ ــ تســــاءل المواطن العري، وهل نحن مؤهلون ألن نصــ و
عيدًا عن  ـــؤال مطروح على الدوام،  والعلم هو الذ يوفر له الجواب،  ــ ــــ ــ ــ ..  والسـ

اهي.نزعة العاطفة او التفاخر و    الت
ـــل أن  ــ ــ ــــنا في األصـ ــ ي هو الذ زرع في نفوســ ــــــتعمار األورو ولعل االســ
ه صــناعة ذات شــأن وخاصــة  الوطن العري هو بلد زراعي، وال مجال أن تقوم ف
ه،  ــناعة الثقيلة .. ولكن الحقائ الماثلة  في الوطن العري، رغمًا عن تف ــ ــ الصــ

ـــنــاعــات المحــدودة القــائمــ ــ ـــــ س تمــامــا.. فــإن الصــــ ة في الوطن  العري تثبــت الع
ات محدودة، قد أثبت أن اإلنســان  ة وشــر ه لجهود فرد ان  الفضــل ف ومعظمها 

ــــي   ـــــ ــتو زميله الروســ ــ ــ ـــ ارعا ممتازا في مســ ــانعا  ــــ ــ ــ ح صـ ـــــ ــ ــ صــ العري مؤهل ألن 
ك قد ســــــدت الكثير من  ــت ــ ة والبالســ ـــيج واألدو ــناعات النســـ ي .. فإن صــــ واألمر

ة واستطاعت ان تنافس  ة.حاجة السوق العر   بجدارة الصناعات األجنب
ل المؤهالت التي تجعل منا دولة  ــيف هنا، أننا نملك  وال بد لنا أن نضـــــ

ا ة عظمى .. والمؤهالت التي نملكها متوافرة بين أيدينا  ــــناع ــــ ــــ نا نغرف من نصــ
  حر.

نملك أوًال رأس المال ..فإن فائض البترول في هذا العالم  يتجاوز ســتين 
ار دوالر، وهذه الثرو  ة مل ع والتنم ــن ـــا في الواقع ألن التصــ ــت فائضـ ســ ة ل ة العر

ات مثال  ماو عاب معظمها، فإن صناعة البترو ع است ة في الوطن تستط الزراع
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حتاج إلى  ارات دوالر،وٕانشاء مصافي البترول  عة مل قرب من س تحتاج إلى ما 
حتاج 400 ــنع ناقالت بترول  ــ حرة لصـــ ــانات   ــاء ترســـــ ــ إلى  مليون دوالر، وٕانشـــ

ار  حاجة الوطن العري  اتثالثة مل دوالر، وٕانشــاء صــناعة الصــلب والحديد تفي 
ل 15تحتاج إلى  ـــتوعب  ــ ــ سـ ر والورق وغير ذلك  ــ ــ ــانع الســــ ــ ار دوالر، ومصــــ مل

ة، فائض" اللغو  لمة " فائض " الثروة العر ح  ـــــ ــ ــ ــــ ة، وتصـ ة البترول الثروة العر
  والفضول.

ـــمى اليوم فائض الثروة  ــ ــ ــ ــــ سـ ة قد اغترب مع المغترين وهذا الذ  العر
ـــتثمر خــارج الوطن العري، فــانــدفع  ــــ ــ ــ ســـ ح مثلهم  ــ ــ ـــــ ــــ العرب، وهــاجر معهم وأصـ
ات  ة، وشـــر ســـتثمرون المال العري في دور البورصـــة العالم البتروليون العرب 
له  في شــراء  ى من ذلك  ة، واالن ارات والفنادق والبنوك، والقصــور التارخ الســ

اف في أو  فنا الجميلة في جزر االصـــط ارهم" عن مصـــا ا، مولين " أد ا وأمر رو
ة ومشاتينا الساحرة في أسوان وشواط حر األحمرشواطئنا اإلفرق ، والسودان ئ ال

  ومناط التزحل في المغرب ولبنان.ومناط الخليج، 
لما تحدثوا إلى  ة  بر لألمة العر فون إهانة  ــــــ ضـ والبتروليون العرب، 

ون الصــــحافة العر ــون أن  أنهم حرصــ ة عن البترول العري، فتندلع ألســــنتهم 
ــره.. على حين أن مئة مليون من المائة  ــــ أسـ ـــــدر رفاه للعالم  البترول العري مصــ
ـــحوقين،  وهو التعبير الشــــــيوعي  ــ ـــون مطحونين مسـ شـــ ع ـــرن مليون عري  وعشـــ

ة ال تصــــل إليهم إال عن طر "أر  صــــدق فيهم، ألن الثروة البترول ات" الذ  ح
  اإلذاعات والتصرحات.

بير  ح له أثر  ـــــ ــ ـــ ــ قينا أن البترول العري قد أصــ علم  والمواطن العري 
ــادر  ة في العالم أجمع، وأن التصــــرح الواحد الصــ ة والمال ـــاد اة االقتصـ على الح
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ه  –وهذا ما وقع فعال  -من أحد وزراء  البترول العري ــقو الجن ــــ ــــ ا لسـ اف ان 
ه في تصــرح آخر في اليوم التالي.. ومع هذا فإن مســتو اإلســترليني، ولصــعود

قى على حــالــه ، بــل إنــه  ــاة المواطن العري قــد ي الفقر والمرض والجهــل في ح
ة  يينخفض وال يرتق ــ ــ ــــاعد، ونســـ ـــة يتصـــ شــــ ــتو المع ــ ــ .. وأقول ينخفض ألن مسـ

ة ال تدخل إلى بيوت الجماهير الكادحة..   المواليد تتزايد، والثروة البترول
ه الصـــناعة الثقيلة، الســـوق الكبيرة..  والوطن العري وث اني ما تحتاج إل

ة الالزمة  ل عام، والصـناعات الحر الماليين من  انه المتزايد  الماليين من سـ
ل ما تنتجه مصانعنا الكبر بل لماذا  ستوعب  انة حرته و أمنه وقوميته،  لص

ــــدر إلى العــالم الثــالــث من حولنــا.. ونحن أ ــ ــــ ــــ جــدر بهم، وأولى أن نحرر ال نصــ
ة و  ات الشيوع ةاقتصادهم من العقائد   على السواء.. الرأسمال

ـــوق  ــ ــــوقًا واحدة .. إال  في  ولكن السـ ن أن تكون ســ م ة الكبر ال  العر
، تزول تحت أقدامها الحدود، وقصور الملوك والرؤساء.   ظل دولة الوحدة الكبر

ــناعة الثقيلة، وفر  ــ ــــ ــــ ه الصــ ة األيد العاملة .. واألمة وثالث ما تحتاج إل
شرة متنوعة الكفاءات والقدرات. ثرة  ة فيها    العر

ـــنــاعــة عمالقــة، وال  ــ ـــ ــ ــ هــذه هي المقومــات الثالثــة التي نملكهــا إلقــامــة صــ
قي ع وهو العلم التطب ا. -ينقصنا إال العامل الرا   التكنولوج

ح العلم،   ــتحيًال، فقد أصـــــ س معجزة وال مســـ ازة هذا العامل  ل نظرًا وح
ـــاعة  ــ ضــ ـــار العلماء  ة، ومع االحترام للعلم، فقد صــــ ـــلعة" دول ــ ًا "ســ ق ان أو تطب

ثيرة. حث عن السوق األفضل واألكمل... والشواهد على ذلك    ت
عد  ات المتحدة   ـــــتجلبتهم الوال ــ من ذلك أن معظم العلماء األلمان قد اســـ

عملوا في معاهدها ومصانعها ومخت ة ل ة الثان ساهمون الحرب العالم براتها، وهم 
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ا فاســـــتخدمت مجموعة  ة، وقد فعلت مثل ذلك روســـــ اآلن في إنجازاتها التكنولوج
ـــة وتـــدل  ــوفيت ـــ ــ ــ ــ ـــنـــاعـــة الســـ ــ ــــ ــ ــ ونوا في خـــدمـــة الصـ أخر من العلمـــاء األلمـــان ل
اء  م اء والمهندســــين وعلماء الفيزاء والك ــاءات األخيرة ان آالفًا من األط اإلحصــ

ات، من مختلف الجنســــ ات المتحدة في جامعاتها والراضــــ ات توافدوا على الوال
ة على تهجير األدمغة  ـــــة األمر ــ اسـ ــــــ لح مخططو الســ ــــاتها العامة، و ـــســــ ــــ ومؤسـ
ا تملك "رأس مال" أكبر من الكفاءات  ون أن روســــ ــ شــ ا، وهم  ة إلى أمر العالم

ة.   العلم
ة التي تبذل إلغراء العلماء على الهجرة إلى   وٕالى جانب الجهود المغر

ــــاعه  ــ ـــ ــ ــ أوضــ م العري  الغ أن الح ـــف ال ــــ ــ ــ ا، فإنه من دواعي األســـ ا وأمر أورو
ــــاهموا في بناء   ــــ ــــ ســ ة إلى  الخارج ل عمل على تهجير األدمغة العر ــرة  ــ ــ ــ ـــــ الحاضـ
ـــــارة والتقـــدم في العـــالم الغري، على حين ان الوطن العري غـــارق في   ــــ ـــــ الحضــ

  التخلف من الرأس حتى القدمين.
ـــة الت بيرا في وهـــذه األدمغـــة العر ي هـــاجرت إلى الخـــارج تعلـــب  دورا 

ــاء،  إلى  م ــات، إلى الفيزــاء والك ــ ــ ــــ ـــــ مختلف مجــاالت العلم في الطــب والرــاضـ
ات المتحدة  ـــماء المعة في الوال ة .. وقد ظهرت بينهم أســ ـــائ العلوم الذرة والفضــ
ات،  مائ ــاء والبترو ــ ــ حاث الفضـ ة رائعة في أ انت لهم إبداعات علم ــــة، و خاصـــ

ة.اإلضا ة، والصناعات الحر حاث النوو   فة إلى الجراحة واأل
ــــر  1974وفي ختام عام  التقى في القاهرة ما يزد على الفي عالم مصـ

ـــتمعوا فيها  ع اســـ ـــاب ــوا في وطنهم األول ثالثة اســـ ــ من هذه األدمغة المهاجرة، قضــ
ــئولين، ــ ـــــ ا، دون أن  إلى خطب المســ ا وأمر ثم عادوا إلى وطنهم الثاني في أورو



  

-513-  

ــة في  حتفظوا بهــذه الثروة العر ـــاء العرب أن  ــ ـــــ ــــ ــال الملوك والرؤســ يخطر في 
  الوطن العري.

ــــرت إلى هجرة ا ــ ــ ــ قدولقد أشــــ ــــافي،  ــــ ــ ــ دليل إضــ ة،  م برهانا ألدمغة العر
ون عالمًا ومبدعا، وأن العقل العري  ــــان العري مؤهل ألن  ــ ــ ـــاطعًا أن اإلنسـ ــــ ســ

ــــائ ـــعر والفلســــــفة والتارخ وســ ـــرا على الشـــ س قاصـــ ر العلوم النظرة، ولكنه قادر ل
ــوع  ــ ــ ل ما يدخل تحت موضـ ة المتقدمة .. و ق ة العلوم التطب ــ ــ على امتالك ناصـــ
ــــة  ــــا الحــــديثــــة، وأخيرًا، وهــــذه هي النتيجــــة المتوخــــاة، أن األمــــة العر التكنولوج

ة من الطراز األول. ح أمة صناع ع أن تص   تستط
س اإلنسان األلماني، والفرنسي،  ي، أوولم ال .. فل السوفيتي،  أو األمر

نه ــــانا متفوقا بتكو ــــ ــــ عته على  إنســ طب ـــــان الغري متفوقا  ــ ــ ــــ س اإلنسـ العقلي .. ول
ل دور  ا.. و ا وأمر را على أورو ــناعة ح حيث تكون الصـــ ــــرقي،  ـــان الشـ اإلنســ

ة.   اإلنسان الشرقي ان يجعل وطنه سوقا للصناعة الغر
ان ا ــر العرب أمامنا مثل حي في ال ــ ــ ــ ــــ ة ونحن معاشــ ــــرق ــــ ــــ ، وهي أمة شــ

ان في أننا نملك معظم  ا اننا، ولكننا نمتاز على ال عدد س انها  مثلنا.. وعدد س
ان تســـتورد معظم الخامات من  ا المواد الخام الالزمة للصـــناعة، على حين أن ال
ا.. ومع هذا  ــ ــ ــــ ســـ ة،  وٕاندون ا، والبالد الغر ـــــترال ــ ــ ندا، واســ ا، و الخارج، من أمر

حت ا ــ ان أصــ ا ـــتورد الخامات من الخارج فال ة، تسـ ليوم عمالق الصــــناعة العالم
ة.   وتصدرها مصنوعة لتغرق فيها السوق العالم

ـة، ولكنهـا عرفت  ـــنـاع ــ ـــــ ان دولة صــــ ـا وفي مطلع هذا القرن، لم تكن ال
ــة  عوثــا وافرة من طالبهــا إلى الجــامعــات األورو الطر إلى ذلــك، فقــد أوفــدت 



  

-514-  

ــــناعة ــ ــ ــــ ة..  فعادوا ومعهم " علوم " الصــ ــناع ــ ــــ ــــ اتها الصــ ان ح ا ذا بدأت ال ، وه
حت في القمة..  مض نصف قرن من الزمان حتى أص دأتها من العدم، ولم    و

عد  ـــــتهلك للبترول في العالم  ــ ــ ــــ ان تعتبر أعظم مسـ ا ومن الطرائف أن ال
ة، ومع  ــــتورد البترول من الخارج، معظمه من البالد العر ات المتحدة، وتســـ الوال

ا ذلك التملك هذا فإن ال ان  ا ـــخمة، وال ــ ــنع للعالم ناقالت البترول الضــــ ــ ان تصـــــ
ــتورد المعادن من الخارج، ولكن تصـــنعه وتصـــدره  المعادن الالزمة للصـــناعة وتسـ

لها  تإلى العالم راديوها واخر.. و ارات و اميرات ولعب أطفال وس وتلفزونات و
حت حيث أص تنافس السلعة  ، وهذا هو األهم، بلغت حدا من اإلتقان والرخص 

ة، محمولة  ان ا ــلعة ال ــ ــــ ــ ــ ة في عقر دارها، على حين أن الســ ة أو األلمان األمر
. حار من أقصى المح الهاد   على ظهر ال

ان ال تملك خامات الصـــناعة،  ا وٕانها لمقارنة محزنة ومخزة حقًا، أن ال
ة.. ونحن الذين نملك الخامات ة عالم ـــناع ــــ ـــــ حت  إمبراطورة صــ ــ ــ ـــــ  ولكنها أصـــــ
ــــتورد  ــ ـــأن، ونسـ ــ ـــــناعة ذات شــ س لنا صــ ــــــة البترول والغاز، ل ة وخاصـ ـــــ ــــاســ ــ األسـ
أثمان فاحشـــة ونحن الذين صـــدرنا إليها الخامات  ة  "مصـــنوعات" الدول الصـــناع

ة.   أسعار عاد
ة عظمى.. ذلك  ح دولة صناع ان ألن نص ا ونحن مؤهلون أكثر من ال

ــــافة إلى أننا نتفوق  عليهم  في المواد الخام ال ـــناعة، فإن موقع اإلضـ الزمة للصــ
حرة  ة وال ـــالت البر ــــ ـــــ طا بين القارات وعلى طر المواصــ ــ ــ ــــ ــــ وطننا العري وســ
ة دولة  ة وتجارة ال تملكها أ ا اقتصــاد منحنا مزا ة بين الشــرق والغرب، و والجو

  أخر في العالم.
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ة جديدة،  س بدا ونحن جديرون بهذا الدور في العصــر الحاضــر، فهو ل
ـــتئناف ة  في ظل الوحدة   ولكنه اســ ه األمة العر ــتكمال لدور تارخي قامت  واســـ

  منذ أقدم عصور التارخ، ولم تتوقف المسيرة إال في العصور الحديثة.
ان  الدور الصـــناعي، والحضـــار بوجه عام . فقد  أجل، نحن جديرون 
مة في واد النيل ة القد ـــارة العر ــ ــهد لنا بذلك الحضـ ــ  هذا هو دورنا التارخي تشــ

ل هذه أعطت اوالحضــارات ال ة في المشــرق  العري، و ق ة و اآلشــورة والفين بل
ة والبناء والرســم .. ثم  العالم األســس األولى في الزراعة والصــناعة والقراءة والكتا

ة فقدمت العطاء  العالمي الثاني في مجاالت   ة اإلســـالم ــارة العر جاءت  الحضـ
ات عتبر القاعدة  الطب والصــيدلة والفلك والراضــ صــرات وما إلى ذلك مما  وال

ا الحديثة. ة المعاصرة، ومنها التكنولوج ة للحضارة اإلنسان   األساس
ظلمه اإليجاز،  ل وحافل،  ــار طو ــ ــــ ــ ـــــجلنا الحضـــ ـــــ ـــفه إال وســـ ــــ ــــ وال ينصــ

ـــع ــــ ضــ ــــــة عابرة عن الدور  المجلدات ولكن  ــ لمات تعطي المواطن العري ومضـ
ــــار  ـــخم الذ لعبته الحضــ ــار الضـــ ــ ة الحضــ ة في ميدان المدن ـــالم ة اإلســـ ة العر

عض الشواهد .. ا في زماننا .. وهذه    المعاصرة التي تنعم بها الدن
ـــح الكند المعلم األول في هذا ف ــ عتبر ابن اســــ ــــرات،   صـــــ في علم ال

ــاحب اللقب المعروف "العلم  وقد ســـــماه علم ال ـــوف العرب" مناظر، وهو صـــ فيلســ
عد ال ــع  ــــ ــ ـــ ــ ــيين بنقل من إعالم القرن التاسـ ــ ــــ ــ ــ اســ ميالد، وقد قام وهو في بال الع

انت أســــاســــًا  ة ف ة نقلت إلى الالتين مؤلفات اليونانيين وأضــــاف إليها، ومن العر
ثير من علماء   مؤلفاته  ة، وهو حجة في علم الفلك، وقد انتفع  للمعرفة األورو
ـــو  ـــ ــــهـــيـــر روجـــر بـــ ــ ــ ــــ ــ ـــانـــي الشـــ ـــطــــ ـــالـــم الـــبـــر ــ ــ ـــدمـــتـــهـــم الـــع ــــ ـــا،  فـــي مـــق ــ ــ   أورو

اردونو (القرن السادس عشر) م) و 1246( طالي الشهير،  قد اعتبره الراضي اإل
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ا العظام " وله  ر الدن را من مف مؤلفا في الفلســـفة  27واحدا من أثني عشـــر مف
قى والفلــك  22في علم النفس، و 23و  ــ ــ ـــــ ــــ في الطــب ومؤلفــات أخر في الموسـ

ا.   والجغراف
ات فقد برز محمد ال ــوع ــ ـــاحب أو وفي الموســـ ــ صــ ــوعة خوارزمي  ل موســـــ

ة  ـــة 858-780(عر ــــاب والهندســ ع الحسـ ح العلوم" تناول مواضـــــ ــم  "مفات اســـ  (
ــــع علم الجبر، وعلم اللوغـــارثمـــات، وهي   ــــ ــ ــ والفـــك والطـــب، والخوارزمي هو واضــ
ــــل  ــــ ة، وهي في األصـــ ة الغر ــم ــــ ــ ـــمه، ونحن  أخذناها عن التســـ ــــ ــ مأخوذة عن اســ

تاب"  "حســــاب الجبر والمقابلة" وقد نق ات" و ــله "الخوارزم ة،  وأصــ ل إلى الالتين
ـــــ ــــي حتى القرن السـ تاب مدرســ ا  دس االعري مفقود وقد اعتمدته جامعات أورو

عد الميالد.   عشر 
ـــن بن الهيثم   ـــتهر الحســــ ــ ات اشــ ع ات والطب ــ ــ وفي علم الفيزاء والراضـــ

ـــطى  ومن أعظم 965-1029( ــور الوســ ــ أنه أعظم عالم في الفيزاء في العصـ  (
ــــرات في جم ــــ ــ ـــ صـ ــهيرة "المناظر" و علماء ال ــ ــ ــ ـــــ ـــور، ومن مؤلفاته الشـ ـــ ــ ــ ــ ع العصــ

الدوائر" و "في م ا المحرقة   ات اإلظالل" و "في المرا ف ــم "و ــ ــ ــ ـــاحة  المجســـ ــــ ــ ســ
ســار وســرعة الضــوء الكافي" وقد نقلها اإلفرنج إلى لغاتهم، وا اس وان راؤه في انع

قت آراء نيوتن في هذا المجال.   س
ــين ـــتهر الراز وابن ســـــ ــ اء ونقلت مؤلفاتهم إلى اللغة وفي عالم الطب، اشــ

ة حتى أواســــ القرن الثامن عشــــر،  ة وظلت تدرس في الجامعات األورو الالتين
بيرتين ألبن ســــيناء  صــــورتين  ارس  وتزدان الصــــالة الكبر في جامعة الطب ب

تاب "القانون" في الطب "والرا ـــــز .. و ــ ــ ة الطب أطول من ا ر يناء" ظل تو ألبن ســــ
تـاب آخر وأعيـد ط اللغة أ  عـة  ـــرة مرة إحداها ط ــــ ـــــ ا خمس عشــ عـه في أورو
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ت ة، وتضـــمن  عمائة وســـتين عقارا، وهو أول من دعا إلى أن يجرب  هاالعر ســـ
ـــالة  ــ ــــاحب الرســ ــــهرة أعظم وهو صـــ ان  للراز شـــ الدواء على الحيوانات أوًال .. و
ص أعراض هذين  ـــخ ــ ــ ــ اء " وأول  من قام بتشــ ـــــ ــ ــهيرة عن " الجدر والحصــــ ــــ ــ الشـــ

تاب في طب العيون.المرضين،  ذلك حسين بن اسح وهو صاحب أول    و
ة في  عتبر ابن رشـــد صـــاحب الفلســـفة الرشـــد ر العالمي  وفي مجال الف
ة، وظهرت  ـــان ــ ــ ــول إلى المعرفة اإلنســ ــــ ــ ا وهي تدعو إلى اعتماد العقل للوصـ أورو

ـــهي ـــي الشــ ـــوف الفرنســ ة ، ونال الفيلســ عة في الالتين ه خمســـــون ط ـــت  رلكت أرنســ
ة 1852رنان (  أطروحته التي وضــــعها عن الفلســــفة الرشــــد توراه  ــهادة الد )  شــ

ــفه  ـــاف الفالســـــفة العالميين، ووصـــ طالي دانتي في مصــ ــوف اإل وقد أعتبره الفيلســـ
ــــوف دانتي   ــــ ــ ــــطو .. والفيلسـ ــ ــ عد ارســـ ون المعلم الثاني  العالم البرطاني روجر ب

ـــد والغزالي، وأبي العالء المعر  ــ ــــ ـــــفة ابن رشــــ ــــ ــ فلســ ثيرا  ثيرا من تأثر  س  ، واقت
ة من المتصوف اإلسالمي الشهير محيي الدين بن عري. ار الروح   األف

ــوع   ــ ــ ـــهر العلماء في هذا الموضـــ ــــ طار أشــ عتبر ابن الب ات،  وفي علم الن
اتيين وعلماء األعشاب، وقد أمتاز  في العصور الوسطى، وقد عرف أنه إمام الن

أنحاء  ان طاف  عة، فقد  ــته على الطب احثًا عن بدراســ المغرب والشــــام ومصــــر 
ـــماءها ومواقعها  ــها وأســـ ــ ـــائصــ ــها فحدد خصـــ ــ ـــائصــ ــا لخصـــ ة دارســــ ات ـــائل الن الفصـــ
ا في خدمة الملك الكامل في القاهرة(  ان طبي ة أنه  قاته العلم وضاعف من تحق

س العشابين".1230 اإلضافة إلى منصب "رئ   م) 
عتبر ابن خلدون  ـــفة التارخ،  )  1406-1332(وفي علم االجتماع وفلســ

ــه المؤرخ البرطــاني العــالمي  قول ف الرائــد العــالمي األول في هــذين العلمين ، و
ــــك في أنها أعظم  ــــفة وقاعدة للتارخ ال نشــ نبي" إن أبن خلدون قد وضــــــع فلســ تو
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ه "المقدمة " في  تا ان" و ــر في أ زمان وم ــ ــــ ـــــ شـ ه عقل  عمل من نوعه قام 
ة والعمران ة وأثرها على المجتمع سب  الفيلسوف العالم دراسة الظواهر االقتصاد

لوزو  قول العالم  أرعة قرون، و ه " ثروة األمم "  تا ــمث في  ــ المعروف آدم ســـــ
د  ؤ س وماكونين، و ة قبل مار اد العدالة االجتماع "إن ابن خلدون دعا إلى م

ي  ر تفلنت األســـتاذ بجامعة أدنبره أنه " ال العالم الكالســـ في القرون العالمة رو
قدم  ع أن  ســـتط مة وال العالم الغري في العصـــور الوســـطى  ضـــاهي االقد ســـمًا 

ــفته،  ــــ ـــس علم التارخ وفلسـ ــ ـــــتح لقب مؤســ ســ ــــم ابن خلدون الذ  في لمعانه اســـ
ـــالم وأنه من أعظم المؤرخين في  ــ ـــــوف مؤرخ أنتجه اإلســـ واعتبره النقاد أعظم فيلســـ

   )1(العالم.
عتبر جــابر ب  ــاء،  م عــد وعلم الك ــع  ــ ــــ ــ ــ ــان من أعالم القرن التــاســ ن ح

ة في هذا العلم .. وطرقته  ة التجرب ــس العلم ــــ ــــ الميالد من أوائل من اعتمد األسـ
ــاء هو العمــل وٕاجراء التج م ــالك ـــتغــل  ــ ــــ ــ ــ رــة وان التي دعــا إليهــا "أن واجــب المشـ

ة". ة. وان لكل صنعالمعرفة ال تحصل إال بها   أساليبها الفن
عود   ة،  ـــافها إلى العالوالدورة الدمو ــــ ــــ ــ ــل في اكتشــ ــ ــ ــ ــــ م العري ابن الفضـــ

س الدمشقي  م هارفي بزمان1288-1210(النف ان  )  اكتشفها وعرفها قبل ول و
ـــالته " اء مصــــر، ورسـ س أط ــف فيها دورة الدم رئ ــيناء" وصــ ـــرح ابن ســ شــــرح تشـ

.   الصغر

                                                           
خ العرب ،حتي بيفيل (1)   .675ص  ،تار
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ـــــع ألكثر من هــذا اإليجــاز الموجز، وقــد أفردت دائرة  ــــ والمجــال ال يتســـــ
ــفة والفالســــفالمعارف البر ة ، فصــــال ممتعا عن الفلســ ه دور  ةطان العرب يبرز ف

ر العالمي..   )1(العقل العري في ميدان الف
ة دور عالمي  ان لألمة العر اقرة، فقد  وٕالى جانب العلماء العرب الع
ضــخم في إنشــاء الجامعات والمعاهد العامة، منها الجامع األزهر بني في القاهرة 

ــــر  ــ ــ ــــ ــئ في القرن في القرن العاشــ ــ ـــــ ين في المغرب أنشـــــ عد الميالد، وجامع القرو
عد الميالد  ــع  ــ غداد في القرن التاســ مة في  يت الح عد الميالد، و ــــر  الثاني عشــ
انت نموذجاً   لها  عد الميالد، و ــل في القرن العاشــــر  .. ودار العلم في الموصــ

ا. عد في أورو ما    للجامعات التي أنشئت ف
ــة تعتبر من أعرق األمم عمرانــا، وفي مجــال العمران، فــ إن األمــة العر

ــــنعاء والطائف  ــ ة والمدينة المنورة وصـــــ مة بنى العرب م ــــور القد ــ ــ في ففي العصـــ
ار يت المقدس في د يروت و ــ وحلب و ــ ــــ ة، ودمشــ ــــا الجزرة العر ــ ابل مالشــــ ، و

ــالم  ــــ عد اإلســـ ة.. و ا العر ة وقرطاجة في إفرق ــور في واد الرافدين، وطي ــ ــ ــ وآشـ
ـــر، وفاس  ىبن ـــ ــــ ــــامراء في العراق، والقاهرة في مصـ ــــ غداد وســـ ــرة و ــ ــ ــــ صـ العرب ال

ـــئت فيها  ــ ــ ــ ــــ ــرة في الوطن العري، أنشـ ـــ ــــ ــــ والقيروان في المغرب ومئات أخر منتشـ
ون  ــاجد، على أروع ما  ــ ـــور والمسـ ـــد، والقصــ ات والمراصــ ــف ـــتشـــ الحمامات والمســ

  البناء جماًال وهندسة وزخرفة.
له إلى أن اإلنســـان ا ــر، شـــأنه في ذلك ونخلص من هذا  لعري المعاصـ

قي،  ة العلم النظر والتطب ملك ناص شأن إلنسان العري الغابر، قادر على ان 
ــان العري،  ــ ــ عيد المنال عن اإلنســ س  ا  ل ــمى اليوم التكنولوج ــــ ســ وأن هذا الذ 

                                                           
ة.دائرة المعارف البر  )1( ة تحت مادة الفلسفة العر   طان
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ان علماؤنا الغابرو  ما  ســـاهمون في صـــنع الحضـــارة في القرون الوســـطى،  ن ف
ن، المهاجرون والمغترون، يؤدون الدور نفسه، وهم على ح فعلماؤنا المعاصرو 

ل فروعها. ة    وافر في ميدان المعرفة اإلنسان
ة لإلنسان العري   ه الشك، ومن غير عصب ما ال يرقى إل هذا يتجلى  و

ة  ــــناع ة التي تملك مقومات الدولة الصــ ة، أن األمة العر ه الذات مواه أو تفاخر 
ـــة، األيـــد  العـــاملـــة، قـــادرة على أن العظمى الثالثـــة: ا ع ألرض، الثروات الطب
ع    وهو الذ ينقصنا في الوقت الحاضر. -التكنولوجي –تملك المقوم الرا

عد ذلك  قى  ة ولو بين دولتين اثنتين في اال وال ي ق أن تقوم الوحدة الحق
ة إلقامة  ة، وتكون بذلك البدا طر وال لعظمى، فإن الوحدة هي الالدولة االبدا

س .   طر سواه .. والسبب 
ــــرة  ــــ شــــ ة، وال ة والماد ــــتراتيج ــ ــ ة، االســــ ـــــبب، أن ثروات األمة العر ــ ــ الســـ
ــــرون دولة  م فيها عشــــ مها وتتح ــــره، تح أســــ ـــرة في الوطن لعري  ــــ رة منتشـ والف
ــنا الظن  ــ ــ ـــ ــئون قطرها.. وهذا إذا أحســـ ــــ ــ ــ ــــرفة إلى شــ ــــ ل دولة منها منصــــ ة، و عر

م القطر أ   و ذاك.صالح هذا الح
ع هذه الثروات والقدرات، وتعبئتها  ـــــبيل الوحيد لتجم ــ ــ ــــ والوحدة  هي السـ
له، وخير األمة  واستخدامها في إطار خطة شاملة تستهدف خير الوطن العري 
عي  ـــًا.. فالغاز  الطب عضـــــ ــها  ــــ عضــ مل  لها ... وهي خيرات وثروات  ة  العر

ا، وأراضــي الســودان وســور من، والطاقات في الخليج والجزائر وليب ا والمغرب وال
س ومضي  ندرة، وقناة السو ة في مصر، ومواني بيروت واإلس ة والعمال العلم
ـــــفات والبوتاس والكبرت في العراق  ــــ ــــ اب المندب، والحديد والفوسـ جبل طارق و
ه  ن االنتفاع  م ل هذا وغير هذا  ال  ة..  ــعود ــ ــ ــر وتونس والسـ ــ والمغرب ومصـــ
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ـل قطر  ح نـافعــًا مجزأ منفردًا، و ــ ــ ــــ ــ ــ صــ قعــد على  مـا عنــده من ثروات، ولكنــه 
له، وألقطاره واحدا واحدا، إذا اجتمع في بيت المال العري، في   للوطن العري 

ة الواحدة.   الدولة العر
، وهو أمن الوطن  ــو ــــ ـــــ ــة القصـــ ــار على جــانــب من األهم وهنــالــك اعت

ادتها الكاملة على مصيرها ة وس  وثرواتها ومقدراتها، العري وسالمة األمة العر
ة الواحدة .. وهذه الثروات العظمى  الدولة العر ــبيل للدفاع عن ذلك إال  ــ ــــ ــــ وال ســ
ن الـــدفـــاع عنهـــا إال بـــإقـــامـــة الـــدولـــة العظمى،  م ملكهـــا الوطن العري ال  التي 
ة والتجارة، فإن قطرا واحدا، أ قطر حتى  ة والزراع ــناع ــ ــ ــــ الدولة الصــ المتمثلة 

ان جمهورة  ع الدفاع عن نفسه، فضال عن الوطن ولو  ستط ة لن  مصر العر
ــهيون ــ ـــتعمارة والصـــــ ــ ـــ ـــــره في وجه المطامع االسـ ــ أســ ل يوم  ةالعري  التي تتزايد 

الذات، بر إال في  بتزايد  ثرواتنا .. وثروة البترول  ح نعمة  ــ ــ ـــــ ن أن تصــ م ال 
ـــال  ـــ ــ ــ ــ ة دولة الوحدة، وفي ظل التجزئة واالنفصـــ ن أن ظلل الوحدة، وتحت را م

ـــة .. حين يتحول إلى قوة تعم  ــــة بــــــل ولعنـــ ــــب البترول العري إلى نقمــ ينقلــ
  االنفصال وتدافع عن التجزئة وتكافح الوحدة وأنصار الوحدة في الوطن العري.

ــالعــدوان على  ــد من اإلغراء  ــذلــك فــإن البترول العري، في ظــل التجزئــة، يز و
ظن أن  ان  عه .. وقد  ال، البترول نفسه في منا هذا الخوف هو ضرب من الخ

ــهور األخيرة من عام  ــ ــ ــ را في منطقة  1974ولكن الشــ ـــــ ــ ــ ا عسـ ــهدت تحر ــــ قد شــــ
ة  ة األمر ض ووزارة الخارج ــــرحات من البيت األب ــــ ــ ــ الخليج العري رافقته تصــ

 ، ع النف ــاحتالل منــا ــفــه اتهــدد  ــــ ــ ـــ ــ صـ يــت هــذا  يــت و يــت.. و يــت و ذا وقع 
شاء  شاء وحينما  ما    وعلى هواه ..االستعمار 
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ــــة ال ينتظر ل ــذه الثروة البترول ًال، فــــالخبراء  هــــاثم إن هــ ش طو أن تع
دودا، والدولة العر امجمعون ان لها عمر  ع   ةمحدودا م الواحدة هي التي تستط

ع البترول ..  ـــوب منا عد نضــ ة  ســـــد حاجة األمة العر ا  ــادا عر أن تبني اقتصـــ
ـة إلى ـــــح أن تعود األمة العر ــ ــــ ــ صـ ـة العرا وال  انت ميزان ام الفـاقة، حينمـا  ق أ

ة  ـــنو ــ ــــتر لي 25السـ ه اســ ــفها ينمليون جن ــ ه نصــ ا أرعة ماليين جن ة ليب ، وميزان
ة تعتمد على  ـــعود ــــ ة السـ ة المملكة العر ة، وميزان ـــاعدة من الخزانة البرطان ــــ مسـ

ا غمبل ًا لتســـديد مرت ة ســـنو ه ذهب تدفع من الخزانة البرطان ت خمســـة آالف جن
عملون في خدمة الملك عبد العزز آل ســـعود!! تلك هي  حقائ الموظفين الذين 

الوقائع واألرقام   وليرجع من شاء إلى المراجع !! ..التارخ 
ش وســـ ظاهرتين ضـــخمتين تفصـــل بينهما مســـاف ة تع  ةإن األمة العر
ي .. الظاهرة األولى يتمثل في ــمالي عن الجنو عد القطب الشــ عيدة  ــعة،  ها شــــاســ

قابله فقر  ا، بينما  ا وأمر ـــتثمره في أورو ــــ ــــ ــ الثراء الفاحش في أيد قلة قليلة تسـ
ــح تحت  ة تنطحن تحت أثقالها، وتنسـ ة ناشـــ مدقع، وجهل شـــامل، وأمراض دائ
انات التقدم  ة: توافر إم ـــــحوقة.. والظاهرة الثان ــــ ــ ــ رحاها الجماهير المطحونة المسـ

قابلها واقع ك. والحضارة والقوة والوحدة،    التخلف والتجزئة والتف
قرب من أرعين  ولقد شهد الوطن العري منذ عهد االستقالل العري ما 
ه  عد أغراضــه، أو أصــا ا، انحرف معظمها عن أهدافه المعلنة،أو اســت ثورة وانقال
ـــات  ــك الثورات واالنقال ــاؤهـــا أن تتولى تلـ ــاهير ورجـ ـــان أمـــل الجمـ ـــاء.. و اإلع

  المتناقضتين..معالجة هاتين الظاهرتين 
عض اإلنجازات الوطن عض تلك الثورات  ة ولكن ولقد حققت  ة والقوم

ــارخة إلى  نبين الظاهرتي التناقض الكبير ــ ــ ــ ــــ اهما ال يزال قائما، يوجه دعوة صـــ إ
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ابها إلى طالئعها  ـــــ ــ ــ ة، إلى عمالها وفالحيها إلى طالبها وشــ جماهير األمة العر
ــاداتهــا، أن تثور على الظواه ة التخلف ــة، ظــاهرة الثروة والفقر، وظــاهر الرهي روق

وأخيرا ظــاهرة  ، ظــاهرة التجزئــة القــائمــة والوحــدة المــاثلــة..الواقع، والتقــدم الكــامن
ة الواحدة ..نالدول العشر   ، والدولة العر

ظواهره المتناقضــة، هو ما خط له االســتعمار،  إن الواقع العري القائم 
قى في الوطن العري ح ـــواهد على وخط له لي ــــ ــتعمار، والشـ ـــــ عد جالء االسـ تى 

الغ الداللة والحيرة، أرد أن  ــــاهدا واحدا  ــ ــ ــــ ـــى، ولكن شــ ــ ــ ــــ ذلك أكثر من أن تحصـــ
  أضعه أمام المواطن العري في ختام هذا الفصل وفي ختام هذا الكتاب..

ـــعها لورنس  ــ ان قد وضـــ ــــرة  قة ســــ ـــفت عنه وث ـــ شــ ـــاهد الواحد  هذا الشـــــ
ــــــطورة في تحالف ــيرة األسـ ــــ ـــاحب السـ ــ ة  صــ العرب مع الحلفاء في الحرب العالم

عر  ح  ــ ــ ــــ ــ ــببها "ملك العرب غير المتوج" األولى، وأصــ ــــ ــــ ســ انون ف  تب في  فقد 
ـــتكون مفيــدة ل 1916الثــاني من عــام  ـــ ــــ ــة ســــ ــا ألنهــا قول "إن الثورة العر برطــان

ــى مع أهـــدافنـــا ــ ــ ــــ ـــةالحـــ تتمشــــ ـــــالم ــ ــ ــــ م الكتلـــة اإلسـ ـــة، في تحط والتغلـــب على  ال
ـــتكون غير اإلمبراطورة العثما ــ ـــتخلف األتراك فســ ــ ة وتمزقها، أما الدول التي ســ ن

ــــي..  ــ اســ ــ ــ ــنت معاملتهم ظلوا في حالة تمزق ســــ ـــ ــارة لنا. وٕان العرب إذا أحســـ ــ ــ ضــ
ات صغيرة عاجزة عن االتحاد.."   وال

قى   ة، يومئذ، أن ي ـــتعمارة البرطان ـــــ ــــة االســـ ــ ــ اســـ ـــــ ــ ــ انت خطة الســ تلك 
الت ونوا دو اسي، وأن  صغيرة عاجزة عن االتحاد...  العرب في حالة تفرق س

ال ــى على  ــهد الجيل العري  موقد انقضــ شــ ـــتون عاما ل ـــدي العرب سـ لورنس صـ
عد أن حمل عصاه  ة  اق المعاصر أن االستعمار قد خط وأن خططه ما تزال 
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ة  ــتعمار ــــ ـــــ حمل أمانة هذه الخطة االســـ وارتحل عن الوطن العري.. وان الذ 
م العري المعاص نفذها هو الح ة.و انة عر   ر، إنها أمانة استعمارة ولكنها خ

ـــتعمارة، وأن  ة حدا لهذه الخطة االســ ـــع األمة العر ولقد آن األوان لتضــ
ــع حدًا للذي ــ ـــــ قومون على تنفيذها بوعي أو من غير وعي.. وال مناص إال  نتضــ

ــــرور  ــ ــ ــــ ــل الخالص. من الشــ ــة الواحــدة، ففيهمــا الخالص  بــإقــامــة الــدولــة العر
  قر، والمرض، والجهل، ومن إسرائيل أوًال ال أخيرًا.األرعة، الف

ــل مقومــاتهــا   وهــذه الــدولــة العظمى التي  تنتظرنــا على األبواب وتتوافر 
ب الثورة  ـــير معًا في مو ــ ك أيدينا ونســ ــا ـــ ــها إال أن تتشــ هي ملك أيدينا، ال ينقصـــــ

ة العظمى.   األم، الثورة الكبر لتحقي الدولة العر
ا ا ش ا طال بف ا عمالهمصر،  رة ابها،  ا طالئعها الف ا فالحيها، و  ،

ـــمة الدولة العظمى.. الدولة  ــــ ــــ ــ م تملكون أن تجعلوا من القاهرة عاصـ ة، إن والوطن
ة المتحدة.   العر

ا  اب العرب، وطالب العرب، وعمال العرب، وفالحي العرب و ـــــ ــ ــ ا شــ و
م تملكون أن تبنوا الـــدولـــة ا ـــة، إن رـــة والقوم ـــة العظمى، طالئع العرب الف لعر

ل العرب.   دولة 
ـــا ــ ــ ــ ا إلى النضـــ ــــال وأن جيًال من العرق والدموع  له ــ ــــ .. فإن الوحدة نضــ

ة من العرق والدموع والدماء . ال األمة العر ل  أج صون    والدماء .. 
ة أمام  ل األمة العر ة  ــــع األمة العر ـــ ــ ــ ضـــ ـــب بل إنه  ــــ ــــ س هذا فحســـ ل

ش رغيد، في ظل دولة واح ة، وتكفل مســتقبل ســعيد، وع ادة العر دة تصــون الســ
ــة، و  ألداء دورهــا التــارخي في بنــاء عــالم  تهيئهــااألمن والطمــأنينــة لألمــة العر
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ن من الح والعدل  ـــاس مم ــ ــ ـــلم، والكرامة والحرة، على أســ ــ ــ ــوده األمن والســ ــ ســـــ
ة.   واألخوة واإلنسان

ة جمعاء.   هذا هو الهدف األعظم األكرم لألمة العر
ون هذ ة رمل في هذا الهرم األكبر.وأرجو أن    ا الكتاب ح
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  )1م (ـالملح رق

  
ان في الدول ة تقديرات األمم المتحدة المساحة والس   العر

ان (منتصف  2م مساحةال ةـدولـال  )71الس

 14.769.000 3.381.741 الجزائر

 9.750.000 434.924 العراق

  3.383.000  97.740  األردن

ت   831.000  16.000  الكو

  2.010.000  10.400  لبنان

ا   2.873.000  1.759.540  ليب

ا تان   1.200.000  1.030.700  مور

  15.234.000  445.050  المغرب

ة   7.965.000  2.149.690  السعود

  2.864.000  637.657  الصومال

ةال مقراط   1.475.000  287.683  من الد

  16.087.000  2.505.813  السودان

ة   6.451.000  185.180  سور

  )70(عام 5.137.000  164.150  تونس
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  34.130.000  1.001.449  مصر

من   5.900.000  195.000  ال

ن حر   220.000  662  ال

  750.000  212.380  عمان

  160.000  1.400  قطر

ة    197.000  83.657  اإلمارات العر

  130.384.000  13.610.816  المجموع

  
ة هي  في منتصف عام  ان   1971مالحظة: هذه اإلحصاءات الس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-531-  

  
  

  
  )2الملـح رقـم (

  
يـالن الجمهـان إعـبي ة العر   دةـة المتحـور

  
ة في القاهرة في  ــر الق ــ ة عقدت في قصــ ــة تارخ من رجب  13في جلســــ

ــنة  ــ المواف أول1377ســ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ـــنة  هـ ر ا 1958فبراير سـ ــ س شــ جتمع فخامة الرئ
ــورالقوتلي  ـــــ ــ س الجمهورة السـ ـــر رئ ةرئ ــــ س جمال عبد الناصـــ ادة الرئ ـــــ ــ ــ  سوسـ

ممثلي جمهورتي سورا ومصر السادة: صبر العسلي، عبد  جمهورة مصر، 
رـــا محي الـــدين ، حـــامـــد الخواجـــة،  أنور  ، خـــالـــد العظم ، ز غـــداد اللطيف ال

، حسين الشافعي، أسعد هارون، الفر السادات ، فاخر ا الي، مأمون الكزر لك
ــين، خليل الكالس،  ــ ــ مال الدين حســ طار،  ـــالح الدين الب ــ م عامر، صـــ عبد الح

، ــالح عقيل، فتحي رضـــــوان، واللواء عفيف البزر محمود  نور الدين طراف، صـــ
مال رمز استينو،   ، ،عبد الرحمن العظم، محمود راض . يعلفوز   صبر

ــا ــة لتحقي و ــة هــذا االجتمــاع أن يتــداولوا في اإلجراءات النهــائ نــت غــا
ـــعب   ــ ــتور الجمهورتين، من أن شـ ه دســــ ــعب العري ولتنفيذ ما نص عل ــ إرادة الشــ
ــل من مجلس األمــة  ــة، لــذلــك تــذاكروا مــا قرره  ــل منهمــا جزء من األمــة العر
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ة، على ق ، ومجلس النواب الســور من الموافقة اإلجماع ام الوحدة بين المصــر
ما تذاكروا ما توالى في  ــــاملة،  ـــــ ــــ ة الشــ البلدين: خطوة نحو تحقي  الوحدة العر
انت روحا لتارخ  ة  ة العر ـــــنين األخيرة من الدالئل القاطعة على أن القوم ــ ــ الســـ
ـــتقبل  ــ ــترك بينهم .. ومسـ ـــــر مشــــ ــاد العرب في مختلف أقطارهم ولحاضـ ل، ســــ طو

ــل فرد من أفرادهم، وانت ــة هوا إلى هــذه الوحــمــأمول من  دة التي هي ثمرة القوم
ة ادالعر ــــــ ــــ ة للت ة، وهي طر العرب إلى الحرة والســ ـــان ــــ ــ ــ ـــبيل اإلنسـ ــــ ــ عاون وســـ

ــالم، لذلك فإن واجبهم  ــــ  زأن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق  األماني إلى حيوالسـ
  التنفيذ  في عزم ثابت وٕاصرار قو ..

ـــر ــ ــ ــــ ــ له إلى أن عناصـ ام الوحدة بين  ثم خلص المجتمعون، من هذا  ق
عد أن جمع بينهما  اب نجاحهما قد توافرت  الجمهورتين السورة والمصرة، وأس

ة بناء  ة األخيرةفي الحق ـــوحا وأكد أنها حر ة وضـ ــترك زاد معنى القوم فاح مشــ
  وتحرر وعقيدة وتعاون.

علن المجتمعون اتفاقهم التام، و  قة في الذلك  مانهم الكامل، وثقتهم العم
ة المتحدة".اسمها " ةوب توحيد سورا ومصر في دولة واحدوج   الجمهورة العر

علنو   م في الجمهورة  ن ما  ون نظام الح اتفاقهم اإلجماعي على أن 
عاونه وزراء   س الدولة  ة رئ ــــلطة التنفيذ ه الســـ ا يتولى ف ـــــ ا رئاســ مقراط ة د العر

ما يتولى الســــل ـــئولين أمامه،  ونون مسـ ة مجلس تشــــرعي عينهم و طة التشــــرع
ـــاو فيها   ًا واحدًا في وحدة  يتسـ ــع ظل شــ ون لهذه الجمهورة علم واحد  واحد و
األنفس والمهج واألرواح  عا لحمايتها  دعون جم ات،و أبناؤها في الحقوق والواج
ر  ــ ـــ ــين شــــ ــ ســـــ ل من فخامة الرئ قدم  ــ ـــ قون لتثبيت وتأكيد منعتها.. وســــ ــا ــــ تســـ و

ان إلى الشـــعب يلقى أمام مجلس النواب الســـور  القوتلي وجمال عبد الناصـــر بب
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ـــ المواف 1377من رجب سنة  16ومجلس األمة المصر في يوم األرعاء   5هـــ
شرحان  1958من فبراير  ه هذا  االجتماع من قرارات و ه ما انتهى إل سطان ف ي

ما سـيدعى الشـعب في  ة،  مصـر أسـس الوحدة التي تقوم عليها دولة العرب الفت
س  ـــــخص رئ ــ ــس الوحدة  وشـ ــــ ـــتفتاء خالل ثالثين يوما على أســ ــ ـــورا إلى اســـ ــ وســـ
ــعادة وأجمل  ــ أعم السـ ـــون  حســ علنون قراراتهم هذه  الجمهورة، والمجتمعون إذ 
عد  ة  ة في طر وحدة العرب حق وا في الخطوة اإليجاب ـــــار ــ ــ ــــ ألوان الفخر إذ شــ

عد جيل، والمجتمعون إذ يبررون وحدة  ا ة  وجيال  علنون أن وحدتهم  حق لبلدين 
اب الوحدة مفتوح لكل بلد عري يرد أن  دون أن  ؤ تتوخى جمع شـــمل العرب و
ادة  عزز ســــ شــــترك معهما في وحدة أو اتحاد يدفع  عن العرب األذ والســــوء و

انها.  حف  ة و   العرو
عين  رعايته  أل هذه الخطوة وما يتلوها من خطوات  ــأل أن  ـــ ــــ ــــ وهللا نسـ

تب للعرب في ظل الوحدة العزة والسالم. الساهرة غة وأن  فضل عنايته السا   و
ة. 1958هـ المواف أول فبراير  1377من رجب  12القاهرة في    ميالد
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  )3(م ـالملح رق

  
  عـاسـاب التـالب

يـوحـال   ةـدة العر
  

ــنع التقدم وفي دعمه  ـــ ـــ ــ ــ ة المتحدة في صــ ة الجمهورة العر ــــئول ــ ــــ ــ إن مســ
لها. وحمايته ة    تمتد لتشمل األمة العر

قـــة الوحـــدة بين  ـــة لم تعـــد في حـــاجـــة إلى أن تثبـــت حق إن األمـــة العر
ها.   شعو

ح قة الوجود العري ذاته. تلقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة وأص   حق
ر والعقل  ـــنع وحدة الف ــ ة تملك وحدة اللغة التي تصـ في أن األمة العر

.  
ة تم في أن األمة العر ـــــمير و ـــنع وحدة الضـ ــ لك وحدة التارخ التي تصـ

  والوجدان.
ـــتقبل  ـــــنع وحدة المســــ ة تملك وحدة األمل التي تصــ في أن األمة العر و

  والمصير.
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ام  ق ــتدلين  ة من أســـاســـها مسـ رة الوحدة العر حاولون طعن ف إن الذين 
ة. ة، ينظرون إلى األمور نظرة سطح ومات العر   خالفات بين الح

ام الوحدة. إن مجرد وجود   هذه الخالفات هو في حد ذاته دليل على ق
ــــراع االجتمــاعي في الواقع العري ..  ــــ ـــــ ع من الصـ إن هــذه الخالفــات تن
ان من العالم العري والتجمع الذ  ل م ة في  ـــعب ة الشـ واللقاء بين القو التقدم

ة واالنتهازة في العالم العري، هو  الدليل على  ــــــر الرجع ــــ ه العناصـ وحدة تقوم 
ة وتحرك خطواتها  ة التي تهب على األمة العر ارات االجتماع  وتنســـقها عبرالت

  الحدود المصطنعة 
ان من  ةإن التقاء القو التقدم ل م ة على األمل الواحد في  ــعب ــ ــــ ــــ الشــ

ة ، ان من  األرض العر ل م ة على المصالح المتحدة في  وتجمع القو الرجع
ـــة، هو في حـــد ذاتـــ دليـــل على   وأكثر ممـــا ه ةه دليـــل على الوحـــداألرض العر

  التفرقة.
ام  فرض التقاء ح ان  ة قد جاوز النط الذ  إن مفهوم الوحدة العر

ومات. ون من لقائهم صورة للتضامن بين الح ة ل   األمة العر
ــة تقــدمــ ــطحي للوحــدة  تإن مرحلــة الثورة االجتمــاع ــ ــــ ــ ــ بهــذا المفهوم الســ

ه خطوة إلى  ة ودفعت  ـــورة العر ــــ ــ ــ حت فيها  وحدة الهدف هي صـ ــ ــ ــــ ــ مرحلة أصــ
  الوحدة.

ة  ة في األمة العر ـــعب ـــ ــ ــــ قة قائمة عند القواعد الشــ إن وحدة الهدف حق
  لها.

ــور التطور  ـــــورة من صــــ و اختالف األهداف عند الفئات الحاكمة هو صـ
ة.   الحتمي الثور واختالف مراحله بين الشعوب العر
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ة  ـــعب ــد الفجوات لكن وحدة الهدف عند القواعد الشــ ســـ ـــتتكفل  هي التي ســ
  الناشئة من اختالف مراحل التطور.

حت  ــ ــ ـــالبتها إلى حد أنها أصـ ـــلت في صــ ة قد وصــ إن وحدة األمة العر
ة.   تتحمل مرحلة الثورة االجتماع

ة وال  ـــاليب االنتهازة الفرد ــ ـــاليب االنقالب، وال أســــ ــ ــ ن أن تدل أســ م وال 
ـــيء إال عل مة ، على شـــــ ة المتح ــاليب الرجع ــــ م في أســ أن النظام القد ى داللتها 

عيد  ســـمع من  ًا وهو  ه تدرج فقد أعصـــا أس وأنه  عاني جنون ال العالم العري 
  في قصوره المعزولة وقع أقدام الجماهير الزاحفة إلى أهدافها.

ة في تقدمها من  ـــعار الوحدة العر ــــ ــــ ــ إن  وحدة الهدف ال بد أن تكون شـ
ة إلى الثور  اس ة.مرحلة الثورة الس   ة االجتماع

ــــال  ــ ـــ قة من النضــ ـــا ـــ ــــ ــــعار الذ جرت تحته مرحلة سـ ــــ وال بد أن ينبذ الشـــ
ة ضد االستعمار. الوطني،  اس   هي مرحلة الثورة الس

ــــعوب  ــــ ــ عد قادرا على مواجهة الشــ انه ولم  ـــتعمار االن غير م ــ ــ ــــ ان االسـ
اشرة،  ة .م م الظروف داخل قصور الرجع ح عي  ان مخبؤه الطب   و

ـــه ــــ ــ ــ ـــتعمار نفســــ ــــ ــــ ــ ــاهم في تقرب يوم الثورة إن االسـ ــــ ــ ـــ ــ ، دون أن يدر ســ
ـــتغلــة يوجههـا  ــــ ـــــ ـــر المســ ـــ ــــ مطــامعــه وراء العنــاصــــ ــة، وذلــك حين توار  االجتمــاع

ها. حر   و
س  من شــك  أن الثورات األصــيلة تســتفي ات خصــومها في  دول من حر

  مواجهتها وتكتسب منها قوة دافعة.
ة بتهالكها على  ذلك فعلت الرجع شـــف نفســـه و ــتعمار   ن التعاو إن االسـ

ح محتما على الشعو  ة  بمعه، وأص اس ضرهما معا، تأكيدا النتصار الثورة الس
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ة  اة اجتماع ــــان  العري في ح ــــ ــــ ة أجزاء الوطن العري ودعمًا لح اإلنسـ ق في 
. غير الطر الثور عد قادرًا على صنعها    أفضل لم 

ــل خبرة األمــة العر حتــاج إلى  ــة مع والعمــل العري في هــذه المرحــة 
قدر حاجته إلى ثورتها  قة  متها العم حتاج إلى ح ل المجيد،  و تارخها الطو

  وٕارادتها على التغيير الحاسم.
ـــا، فـــإن األهـــداف  ــ ــــ ــ ــ غي أن تكون فرضــــ ن بـــل وال ين م إن الوحـــدة  ال 
أ  اتها، ومن ثم فإن القسر  مة لألمم يجب أن تتكافأ أساليبها شرفًا مع غا العظ

  ئل عمل مضاد للوحدة .وسيلة من الوسا
ـــب، وٕانمـــا ه ــ ــ ــــ ــــ س عمًال غير أخالقي فحســ  ةخطر على الوحـــد وإنـــه ل

التالي فهو على وحد ة ومن ثم  ـــــعوب العر ــعب من الشـــــ ــ ــ ل شــــ ة داخل   ةالوطن
ة في تطورها الشامل.   األمة العر

ـــتورة واحد  ـــورة دســـ ة صـــ ـــت الوحدة العر ســـ قها،  ةول ال مناص من تطب
ة طر  ــوًال إلى لكن الوحدة العر ــــ ال والمراحل وصــ ـــــ ــ ه األشـ ل قد تتعدد عل  طو

  األخير. فالهد
ـــاله في  ــعبها ونضــ ة في العالم العري، تمثل إرادة شـــ ومة وطن إن أ ح
ل  ــتقالل الوطني، هي خطوة نحو الوحدة من حيث أنها ترفع  ــــ ــــ ــ إطار من االســ

ين اآل ة في الوحدة . مالسبب للتناقض بينها و   النهائ
ــعبين أو أكثر من إن أ وحدة جز  ــ ـــ ــــ ة في العالم العري تمثل إرادة شـــ ئ

ة متقدمة، تقرب من يوم الوحدة الشــــاملة،  ة هي خطوة وحدو شــــعوب األمة العر
ة.   وتمهد لها وتمد جذورها في أعماق  األرض العر

  تمهد الطر للدعوة إلى الوحدة الشاملة. فإن مثل هذه الظرو 
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ة المتح انت الجمهورة العر ـــالتها العموٕاذا  ــ ــــ ــ من أجل  لدة تر في رسـ
ه  وضوح الوسائل التي  ساعد عل الوحدة الشاملة، فإن الوصول إلى هذا الهدف 

  ال بد من تحديدها تحديدًا قاطعا وملزما في هذه المرحلة من النضال العري.
ة هي المقدمة والتطبي العلمي لكل ما تتضــمنه الدعوة  إن الدعوة الســلم

ة  م تقدم ة للوصول  إلى نتيجة محققة..من مفاه   للوحدة هو الخطوة الثان
ـــتعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك في خلفه ـــ ــ ــ ما أثبتت  -إن اســــ

ي  –التجارب  ة للوحدة  ـــتغلها العناصــــر المعاد ة تسـ ة واجتماع ـــاد فجوات اقتصـ
ــــامل يجب  ــــ تطعنها من الخلف. إن تطور العمل الوحدو نحو هدفه النهائي الشــــ

ه  ــح ــــ ة  أن تصــ ة واالجتماع ـــاد ـــ ة لملء الفجوات االقتصــ ـــــيلة جهود عمل ــ ل وسـ
ة،هذا االختالف  ــعوب األمة العر ــــ ــ ــ الناجمة من اختالف مراحل التطور بين شــــ

ة واالستعمارة.   الذ فرضته قو العزلة الرجع
ــــا إلى فتح الطر أمام  ــ ــ ــ ــــ ضـ ة يجب أن تتجه أ مة وواع إن جهودا عظ

رة الجديدة حتى ارات الف ،  الت ع أن تحدث أثرها في محاوالت التمز ــتط ــــ ـــــ ــ تسـ
ــغ الظروف  في القرن  ـــــ ــــ ر الذ أحدثه ضـــ ـــتت الف ــ ــ ــــ ا  التشـــ قا وتتغلب على 
ته دسائسه ومناوراته من  التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرن وما تر

عض الظروف . ة  في  ة الصاف   رواسب تحجب الرؤ
ــة المتحــدة وهي تؤمن  ــة ال  ءــأنهــا جز والجمهورــة العر من األمــة العر

ل مواطن  اد التي تتضـــمنها لتكون تحت تصـــرف  بد لها أن تنقل دعوتها والم
مـة التي قـد تعتبر ذلـك  ـة القـد ـال غي الوقوف لحظـة أمـام الحجـة ال عري، وال ين

  تدخال منها في شئون غيرها.
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ة المتحدة ال بد لها أن  ة العر تحرص وفي هذا المجال، فإن الجمهور
ة في أ بلد عري .. إن  ة المحل ح طرفا في المنازعات الحز ــ ــ على أن ال تصـــ

ح. انها الصح ادئها في أقل من م ضع دعوة الوحدة وم   ذلك أمر 
حتم  ـد  ـــــعر أن واجبهـا المؤ ــــ ــ ــ ـة المتحـدة تشـ ـانـت الجمهورـة العر وٕاذا 

ة فإن هذه المساندة يجب أن تظل ة وطن ة شعب ل حر في إطار  عليها مساندة 
ـــــ ــ ـــاســ ـــ اد األســـ ة تجمع له  ةالم ــــــر المحل ــــراع ذاته للعناصـــ ــــ ة مناورات الصـ تار

اته. ان ة وتدفعه إلى أهدافه وف التطور المحلي وٕام   الطاقات الوطن
ــأن تفتح مجــال التعــاون  ــة  ــة المتحــدة مطــال ــذلــك فــإن الجمهورــة العر

ة في العالم العري. ة التقدم ات الوطن ع الحر   بين جم
ر أن تتفاعل معها ف ة  ة لكنها في  اإنها مطال من أجل التجرة المشــتر

غة محددة لصنع التقدم. ع أن تفرض عليها ص   نفس الوقت ال تستط
ة في العالم العري أمر  ة التقدم ة الوطن ـــعب ــ ــ ات الشـ ام اتحاد للحر إن ق

فرض نفسه على المراحل القادمة من النضال .   سوف 
غي لـــه أن يؤثر –إن ذلـــك ال يؤثر  ــامعـــة الـــدول  -وال ين ـــام جـ على ق

ة غير قادرة على أن تحمل الشـــو العري إلى  انت الجامعة العر ة، وٕاذا  العر
عيدة فإنها تقدر على السي مة ال   ه خطوات . رغايته العظ

ة امال ..  والجامعة العر ونها جامعة  -إن الشـــعوب ترد أملها  م  ح
ومات  ن .ال تقدر  –للح عد من المم   أن تصل إلى أ

ـــل. إن تحقي الجزء  ـــــامـ ــــ ـــــ ن خطوة  في طر المطلوب الشــــ إن المم
  مساهمة في تقرب يوم الكل.
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ل التأييد على  ــــتح  ة تســ من طاقاتها  ما يبذلهلهذا فإن  الجامعة العر
عته امها وطب ة التي تحدها ظروف ق   ..االعمل

  
  
  

ة  قادرة على تنسي ألوان ضرورة من النشا العري  إن الجامعة العر
ــــتار وفي مواجهة أ  ـــرة، لكنها في نفس الوقت تحت أ ســـــ ــــ في المرحلة الحاضــ

ه  له وضرب المستقبل    ادعاء ال يجب أن تتخذ وسيلة  لتجميد الحاضر 
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  )4(م ـ رقـملح
  

ة واختصاصاتها   بناء الدولة االتحاد
عو  ادوقد تم  قه االتفاق على الم ة:  ن هللا وتوف ة التال س   الرئ

ــــاس  ةأن تقوم دولة اتحاد - 1 ــ ــ ة المتحدة" على أسـ ــم " الجمهورة العر ـــ اســــ
ــماء  ــ ــــ ــورة  والعراق وتكون أســـــ ــــ ــــ ــ ــر وسـ ــــ ــ ــ ل من مصـــ االتحاد الحر بين 
ــور والقطر  ــــ ــــر والقطر الســ ة القطر المصــــ الدولة االتحاد ــــاء  األعضــــ

 العراقي.

ون لكل جم - 2 ة أن  اد الحرة واالشــــتراك م ـــتقلة تؤمن  ة مسـ هورة عر
تم  ة حرة و ــعب ــ ـــــ ــــ ـــم إلى هذه الدولة بإرادة شـ ــ ــــ والوحدة الح في أن تنضـــــ

ة. عد موافقة السلطة الدستورة في الدولة االتحاد  االنضمام 

ة.  - 3 تملة للدولة االتحاد ة الم ادة الدول  أن تكون الس
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ة جن - 4 ون لمواطني الدولة االتحاد ة، أن  ة العر ة واحدة هي الجنســـــ ــ ســـ
ــاء  ــــ ــــ ة األقطار األعضـ ــ ــ ــــ ــ ام الدولة بجنسـ ل من يتمتع وقت ق يتمتع بها 

. قانون اتحاد امها   وتنظم أح

قا للدستور . - 5 مارسها ط ة للشعب  ادة في الدولة االتحاد  أن تكون الس

ة. - 6 ة  لغتها الرسم ون اإلسالم دين الدولة واللغة العر  أن 

ون علم ا - 7 ــه ثالث نجوم أن  ــة الحــالي، وف لــدولــة، علم الجمهورــة العر
ة. لما انضمت دولة إلى الدولة االتحاد  بدال من نجمتين  وتزاد نجمة 

 أن تكون عاصمة الدولة القاهرة. - 8

ة: - 9 الشؤون اآلت ة   أن تختص سلطات الدولة االتحاد

ما فيها التمثيل الخارجي والمعا - ل جوانبها  ة  اسة الخارج هدات مع الس
ــــــؤون  ــ ــ عض الشــــ قاء  ة  ة على أن تنظم القوانين االتحاد الدول  والهيئات الدول

صفة مؤقتة تتوالها سلطات األقطار. ة   التجارة والثقاف

ة جزءًا  - الدولة االتحاد ــلحة  ــ ــــ ــ ــ ار القوات المســ اعت الدفاع واألمن القومي 
أوامره عن طر  الســلطات الدســتورة من الشــعب  ووالؤها للشــعب وال تأتمر إال 

ــؤون الدفاع واألمن  ــ ــــ دخل  في شــ ــــة على النطاق   القومي االتحاد و ــ المختصــــ
ة  حرة والجو القومي موضوعات الحرب والسلم وٕاعداد القوات المسلحة البرة وال
ادات  ـــلحة والق ــ ــ ادة العامة للقوات المســ ـــتخدامها ومجلس الدفاع والق ــ وتدربها واســــ

األقطار على أن رة  ة لكل قطر أثناء فترة  العس ل أمرها خالل الفترة المناس يو
الصـــــناعات  ذلك الموضـــــوعات المتعلقة  ه االتفاق، و ما يجر عل االنتقال حســـــ
ة  ام العرف ــــات األمن القومي وحاالت إعالن الطوار واألح ــــ ـــــ ــــسـ ــ ــــ ــ ة ومؤســ الحر
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ة لألقطا ـــلطات المحل ــ ــ ــ ـــة التي تمنح فيها السـ ــــ ــ ــــتخدام  روالحاالت الخاصـ ــ ح اســــ
ض من سلطات االتحاد.ال  قوات المسلحة بتفو

ة االتحاد، وٕاصدار  - ة ، وميزان ة والخزانة: وتتناول الضرائب  االتحاد المال
ة ، والقروض  ل المشـــروعات االتحاد ة لتمو ــندات االتحاد أذونات الخزانة أو السـ
ن وحدة ــتهدفة تكو ــ ة مســ ــــة الجمر اســ ــ ــ ذلك القوانين والســ ة  و ة والداخل  الخارج

ة موحدة. ة تتطور إلى سوق عر ة مشتر ة وسوق عر  جمر

ة : وتتناول التخط  االقتصــاد  - االقتصــاد والتخط االقتصــاد والتنم
ة  في شـــؤون الصـــناعة والزراعة والتجارة والمواصـــالت والتنســـي بين خط التنم

ــ ــؤون المصــ ، والشــ ادل التجار ة والت اســــة االقتصــــاد ــم الســــ ة في األقطار ورســ رف
م استغالل  ة وشؤون العملة وتنظ ة الدول المؤسسات االقتصاد م العالقات  وتنظ

ة. ع  مصادر الثروات الطب

قوم على تخط  - ز  ـــاء جهاز اتحاد مر اإلعالم والثقافة: وتتناول إنشــــ
ون التنفيذ اإلعالمي ات ة في أقطار االتحاد، على أن  ـــؤون اإلعالم ــ ــــ ــ ــ ا الشـ حاد

عضه وقطرا  عضه اآلفي   خر.في 

اسة العامة  - ا تعمل على تخط ورسم الس وٕانشاء مجلس أو مجالس عل
ــم ــــ ــ ـــ ــ ضـ ما  حث العلمي والثقافة والفنون  في االتحاد  م وال ة والتعل وحدة  نللتر

ـــدو واإلعــــداد الروحي والعلمي واألخالقي  ــاه القومي العري الوحـ ر واالتجــ الف
ال الصاعدة.  لألج

ــي ا - ــ ـــس موحدة  للعدالة في أقطار العدل وتنسـ ــع أســ لقوانين: وتتناول وضـــ
ات والقانون المدني والقانون  ــمين القوانين( مثل قوانين العقو ــ ــــ ـــــ دولة االتحاد وتضـ
ــــة .. الخ )  ــاع ــأمينــــات االجتمــ ــار وقــــانون اإلجراءات وقوانين العمــــل والتــ التجــ
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ــاســـ اد األسـ ة الوصـــول إلى توحيدها على مر  ةالم غ احل، هذا والتنســـي بينها 
.  إلى جانب القضاء االتحاد

ة   - ــالت االتحاد ــ ــــ ــؤون المواصـــ ــ ــــ ــ م  شـ ة: وتتناول تنظ ــالت االتحاد ــ ــ المواصـــــ
ـــاد   ـــلكي واألرصــ ة والبرد والبرق والهاتف والالســ حرة والجو ة البرة وال والمشـــــتر

.  على المستو االتحاد

ة بين األقطار، و  - : وتتناول المشـــروعات المشـــتر الســـلطات الشـــؤون األخر
يل  ـــل بين األقطار  من خالف، وتشــــ ، والفصـ ة أثناء الحرب والطوار ــتثنائ االســ
ة على  ة ألنواع الخدمات المختلفة في حدود التشرعات االتحاد المجالس المشتر
ــذه  ــل مــــا يتعل هــ ــ ــــة في  ــار بتنفيــــذ القوانين والقرارات االتحــــاد أن تلتزم األقطــ

 الشؤون.

ع الســـــلط - 10 ات التي ال تدخل في اختصـــــاص الدولة تختص األقطار  بجم
عض  ـــة  ــ ـــــ ــــ ـــارســــ ــاد في ممـ ــــانون اتحــ ق ض األقطــــار  ن تفو م ــــة، و االتحــــاد
ــلطات  ون لســـ ة ألجل معين وفي هذه الحالة  ــلطات االتحاد ــات الســـ ــاصـــ اختصـــ

اشرة هذه االختصاصات.  االتحاد  اإلشراف على السلطات في األقطار عند م

ل إلى  ن االتفاق على أن يو م عض ما  ــــلطات أمر تنفيذ  ــــ ــ ــ هذه الســ
ة .   القوانين االتحاد

ة: ةالمؤسسات الدستورة للدول   االتحاد
ة والعالقات بينهما تم االتفاق على أن تكون مؤسسات الدولة االت ا حاد

الملح ب المرف بهذا اإلعالن)-يلي :  وفقا لما   .( ولما هو وارد 
  مجلس األمة: -أوال ً 

ة المتحدة . هو أعلى هيئة لسلطة  -1  الدولة في الجمهورة العر
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ة. -2  هو الهيئة التي تمارس السلطة التشرع

  يتكون مجلس األمة من مجلسين:   -3
ان   -أ ــ ــ ة عدد السـ تكون من عدد من األعضـــــاء بنســـــ مجلس النواب : و

االقتراع الســر العام، ومدة  اشــرا  ًا حرا م نتخب انتخا ل قطر، و في 
ه  ة ف   سنوات. 4العضو

ل قطر    -ب تكون من عدد متساو من األعضاء من  مجلس االتحاد : و
ة  ــو ــ ـــر العام ومدة العضـ االقتراع الســ ــرا أو  ــ اشـ ا حرا م نتخب انتخا و

ه   سنوات. 4ف

ون عدد أعضائه رع عدد أعضاء مجلس النواب على األقل أو ثلث  و
 ه على األكثر.دعد

س الجمهورة ونواب ال   -4 الطرقة ينتخب مجلس األمة رئ س( رئ
حددها الدستور).   التي 

اسة الدولة   -5 س ة الخاصة  ل من المجلس المسائل األساس يناقش 
تخذ القرارات  ة ، و ة وخط التنم ة والخارج   ها .شأنالداخل

س الجمهورة ولكل من أعضاء المجلسين ح اقتراع القوانين (    -6 لرئ
بين الدستور اإلجراءات والنسب الخاصة    بذلك).و

ل من المجلسين وٕاذا اختلف الرأ   -7 صدر قانون إال إذا أقره  ال 
ونة من عدد  عرض على لجنة توفي م ة لقانون  النس بين المجلسين 

  متساو من المجلسين.
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عد إقرارها من المجلسين وله أن   -8 س الجمهورة القوانين  صدر رئ
ل م حددها الدستور إلى  ن المجلسين فإذا أقر يرد القانون خالل مدة 

ة ثالثة أراع األعضاء لكل، اعتبر قانونا وأصدر. أغلب   منهما 
س الوزراء وٕالى الوزراء   -9 لكل عضو من المجلسين أن يوجه إلى رئ

نظم الدستور والقانون االتحاد طرقة ذلك). ات ( و   أسئلة واستجوا
ة   -10 ون منح أمام مجلس األمة   تامةمجلس الوزراء مسئول مسئول و

ة المطلقة لمجموع أعضاء مجلس األمة. األغلب   الثقة أو سحبها 
س الجمهورة .  -11 قرار من رئ ليهما    ون حل أ من المجلسين أو 
ل دولة جديدة إلى   -12 ات انضمام  يختص مجلس األمة بنظر طل

ل مجلس على حد داالتحا ة ثالثة أراع  أغلب ه    .ةوتكون الموافقة عل
ل مجلس على   -13 ة ثالثة أراع  أغلب يتم تعديل الدستور االتحاد 

  حدة.
تف   -14 دساتير األقطار يجب أن ال تتعارض مع دستور االتحاد و

  عليها قبل عرض دستور االتحاد على االستفتاء.
القطر   -15 ون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشرعي 

حددها الدستور وال  ح هذه التعديالت نافذة إال إذا أقرتها الطرقة التي  تص
ل مجلس عل ة ثالثة أراع  أغلب ة    حدة . ىالمجالس االتحاد

  
ة: س الجمهور ًا : رئ   ثان

مثــل   -1 ــه مجلس األمــة ل ــة الــذ ينتخ س الجمهور س الــدولــة هو رئ رئ
  سلطة الدولة.



  

-547-  

ه عضــــوا في مج -2 ــرو النتخا ه الشــ لس ل مواطن في الدولة تتوافر ف
سا للجمهورة ، هاألمة يجوز انتخا علن انتخا رئ المرشح إذا حصل على  بو

ع أعضـــاء مجلس  حصـــل على هذه ثلثي أصـــوات جم األصـــوات األمة فإذا لم 
ة المطلقة  ــل على األغلب ــ ـــــ ــــ ــــح إذا حصــ ــــ ــــ علن انتخاب المرشــ عاد االنتخاب و

ام الخ اقي األح ـــتور  نظم الدســــ ــاء مجلس األمة، و ــــ ــــة لمجموع عدد أعضـ اصـــ
  االنتخاب.

ـــة   -3 ــ ـــنوات وٕاذا انتهت المدة في فترة تجد 4مدة الرئاسـ ــ د مجلس األمة يسـ
ــلطا ــ ـــة ســــ ــ س في ممارســـ ـــتمر الرئ ار تســـــ ه حتى يتم  تجديد مجلس األمة واخت

س الجديد.   الرئ
س هو القــائــ   -4 رأس مجلس الــدفــاع  دالرئ ـــلحــة و ــــ ــــ ــ األعلى للقوات المسـ

  القومي.
ـــات رئ -5 ــ ـــ ــ ــاصـ ــــ ــ ــ ــتور اختصـ ــ ـــــ  هس  الجمهورة ولكنه على وجحدد الدســ

  -الخصوص:
 مثل الدولة.   -أ

 صدر القوانين. -ب

  قترح القوانين . -ج
  عترض على القوانين.  -د

ــ ــ ــــ ــ س الو  -هــ حوزوا ثقة مجلس ز عين رئ راء والوزراء الذين يجب أن 
قبل استقالتهم.   األمة و

رقي قواد القوات المسلحة. -و عزلهم و ا و   عين الض
ا.عين قضا -ز ة العل مة االتحاد   ة المح
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ار موظفي االتحاد في الحاالت التي ينص عليها القانون  -ح             عين 
  
س:   نواب الرئ

ــل قطر بنفس الطرقــة التي ينتخــب بهــا  3ينتخــب  -1 س واحــد عن  نواب للرئ
س الجمهورة وفي نفس الوقت.   رئ

س في أعماله، وله أن  -2 س الرئ فوضهم عاون نواب الرئ ينيبهم عنه أو 
ه. ولة إل ستشيرهم في األعمال المو   عض اختصاصاته و

ام الخا -3 اقي األح سصينظم الدستور    ة بنواب الرئ
  

  مجلس الوزراء:
س مجلس الوزراء والوزراء.  -1   يتكون مجلس الوزراء من رئ
  مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون عن أعمالهم أمام مجلس األمة.   -2
ـــة يتو   -3 ـــل ثقـــ ــ ــا داموا  محــ ــ ــبهم  مـــ ــ ــ ــــ ــاصــــ ــ س الوزراء والوزراء منـــ   لى رئ

س .   الرئ
ــة   -4 م  وتنفيــذ مهــام الــدولــة االتحــاد يتولى مجلس الوزراء االتحــاد  تنظ

صدر القرارا ة). تو   الالزمة لذلك( حسب الدستور والقوانين االتحاد
عد تعيينها برنامجا إلى مجل   -5 ه.األمة للموافقة ع ستقدم  الوزارة    ل
مجلس الوزراء   -6 ــــة  ــــ ــ ام الخاصــ ة األح ــــتور والقوانين االتحاد ــ ــ ــ ينظم  الدســ

ومة األخر المختلفة.   والوزارات ومؤسسات الح
الوزراء.   -7 ام الخاصة  ة األح   ينظم  الدستور والقوانين االتحاد

ة:   ثالثًا: السلطات القضائ



  

-549-  

ة ال  -1 مة االتحاد ــمى المح ــ ــ ــــ ــ ا تسـ مة عل ــــأ  تكون لالتحاد  مح ــ ــ ــ ا تنشـــ عل
قانون اتحاد . ام الدستور    مقتضى أح

ح  سيختار مجل   -2 ا بناء على ترشـــ ة العل مة االتحاد األمة أعضـــاء المح
س الجمهورة من بين رجال القضاء والقانون.   رئ

ا  -3 ة العل مة االتحاد ة اختصاصات المح ينظم الدستور والقوانين االتحاد
أعضــا مة ومدة تعيينهم وحاالت إعفائهم، وتوفير الحصــانة الخاصــة  ء المح

  ما تم االتفاق على أن تكون األجهزة في األقطار:
  

س القطر :   أوًال: رئ
ـــرعي للقطرة لمدة    -1 ــ ــ ــــ ه المجلس التشـ س 4ينتخ ه رئ واف عل ــنوات و ــ ــــ ــ ســ

  الجمهورة.
حددها الدستور ودساتير األقطار.   -2   يتولى االختصاصات التي 
قبل استقالتها.عين وزارة الق  -3   طر و

ًا:  المج عي للقطر:لثان   س التشر
اشرا وسرا  -1 ا حرا م   ون لكل قطر مجلس تشرعي منتخب انتخا
  حدد  الدستور اختصاصات المجلس التشرعي  -2
القطر.  -3 القطر التشرعات الخاصة    صدر المجلس التشرعي  
ـــت  -4 ــ ــ حددها الدسـ الطرقة التي  ــــتور القطر  ح هذه عدل دســــ ـــــ ــ ور، وال تصـ

ــة لكل من مجلس النواب  ــ ــ ــ ــــ ة الخاصــ األغلب عد إقرارها  التعديالت نافذة إال 
  ومجلس االتحاد.
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ســـحب الثقة   -5 القطر و ــتجوب الوزراء  سـ ســـأل و يناقش الوزراء والوزراء و
حددها الدستور.   الطرقة التي 

  ثالثًا: وزارة  القطر: 
ون -1 س  ةتكون لكل قطر وزارة م   وزراء ووزراء.من رئ
جب -2 القطر و   .هتحوز ثقت أنوزارة القطر مسؤولة أمام المجلس التشرعي 
  ينظم الدستور حاالت سحب الثقة من الوزارة. -3
ام -4 ـــات الوزارات وطرقة عملها واألح ــ ـــاصــــ ــ ــ ـــتور والقوانين اختصــ ــــ يبين الدســ

الوزارة   الخاصة 
  

القطر: عًا: القضاء    را
ضمن له استقالله وحصانته وقد ينظم دستور القطر القضاء    القطر و

ة التال ام االنتقال ع في مرحلة  االنتقال األح   :ةاتف على أن تت
    في دولة االتحاد: -

س الجمهورة في   -1 ــتور  االتحاد وعلى االتحاد وعلى رئ ــ ــتفتى على دســ ســــ
ان.   مدة أقصاها خمسة أشهر من تارخ إعالن هذا الب

ـــتورًا عند  تعتبر دولة االتحاد   -2 ــــ ـــــ ة المتحدة ) قائمة دســ ( الجمهورة  العر
  إعالن نتائج االستفتاء.

ع عناصرها التي نص عليها   -3 ة جم تستكمل المؤسسات الدستورة االتحاد
ــتور في مدة أقصـــــاها  ــهرًا من تارخ إعالن االســـــتفتاء وتنتهي   20الدســـ شـــ

  بذلك فترة االنتقال.
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م  قبل هذا المو   -4 ق ـــتورة لكل قطر أن  ــــ ــــات الدســ ــســـــ ــ ــ عد ما يراه من المؤســـ
امل خالل فترة  ل  ــ ــ شــ ة  ــــات االتحاد ام المؤســــــســ ه تمهيدًا لق ــــة  الخاصــ
ـــات األقطار التي تقوم  ــســ نظم بتشـــــرع اتحاد دســـــتورة مؤســـ االنتقال، و

  خالل هذه  المدة .
ة   -5 تتف الدول األعضـــاء على برنامج اســـتكمال توحيد المؤســـســـات االتحاد

رة أو ا ة. الخ حتى العســـ ة أو الثقاف ة أو االقتصـــاد ة أو التشـــرع لخارج
ة م ن أن ينص على هذا البرنامج في مادة انتقال   مواد الدستور. نم

ة في دولة االتحاد خالل فترة   -6 ة والتنفيذ ــــرع ـــلطات التشــــ ــ ــ ع السـ يتولى جم
س  ون نواب الرئ س الجمهورة و ــه رئ ــــ ــــ ــ ـــــة يرأســـ ــــ ــ ــ االنتقال مجلس رئاســ

ه   .أعضاء ف
ــــاو  من   -7 ــة من عدد متســ ل مجلس الرئاســــ ــ ــ شــ يل مجلس الرئاســــــة :  ــ ــ تشــ

ل قطر من األقطار.   األعضاء من 
ــلطة    -8 ــ ــ ــ ـــ ــ معرفة الجهات التي لها السـ ـــة  ــ ــــ ــ ــ ــاء مجلس الرئاسـ ــ ــ ــ ــــ يختار أعضــ

ام االتحاد. ة في الدول األعضاء عند ق   التشرع
عفيهم من مناصب  -9 س الوزراء والوزراء و س الجمهورة رئ   هم.عين رئ

ة أعضائه.-10 أغلب   تكون قرارات المجلس 
ـــدره مجلس -11 ــ صــ س الجمهورة ح االعتراض على أ قرار أو قانون  لرئ

  الرئاسة 
اآلتي:-12   يختص مجلس الرئاسة 
االتفاق   -أ ل قطر) وذلك  ًا من  س الجمهورة (نائ تعيين نواب رئ

  االنتقال.مع الجهة التي لها سلطة التشرع في القطر أثناء فترة 
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ــــرع في    -ب ـــــلطة التشــ االتفاق مع الجهة التي لها سـ س لكل قطر  عين رئ
 القطر أثناء فترة االنتقال.

عة أعماله.  -ج   تعيين مجلس  الدفاع القومي ومتا
طها وتكليف الوزارة بتنفيذها.  -د اسة العامة للدولة وتخط   رسم الس
م. -هـ   تنسي المصالح العامة بين األقال
اد العامة.تع  -و   رها في الم ا التي جاء  ذ   يين المجالس العل
ة  -13 ل من : -الوزارة االتحاد   تش

س الوزراء  -أ     رئ
ة وزا -ب   رة الخارج

  وزارة الدفاع.  -ج
  وزارة اإلعالم واإلرشاد القومي والثقافة.  -د
ة والتعل  -هـ حث العلميوزارة التر م العالي وال   م والتعل
ةارة اوز  -و   لخزانة والمال
زارة االقتصــــاد والتخط االقتصــــاد ( وتضــــاف إليها أعمال و  -ز

  المواصالت)
  ارة العدلوز  -ح

  زارة الدولةو  -
14- . قانون اتحاد إنشاء وزارات أخر   يجوز 
ــة مع مجلس  -15 ــة للوزارة االتحــاد ـــتر ــ ــ ـــ ــ مــا يجوز عمــل اجتمــاعــات مشــ

  الرئاسة.
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ام الت - اع األح ة:ما اتف على ات   -ال

ه إلى    -1 ــارة المفعول ف ل التشــــرعات المعمول بها في أ قطر ســ قى  ت
  أن يتم تعديلها أو إلغاؤها من السلطة  الدستورة المختصة.

قى   -2 ومــة أ قطر ت ـــب أن أبرمتهــا ح ــــ ـــــ المعــاهــدات واالتفــاقــات التي ســ
  سارة المفعول في نطاق القطر الذ أبرمها.

ـــات والم  -3 ــ ـــســ ــ ل المؤســ قى  ة قائمة على عملها ت ة الحال وم ـــالح الح ــ صــ
  جديدة. ةوف اللوائح والنظم الموجودة اآلن إلى أن يتم عمل أنظم

ــاء   -4 ــــ ـــتور االتحاد تقوم الدول األعضـ ـــتفتاء على  الدســــ إلى أن يتم االســــ
دؤها في العمل ســبيال  نها و ون تكو ة حتى  ن اللجان والهيئات آالت بتكو

ح  ام الصح ة ضللتمهيد وللق ام الوحدة منللمؤسسات االتحاد   :ق
رة موحدة.ق -أ   ادة عس
ة .. -ب   لجنة للشئون الخارج

ة.  -ج ة المشتر   لجنة التنسي االقتصاد والسوق العر
.   -د   أ لجان أخر

ناء  الدولة  وقد أرف بهذا اإلعالن  ملح في شــأن المؤســســات الدســتورة و
ما بينها ة والعالقات ف مال لهذا اإلعالن وجزءًا ال يتجزأ منه. االتحاد   وتعتبر م

ــ المواف 1382من ذ القعدة  23صدر في القاهرة في يوم األرعاء  ــ  17هـــــ
سان    م.1963من ابرل ن

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم
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ة والعالقات بينها   مؤسسات الدولة االتحاد
  أوًال: مجلس األمة

ة المتحدة.هو أعلى هيئة لسلطة الدولة في الجمهور  -1  ة العر

ة. -2  هو الهيئة التي تمارس السلطة التشرع

  يتكون مجلس األمة من مجلسين:   -3
ة عدد   -أ ـــــ ــ ــ ــاء بنســـــ ــ ـــــ تكون من عدد من األعضـــــ مجلس النواب: و

االقتراع  ـــرًا  و ــــ ــ اشــ ا حرا م نتخب انتخا ل قطر و ان في  ــ ــ ــــ الســـ
ه  ة ف   سنوات. 4السر العام، ومدة العضو

تك   -ب ل قطر، مجلس االتحاد: و ــــاء من  ــــاو من األعضــ ون من عدد متســ
ه  ة ف االقتراع الســر العام، ومدة العضــو اشــرا  ًا حرا م نتخب انتخا  4و

 سنوات.

ـــاء مجلس النواب على اإلطالق وثلث  ـــائه رع عدد أعضـــ ون عدد أعضـــ و
  عدده على األكثر.

ان واإلجراءات   -4 ة في المجالس، وحاالت خلو الم شرو العضو
ة ة. الداخل   في هذه المجالس تحدد في الدستور والقوانين االتحاد

ة مجلس النواب أو مجلس االتحاد أو   -5 ال يجوز الجمع بين عضو
ة في  األقطار.   المجالس التشرع

ار واآلراء عند   -6 ال يؤاخذ أعضاء المجالس عما يبدون من األف
نص الدستور على الحصانات الخا ة و اب أعضاء أدائهم ألعمالهم الن صة 

  المجالس.
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جوز   -   7   ـــمة دولة االتحاد و ــ ــ ــ ـــ ة، عاصــ ان انعقاد المجالس االتحاد م
ـــرورة  ــ ــ ــ ــــ ما يجوز عند الضـ قانون اتحاد  ان انعقادها في جهة أخر  جعل م

. مرسوم اتحاد ة جهة أخر    دعوتها لالنعقاد في أ
ًا، وتعتب ون شرع ان القانوني ال  ر قراراته  واجتماع المجالس في غير الم

ماً    اطلة ح
دورات انعقاد المجالس تحدد في الدستور وتكون الدعوة للدورة من   -8

م الدستور في اليوم المحدد. ح س الجمهورة وٕاذا لم تدع تجتمع    رئ
ة ، بناء على طلب   -9 يجوز أن ينعقد أ مجلس في دورة غير عاد

علن  س الجمهورة أو بناء على طلب رع األعضاء و س الجمهورة رئ رئ
.   في االجتماع غير العاد

  يجتمع مجلس األمة في األحوال التي ينص عليها الدستور.  -10
اسة الدولة   -11 س ة الخاصة  ل من المجلسين المسائل األساس يناقش 

ة وتتخذ القرارات  ة وخط التنم ة والخارج   ها.شأنالداخل
س الجمهورة ولكل من أعضاء المجلسين   -12 ح اقتراح القوانين، لرئ

  بين الدستور اإلجراءات والنسب الخاصة بذلك.و 
ل من المجلسين وٕاذا اختلف الرأ بين   -13 صدر قانون إال إذا أقره  ال 

ونة من عدد متســــاو  عرض على لجنة توفي م ة لقانون  النســــ ـــين  المجلسـ
ــين على أن يراعى في العدد المختار من مجلس النواب نفس  ـــــ ــــ من المجلســـ

عاد عرض القانون ا ــبي للمجلس، فإذا وصـــــلت اللجنة إلى رأ  ن النســـ لتكو
ـــين، أما إذا لم يواف عل ــ ــ ل من المجلسـ عد تعديله) إلى  ه أحد (أو القانون 

ة). ة ( أو فترة انعقاد تال   المجلسين فإن القانون يؤجل عرضه إلى دورة تال
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عد إقرارها من الم  -14 س الجمهورة القوانين  جلســــين وله صــــدر رئ
ل من المجلســين، فإذا أقر  حددها الدســتور إلى  أن يرد القانون خالل مدة 

ة ثالثة أراع األعضاء اعتبر قانونا وُأصدر . أغلب   منها 
ة   -15 ال يجوز أل مجلس أن يتخذ قرارا إال إذا حضر الجلسة أغلب

ة خاصة تصدر القرار  ات أعضائه وفي غير الحاالت التي تشتر فيها أغلب
ة المطلقة للحاضرن.   األغلب

س الوزراء   -16 لكل عضــو من أعضــاء المجلســين أن يوجه إلى الرئ
ــتور والقانون االتحاد طرقة  نظم الدســ ات( و وٕالى الوزراء أســــئلة واســــتجوا

  ذلك).
ة   17 ون منح مجلس أمام  تامةمجلس الوزراء مســؤول مســئول األمة و

ة المطلقة األغلب   لمجموع أعضاء  مجلس األمة. الثقة أو سحبها 
ة   -18 ة حاالت جواز الجمع بين عضـــو ينظم الدســـتور والقوانين االتحاد

  المجالس واألعمال العامة.
س الجمهورة.  -19 قرار من رئ ليهما    ون حل أ من المجلسين أو 
ـــة أو في مجلس    -20 ــــة ح الكالم في مجلس األمـــ ــ س الجمهور لرئ

لما طلب ذلك، وله أن يوجه لها الرسائل أو النواب أو في مجلس االت حاد، 
  التقارر.

س الوزراء والوزراء ح الكالم في أ  -21 ــتراك في لرئ ــ ــــ ـــــ  مجلس، واالشـ
نظم الدستور ذلك).المناقشات    ( و

ة أ من المجلسين.  -22   يجوز الجمع بين الوزارة وعضو
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الطر  -23 س (  س الجمهورة ونواب الرئ قة التي ينتخب مجلس األمة رئ
  حددها الدستور)

ــو جديد إلى االتحاد، على  -24 ــ ـــــ ــمام عضـــ ــ ـــ ــ يواف مجلس األمة على انضـــ
ل من المجلسين على حدة. ة ثالثة أراع    أساس موافقة أغلب

تف عليها قبل عرض دســتور االتحاد  -25 يتم تعديل الدســتور االتحاد و
  على االستفتاء.

ــاتير األقطار يجب أال تتعارض مع   -26 تف عليها دســ ـــتور االتحاد و دسـ
  قبل عرض دستور االتحاد على االستفتاء.

القطر  -27 ــــرعي  ـــــ ـــــطة المجلس التشــــ ــــ ــ ـــتور القطر بواســ ــ ــــ ون تعديل دســــ
ح هذه التعديالت نافذة إال إذا أقرتها  حددها الدستور وال تص الطرقة التي 

ل مجلس على حدة. ة ثالثة أراع  أغلب ة    المجالس االتحاد
ــدق -28 ــ ـــــ الطرقة التي ينظمها  صـــ ــــين على المعاهدات  ــــ ل من المجلســــ

  الدستور والقانون.
  لمجلس األمة سلطة إعالن الحرب ( حسب الدستور). -29
انة العظمى أو  -30 الخ س الجمهورة  ــتور حاالت اتهام رئ ـــــ ــــ ينظم الدســـ

ة معينة من مجلس األمة .   عدم الوالء بناء على اقتراح نس
ة محاكمة الوزراء.ينظم الدستور والق -31   وانين االتحاد
قوم مجلس رئاسة  -32 ة يجوز أن  في فترات عدم انعقاد المجالس التشرع

ـــائه ــــ ــــ ه مجلس األمة من أعضــــ حددها  لمجلس األمة ينتخ قة التي  الطر )
صدق عليها المجلسان عند اجتماعهما.   الدستور) بإصدار قوانين على أن 
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ة س الجمهور ًا: رئ     ثان

س  -1 مثـــل  رئ ـــه مجلس األمـــة ل س الجمهورـــة الـــذ ينتخ الـــدولـــة هو رئ
  سلطة الدولة.

ــوا في مجلس    -2 ــ ــ ه عضـ ــرو النتخا ــ ه الشـــ ل مواطن في الدولة تتوافر ف
ـــل  ــح إذا حصـــ علن انتخاب  المرشــــ ـــا للجمهور ، و ســـ ه رئ األمة يجوز انتخا
ـــل على هذه  ــــ حصــ ــاء مجلس األمة فإذا لم  ــ ـــ ع أعضــ ـــوات جم ــــ على ثلثي أصــ

ة األ ـــل على األغلب ـــح إذا حصــ علن انتخاب المرشــ عاد االنتخاب  و ـــوات ف صــ
ام  اقي األح ـــــتور  ــ ــ نظم الدســـ ــاء مجلس األمة،و ــ ــ ــــ المطلقة لمجموع عدد أعضــ

االنتخاب.   الخاصة 
ـــة   -3 ــ ــــنوات  وٕاذا انتهت المدة في فترة تجديد مجلس األمة  4مدة الرئاسـ ســ

ـــلطاته حتى يتم تجديد مج ـــة ســــ ــ س في ممارســ ـــتمر الرئ ار ســــ لس األمة واخت
س الجديد.   الرئ

رأس مجلس الدفاع القومي.  -4 س هو القائد األعلى للقوات المسلحة و   الرئ
س الجمهورة ولكنه على وجه   -5 ـــــات رئ ــ ــ ــ ـــــاصــــ ـــــ ــــ ــــتور اختصـ ــــ ــــ حدد الدســ

  الخصوص:
اسيين   -أ عوثين الس عتمد الم رسل و ة و مثل  الدولة في العالقات الخارج

ة صدق على المعاهدات الدول   .و
اسيين.   -ب عوثين الس عتمد أوراق الم  ستقبل و

فض دورات انعقاد مجلس النواب واالتحاد.  -ج   يدعو و
حوزوا ثقة مجلس األمة. -د س الوزراء والوزراء الذين يجب أن    عين رئ
س الوزراء والوزراء من مناصبهم. -هـ   قبل استقالة رئ
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قرها المجلسان.  -و   صدر القوانين التي 
  رح القوانين .قت  -ز
  عترض على القوانين -ح

رسل الرسائل والتقارر لمجلس األمة أو أل مجلس. - انات و   يلقى الب
ـــلحة - رقي قواد القوات المســ عزلهم و ا و ـــب  الدســـــتور  عين الضـــــ (حســ

ة).   والقوانين االتحاد
ــور ورئاســــة جلســــات مجلس الوزراء  وطلب التقارر  -ك ون له ح حضــ

قتضــــي العمل أن منه ومن أ  ــؤون التي  ــاء الوزارة منفردين ومناقشــــة الشــ عضــ
  تناقش مع الوزارة وأعضائها.

  علن حالة الطوار (حسب ما ينص الدستور). -ل
  علن الحرب (حسب ما ينص الدستور). -م
ار موظفي دولة االتحاد في الحاالت التي ينص عليها القانون. -ن   عين 
االشتراك مع الوزارة -س اسة العامة لشؤون االتحاد. ضع    الس
ا (حسب ما ينص الدستور). -ع ة العل مة االتحاد   عين قضاة المح
  ح العفو الخاص.  -ف
ون   -6 ومــة قطر أو  ـــب  في ح ــ ــ ــ ـــــ ــة أ منصــ س الجمهور ال يتولى رئ

  عضوا في أ مجلس تشرعي.
س الجمهورة  -7   ينظم الدستور حاالت منصب رئ

  

س:   نواب الرئ
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ــب  -1 ــة التي  3 ينتخــ ــــل قطر) بنفس الطرقــ س ( واحــــد عن  نواب للرئ
س الجمهورة وفي نفس الوقت.   ينتخب بها  رئ

س    -2 س عاون نواب الرئ فوضهم الرئ في أعماله، وله أن ينيبهم عنه أو 
ه. ولة إل ستشيرهم في األعمال المو   عض اختصاصاته و

و   -3 س الجمهورة أ منصــــب في ح ون ال يتولى نائب رئ مة قطر وال 
  عضوا في أ مجلس تشرعي.

س.  -4 ام الخاصة بنواب الرئ اقي األح   ينظم الدستور 
  

    مجلس الوزراء :
جوز أن   -1 س مجلس الوزراء والوزراء (و يتكون مجلس الوزراء من رئ

س وزراء ونواب وزراء).   ون هناك نواب رئ
  ام مجلس األمة.مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون عن أعمالهم  أم  -2
س.  -3 س الوزراء  والوزراء مناصبهم ما داموا محل ثقة الرئ   يتولى رئ
ـــة   -4 م وتنفيـــذ مهـــام الـــدولـــة االتحـــاد يتولى مجلس الوزراء االتحـــاد تنظ

ة). صدر القرارات الالزمة لذلك (حسب الدستور والقوانين االتحاد   و
عد تعيينها برنامجا إلى مجلس األ  -5 ه.تقدم الوزارة    مة للموافقة عل
مجلس الوزراء   -6 ـــة  ـــ ــ ــ ام الخاصــ ة األح ــــــتور والقوانين االتحاد ــ ــ ينظم الدســ

ومة األخر المختلفة.   والوزارات ومؤسسات الح
  

ة:   ثالثًا: السلطة القضائ
مقتضى   -1 ا تنشأ  ة العل مة االتحاد ا تسمى المح مة عل تكون لالتحاد مح

. قانون اتحاد ام الدستور    أح
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ة.لل  -2 قوانين اتحاد ة أخر وتنظم  ة أن تنشئ محاكم اتحاد   دولة االتحاد
ا.  -3 ة العل مة االتحاد ة اختصاصات المح   ينظم الدستور والقوانين االتحاد
ح   -4 ــ ــ ا بناء على ترشـــ ة العل مة االتحاد ـــاء المح ــ يختار مجلس األمة أعضــ

ما ينص س الجمهورة من بين رجال القضــــاء والقانون ( حســــ ـــتور  رئ ه الدسـ عل
ة).   والقوانين االتحاد

ــــاء    -5 ــ أعضـ ــــــة  ـــانة الخاصـ ة توفير الحصــــ ـــتور والقوانين االتحاد ينظم الدســــ
مة ومدة تعيينهم وحاالت إعفائهم.   المح

  األجهزة في األقطار

س القطر   أوًال: رئ
ـــرعي للقطر لمدة  -1 ــ ــ ــــ ه المجلس التشــ س  4ينتخ ه رئ واف عل ــنوات و ــ ــ ــــ ســـ

نظم ال الجمهورة ح واالنتخاب).(و طرقة الترش  دستور 

ــتور  االتحاد  -2 ــــ حددها الدســ ــــات التي  ــاصــــ ــــ س القطر االختصــ يتولى رئ
 ودساتير األقطار.

قبل استقالتها.  -3 عين وزارة القطر و   هو الذ 
  

عي للقطر. ًا: المجلس التشر   ثان
اشرا وسرًا.  -1 ا حرا م   ون لكل قطر مجلس تشرعي منتخب انتخا
  الدستور اختصاصات المجلس التشرعي. حدد  -2
القطر.  -3 القطر التشرعات الخاصة    صدر المجلس التشرعي 
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ح   -4 ــ ــ ــــ ــ ــ ـــتور وال تصــ ــ ــ ــ ــــ حددها الدسـ الطرقة التي  ــــتور القطر  ــــ ــ ــ عدل دســ
ـل من النواب ومجلس  ـة ثالثـة أرـاع  ـأغلب عـد إقرارهـا  التعـديالت نـافـذة إال 

  االتحاد.
ســــحب الثقة يناقش الوزارة والوزراء و   -5 القطر و ــتجوب الوزراء  ســ ســــأل و

حددها الدستور. الطرقة التي  ومة    من الح
  حل المجلس التشرعي في القطر حسب اآلتي: -6  

س القطر.  -أ   بناء على قرار من رئ
ـــاد    -ب س الجمهورــــة بنــــاء على قرار من المجلس االتحـ قرار من رئ

ة ثلثي األعضاء   أغلب
  

  ثالثًا: وزارة القطر:
س وزراء ووزراء  -1 ونة من رئ  تكون لكل قطر وزارة م

جب أن تحوز  -2 القطر و ـــــرعي  ـــئولة أمام المجلس التشـــ ــــ وزارة القطر مسـ
 ثقته.

  ينظم الدستور حاالت سحب الثقة من الوزارة.  -3
ام   -4 يبين الدســــتور والقوانين اختصــــاصــــات الوزارات وطرقة عملها واألح

الوزراء .   الخاصة 
  

عًا:  القطررا     القضاء 

ــتقالله   ـــ ــمن له اســــ ــ ـــ ضــ القطر و ــــاء  ــ ــ ــــتور القطر وقوانينه القضـ ــــ  ينظم دسـ
  وحصانته.
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ة: ام االنتقال   األح

  أوًال: في دولة االتحاد:
ــاها   -1 س الجمهورة في مدة أقصــ ســــتفتى على دســــتور االتحاد وعلى رئ

ان.   خمسة أشهر من تارخ إعالن هذا الب
ـــتورا عند تعتبر دولة االتحاد ( الجمهو   -2 ــ ـــ ــ ة المتحدة) قائمة دســ رة العر

  إعالن نتائج االستفتاء.
ع عناصــــرها التي نص   -3 ة جم ــســــات الدســــتورة االتحاد تســــتكمل المؤســ

ــاها  ــ ــتور في مدة أقصـ ــتفتاء  30عليها الدســـ ــهرًا من تارخ إعالن نتائج االســـ شـــ
  وتنتهي بذلك فترة االنتقال.

م قبل هذا الموعد ما ي  -4 ق ـــتورة ولكل قطر أن  ــســـــات الدســ راه من المؤســـ
امل خالل فترة االنتقال،  ل  ش ة  ام المؤسسات االتحاد ه تمهيدًا لق الخاصة 
نظم بتشرع اتحاد دستور المؤسسات القطرة التي تقوم خالل هذه المدة.   و

ة في دولة االتحاد خالل فترة   -5 ة والتنفيذ ع الســلطات التشــرع يتولى جم
ــــة ــاء  االنتقال مجلس رئاســ ــ س أعضــ ون نواب الرئ س الجمهورة و ـــــه رئ يرأسـ

ه.   ف
ل قطر   -6 ــاء من  ل  مجلس الرئاســـة  من عدد متســـاو  من األعضـ شـــ

  من األقطار.
ــلطة   -7 ــ ـــــ معرفة الجهات التي لها الســـ ـــــة  ـــــ ـــاء مجلس الرئاســ ــــ ــ ــ يختار أعضـ

ام االتحاد. ة في الدول األعضاء عند ق   التشرع
س الوز   -8 س الجمهورة رئ عفيهم من مناصبهم.عين رئ   راء والوزراء و
ة أعضائه.  -9 أغلب   تكون قرارات المجلس 
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ـــدره   -10 ــ ــــ ــــ صـــ ــة ح االعتراض  على أ قرار أو قــانون  س الجمهور لرئ
  مجلس الرئاسة.

اآلتي:  -11   يختص مجلس الرئاسة 
ـاالتفـاق مع  -أ  ـل قطر) وذلـك  ـًا من  س الجمهورـة ( نـائ عين نواب  رئ

  سلطة التشرع في القطر أثناء فترة االنتقال. الجهة التي لها
ــــرع في    -ت ـــــلطة التشــ االتفاق مع الجهة التي لها سـ س لكل قطر  عين رئ

 القطر أثناء فترة االنتقال.

عة أعماله. -ج   عيين مجلس الدفاع القومي ومتا
طها وتكليف الوزارة بتنفيذها .  -د اسة العامة للدولة وتخط   رسم الس
متنسي المص  -هـ   الح العامة بين األقال
اد العامة.  -و   رها في الم ا التي جاء ذ   تعيين المجالس العل

ة: ًا: الوزارة االتحاد   ثان

س الوزراء -أ ة -ب رئ ــدفــاع  -ج الخارج ـــاد  اإلعالم -د ال ــــ ــــ ــ ــ واإلرشـ
ــافــــة ـــــ  القومي والثقــ ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ـــث العلمي -هـ حـ م العــــالي وال م والتعل ــــة والتعل       التر

ــةالخزانــة و  -و  ـــاف اليهــا اعمــال   -ز  المــال ــــ ــــ ــ ــ ـــاد والتخط (وتضـ ــ ــــ ــ ــ االقتصـــ
  وزارة الدولة -العدل     -المواصالت) ح

12-  . قانون اتحاد إنشاء وزارات أخر   يجوز 
ة مع الرئاسة.  -13 ة للوزارة االتحاد   يجوز عمل اجتماعات مشتر
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ام عامة   أح

ـــارة المفع -1 ــ ــــ ــــرعات  المعمول بها في أ قطر ســ ــــ ــ ل التشـ قى  ول في ت
ه إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها من السلطة  الدستورة  القطر الذ صدرت ف

 المختصة.

قى  -2 ومة أ قطر ت ـــب أن عقدتها ح ــــ ــــ ــ ات التي سـ المعاهدات واالتفاق
 سارة المفعول في نطاق القطر الذ أبرمها.

ة قائمة على عملها  -3 ة الحال وم ـــالح الح ــ ـــــات والمصــ ـــســ ل المؤســــ قى  ت
 للوائح والنظم الموجودة اآلن إلى أن يتم عمل أنظمة جديدة أو تعديلها.وف ا

ــــات   -4 ــــ ــ ــــسـ ــ ــــ ــــتكمال توحيد المؤسـ ـــــ ـــاء على برنامج اســ ــ ــــ تتف الدول األعضــ
ة..  ة أو الثقاف ـــاد ة أو االقتصــ ـــرع ة أو التشــ رة أو الخارج ة، العســـــ االتحاد

ــــة من موا ــادة انتقــــال ـــامج في مــ ـــذا البرنـ ن أن ينص على هـ م د الخ حتى 
  الدستور 

ـــتو   -5 ــ ــ ــتفتاء على الدســ ــــ ــاء  رإلى أن يتم االســـ ــ ــ االتحاد تقوم الدول األعضـــ
و  ــة حتى  ن اللجــان والهيئــات آالت ـــــبيال  ن بتكو ـــ ــ ــ ــدؤهــا في العمــل ســ نهــا و تكو

ام الوحدة  ة عند ق ح للمؤسسات االتحاد ام الصح   للتمهيد وللق
ادة   -أ رة موحدة     بق ة  -عس لجنة للتنسي   -ــــــج  لجنة الشئون الخارج

ة ة المشتر .-د  االقتصاد والسوق العر   أ لجان أخر
  

  الملح الثاني
ة بها   بناء الدولة والمؤسسات الدستور
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  أوًال: نقا عامة:

ة المتحدة على أساس االتحاد  -1 اسم الجمهورة العر ة  تقوم دولة اتحاد
ــ ـــ ــورة وتكون أســ ــ ــــر والعراق وســـ ل من مصـــ الدولة ماء األالحر بين  ــاء  ــ ــ عضـ

"  " ة "القطر المصر  .""القطر السور  "القطر العراقياالتحاد

ة والوحدة ل لك  -2 ــتراك اد الحرة واالشــ م ة مســــتقلة تؤمن  جمهورة عر
عد موافقة الســلطة  مضــأن تن تم االنضــمام  ة حرة و إلى هذه الدولة بإرادة شــعب

ة.  الدستورة المختصة في الدولة االتحاد

ة الكاملة.للد  -3 ادة الدول ة دون سواها الس   ولة االتحاد
ل من   -4 ة المتحدة  ة العر ة الجمهور ة الدولة االتحاد ـــــ ــ ـــ ــ يتمتع بجنســ

ـــمام  ة أو وقت االنضـ ام الدولة االتحاد ــاء وقت ق ة البالد األعضــ يتمتع بجنســــ
ة  ة الدولة االتحاد اكتسـاب جنسـ ام الخاصـة  قانون اتحاد األح إليها وتنظم 

ل ما يتعل بها.   وفقدها و
مارسها وفقا للدستور    -5 ادة للشعب و   الس
ة.  -6 ة لغتها الرسم   اإلسالم دين الدولة واللغة العر
ــه ثالث نجوم بــدًال    -7 ــة المتحــدة الحــالي وف ــة العر العلم: علم الجمهور

لما انضمت دولة جديدة   من نجمتين وتزاد نجمة 
قانون اتح  -8   اد الشعار: ينظم 
قانون اتحاد   -9   النشيد: ينظم 

نظم شئونها قانون اتحاد  -10 ة : واحدة ، عري و    الجنس

  العاصمة: القاهرة.  -11
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ة: ًا: اختصاصات الدولة االتحاد   ثان
اآلتي: ة    تختص سلطات الدولة االتحاد

ة. -1 اسة الخارج  الس

 الدفاع -2

  األمن القومي  -3
ة والخزانة ( ميزا  -4 ة جمارك .. الخ)المال   ن
ة  -5   االقتصاد والتخط االقتصاد والتنم
  اإلعالم واإلرشاد القومي ( على المستو  االتحاد )  -6
  التخط  الثقافي  -7
حث العلمي  -8 م العالي وال م والتعل ة والتعل   تخط التر
  العدل وتنسي القوانين  -9

ة  -10   المواصالت االتحاد
ــا  -11 ــــ ــ ــ ـــافة اختصــــ ــ ــــ ــــ ن إضـ الطرقة التي يبينها م ــــات جديدة لالتحاد   ــــ ــ ـــ صـ

  الدستور.
ة -1 اسة الخارج   الس

عض    -أ ـــة في  م ـــة اإلقل ـــاح ـــه " مراعـــاة الن ـــل جوان ـــل الخـــارجي  التمثي
م ة اإلقل التدرج من الناح قانون اتحاد ينظمها  قافة  التجارة والث  ةالنواحي  

ة االتحاد  . ةإلى الناح

.شؤون هيئة األمم ا -ب ة األخر  لمتحدة والمنظمات الدول

عض االتفاقات  ةالمعاهدات مع الدول األجنب -ج ن لألقطار أن تعقد  م ( و
ة).  التجارة بتصدي الدولة االتحاد
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اسي.  -د م المجرمين واللجوء الس   تسل
ة والتأشيرات.  -هـ   إصدار جوازات السفر العر
ة وأ  -و عادهم عنها وفقا دخول األجانب أراضي الدولة االتحاد قامتهم فيها وٕا

ة.   لما تنظمه القوانين االتحاد
.  -ز ة األخر ع الشؤون الخارج ة وجم   شؤون الجنس
  الدفاع -2

ــعب ووالؤها للشــــعب وال  ــلحة من الشــ اد المقررة أن القوات المســ من الم
ــتورة المختصـــة على النطاق القومي  أوامره عن طر الســـلطات الدسـ تأتمر إال 

.االتح   اد
 .شؤون الحرب والسلم  -أ

حها وتدربها واستخدامها.   -ب ة وتسل حرة والجو   إعداد القوات البرة وال
ــة في   -ج زــة محل رــة واحــدة مع ال مر ــــــ ــــ ــ ــادة عســ رــة ( ق ـــــ ــ ــ ــــ ــادة العسـ الق

ادة المح ـــلطات للق ــ ــ ادة العاالســ ــــرة للق اشـــــ عة م ة التا ل أمرها ل مة ) على أن يو
ة لكل قطر أثناء فترة  االنتقال.لسلطات األقطار خالل    الفترة المناس

ادة العامة   -د ةلمجلس الدفاع والق م ادات اإلقل   .لقوات المسلحة والق
   .شؤون التعبئة العامة -هـ
ة   -و   .الصناعات الحر

  

  األمن القومي -3

ـــات األمن القومي ال  -أ ــ ـــــســــ ـــتور أو القوانين تمؤســــ ــ ي يتف عليها في الدســــ
ة.   االتحاد



  

-569-  

ة إع  -ب ة في األحوال التي تتعرض فيها الدولة االتحاد ام العرف الن األح
  أو أحد األقطار للخطر.

قانون اتحاد  -ج مقتضاه السلطات  تفوض  حاالت الطوار التي تحدد 
. ة في استخدام القوات المسلحة حتى تزول حالة الطوار م   اإلقل

  

ة والخزانة  -4     المال

ة  -أ   الضرائب االتحاد
ة االتحاد    -ب الطرقة (ميزان ة أو من مساهمة األقطار  من الضرائب االتحاد

  ولألغراض التي يتف عليها أو من القروض أو غيرها من الموارد).
ة.  -ج ل مشروعات اتحاد ة لتمو   إصدار أذون خزانة أو سندات اتحاد
حظر على األقطــار االقترا  -د  ضاالقتراض من الخــارج أو من الــداخــل ( و

موافقة االتحاد) من   .الخارج إال 
ـــوق   -هـ ــــ ة وســـ ن وحدة جمر ة( تتدرج إلى تكو ــــة الجمر ــ اســــ ـــــ ــ القوانين والســـ

ة) ة مشتر   .عر
  

  

ة -5   االقتصاد والتخط االقتصاد والتنم

  مجلس أعلى للتخط    -أ
التخط االقتصاد في شؤون الصناعة والزراعة والتجارة والمواصالت   -ب

ة في األقطار والتنسي بين خط    التنم
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ة والتنســـي   -ج ة المشــــتر ــؤون االقتصــــاد حث الشــ مجلس اقتصــــاد أعلى ل
الخارج.   بينها وعالقتها 

اسة االقتصاد  -د   س
اته)ا -هـ مه ومعاهداته واتفاق ادل التجار مع الخارج ( تنظ   لت
ة.  -و م التجارة بين أقطار الدولة االتحاد   تنظ
م الدفع بين أقطا  -ز ة ومع الخارجتنظ   ر الدولة االتحاد
  العملة  -ح

ة   - ة االتحاد   الشؤون المصرف
ة - ة الدول المؤسسات  االقتصاد   العالقات 
عة لالتحاد    -ك   الصناعات التا
ة  -ل   المشروعات المشتر
ة الالزمة إلنتاجها  -م ع ة ومصادر الثروات الطب   الطاقة النوو

  

  لمستو االتحاداإلعالم واإلرشاد القومي على ا -6

ز   -أ   للتخط االتحاد لإلعالم.  جهاز اتحاد مر
عض  -ب مي. هالتنفيذ اإلعالمي  عضه إقل ز و   مر
  
  

  التخط الثقافي -7

  مجلس أعلى للفنون واآلداب -أ
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ة  -ب الثقافات األخر  الثقافة العر انها وصالتها    وم
ة وال -8 حثتتخط التر م العالي وال م والتعل   العلمي عل

حث  -أ م وال ة والتعل ا للتر   مجلس أو مجالس عل
حث  -ب م وال ة والتعل اسة العامة للتر   الس
ة  -ج م   المناهج التعل
، واإلعــداد   -د ر واالتجــاه القومي العري الوحــدو ــمــانــات، وحــدة الف ــ ــ ــــ الضــــ

م  ـــاعدة التي  تبني الوحدة الشــــــاملة وتق ال الصـــ الروحي والعلمي واألخالقي لألج
  لمجتمع العري االشتراكي الحر الموحد.ا

حث  -هـ م وال ة والتعل ة أل من شؤون التر   إدارة المؤسسات االتحاد
  العدل وتنسي القوانين -9

ة للقوانين مثل: قوانين   -أ ــاســـــ ــ اد األسـ ـــع الم أســـــس موحدة للعدالة( وضــ
ات والقانون المدني والقانون التجار وقانون اإلجراءات وقواني ن العمل العقو

ة ال   ).خوالتأمينات االجتماع
ة الوصول إلى توحيدها على مراحل   -ب غ   التنسي بين القوانين 
  القضاء االتحاد  -ج

ة -10   المواصالت االتحاد

ة البرة    ـــتر ــ ــ ة والمشـــ ــالت االتحاد ـــــ ـــائل النقل والمواصـــ ــ ــ ع طرق ووســـ جم
ة والبواخر والطائرات والبر ك الحديد ــ ـــ ــــ ــــ السـ ة  د والبرق والهاتف والحرة والجو

  والالسلكي واألرصاد على المستو االتحاد

ة. -1 حددها دستور الدولة االتحاد قًا للطرقة التي  ستجد ط   ما 
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  جميع الشؤون والمشروعات المشتركة بين األقطار  -أ

قًا   -ب ة أثناء الحرب والطوار على األقطار( ط ــتئناف ــ ــ ـــ ــ ــلطات االسـ ـــ ــــ الســـ
(   لقانون اتحاد

ـــالتزام إلزام األ  -ج ـــاء  ـــة أو الوف ـــذ القوانين والقرارات االتحـــاد قطـــار بتنفي
ـــــادر من  ــــمان التنفيذ الجبر لقرار صـــ مات لألقطار لضــــ معين وٕاعطاء التعل

ة.   سلطة اتحاد
قع بين األقطار من خالف.  -د ما    الفصل ف
.  -هـ قًا لتشرع اتحاد ة ألنواع الخدمات المختلفة ط   المجالس المشتر
قًا لقانون ح العفو ا  -و ة ط ــه الدولة االتحاد ـــامل عن الجرائم تمارســـ لشــ

.   اتحاد
س الجمهورة.  -ز   ح العفو الخاص لرئ

  ثالثًا: اختصاصات لألقطار:
ع السلطات التي ال تدخل في اختصاص   -1 قى في اختصاص األقطار جم ي

ة.   الدولة االتحاد
ـــ  -2 م ــات اإلقل ــلطـ ــ ــ ـــــ عض ةتفوض الســـ ــة  ــــ ــ ــ ــــ ــارســـ   قـــانون اتحـــاد في ممـ

ة ألجل معين وتكون الدولة االتحاد ـــلطة االتحاد ـــات الســـ ــ ــاصـ ــ ـــؤولة  ةاختصــ ــ مسـ
ـــلطات  ــــ ون لســ ـــدي عليها و ــ ـــ غير حاجة إلى تصـ ـــرف األقطار  ــ ــ حينئذ عن تصــ

م اشرة هذه االختصاصات. ةاالتحاد اإلشراف على السلطات اإلقل   عند م
ع  -3 ــة أمر تنفيــذ  م ـــلطــات اإلقل ــ ــ ــــ ــل إلى الســـ ن االتفــاق على أن يو ض م

ة.   القوانين االتحاد
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  )5(م ـالملح رق
  
  

ة ات العر ام اتحاد الجمهور   إعالن بنغاز عن ق
تخوضــه   من موقع الصــمود العري، وفي ظالل صــراع حاســم ومصــير   

ل  ة اليوم دفاعًا عن أرضها وشرفها ووجودها وأمنها ومصيرها ضد  األمة العر
ة الع  قو  طرة االستعمارة والصهيون   نصرة.الس

ــل، وهي ان    قــة الكبر التي عبر عنهــا التــارخ الطو وانطالقــًا من الحق
ة  ــ ــ ــــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــ ما توفره من طاقات  سـ انات، و حه من إم ما تت وحدة الوطن العري 
ة وهي  ات االستعمار والصهيون ة هي الرد الحاسم على تحد رة واقتصاد وعس

ل صور االستعمار السبيل إلى استرداد الكرامة وتحرر األرض واإلجه از على 
  واالستغالل والتخلف في وطننا العري.

مـــا على بنـــاء الوطن العري  المتحرر، القـــادر على مواجهــة    ــم ـــ ــ ــ ــ وتصـــ
ـــاني داخل  ــار واإلنســـــ ــ ــ ات  التقدم وأداء دوره الحضــ ـــــ ــ ــر ومقتضـ ــــ ات العصــ تحد

  مجتمعه وفي المجتمع الدولي.
ال من أم عد أج ال  ات أج ــح ة، خاضـــت وتقديرًا وعرفانا لتضـ تنا  العر

ة  اس ة، وتثبيت االستقالل والحرة الس رامة معارك تحقي الذات القوم شرف و
أملها الكبير. مانها  ة، دون أن يتزعزع إ   واالجتماع
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ــدة  ـــة المتحــ ـ ــة العر ــ ــل من الجمهور ــ ـــاء بين الثورات الثالث في  والتقـ
ة والج ة الليب ة السوروالجمهورة العر مثل التقاؤها مطمهورة العر ًا ة، والتي  ل

عادا جديدة  ة النضـــال الشـــعبي طاقات وأ ة تعطي لحر جماهيرا وضـــرورة نضـــال
ة. ة النتصار الثورة العر ة التارخ د الحتم   تؤ

وتأكيدًا وامتدادًا لمقررات دول  ميثاق طرابلس ، ودعما للتكامل والترا 
ـــال العري ا ــــ ــيرة النضـ ـــ لتي رفع لواءها القائد الخالد جمال بين دولها، وتأمينا لمســـ

  عبد الناصر.
 : له، فقد اتف له ووفاء لذلك    فإنه من ذلك 

ة المتحدة . س الجمهورة العر س أنور السادات، رئ   الرئ
ــادة الثورة ومجلس الوزراء  س مجلس ق س العقيــد معمر القــذافي، رئ الرئ

ة  ة الليب   الجمهورة العر
س حاف األسد، ر  ة السورة.الرئ س الجمهورة العر   ئ

ــم  ة بين دولهم الثالث على أن ينضــــ على إقامة اتحاد الجمهورات العر
نه منها ظروفه الخاصة .   السودان الشقي إليهم في أقرب فرصة تم

مان الراسخ  صدر عن اإل ع الرؤساء الثالثة على هذا اإلعالن،  إن توق
ام الدولة التي تجمع القو و  أن هذه الدولة ســتكون ضــرورة ق ة، و الطاقات العر

ة  ـــــل انات الدول الثالث، القاعدة الصـ ـــل إم فضـــ ـــعبنا، و ــ ـــل قدرة جماهير شـ ــ فضـ
ــة، والرد  ــة التحرر العــالم ـــال العري، وأحــد الروافــد الهــامــة لحر ــ ــ ــــ ــــ ــة النضـ لحر

عي والعمل ــد  يالطب ــ ة التي تدبر ضــ ــهيون ــتعمارة والصــــ ل المؤامرات االســــ على 
ة ووضــعها في إســار التخلف أمتنا  العر  ة والتارخ ة لضــرب حضــارتها اإلنســان
ة. ع   والت
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ـــاء الثالثة في اتفاقهم على إقامة اتحاد الجمهورات  ــــ ــــ ولقد انطل الرؤســـ
ل حجر األساس في بناء دولة االتحاد وهي : ة تش ة من منطلقات أساس   العر

ة أوًال: أن تكون هذه الدولة النواة التي تســـتقطب نضـــال  ا لجماهير العر
ة أشمل . التالي أن تكون نواة لوحدة عر   الوحدو و

ــة لتحقي هــدفهــا في إقــامــة  ـــبيــل  الجمــاهير العر ــ ــ ــ ــًا: أن تكون ســـــ ــان ث
  المجتمع العري االشتراكي الموحد.

ة لألمة العر ــ ــ ــــ ســ ة  ةثالثًا: أن تكون هذه الدولة هي األداة الرئ في معر
  التحرر.

اإلجماع ما وعلى أســـاس  من هذه ا لمنطلقات فقد قرر الرؤســـاء الثالثة 
  يلي:

غي أن تسخر في  - 1 ة المحتلة هو الهدف الذ ين إن تحرر األرض العر
انات والطاقات. ل اإلم   سبيله 

ة  - 2 ــبر من األرض العر ــ ــ ــــ ـــلح وال تفاوض وال تنازل عن أ شــ ــ ــــ إنه ال صـــ
 المحتلة.

ة الفلسطين - 3  ها.وال مساومة علي ةإنه ال تفر في القض

ـــعبها العري  ــ ــ ة وشـ مقراط ــودان الد ــ ــــاء الثالثة أن جمهورة الســــ د الرؤســــ ؤ و
س جعفر محمد نمير وٕاخوانه أعضاء  ادة األخ الرئ ق المناضل الذ أسهم 
ــــاهمة جادة وفعالة في دفع عجلة العمل في إطار  ــ ــ ــــ ادة الثورة، مســـ مجلس ق

، وذات صــــــ ـــال الوحدو قى فاعلة في النضـــ ــت ــ قة ميثاق  طرابلس .. ســ لة وث
ة، حتى يتسن ه. ىاتحاد الجمهورات العر   لها االنضمام إل
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ــب أعينهم أن تكون دولــة اتحــاد    ــ ــ ــــ ــ ــ ــاء الثالثــة نصــ ــ ــــ ــــ ــ ــع الرؤســ ــ ــــ ــ ــ ضــ وٕاذ 
ة لتطلعات الجمهورا ة ملب ـــعبنا، محققة آلت العر ــ ــ ها، وقادرة مالجماهير شـــــ

دون  ة، فإنهم يؤ اتها القوم دافه ن دعم االتحاد وأهأعلى تنفيذ أمانيها ورغ
ن  ــات الثالث تكو ــة في الجمهور ــاد ــادئــه يتطلــب  من القو الق مــه وم وق
ميثاق للعمل  القومي في اتحاد الجمهورات  ما بينها ترت  ة ف جبهة أســاســ
ــعــب في إطــار  ــ ــ ـــــ ــة من أجــل تحقي التفــاعــل والترا بين جمــاهير الشـــ العر

ة فيها، وتوحيد  منطلقا مقراط ت وأســـاليب العمل االتحاد، وترســـيخ أســـس الد
ة  ة العر ام الحر اســي في الجمهورات الثالث، وخل المناخ المالئم لق الســ

  الواحدة.
ة والمصــيرة تفرض علينا  ام العصــي ة في هذه األ ة التارخ إن المســئول
ة ومســتقبل  ة العر ة القوم أبناء مخلصــين لوطننا الكبير، وأمناء على قضــ

ة أن نعمل معاً  ة األمة العر ، ومع غيرنا بروح التجرد واإليثار من أجل إذا
م ة  ةافة الحواجز والفوارق  اإلقل التي تعوق التفاعل الذاتي للمنطقة العر

قا للوحدة الشاملة.   تحق
ـة    ـــارعـة في تنفيـذ هـذا االتحـاد، مـا هو إال حر ــــ ــ ــ إن االنطالق إلى المســــ

ــــول إلى هد ة الشـــــاملة، وهو مرحلي على طر الوحدة العر فموفقة للوصـ
الوحدة  ة متحررة تؤمن  ظل مفتوح األبواب لكل دولة عر ــ ــ ــــ ــ من أجل ذلك سـ

ة، وتعمل من أجل إقامة المجتمع العري االشتراكي الموحد.   العر
، وتجســــيدًا لكل    ا عون هللا وتطلعًا إلى المســــتقبل بثقة الواث المؤمن  و

ــاء الثال نهــذه المعــاني فقــد تم االتفــاق بي ــ ــ ــ ــــ ــ ــام الرؤســ ــار األح ثــة على اعت
ة،  ــًا إلقامة اتحاد الجمهورات العر ـــســــ ــ ة المرفقة بهذا اإلعالن أسـ ـــــ ــاسـ ــ األســ
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ة،  ــتور اتحاد الجمهورات العر ــ ـــع دسـ ة تتولى وضــ يل لجنة ثالث وعلى تشـــــ
ـــــ ــ ـــاسـ ــ ام األســـ ل جمهورة ةفي إطار من هذه األح ، على أن يتم إقراره في 

ــــتورــة المعمول بهــا لــد ــــ ـــــ غ الــدسـ ــــــ ــــ ــ ــام وف الصــ مــا تقرر عرض األح يهــا، 
ة التحاد الجمهورات ال ـــــ ــ ــــاســـ ــــ ل عاألســ ــعبي في  ــــ ــتفتاء الشــــ ــ ــ ة على االســــ ر

  جمهورة وفي تارخ واحد.
ـــعينــا على  -إن واجبنــا   ــ ــــ ــ ــ  يأن نظــل مفتوح –ر أملنــا طونحن في سـ

ــرن هللا من  ياألعين منتبه ــ ـــ ــ قه..ولينصـ ة هللا وتوف الحس والوجدان تحت رعا
  عزز.ينصره إن هللا لقو 

  معمر القذافي
ة ة الليب ة العر الجمهور ادة الثورة ومجلس الوزراء  س مجلس ق   رئ

  أنور السادات
ة ة  مصر العر س جمهور   رئ

  حاف األسد
ة ة السور ة العر س الجمهور   رئ

  1971ابريل نيسان  17هـ الموافق  1391صفر  21صدر في بنغازي 
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  )6(م ـملحق رق
  
  

ةاألح ات العر ة التحاد الجمهور     ام األساس

ة المتحدة والجمهورة  -1 ل من الجمهورة العر ــعب العري في  ــ إن الشـــ
ار  ـــــاس من االخت ــورة قد أقر على أســ ـــ ة الســ ة والجمهورة العر ة الليب العر
ــمى اتحاد الجمهورات  ــ ـــ ة تســـ ـــاو في الحقوق  إقامة دولة اتحاد ــــ الحر المتســـ

ة.  العر

ــة ، هو العمــل على تحقيال -2 ــام اتحــاد الجمهورــات العر  هــدف من ق
ناء  ـــتقالله  و ة الوطن العري، والدفاع عن اســــ ــاملة وحما ــــ ة الشـ الوحدة العر
ة المحتلة،  ـــي العر ــــ ــتراكي والعمل على تحرر األراضـــ ــ ــــ المجتمع العري االشــ

ات التحرر الوطني في الع ة، وحر ة التحرر الوطني العر  الم.ودعم حر

ة .  -3 ة جزء من األمة العر   الشعب في اتحاد الجمهورات  العر
ـــعار  -4 ــ ــــ ــــ ة علم واحد وشـ ـــــيد واحد  التحاد الجمهورات العر ــ ــ ــــ واحد، ونشـ

  وعاصمة واحدة.
مقراطي اشتراكي.  -5 ة د م في اتحاد الجمهورات العر   نظام الح
ع الـــدول ون   -6 ـــة األخر ا هـــذا االتحـــاد مفتوحـــا لجم لتي تؤمن العر

ة، وتعمل من أجل تحقي المجتمع االشتراكي الموحد.   الوحدة العر
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ة:   -7 األمور التال ة    يختص اتحاد الجمهورات العر
ة .  -أ اسة  الخارج   وضع أسس الس

 مسائل السلم والحرب   -ب

ـــادة   -ج ـــام ق ـــة مع ق ـــات العر ـــدفـــاع عن اتحـــاد الجمهور ــادة ال ـ م وق تنظ
ــــئولة عن الت ــ ــ رة مسـ ــ ــ ــــ تم نقل القوات بين الجمهورات عسـ ات و درب والعمل

ات. فوضه في ذلك أثناء العمل   قرار من مجلس الرئاسة أو من 
م تأمين سالمة االتحاد، وٕاذا   -د ة األمن القومي، ووضع أسس لتنظ حما

ات  من الداخل أو الخار  ـــطرا في إحد الجمهورات تهدد أمنها  جوقعت اضــــ
ة فورًا أو تهدد أمن االتحاد، تخ ومة االتحاد ة الح ومة هذه الجمهور طر ح

اتها  اتخاذ اإلجراءات الضــرورة، ضــمن حدود صــالح لكي تقوم هذه األخيرة 
ومــة إحــد الجمهورــات  ــانــت ح لحف األمن والنظــام، وفي حــالــة مــا إذا 
ة أو إذا  ومة االتحاد طلب العون من الح ســمح لها  األعضــاء في وضــع ال 

دون ان أمن االتح ة المختصــة أن تتدخل و اد في خطر، فللســلطات االتحاد
  طلب لحف النظام وٕاعادة األمور إلى نصابها.

ادة   -هـ ة وق ة العامة المشتر تخط االقتصاد القومي ووضع خط التنم
. ع االتحاد ة ذات الطا   المؤسسات االقتصاد

ة تهدف لبناء ج  -و ة وترو م اســة تعل اشــتراكي ل قومي عري يوضــع ســ
  مؤمن.

ة تخدم أهداف دولة االتحاد واستراتيجيتها   -ز ة اتحاد اسة إعالم وضع س
  في السلم والحرب.



  

-580-  

ـــي بين أجهزته في   -ح ــ ــ ــ حث العلمي والتنســ ـــة موحدة لل ــــ ــ اســ ـــــ ــ ــ ـــع ســ ــــ وضــــ
  الجمهورات.

ون ذلك بإجماع الرأ في مجلس   - ــاء جدد في االتحاد، و ــ ــ قبول أعضــ
  رئاسة االتحاد.

ةال مؤسسات اتحاد ات العر   جمهور

ة: -8 ة المؤسسات اآلت   تقوم في اتحاد الجمهورات العر
تكون  -أ ا في االتحاد و ـــلطة العل ــ ــ عتبر الســ ـــة االتحاد: و ــ مجلس  رئاســــ

ـــائه  ـــًا له من بين أعضــــ ســــ نتخب هذا المجلس رئ ـــاء الجمهورات و من رؤســــ
ة. األغلب تخذ قراراته   و

عينهم مجلس الرئاس -ب  ة وهم مسئولون أمامه.عدد من الوزراء 

تولى مهم -ج ل من  ةمجلس األمة في االتحاد، و ش التشرع لالتحاد، و
ــاو من  ــــ ــــ ــ ــ عــدد  متسـ ـــــعــب لكــل من الجمهورــات،  ــ ــ ــــ ممثلين عن مجــالس الشـ

 .تاألعضاء تنتخبهم مجالس الشعب في الجمهورا

ـــة االتحاد   -د ــــ ــــ قرار من مجلس رئاســـ ة تعين  ــــتورة اتحاد ــــ ــــ مة دســ مح
ـــو ــ ــ ـــتورة وتتكون من عضــ ــ ـــل في دســــ ــــ الفصــ ل جمهورة، وتختص  ن عن 

ــلطــات االتحــاد  ــــ ـــــ ــــات وســـ ــــ ــ ـــ ــ ــــــسـ ــــ القوانين، والبــت في المنــازعــات بين المؤســــ
  والجمهورات.

ام المعاهدات واالتفاقات   -9 أح ام االتحاد أ إخالل  ال يترتب على ق
ين إحــداهــا والــدول   ــات الــداخلــة في االتحــاد و ــة المبرمــة بين الجمهور الــدول

ظل هذه المعاهدات واالتفاقات ســارة في اإلطار المقرر لها وقت األخر وت
  إبرامها وفقا لقواعد القانون الدولي.
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ــــرعي أن تبرم   -10 ــــ ــ ـــها التشــ ــــ ـــاصـــــ ــ ـــ ــ يجوز لكل جمهورة في حدود اختصــ
ـــل  ـــا التمثيـ ــاول معهــ ـــــة وأن تتنـــ ـــاقـــــات مع الـــــدول األجنب ــدات واالتفــ المعـــــاهـــ

  الدبلوماسي والقنصلي.
ادة العام  -11 ل من الجمهورات الداخلة تكون الق ة للقوات المســلحة في 

ــل  س الجمهورـــة أو  لمن تحـــدده النظم المعمول بهـــا في  في االتحـــاد لرئ
  جمهورة.

ل ما لم يدخل في اختصـــاصـــات االتحاد وفقا   -12 تختص الجمهورات 
ة. ام األساس   لهذه األح

ــــة الواحــــدة داخــــل االت  -13 ــــة العر ــــام الحر ــاد تكون إلى أن يتحق ق حــ
م ممارســة النشــا  ل جمهورة هي المســئولة عن تنظ ة في  اســ ادة الســ الق
اســـي قائم في إحد  م ســـ حظر على أ تنظ اســـي داخل الجمهورة، و الســـ
ــــي في جمهورات االتحاد  اســــ ــ ــ ــا ســــ ــــ ــــة أ نشــ ــ جمهورات  االتحاد ممارســ

ة التي تضـــم  ــ اسـ ادة الجبهة الســـ ه في ق ادات األخر إال عن طر ممثل ق
اسي لجمهورات االتحاد. م الس   التنظ

ة ال  -14 ام اتحاد الجمهورات العر غاز في صــــادر في بنعتبر إعالن ق
ـــفر  21 ــ ــ ــ ـــان)  17المواف  1391صـــ ــــ ــــ سـ جزءًا ال يتجزأ من  1971ابرل (ن

ام األساس ة. ةاألح   التحاد الجمهورات العر
ة التحاد ال  -15 ـــــ ــ ــاســ ــ ــ ــ ام األسـ ة إال جمهوراال يجوز تعديل األح ت العر

ـــعبي عد الموافقة االج ــتفتاء الشـ ـــة االتحاد وعرضــــه لالســ ة لمجلس رئاسـ ماع
ل جمهورة. ة له في    وتوافر األغلب
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ة   -16 ة التحاد الجمهورات العر ام األســـاســـ يجر التصـــدي على األح
ا لالتحاد  ة العل ـــعبي من قبل اللجنة التنفيذ ــ ــــ ــــ ـــتفتاء الشـ ــــ ــــ قبل طرحها لالســـ

ـــت ــــ ــــ ــ ــة  يراكاالشـ ــة العر العري ومجلس الوزراء ومجلس األمــة في الجمهور
ــادة الثورة، ــة، ومن  المتحــدة، ومن قبــل مجلس ق ــة الليب في الجمهورــة العر

ـــعب في  ــ ــ ــتراكي ومجلس الشــ ــ ــــ عث  العري االشـ ادة القطرة لحزب ال قبل الق
ة السورة.   الجمهورة العر

  معمر القذافي    
ادة ا   س مجلس ق   لثورةرئ

ة   ومجلس الوزراء الجمهور
ة      ة الليب   العر

  

  أنور السادات

س  ةرئ ة مصر العر   جمهور
  

  حاف األسد
ة  ة العر س الجمهور رئ

ة   السور
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  )7(م ـملح رق
  
  

ة ات العر   دستور دولة اتحاد الجمهور

  مقدمة:
ة السورة ة  إن الشعب العري في الجمهورة العر والجمهورة العر

ة  أنه جزء ال يتجزأ من األمة العر مانًا منه  ة، إ ة وجمهورة مصر العر الليب
ة  ة العر المصير العري الواحد، وأن القوم هي وأن الجمهورات الثالث تؤمن 

ناء  ناء وعدل وسالم، وأنها طر العرب إلى الوحدة الشاملة، و دعوة تحرر و
مقراطي  دعم نظام د ة و صون حراته األساس حمي حقوق المواطن و واشتراكي 
ادة القانون.   س

ان الصدارة في الوجدان العري،  ة التي تحتل م ة منه لنداء الوحدة العر واستجا
ة والنزعات  والتي عززها الكفاح العري المشترك ضد االستعمار والصهيون
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ة، وأكدتها الثو  ات االنفصال ة والحر م ة المعاصرة ضد التسل اإلقل رة العر
ة. ة واالجتماع اس   واالستغالل وٕاهدار  حقوق اإلنسان الس

ع اإلنجازات أن جم حققها أ قطر  وثقة منه  ن أن  م التي حققها أو 
عادها،ومعرضة للتشوه واالنتكاس  امل أ في واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ 

ة.   ما لم تعززها وتصنها الوحدة العر
ة، ومساهمة و  ع ة الحضار في قهر التخلف والت مانًا بدور األمة العر ٕا

انة السالم واألمن الدوليين وٕارساء قواعد  منها في دفع عجلة التقدم اإلنساني وص
  العالقات بين الدول والشعوب على أساس من العدل والقانون,

ـــادرة ــــ ة الصــــ ة التحاد الجمهورات العر ـــــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ـــ ام األســ في  وتنفيذا لألح
ــــنة  21بنغاز  بتارخ  ــفر ســـ ــنة  –من ابرل  17المواف  1391صـــــ ــ ــان ســـ ســـــ ن

ة.. 1971   ميالد
ــل على هللا  –قــد أقر  ــة –عــد التو ــام دولــة اتحــاد الجمهورــات العر  ق

ة  ام اآلت اد واألح   :على أساس الم
  

اب األول   ال
ةالمقومات األ ات العر ة التحاد الجمهور   ساس

ة السورة والجمهورة الشأقام  -1 مادة ل من الجمهورة العر عب العري في 
ار الحر المتساو  ة على أساس من االخت ة  وجمهورة مصر العر ة الليب العر

ة". ة تسمى" اتحاد الجمهورات العر   في الحقوق، دولة اتحاد
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ة  -2مادة ــــلطات االتحاد ــــ ــ ـــعب وتمارس الســـ ــ ــ ـــــ ادة في االتحاد للشـ ــ ــ ــــ الســـــ
ا   سمه على الوجه المبين في هذا الدستور.اختصاصاتها 

ة. -3مادة  ة جزء من األمة العر   الشعب في اتحاد الجمهورات العر
ــادة  ــ مقراطي  -4مــ ـــة د ــ ـ ـــات العر ــ ـ ــاد الجمهور م في اتحــــ ــام الح ــ نظــ

  واشتراكي.
ة في االتحاد. -5مادة  ة هي اللغة الرسم   اللغة العر
م ال -6مادة  د دولة االتحاد على الق ة وتتخذ الشرعة تؤ روح

ا للتشرع. س ة مصدرا رئ   اإلسالم
ــدر قانون  -7مادة  ــ ــ ــ صـ ـــعار واحد، و ــــ لالتحاد وجمهوراته علم واحد وشــ

م هذه األمور ..   اتحاد بتنظ
قانون .. -8مادة    لالتحاد عاصمة واحدة تحدد 
ـــة  -9مادة  قرار إجماعي من مجلس الرئاســ ة االتحاد،  ــــو تقبل في عضـ
ة، وتعمل من أجل تحقي المجتمع الجمهورات ال الوحدة العر ة التي تؤمن  عر

ام المقررة في هذا الدستور األح   العري االشتراكي الموحد، وترتضي العمل 
ة  -10مادة  ــ ــ ــــ ـــئون الجنسـ ــ ــدور قانون اتحاد ينظم شــــ ــ ــ ــ إلى أن يتم  صـ

ـــئون  ــ ــــ ــــ م الشـ ة من جمهورات االتحاد  تنظ ل جمهور الموحدة لالتحاد، تتولى 
ـــدر بها قانون ا ـــــ صـــ ــس العامة التي  ـــــ ــ ة مواطنيها في نطاق األســ ـــــ ــ ــ لمتعلقة بجنســ

.   اتحاد
ـــأال يتعـــارض  -11مـــادة  ـــات االتحـــاد  ـــل جمهورـــة من جمهور تلتزم 

ام هذا الدستور.   دستورها مع أح
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ــــاتير الجمهورات وقوانينها  -12مادة  ــــ اد  –حد أدنى–تكفل  دســــ الم
ة:   والحقوق التال

ـــبب المواطنون أما -أ ــ ــ ســ ــــاوون، وال تمييز بينهم  ــ ــ ــاء متسـ ــــ ــ م القانون والقضـ
 الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين.

ن. -ب  حرمة الس

قــانون، والمتهم بر   -ج ـة إال  م  ءال جرمــة وال عقو ح حتى تثبــت إدانتــه 
  قضائي.

ض على المواطنين إال في حدود القانون.  -د   عدم جواز الق
ة.  -هـ ة العقو   شخص
  ي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام جهات القضاءح التقاض  -و
ار محل اإلقامة.  -ز   حرة التنقل واخت
عاد عن الوطن.  -ح   حظر اإل

ة.   -   حرة االعتقاد وٕاقامة الشعائر الدين
حث العلمي.  -   حرة ال
  حرة الرأ والصحافة والنشر.  -ك
  حرة االجتماع  -ل
  سرة المراسالت.  -م
امهم ومحاسبتهم.ح المواطنين في اخ  -ن ار ح   ت
ما ال يتعارض مع المجتمع   -س ـــة في حدود القانون  ــ ــ ة الخاصـــ حرمة الملك

ة. ة العامة والتعاون   في الملك
  ح العمل.  -ع
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م  -ف   ح التعل
ة.  -ص   الح في الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماع
ة   -ق ة الصح   الح في الرعا
ة الطفولة واألمومة واألسرة.  -ر   حما

فول لمواطني االتحاد بين جمهوراته،  -13مادة  ح االنتقال واإلقامة والعمل م
. ة ممارسة هذا الح ف نظم قانون اتحاد    و

  
  

اب الثاني   ال
  اختصاصات االتحاد ومؤسساته وماليته

  الفصل األول
  

  اختصاصات االتحاد..

ة: -14مادة    يتولى االتحاد ممارسة االختصاصات التال

  ي المجال الخارجي:أوًال: ف

عها الجمهورات  -أ اسات التي تت ة والعمل على توحيد الس اسة الخارج وضع أسس الس
ة.  في عالقاتها الدول

اإلجماع. -ب  مسائل السلم والحرب وتصدر فيها قرارات مجلس الرئاسة 

ــــلي مع   -ج ــي والقنصـــ ـــ ـــــاء في مجال التمثيل الدبلوماســ ــي بين الجمهورات األعضــ التنســـــ
ةالدو    ل األجنب
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ة في األمور   -د ة والمنظمات الدول ة مع الدول األجنب إبرام المعاهدات واالتفاقات الدول
ة في اختصاص االتحاد .   الداخل

ًا: في مجال الدفاع:   ثان
ة. -أ ادة الدفاع عن اتحاد الجمهورات العر م وق  تنظ

ات. -ب رة مسئولة عن التدرب والعمل ادة عس ام ق  ق

فوضه تحر   -ج قرار من مجلس الرئاسة أو من  ك القوات بين الجمهورات 
ات.   في ذلك أثناء العمل

رة في الجمهورات األعضاء  -د   ..التنسي بين الصناعات العس
  
  

  ثالثًا: في مجال األمن القومي :
قرره  ة األمن القومي ووضع خطة تأمين سالمة االتحاد وفقًا لما  حما

  مجلس الرئاسة.
عاً    : في مجال االقتصاد:را

ة على النح -أ ـــتر ــ ــــ ــ ة العامة المشـــ ــــع خط التنم ــــ ــ ــ فل تحقي  ووضــ الذ 
أن  ات الجمهورات األعضــاء وتلتزم هذه الجمهورات  ما بين اقتصــاد التكامل ف

ات  تنفيذ الخط  العامة. ة مقتض  تراعي في وضع الخط الوطن

ـــدمـــــات ورؤوس األموال ب -ب ــــــلع والخــ ــــ ــ م انتقـــــال الســ ـــات تنظ ــ ين الجمهور
ــــــتخدام مواطني إحد الجمهورا م إقامة واسـ ـــاء، وتنظ ــ ـــاء في  تاألعضــ األعضــــ

 جمهورة أخر عضو في االتحاد.
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ة في الجمهورات   -ج ة والمال اسات االقتصاد العمل على توحيد النظم والس
ة التي تهم مجموع هذه  ــب ــ ــ ــــ ة والمحاســـ ـــائ ــ ــ ــــ م الخدمات اإلحصــ ـــاء، وتقد ــــ ــ ــ األعضــ

  الجمهورات.

ة األخر   -د ـــاد الدول العر ــــاد االتحاد واقتصــ ـــي بين اقتصـ حق   التنســ ما 
قررها مجلس  م التي  ــائل التنظ ــــ ــــ ــ ـــاد العري، وذلك وفقًا لوســ ــــ ـــــ التكامل االقتصــ

  الرئاسة.

ـــا دالعمل على توحي  -هـ ــ ة للجمهورات األعضــ ــــاد ــــات االقتصـــ اســـ ــ ــ في  ءالســـ
ــــي التعاون مع المنظمات  عالقاتها مع الدول األخر  ة  وتنســ ة والمال ــــاد االقتصــ

ة.   الدول

والمشــــروعات  ءإنشــــاء المراف ذات النفع المشــــترك للجمهورات األعضــــا  -و
ة بينها واإلشراف عليها.   المشتر

ة واإلشراف عليها.  -ز ة واالتحاد   إنشاء المؤسسات االقتصاد
  

م والثقافة: ة والتعل   خامسًا: في مجال التر
ة و   -أ ة وترو م اســــة تعل ــع ســــ ــتهدف بناء جيل قومي عري وضــ ة تســ ثقاف

  اشتراكي مؤمن.

حث العلمي تكفل مالحقته   -ب ـــة موحدة لل ــــ اســ ـــــ ــ ـــع ســ ــ ــ لمي، للتطور العوضــ
حث العلمي في الجمهورات األعضاء.بوالتنسي    ين مؤسسات ال

ة تخدم أهداف االتحاد.  -ج ة اتحاد اسة إعالم   وضع س
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عات وتوحي   دها.سادسًا: في مجال التنسي بين التشر

ـــــرعات واألنظمة في  ــــ ــــ ــي بين التشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ة التنسـ ــلطات االتحاد ــ ــــ ـــــ تتولى السـ
  الجمهورات األعضاء وتعمل على توحيدها. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 

  مؤسسات االتحاد

  الفرع األول

ة لالتحاد   السلطة التنفيذ

  أوًال: مجلس رئاسة االتحاد:  
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ــاء الجم -15مادة  وهو  ءهورات األعضـــايتكون مجلس رئاســـة االتحاد من رؤسـ
ا في ممارسة االختصاصات المقررة لالتحاد في هذا الدستور.   السلطة العل

سا له من بين أعضائه وذلك لمدة  -16مادة  ينتخب مجلس الرئاسة رئ
ة تنظم عمله. ضع المجلس الئحة داخل   سنتين قابلة للتجديد،  و

ل من أعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس األ -17مادة  مة يؤد 
مين التالي:   -االتحاد ال

ة،  م أن أحاف مخلصا على اتحاد الجمهورات العر ا العظ أقسم 
ن أناضل لخدمة مصالح الشعب وتحقي أهداف أن أحترم الدستور والقانون  و او 

ة .   األمة العر
ما عدا الحاالت  -18مادة  ة ف األغلب تصدر قرارات مجلس الرئاسة 

ة:   التال
ة التحاالمســائ -أ ام األســاســ شــتر فيها الدســتور واألح الجمهورات  دل التي 

ة اإلجماع.  العر

ـــرورة  -ب ــــة ضــــ ــــاء مجلس الرئاســـ ـــــائل الهامة األخر التي ير أحد أعضـــ المســ
 اإلجماع فيها، وذلك خالل سنتين من تارخ نفاذ هذا الدستور.

مــا بين أدوار انعقــاد مجلس األمــة االتحــاد -19مــادة   أو إذا حــدث ف
في فترة حله، ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز لمجلس 

اإلجماع قرارات تكون لها قوة القانون . صدر في شأنها    رئاسة االتحاد أن 
جب عرض هذه القرارات على مجلس األمة االتحاد إلقرارها في  و

ها من أثر من تارخ أول دورة انعقاده، فإذا لم تعرض على المجلس زال ما ل
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ان لها من أثر من  انعقاد المجلس، أما إذا عرضت ورفضها المجلس فيزول ما 
  تارخ الرفض.
صدر مجلس رئاسة االتحاد اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين  -20مادة

شرف عليها. م المؤسسات والمراف التي  ة، ولتنظ   االتحاد
عد نشرها في ال تنفذ قرارات مجلس رئاسة اال -21مادة  تحاد إال 

ة ما لم ينص على غير ذلك في صلب القرار.  ة االتحاد   الجردة الرسم
جوز  -22مادة  ينعقد مجلس رئاسة االتحاد في عاصمة االتحاد، و

ان آخر داخل االتحاد.   قرار منه عقده في أ م
  

. ًا: المجلس الوزار االتحاد   ثان
عددا من الوزراء  يتكون منهم عين مجلس رئاسة االتحاد  -23مادة 

عينه مجلس الرئاسة. س    مجلس وزار اتحاد برئاسة رئ
ل وزر اتحاد وال يجوز الجمع  حدد مجلس الرئاسة اختصاصات  و

ة في  فة عموم ين أ منصب  عام أو وظ بين منصب الوزر االتحاد و
ة يواف عليها مجلس ا تإحد الجمهورا   لرئاسة.إال في حاالت  استثنائ

الوزراء االتحاديون مسئولون أمام مجلس الرئاسة في ممارسة  -24مادة 
مين المنصوص عليها في المادة  ؤدون أمامهما ال من هذا  17مهامهم .. و

  الدستور.
ــة وطــارئــة  -25مــادة  عقــد المجلس الوزار االتحــاد اجتمــاعــات دور

ــي أعمال ا ــ ة لالتحاد ولتنســ ــــئون التنفيذ مارس للنظر في الشــ لوزراء االتحاديين و
ة على وجه الخصوص..   مجلس الوزراء المسائل التال
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ة. -أ  إعداد مشروعات القوانين والقرارات االتحاد

االتحاد -ب قتضيها تحقي المهام المنوطة   إعداد الدراسات التي 

ـــة   -ج ــ ـــــاء لممارســــ ــين في الجمهورات األعضــــ ــ ــــ الوزراء المختصـ ـــال  ــ االتصــــ
قررها مجلس الرئاسة.اختصاصات  االتحاد    وفقًا للقواعد التي 

ـــة واعـــداد تقـــارر دورـــة لرفعهـــا   -د عـــة تنفيـــذ القوانين والقرارات االتحـــاد متـــا
  لمجلس الرئاسة.

  إعداد مشروع موازنة االتحاد.  -هـ
قرار منه نظام عمل المجلس الوزار  -26مادة  ضع مجلس الرئاسة 

  االتحاد 
ة:ثالثًا: المجالس والهيئات ال   متخصصة واللجان الفن

ة  -27مادة  ط ــــئون التخط ة للشــ ـــــة مجالس اتحاد ـــئ مجلس الرئاسـ ينشـــ
ــئون األمن القو  ــ ة ولشـــ ة واالجتماع ـــاد ــواالقتصــــ ــ اســـ ــ ــ م مي والســـ ة والتعل ة الخارج

ـــــة أو لجان  ــــ ــصـ ــــ ة مجالس أو هيئات متخصــــ حث العلمي واإلعالم وأ والثقافة وال
ة أخر يراها الزمة لتحقي أهداف اال ــات فن ــاصـــ يل واختصـــ تحدد تشـــــ تحاد ، و

موجــب قرارات  ــالوزراء االتحــاديين  تلــك المجــالس والهيئــات واللجــان وعالقــاتهــا 
  تصدر عن مجلس الرئاسة.

عًا: الموظفون االتحاديون.   را
ــدر قــانون اتحــاد بنظــام الموظفين االتحــاديين يبين  -28مــادة  ــ ــــ ــــ ــ صــ

ة والمع ا الماد اتهم والمزا ـــرو توظفهم وواج ـــ ــــ فل لهم شــــ ة المقررة لهم وما  نو
  االستقالل في أداء أعمالهم.

  الفرع الثاني
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ة: ع   السلطة التشر
ل  -29مادة  ــوا عن  ــ ــ ـــرن عضــ ــ ــ يتكون مجلس األمة االتحاد من عشـ

جمهورة ينتخبهم مجلس الشعب فيها من بين أعضائه، وتكون مدة مجلس األمة 
ــو مجلس األمة اال ــ ــــ ــ ــ ؤد عضــ ـــنوات، و ــ ــــ ــ تحاد أمام المجلس االتحاد أرع ســـ

مين المنصوص عليها في المادة    من هذا الدستور. 17ال
ة مجلس  ـــو ة مجلس األمة االتحاد وعضـــ ـــو وال يجوز الجمع بين عضـــ
اب مجلس الشـــعب في إحد الجمهورات وٕالى أن يتكون  الشـــعب. وفي حالة غ

ار  ة في تلك الجمهورة تضــع قواعد اخت اســ ادة الســ ممثلي ذلك المجلس فإن الق
.   جمهورتها في مجلس األمة االتحاد

ــا أو أكثر  -30مــادة  ــا لــه ونــائ ــــ ـــــ ــ ســـ ينتخــب مجلس األمــة االتحــاد رئ
س من أعضائه.   للرئ

دورتين في العام وذلك بناء على  عقد مجلس األمة االتحاد -31مادة 
ل دورة  ة مدة  ــــة االتحاد ، وتحدد الالئحة الداخل ـــــ ــــ س مجلس رئاســ دعوة من رئ

  انعقادها . وموعد 
ـــرورة  إلى ذلك  ــــ ــــ ــ ة إذا دعت الضـ جوز دعوة المجلس لدورة غير عاد و

  بناء على طلب من رئاسة االتحاد أو ثلث أعضاء المجلس.
ان المحدد   -32مادة  عقد مجلس األمة االتحاد اجتماعاته في الم

عقد  ــــة االتحاد أن  ــ ــ ـــ ــ عد موافقة مجلس رئاســ جوز  ـــــمة االتحاد، و ــ ــ ــــ له في عاصـ
ان آخر داخل االتحاد .المجلس    اجتماعاته في أ م

ــــر  -33مــادة  ــــ ــــ ـــح انعقــاد مجلس األمــة االتحــاد إال إذا حضــ ـــ ــ ــ صــــ ال 
  االجتماع ثلثا أعضائه على األقل .
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ــة  -34مــادة  موافقــة األغلب ــدر قرارات مجلس األمــة االتحــاد  ــــ ـــــ ــــ تصـ
  المطلقة ألعضائه إال إذا اشتر الدستور خالف ذلك.

التحاد وألعضــاء مجلس األمة االتحاد ح لمجلس رئاســة ا -35مادة 
  اقتراح القوانين
  يدخل في اختصاصات مجلس األمة االتحاد ما يلي : -36مادة 

ة -أ  مناقشة وٕاقرار القوانين االتحاد

 مناقشة وٕاقرار موازنة االتحاد -ب

ــاعدات واالتفاقا  -ج ــ ــ ــ ــــ ــة وٕاقرار المسـ ــ ــ ــــ التي يبرمها االتحاد، والتي  تمناقشـــ
  تور إقرارها من المجلسشتر هذا الدس

م    -د ل ما من شأنه تدع اسة العامة لدولة االتحاد واقتراح  مناقشة الس
  االتحاد وتطبي أهدافه.

ه األسئلة واالستفسارات إلى الوزراء االتحاديين.  -هـ   توج
ــة االتحاد  -37مادة  ــ ـــدي عليها من مجلس رئاســ عد التصـــ تنفذ القوانين 

عد شـــــه عمل بها  ة لالتحاد، إال اإلجماع و ــم الجردة الرســـ ر من تارخ نشـــــرها 
  إذا نص على خالف ذلك في صلب القانون.

ــا يتعل  ــ مــ ـــات ف ــة على قوانين الجمهورـــ ــــ ــــــة األولو ـــاد وللقوانين االتحـــ
  اختصاصات االتحاد.

ـــــة في الجمهورات بتنفيذ  القوانين  -38مادة  ــــ ــلطات المختصـ ــ ــ تقوم الســــ
ل منها، ولم م  ة في إقل عين الموظفين الالزمين االتحاد جلس رئاسة االتحاد أن 

م تقارر  ـــاء وتقد ة في الجمهورات األعضـــ ـــالمة تنفيذ القوانين االتحاد ة ســـ لمراق
. ل من مجلس رئاسة االتحاد ومجلس األمة االتحاد   دورة إلى 
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جوز انعقاده في جلســة ســرة  -39مادة  ة، و جلســات مجلس األمة علن
ـــائه، وللوزراء االتحاديين ح بناء على طلب مجلس  ا ــ ــ ــ ــــ ـــة أو ثلث أعضـ ــــ ــ ــ لرئاســـ
  حضور جلسات المجلس.

ة. -40مادة    صدر  مجلس األمة االتحاد الئحته الداخل
س مجلس األمة حف النظام واألمن داخل المجلس  -41مادة  يتولى رئ

.  
ســأل أعضــاء مجلس األمة االتحاد عما يبدونه من آراء  -42مادة  ال 

س إال بــــإذن من داخــــل المجلس، وال ض عليهم في غير حــــالــــة التل  يجوز الق
  المجلس.

ة التي  -43مادة  ة والمعنو ا الماد ان المزا ــدر قانون اتحاد بب ــ ــ ــ ــــ صـــ
ــغل  شــــ ـــو المجلس أن  ــ ــــاء مجلس األمة االتحاد وال يجوز لعضـ يتمتع بها أعضــ
ومة  ــاء في الح ــ ــ ة في إحد الجمهورات األعضـ فة عموم ا عاما أو وظ ــ ــ منصـــ

ــة أاالت ــوص عليهــا في القــانون  وحــاد ــ ــ ـــ ــ ــ ــة ميزة غير منصـ ــل على أ ــــ ــــ ــ ــ حصــ أن 
ه.   االتحاد المشار إل

ته في مجلس  -44مادة  ــــو ــــ ــو مجلس األمة االتحاد عضـــ ــــ ــ تعود لعضـــ
ـــبب  ته في مجلس األمة االتحاد أل سـ ـــو ه إذا انتهت عضـ الشــــعب الذ انتخ

  ان وفقًا للقواعد التي ينظمها دستور جمهورته.
ته في مجلس الشعب وٕاذا فقد أح د أعضاء مجلس األمة االتحاد عضو

ستمر العضو في ممارسة عمله  سبب حل المجلس أو انتهاء مدته  ه  الذ انتخ
  في مجلس األمة االتحاد حتى يتم انتخاب بديل عنه.
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قرر حل مجلس األمة االتحاد على  -45مادة  ـــة أن  ــــ ــــ لمجلس الرئاســـ
يل المجلس الجديد خالل  ــ ـــدور قرار أن يتم تشـــ ـــهر على األكثر من صــ ثالثة أشــ

  الحل.
وٕاذا لم يجتمع المجلس الجديد في هذا الموعد أل سبب اجتمع المجلس 

ا إلى أن تتم دعوة المجلس الجديد لالجتماع. م تلقائ   القد
.   وٕاذا حل مجلس األمة لسبب فال يجوز حله لذات السبب مرة أخر

  
  الفرع الثالث

ة لالتحاد   السلطة القضائ
ن عن  -46ادة م مة دستورة من عضو ل مجلس رئاسة االتحاد مح ش

ون له صوت  مة من بين أعضائها، و ساً للمح عين المجلس رئ ل جمهورة ، و
  مرجح عند تساو األصوات .

مة أعضاء آخرن إذا اقتضت  المح عين  ولمجلس رئاسة االتحاد أن 
شر مراعاة مبدأ التساو    بين الجمهورات.  المصلحة العامة ذلك 

ة أرع سنوات قابلة للتجديد.   وتكون مدة العضو
ة: -47المادة  مين التال مة ال   قسم أعضاء المح

العدل.. م  م أن أحترم الدستور والقانون وأن أح ا العظ   اقسم 
ة: -48مادة  األمور اآلت ة  مة الدستورة  االتحاد   -تختص المح

ة.الفصل في الطعون التي تق -أ  دم في دستور القوانين االتحاد

ـــتور االتحـاد  -ب ــ ــ ــ ــــ قـة قوانين الجمهورـات لـدسـ ـــل في مـد مطـا ــــ ــ ــ الفصــــ
 وقوانينه.
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ــلطات   -ج ــ ع القانوني التي تقوم بين ســ ـــل في المنازعات ذات الطا الفصـــ
ـــلطات الجمهورا ــــ ــو في تاالتحاد وســـــ ــ ــ ــــ ما بين جمهورة وأخر عضــ ، أو ف

  االتحاد.
ة.الفصل في الطعون الموجهة   -د   ضد القرارات اإلدارة االتحاد
طلب من   -هـ ة  ة مســألة دســتورة أو قانون إبداء الرأ االســتشــار في أ

ـــات  ــد الجمهورـ ــاديين أو إحــ ـــاد أو الوزراء االتحــ ـــة االتحـ ــــ ـــــ ــــ مجلس رئــــاســ
  األعضاء.

.   -و صدر بها قانون اتحاد ة اختصاصات أخر    أ
األ -49مادة  مة الدستورة قراراتها  اسم الشعب.تصدر المح ة و   غلب
ع أراضي  -50مادة  ة النفاذ في جم مة الدستورة واج قرارات المح

  الجمهورات األعضاء في االتحاد.
جوز  -51مادة  مة الدستورة جلساتها في عاصمة االتحاد، و تعقد المح

ان آخر داخل االتحاد.   لها أن تعقد جلساتها في أ م
ا -52مادة  مة وٕاجراءاتها، صدر قانون اتحاد بب ن نظام المح

ة  ا الماد عين عضوا فيها، والحصانات والمزا من  والشرو التي يجب توافرها ف
مة العاملون بها. ة التي يتمتع بها أعضاء المح   والمعنو

  
  
  

  الفصل الثالث
ة االتحاد:   مال
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حيله إلى  -53مادة  عد مجلس رئاسة االتحاد مشروع موازنة االتحاد، و
قانون اتحاد .مجلس األ   مة االتحاد لمناقشته وٕاقراره 

ل من  -54مادة  الغ التي تساهم بها  ة لالتحاد الم تبين الموازنة السنو
مة  الجمهورات األعضاء  في نفقات االتحاد على أساس حصص ذات ق

. قانون اتحاد م الموارد األخر لالتحاد  ة، وتنظ   متساو
ة صدر قانون اتحاد ب -55مادة   ان تارخ بدء وانتهاء السنة المال ب

ة.   لالتحاد وطرقة إعداد الموازنة االتحاد
ل  ة في  ة السنة المال ة ونها وعلى الجمهورات األعضاء أن  توحد بدا

ة لالتحاد. ة السنة المال دا ما يتف و   منها 
عرض الحساب الختامي على مجلس األمة االتحاد لمناقشته  -56مادة 

  ه .وٕاقرار 
ة  -57مادة  ات االتحاد ة الحسا ة مراق ف قانون اتحاد  يبين 

  ومراجعتها.
  

اب الثالث   ال
ة ام عامة انتقال   أح

ل ما  ال يدخل في اختصاص  -58مادة  تختص الجمهورات األعضاء 
ام هذا الدستور، ولكل جمهورة من الجمهورات األعضاء أن  االتحاد وفقًا ألح

قر ذلك مجلس تعهد إلى سلطات ا ممارسة أ من اختصاصاتها على أن  التحاد 
  رئاسة االتحاد.
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ة  -59مادة  اسم االتحاد المعاهدات واالتفاقات الدول عقد مجلس الرئاسة 
بلغها إلى مجلس األمة  ة في اختصاص االتحاد، و المسائل الداخل المتعلقة 

ان المناسب، وتكون هذه المعاهدا الب ة االتحاد مشفوعة  ت واالتفاقات الدول
عد التصدي عليها من مجلس الرئاسة ونشرها  نافذة في الجمهورات األعضاء 

  وفقا لألوضاع المقررة في هذا الدستور.
ادة، أو يترتب عليها   ة التي تمس الس غير أن المعاهدات واالتفاقات الدول

ة، أو تحمل خزانة االتحاد نف ام القوانين االتحاد قات غير واردة في تعديل في أح
  ميزانيته ال تكون نافذة إال إذا أقرها مجلس األمة االتحاد .

ة التي أبرمتها الجمهورات  -60مادة  تظل المعاهدات واالتفاقات الدول
امها، وفي المجال المقرر لها وقت  قًا ألح ام االتحاد نافذة ط األعضاء قبل ق

  إبرامها وفقًا لقواعد القانون الدولي.
االختصاصات المقررة لالتحاد في هذا الدستور  -61 مادة دون إخالل 

قًا  ألوضاعها  ة ط ح لكل جمهورة أن تبرم المعاهدات واالتفاقات الدول
  الدستورة وتبلغها إلى مجلس رئاسة االتحاد.

ة  -62مادة  اس قرار إجماعي من مجلس رئاسة االتحاد جبهة س يتكون 
ادة التنظ ل من الجمهورات  األعضاء تضم ممثلين عن ق اسي في  م الس

ة من أجل  ميثاق للعمل القومي في اتحاد الجمهورات العر وترت هذه الجبهة 
تحقي التفاعل والترا بين جماهير الشعب في جمهورات االتحاد وترسيخ أسس 
اسي في الجمهورات  مها، وتوحيد منطلقات وأساليب العمل الس ة وق مقراط الد

ة الواحدة، وٕالى أن يتحق ذلك ا ة العر ام الحر ألعضاء وخل المناخ المالئم لق
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م ممارسة النشا  ل جمهورة وحدها المسئولة عن تنظ ة في  اس ادة الس تكون الق
اسي داخل الجمهورة.   الس

ل من الجمهورات  -63مادة  ادة العامة للقوات المسلحة في  تكون الق
س الجمه ل منها.األعضاء لرئ   ورة أو لمن تحدده النظم المعمول بها في 

ات من الداخل أو الخارج في إحد  -64مادة  إذا وقعت اضطرا
ومة هذه الجمهورة  الجمهورات تهدد  أمنها أو تهدد أمن االتحاد تخطر ح
اتخاذ اإلجراءات الضرورة ضمن  ة فورا لكي تقوم األخيرة  السلطات االتحاد

ومة إحد حدود صالحيتها ل انت ح حف األمن والنظام وفي حالة ما إذا 
طلب العون من االتحاد أو إذا  سمح لها  الجمهورات األعضاء في وضع ال 
دون طلب  ة المختصة أن تتدخل و ان أمن االتحاد في خطر فللسلطات االتحاد

  لحف النظام وٕاعادة األمور إلى نصابها.
ح -65مادة  متلك  أو  وز  العقارات الضرورة في العاصمة لالتحاد أن 

وفي غيرها من أراضي الجمهورات األعضاء إلقامة مؤسساته وال تخضع 
ممتلكات االتحاد وأمواله للضرائب والرسوم المقررة في قوانين الجمهورات 

نظم ذلك قانون اتحاد .   األعضاء و
ة تنشر ف -66مادة  ة اتحاد يها ينشئ مجلس رئاسة االتحاد جردة رسم

ة.   القوانين والقرارات واللوائح واالتحاد
ة المنصوص عليها في هذا  -67مادة  إلى أن تقوم المؤسسات االتحاد

ل جمهورة تكون  عة تضم ممثالً عن  ل مجلس الرئاسة لجنة للمتا ش الدستور ، 
عة العمل  على وضع الدستور االتحاد موضع التنفيذ في أسرع  مهمتها متا

  وقت.
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موافقة ثلثي أعضاء مجلس  -68مادة  ال يجوز تعديل هذا الدستور إال 
اإلجماع.   األمة االتحاد وتصدي مجلس الرئاسة على هذا التعديل 

ة التحاد الجمهورات  ام األساس ما من األح مس ح ان التعديل  فإذا 
ل ة له في  عد عرضه على االستفتاء الشعبي، وتوفر األغلب ة فال ينفذ إال   العر

  جمهورة.
  تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا ال يتجزأ منه . -69مادة 
ة التحاد   -70مادة  ام األساس ادئه من األح ستمد هذا الدستور م

فسر في ضوئها. ة و   الجمهورات العر
يتم التصدي على هذا الدستور من قبل المؤسسات الدستورة  -71مادة 

ل جمهورة من جمهورا طرح على االستفتاء الشعبي المختصة  في  ت االتحاد و
ة الصادرة في بنغاز بتارخ  ة التحاد الجمهورات العر ام األساس  21مع األح

سان سنة  –من ابرل  17هجرة المواف  1391صفر سنة  ة،  – 1971ن ميالد
عد توفر  ة لالتحاد ونصوص هذا الدستور قوة النفاذ  ام  األساس وتكتسب األح

ل جمهورة من الجمهورات األعضاء.األغلب   ة لها في 
ل الدول  -72مادة  ة إلى  قة رسم وث غ هذا الدستور فور نفاذه  يتم تبل

ة. ة وٕالى األمانة العامة لجامعة الدول العر   العر
  معمر القذافي

ادة الثورة س مجلس ق   رئ
ة ة الليب ة العر الجمهور   ومجلس الوزراء 

  أنور السادات
س ج ةرئ ة  مصر العر   مهور

  حاف األسد 
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ة ة السور ة العر س الجمهور   رئ

  

  
  )8(م ـ رقـملح

  
ة   جامعة الدول العر

  األمانة العامة
من  ة الوحدة بين شطر ال   اتفاق

خ  ة بتار   28/10/1972الموقعة بجامعة الدول العر
مقراط من الد ة وجمهورة ال من ة ال ومتي الجمهورة العر ة إن ح

ة. اسم األمة العر من الواحد، و اسم شعب ال ة ،    الشعب
ة والمسؤول ة التارخ ة. ةوانطالقًا من واقع المسؤول   القوم

من وأرضه وحدة واحدة ال تقبل التجزئة واالنقسام. أن شعب ال مانًا    وٕا
ل محاوالت  قة قد أثبتت نفسها على مر التارخ برغم  وأن هذه الحق

  ل وخل الحواجز والسدود والحدود.ترسيخ االنفصا
مني على طول التارخ في سبيل  ات الشعب ال ووفاء لنضال وتضح
طرة  القضاء على نظام اإلمامة الملكي المتخلف في شمال الوطن والس

ه ..   االستعمارة في جنو
من. م النضال الوطني التقدمي في ال   وحرصًا على تعزز وتدع
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من أن الوحدة ال مني حديث وتأكيدًا  ة هي األساس في بناء مجتمع 
ة  ة لالستعمار والصهيون ة المعاد ة لكافة القو الوطن مقراط ضمن الحرات الد
من من أ  ادة ال ة استقالل وس وهي األساس لبناء اقتصاد وطني مستقل ولحما

  تدخل أو عدوان خارجي..
اإلضافة إلى أنه ة الشاملة  من أن الوحدة ال ة المصير  وتأكيدًا  ا قض
مني. ة التقدم والحضارة واالزدهار للشعب ال   الحتمي هي قض

مني على طول رقعة  ل  ة الشاملة فوق أنها أمل  من أن الوحدة ال وثقة 
ناء اقتصاد وطني  اسي و ة لتوطيد دعائم االستقالل الس من هي حاجة أساس ال

من من ا ن ال ة ألنها تم ضًا ضرورة قوم لمساهمة في الكفاح مستقل، وهي أ
ل  ما أنها تش ة ضد التحاف اإلمبرالي الصهيوني،  الذ تخوضه األمة العر

أسرها. ة    خطوة  جادة نحو تحقي وحدة األمة العر
ة ًا مع الجهود الصادقة التي بذلتها لجنة التوفي العر لة  -وتجاو المش

ة رقم  ، من أجل 13/9/1972بتارخ  2961قرار مجلس جامعة الدول العر
ة  من، وهي الجهود التي تمثل اهتمام األمة العر ة الخالفات بين شطر ال تسو

من ومستقبله.   بواقع شعب ال
ة. ام المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العر أح   وعمًال 

من، وشماله  ام دولة موحدة، تجمع شطر ال ومتان على ق فقد اتفقت الح
ه، وذلك وفقًا  عد .وجنو ما  اد الواردة ف   لألسس والم
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ادئ واألسس   الم

ل من ة بين  من ام وحدة    لق
ة ة الشعب مقراط من الد ة ال ة وجمهور من ة ال ة العر   الجمهور

ل الدولة   ش
من  -1مادة  ة وجمهورة ال من ة ال تقوم وحدة بين دولتي الجمهورة العر

ة تذوب فيها  ا ة الشعب مقراط ة لكل منهما في شخص دولي الد ة الدول لشخص
ة واحدة. من ام دولة    واحد وق

  ون للدولة الجديدة :  -2مادة 
  علم واحد وشعار واحد.  -أ

 عاصمة واحدة.-ب

  رئاسة واحدة.  -ج
ة واحدة. -د ة وقضائ ة وتنفيذ   سلطات تشرع

م   نظام الح
م في الدولة الجديدة نظام جمهور وطني  -3مادة  قوم نظام الح مقراطي  د

مني. اشر لكافة أفراد الشعب ال   على أساس  االقتراع الحر الم
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ة والعامة  اس ة والس ع الحرات الشخص ضمن دستور الوحدة جم ب) 
ة، وتتخذ  ة والنقاب ة والمهن افة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطن للجماهير 

ع الوسائل الضرورة لكفالة ممارسات الحرات.   جم
اسب التي حققتها ثورتا سبتمبر ج)  ع الم ة جم تضمن دولة الوحدة حما
ر.   وأكتو

  
ام الدولة الجديدة:   وسائل تحقي الوحدة وق

خطوة أولى نحو تحقي الوحــدة تتخــذ اإلجراءات الالزمــة نحو  -4مادة 
ـــــي الدولتين للنظر في اإلجراءات الفورة الالزمة  ســـ عقد مؤتمر قمة يجمع رئ

ـــا إلتمــام الوحــد ــ ـــــ ــــ ســ حــدده رئ عقــد هــذا المؤتمر في الموعــد الــذ  ة على أن 
ومتين.  الح

س -5مادة  ل من رئ شرف هذان  ييختار  ا له و الدولتين ممثال شخص
ة الواردة في المادة (  )7الممثالن  على أعمال اللجان الفن

ـــاعداتها الالزمة   -6مادة  ــــ ـــــ م مســـ ة في تقد ـــتمر جامعة الدول العر ــــ ــــ تســـ
ة الدولتين.إلنجاح هذه الو    حدة بناء على رغ

ة من عدد    -7مادة  ـــتر ــ ة المشــــ ل مؤتمر القمة للدولتين اللجان الفن ــ ــ ــــ شـ
ل  ـــرعات القائمة في  ــ ــ ــــاو من ممثلي الدولتين  لتوحيد  األنظمة والتشـــــ ـــــ متســـ
ة أقصاها سنة النتهاء هذه اللجان من المهام المعهود  منهما، وتحدد فترة زمن

ع هذا االتفاق.بها إليها, وتبدأ هذه السن   ة من تارخ توق
ة من ممثلي الدولتين على مســـتو   -8مادة  ة المشـــتر ل اللجان الفن تشـــ

ة لتسهيل أعمالها. ن لجان فرع ح لهذه اللجان تكو   عال ومن المختصين و
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  -وتتألف هذه اللجان من :

  لجنة الشئون الدستورة وتختص بوضع مشروع الدستور.  -1
ة والتمثيل الدبلوماســي والقنصــلي، وتختص بتوحيد لجنة الشــؤون الخار   -2 ج

ة للدولة  اســــة الخارج ــس للســــ ة للدولتين ووضــــع األســ اســــة الخارج ــ إدارة الســ
  الجديدة الموحدة.

ة   -3 ــاد ــ ــ ـــ ـــئون االقتصـ ــــ ــ الشـ ة، وتختص  ة والمال ــــاد ــ ــ ـــــئون االقتصــ ــ ــ لجنة الشـ
ة الدو  ة والنظام النقد الموحد وميزان ة االقتصاد   لة  .والجمارك والتنم

ة، وتختص بتوحيد  التشــرعات ووضــع   -4 ة والقضــائ لجنة الشــئون التشــرع
  األنظمة الموحدة للقضاء.

افة   -5 م في  ــئون التعل ــــ شـ ة والثقافة واإلعالم، وتختص  ــئون التر ــ لجنة شـــ
  مراحله والثقافة واإلعالم.

الدفاع والقوات المسلحة وتوحيدها.  -6 رة، وتختص    لجنة الشئون العس
ات وما   -7 ــف ــتشــ ة والمســ ـــئون العالج الشـ ة، وتختص  ــح لجنة الشــــئون الصــ

  إلى ذلك.
م المحلي ومراف   -8 ــام الح ــة، وتختص بنظــ ــامــ لجنــــة اإلدارة والمراف العــ

  الدولة وتسييرها.
عند انتهاء  لجنة الشـئون الدسـتورة من وضـع مشـروع الدسـتور   -9مادة 

ة ــــرع ــــ ــ ه  طرح من قبل الدولتين على المجالس التشـ ـــة للموافقة عل ــ ــ المختصــــ
قا لألنظمة الدستورة لكل منهما.   ط

   : 10مادة 
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ض من السلطتين التشرعيتي  -أ سا الدولتين بتفو في القطرن  نقوم رئ
ة موحدة  م عمليتي االستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشرع بتنظ

  للدولة 
قًا للدستور الجديد.   الجديدة  ط

ل  -ب ــ ـــ شـ ـــم إلى تنفيذا لذلك  ة تضـــ ـــتر ــ ــا الدولتين لجنة وزارة مشـ ــ ســ رئ
اإلشراف على هذه  ال الشطرن لكي تقوم  ة في  تها وزر الداخل عضو
ــلطات  ــهر على األكثر من تارخ موافقة السـ ــتة أشـ األعمال وذلك خالل سـ
افة  ون لهذه اللجنة  ـــتور، و ــ ـــروع الدســ ــ ة في الدولتين على مشــ ـــرع ــ التشــ

ام ات الالزمة للق   مهمتها. الصالح
فــاد ممثلين عنهــا   -ج ــة إل ــــــا الــدولتين جــامعــة الــدول العر ــــ ــــ ســ ــدعو رئ و

ة في أعمال اللجنة.   للمشار
ة في الدولتين فورا إقر تحل المجالس ا  -11مادة  ر مشروع الدستور لتشرع

االستفتاء الشعبي.   الجديد 
ام الدو   -12مادة  علن ق لة في حالة موافقة الشـعب  على مشـروع الدسـتور 

قا للدستور.   الجديدة فورا ط
ام الدستور الجديد فور إقراره.  -13مادة  أح   عمل 

ة ام ختام   أح

ــام المواد   -14مادة  ــ ــــأح ــــان لجنــــة التوفي وعمال  تنفيــــذا لمــــا ورد في ب
ام وتنفيذها. قرر الطرفان التزامهما الكامل بهذه األح قة    السا
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ــــخ   -15مادة  ــ قة من ثالث نســـ ــخة حررت هذه الوث ــ ــ ل طرف النســـ ــلم  ــ ــ ســـ
ة. ه وتحف النسخة الثالثة لد األمانة العامة لجامعة الدول العر   الخاصة 

ون المفوضون بذلك قة المندو   وقع هذه الوث
ة ة الشعب مقراط من الد ة ال   عن جمهور

  السيد/ علي ناصر محمد
ر الدفاع س مجلس الوزراء ووز   رئ

  السيد/ عبد هللا الخامر 
ر اإلعالمعضو اللجنة ال ة ووز ز   مر

ة من ة ال ة العر   عن الجمهور
  السيد / محسن العيني

ة. ر الخارج س مجلس الوزراء ووز   رئ
  السيد / احمد جابر عفيف
م  ة والتعل ر التر   وز

ة يوم السبت  مقر األمانة العامة لجامعة الدول العر من  21وقع هذا االتفاق 
ة المواف من  1396رمضان  ن األول) أك 28هجر ر ( تشر ة 1972تو   .ميالد
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  )9(ملح رقم 

  
ة  ة اإلسالم ة العر ام الجمهور خي الوحدو لق نص اإلعالن التار

ة   ة الليب ة العر ة تونس -بين الجمهور   وجمهور
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
   

ات ، التحد ـــلة، وفي فترة مليئة  ـــاعة فاصــــ د، وتحت وفي يوم خال في ســــ
ة  ة، اســـتجاب المجاهد األكبر لنداء الوحدة العر ة التارخ المســـئول شـــعور مثقل 



  

-611-  

ــة  ــه نفس النــداء عنــدمــا دعــا داعي الجهــاد لتحرر األرض العر الــذ  أحس ف
ة.   اإلسالم

م  ــــتجاب له مرة أخر عندما دعا لتوحيد تلك األرض فوقع الزع ــ ــ وقد اســــ
ـــة مع العقيـــد معمر ال  نقـــذافي إعالن الوحـــدة بين القطرن العرييالحبيـــب بورقي

اد الدستورة المعمول بها في البلدين..التونسي    والليبي على أساس الم
ـــة  ـ ـــة العر ـــمى الجمهورـ ــ ــــ ــ ــ ـــدة تسـ ــــة واحـ ون البلــــدان جمهور على أن 
ش واحد وفي نطاق   س واحد وج ــتور واحد وعلم واحد ورئ ــ ــ ة ذات دســــ ــالم ــــ ــ اإلســ

ــا ة وقضـــ ة وتنفيذ ام الوحدة إن نظم تشـــــرع ـــتفتاء لق ون يوم االســ ة واحدة وأن  ئ
ة  1974يناير  18ذ الحجة المواف  25شاء هللا يوم     12/1/1974ميالد

  
  )10(م ـملح رق

  
ردستان م الذاتي لمنطقة    قانون الح

اب األول   ال

م الذاتي   أسس الح
  :القسم األول 

  األسس العامة
  المادة األولى
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ردس  -أ م الذاتي وتسمى المنطقة حيثما وردت تتمتع منطقة  الح تان 
  بهذا القانون 

ثبت اإلحصاء العام   -ب انها .. و ة س ون غالب حيث  تتحدد المنطقة 
ان  آذار ...وتعتبر قيود إحصاء عام  11حدود المنطقة وفقا لما جاء في ب

ة في األماكن التي  1957 ان ة الس ة لألغلب عة القوم أساسا  لتحديد الطب
  سيجر فيها اإلحصاء العام.

م   -ج الح ة تتمتع  ة معنو تعتبر المنطقة وحدة إدارة واحدة لها شخص
اس ة والس ة  ةة واالقتصادالذاتي في إطار الوحدة القانون للجمهورة العراق

ام قانون المحافظات مع مراعاة  مات اإلدارة فيها وفقًا ألح وتجر التقس
ام هذا القانون    أح

لمنطقة جزء ال يتجزأ من أرض العراق، وشعبها جزء ال يتجزأ من ا   -د
  شعب العراق.

م الذاتي   -هـ زا إلدارة الح   تكون مدينة أريل مر
ة.  -و م الذاتي جزء من هيئات الجمهورة العراق   هيئات الح

ة   المادة الثان
ة في المنطقة.  -أ ة إلى جانب اللغة العر ة لغة رسم   تكون اللغة الكرد

ون تدرس   -ب م لألكراد في المنطقة و ة لغة التعل تكون اللغة الكرد
م ومرافقه. ع مراحل التعل ا في جم ة إلزام   اللغة العر

م   -ج ون التعل ة  ة العر ة في المنطقة ألبناء القوم م تنشأ مراف تعل
ًا. ة إلزام ة وتدرس اللغة الكرد اللغة العر   فيها 
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ا  -د م فيها ألبناء المنطقة  ار المدارس التي يرغبون التعل فة ح اخت
  صرف النظر عن لغتهم األم.

ع مراحله في المنطقة  -هـ م في جم اس يخضع التعل ة للس ة الترو
ة العامة للدولة. م   والتعل

  المادة الثالثة
ات  في المنطقة مصونة   -أ ة  واألقل ة العر حقوق وحرات أبناء القوم

ام الدستور م شأنوالقوانين والقرارات الصادرة  وف أح ها وتلتزم إدارة الح
ضمان ممارستها.   الذاتي  

ع هيئات   -ب ات في المنطقة في جم ة واألقل ة العر مثل أبناء  القوم
ون في تولي الوظائف   شار ان المنطقة و ة عددها إلى س م الذاتي بنس الح

  العامة وف القوانين والقرارات المتضمنة لها.
  
  

ع   ةـالمادة الرا
يالته في المنطقة جزء ال  ه لغير القانون وتش القضاء مستقل ال سلطان عل

ة. م القضائي في الجمهورة العراق   يتجزأ من التنظ
ة –القسم الثاني      األسس المال

  المادة الخامسة
ة الدولة  ة مستقلة ضمن وحدة مال   المنطقة وحدة مال

  المادة السادسة
ة الموحدة  للدولة.للمنطقة    -أ ة خاصة ضمن الميزان   ميزان
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ع في    -ب ــس التي تت ــــ ــ ة نفس  القواعد واألسـ م ميزان ع في إعداد وتنظ يت
ة الموحدة للدولة.   إعداد الميزان

عة   المادة السا
ة: ة المنطقة من األجزاء التال   تتكون ميزان

ة  -1 اد ة االعت   الميزان
ة   -2 ة االستثمارة السنو   للمنطقة.الميزان
ع المحلي   -3 ة ذات الطا ات المؤسسات والمصالح اإلنتاج ميزان

  المؤسسة في المنطقة.
ات في المنطقة   -4 ة والبلد ات اإلدارات  المحل   ميزان

  المادة الثامنة
ة: ة المنطقة من العناصر التال   تتألف موارد ميزان

ة وتتكون منموجب القوانين المختصة   -أ   :الموارد الذات
ة.إ - 1 ات واإلدارات المحل   يرادات  الضرائب والرسوم المقررة للبلد
عات وأجور الخدمات. - 2  أثمان المب

ة المنطقة  - 3 ميزان  الحصة المقررة من أراح المصالح والمؤسسات المشمولة 

ة ضن المنطقة - 4 ة واإلضاف ة العقار األساس  ضر

ة وحصة اإلصالح الزراعي من المحاصيل - 5 ة األراضي الزراع  ضر

ة العرصات. - 6  ضر

ات. - 7 ة التر  ضر

 رسوم تسجيل العقار. - 8

 رسوم المحاكم والغرامات التي تفرضها. - 9
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ة. - 10 ع المال  الطوا

ارات ونقل ملكيتها. - 11   رسوم تسجيل الس
ــتثمار    -ب ــ ــ ــ ــــ ة للدولة والمنهاج االســ اد ة االعت ــــص في الميزان ـــ ــ ــ يخصـــ

ة المنطقة  ة نفقات ميزان ة لتغط ة القوم ـــنو من خطة التنم ــ ــمن السـ ضــــ ما 
ة. افة أرجاء الجمهورة العراق   نموها وتطورها المتوازن مع 

  المادة التاسعة
ش المالي. ة والتفت ة المال ة ديوان الرقا ات المنطقة لرقا   تخضع حسا

اب الثاني م الذاتي  -ال   هيئات الح
  المجلس التشرعي –الفصل األول 

  المادة العاشرة
ــــرعي هو الهيئة الت   ــــ تحدد المجلس التشــ ة في المنطقة و ة المنتخ ــــرع ــــ شــ

قانون . ه  مه وسير العمل ف نه وتنظ   تكو
  
  

ة عشرة   المادة الحاد
س وأمينًا للســـر من   -أ ا للرئ ســـا ونائ ينتخب المجلس التشـــرعي رئ

  بين أعضائه.
ة    -ب أغلب ــائه وتتخذ قراراته  ة أعضـــ ــور أغلب حضـــ ــات المجلس  تنعقد جلســـ

ــــرن إال إذا نص على خ ــــ ــ ـــ الف ذلك في هذا القانون أو في عدد الحاضـ
 قانون المجلس التشرعي.

ة عشرة  المادة الثان
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ة:_ ات التال   مارس المجلس التشرعي في حدود الدستور القوانين والصالح
  وضع نظامه الداخلي.  -أ

مرافقها  -ب ر المنطقة والنهوض  ة الالزمة لتطو ـــرع ــ ــ اتخاذ القرارات التشــ
ة والعم ة والثقاف ع المحلي في حدود االجتماع ة ذات الطا ــاد ــ ــ ــــ ة واالقتصـــ ران

اسة العامة للدولة.  الس

ـــائص  -ج ــ ــ ــ ر الثقافة والخصـــ ة التي تتعل بتطو ــــرع ــــ ــ اتخاذ القرارات التشــ
ة للمواطنين في المنطقة.  والتقاليد القوم

ة والمؤســســات   -د ه الرســم الدوائر شــ ة الخاصــة  اتخاذ القرارات التشــرع
ع  زة المختصـــة والمصـــالح ذات الطا عد التشـــاور مع الجهات المر المحلي 

.  
عدها المجلس   -هـ ة التي  ــــل ــ ــ ـــروعات الخط الفصــ ــ ــ ـــدي على مشـــ ـــــ التصــ

ة وشـــــؤون  ــارع اإلنمائ ة والمشـــ ة واالجتماع ــؤون االقتصـــــاد التنفيذ في الشـــ
ز العام  ات التخط المر ـــــ ــ ــ ــحة والعمل وفقا لمقتضــ ــ ــ ــ م والصـــ ة والتعل التر

ات ت قه.للدولة ومتطل   طب
المنطقة .  -و ة الخاصة    اقتراح الميزان
ة   -ز ة المال قها من قبل ديوان الرقا عد تدق ة  ات الختام ــا ــــ ــ ــ إقرار الحســــ

ة للتصدي عليها.   ورفعها الى السلطة التشرع
ــدي   -ح ـــ ــــ عد التصــــ المنطقة  ــــــة  ــ ــ ة الخاصـــ إدخال التعديالت على الميزان

الغ المختصة واألغراض  التي خصصت من أجلها على عليها في حدود الم
ة في الدولة.   أن ال يتعارض ذلك مع القوانين وخط التنم
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ــاء المجلس التنفيذ في الشــــؤون التي تدخل   - ــاءلة أعضــ مناقشــــة ومســ
  هم.تفي اختصاصا

عفى من   - واحد أو أكثر من أعضــائه و المجلس التنفيذ و طرح الثقة 
تخذ قرار سحب  ة عدد األعضاء مهمته من سحبت الثقة منه.. و أغلب الثقة 

ونين للمجلس التشرعي.   الم
  

  المجلس التنفيذ –الفصل الثاني 
  المادة الثالثة عشرة

م الذاتي في المنطقة .  -أ ة إلدارة الح   المجلس التنفيذ هو الهيئة التنفيذ
ـــــاو  -ب ــاء مسـ ه وعدد من األعضــــ س ونائ يتكون المجلس التنفيذ من الرئ

ن .لعدد اإلدارات الو  عضو ه  عة عشرة أو يزد عل رها في المادة الرا   ارد ذ
يل   -ج س الجمهورة أحد أعضاء المجلس التشرعي برئاسة  وتش لف رئ

.   المجلس التنفيذ
ا له من بين أعضاء   -د لف أعضاء المجلس التنفيذ نائ س الم يختار الرئ

ت ه و ة ف ــو ــــ ــ ــ ـــرو العضـ ــ ـــ ــ ــــرعي أو من تتوفر فيهم شـ ــــ ــ قدم إلى المجلس التشـ
ــــاء  ة عدد األعضــ أغلب ـــول الثقة  ــ طلب الثقة وعند حصـ ــــرعي  المجلس التشــ

يل المجلس التنفيذ . صدر مرسوم جمهور بتش ونين للمجلس    الم
س وأعضاء المجلس التنفيذ بدرجة وزر .-هـ   ون رئ
ه وفي هذه  -و ـــــ ــ ــ س المجلس التنفيذ من منصــــ س الجمهورة إعفاء رئ لرئ

عتبر ا   لمجلس منحال .الحالة 
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ـــتمر المجلس   -ز ــ ـــ ــ ــ سـ ــحب الثقة منه  ــــ ــــ ــ في حالة حل المجلس التنفيذ أو سـ
يل مجلس جديد على  ال يتجاوز أبتصرف األمور الجارة فق إلى حين تش

  ذلك مدة خمسة عشر يومًا.
عة عشرة   المادة الرا

.  -أ س المجلس التنفيذ   ترت محافظات المنطقة برئ
ة: ستعين المجلس التنفيذ -ب اتب التال الم اته    في ممارسة صالح

1 - . تب المجلس التنفيذ   م
ش. - 2 عة والتفت تب المتا  م

تب اإلحصاء والتخط - 3   م
ة:  :أوالً  المجلس التنفيذ اإلدارات التال   ترت 

م - 1 ة والتعل   إدارة التر
ان - 2  إدارة األشغال واإلس

 إدارة الزراعة واإلصالح الزراعي - 3

ة - 4  إدارة الشؤون الداخل

ابإدا - 5  رة الثقافة والش

ات والمصايف - 6  إدارة البلد

ة - 7  إدارة الشؤون االجتماع

ة. - 8 ة والمال  إدارة الشؤون االقتصاد

  إدارة شؤون األوقاف - 9
ًا: ة على النحو التالي :  ثان   يتحدد اختصاص اإلدارات التال
ة. - 1 ة : الشرطة والدفاع المدني واألحوال المدن   إدارة الشؤون الداخل
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ةإدارة الشؤون اال - 2 ة: الصحة والعمل والشؤون االجتماع  جتماع

ة والمراف  - 3 ة: الدوائر المال ة والمال ـــاد ــــ ــــ ــؤون االقتصــ ــــ ــــ ــ إدارة الشـ
ة. ة والمحل   التجارة والصناع

ـــــؤول  -د ــ ــاء من  ةيتولى مســ ـــ ــ قة أعضــ ـــا ــ ــ رها في الفقرة الســ اإلدارات الوارد ذ
ون لكل منهم نائب  المجلس التنفيذ يدعون  عين بدرجة (األمناء العامون) و

  .خاصة
  المادة الخامسة عشرة

ة:   ات التال   مارس المجلس التنفيذ الصالح
  ضمان تنفيذ القوانين واألنظمة.  -أ

ام القضاء.  -ب أح   االلتزام 
ة    -ج ة المراف العامة الوطن إشـــاعة العدالة وحف األمن والنظام العام وحما

ة وأموال الدولة العامة والخاصة.   والمحل
ــــــ ــــ ــ ــ ـــ ة إع-هـ ة واالجتماع ــؤون االقتصـــاد ة للشـ ــيل ــروعات الخط التفصـ داد مشـ

ـــحة والعمل وفقا  ــــ ــــ م والصـــ ة والتعل ـــــؤون التر ــ ــ ــــ ة وشـ ــارع اإلنمائ ــ ـــــ ــــ والمشــ
قه ورفعها إلى  ات تطب ز العام للدولة ومتطل ات التخط المر ـــــ ــ ــ لمقتضــــ

  المجلس التشرعي للتصدي عليها.
ة في المنطقة .اإلشراف على المراف والمؤسسات العامة -و   المحل
م الذاتي الذين ال يتطلب تعيينهم إصدار مرسوم   -ز تعيين موظفي إدارة الح

ــــر  ــــ س الجمهورة وف قوانين الخدمة والمالك وتســ جمهور أو موافقة رئ
ـــة على  ـــة العراق قـــة على موظفي الجمهور ـــام القوانين المط ن أعليهم أح

مات اإلدارة ا ــ ــ ــــ ــ ة من ون الموظفون في التقسـ رد ة  نها أغلب ــ ــ ــــ ــ لتي تسـ
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ة مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة  ـــنون اللغة الكرد ــ حســـــ األكراد أو من 
  من هذا القانون.

ــــس المعتمـــدة في النظـــام   -ح ــ ــ ــــ ــة  وف القوانين واألســ ـــة المنطقـ تنفيـــذ ميزان
  المحاسبي للدولة.

س الجمهورـــة    - ــــاع المنطقـــة يرفع لرئ ــ ــ ــ ــــ ـــــنو عن أوضـــ ــ ــ ـــ إعـــداد تقرر ســ
  لمجلس التشرعي.ول
اب الثالث   م الذاتي. -ال زة وٕادارة الح   العالقة بين السلطة المر

  المادة السادسة عشرة
ام هذا  م الذاتي وفقًا ألح ات التي تمارســها هيئات الح ما خال الصــالح
ة إلى الهيئات  ع أرجاء الجمهورة العراق ــــــلطة في جم ــة الســ ــــ القانون تعود ممارســ

مث زة أو من    لها.المر
عة عشرة   المادة السا

ة في المنطقة   -أ يالت الشــرطة واألمن والجنســ مديراتها العامة ترت تشــ
مات  ام القوانين واألنظمة والتعل ة وتسر على منتسبيها أح في وزارة الداخل

ة. قة في الجمهورة العراق   المط
ع  -ب ـــاء المجلس أن  ـــــ ــــ س المجلس التنفيذ أو لمن يخوله من أعضـــ هد لرئ

رها في الفقر  يالت الوارد ذ ـــــ ــمن  ةإلى التشــ ــــ ات ضـ (أ) من هذه المادة بواج
اسة العامة للدولة.   المنطقة في حدود وظائفها وفي إطار الس

رها في الفقرة(أ) من هذه المادة   -ج يالت الوارد ذ ــ ــ ــــ نقل مديرو التشــ عين و
. س المجلس التنفيذ عد التشاور مع رئ ة    أمر من وزر الداخل
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ــــؤون   -د ــ أمر من أمين إدارة الشـــ ــــمن المنطقة  ــــرطة ضـــــ ـــبو الشـــــ ــ ينقل منتســــ
ة أو من يخوله مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة.   الداخل

رها في الفقرة (أ) من هذه المادة   -هـ يالت الوارد ذ نقل منتسبو التش عين و
ة  ات المعمول بها في الجمهورة العراق مع مراعاة ما وف القواعد والصالح

قة.   جاء في الفقرات السا
  المادة الثامنة عشرة

عة لها وتمارس   -أ ــــع للوزارات التا ــــ زة في المنطقة تخضـ ـــلطة المر ــــ دوائر الســ
م الذاتي رفع التقارر عنه إلى  اعملها في حدود اختصاصاتها ولهيئات الح

عة لها.   الوزارات التا
ــــاتها ح  -ب ـــاصــ ــ زة في حدود اختصـ ـــلطة المر ه العام لإلدارات  للســـ التوج

عة عشر  رها في المادة الرا ة الوارد ذ   من هذا القانون. ةالمحل
ـــا الذ   -ج ـــ ــي بين النشـــ ــ ــ التنســـ قوم  زة وزرا للدولة  ـــــلطة المر تعين الســــ

م الذاتي وله  زة وهيئات الح ل من الســـلطة المر ن أتمارســـه في المنطقة 
ـــلطة ع اجتماعات هذه الهيئات وللســـ ـــر جم ًا من  حضـــ زة أن تندب أ المر

ام بذات المهمة.   الوزراء اآلخرن للق
م الذاتي لوزر الدولة فور صدورها.  -د   تبلغ قرارات هيئات الح

  المادة التاسعة عشرة
مة تمييز   -أ م الذاتي مح ة قرارات هيئات الح ــروع ــ ــــ ــ ــ ة على مشــ تمارس الرقا

مة وأرعة س المح ـــة تتكون من رئ ـــاء يختارهم  العراق في هيئة خاصــ أعضــ
ــنوات قابلة للتجديد مرة  ــ ــــ ــــ مة التمييز من بينهم لمدة ثالث ســ ــاء مح ــ ــ ــ ــــ أعضــ

  واحدة.
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م الـذاتي   -ب طعن في قرارات هيئـات الح لوزر العـدل أو لوزر الـدولـة أن 
ــتور أو  ــــ ــــ ــ قة لمخالفتها الدســ ــا ــــ ــ ــ رها في الفقرة الســــ ة الوارد ذ أمام هيئة الرقا

غ وزر الدولة القوانين  أو األنظمة  وذلك خالل ث الثين يوما من تارخ تبل
  بها.

ة بوقف تنفيذها   -ج م الذاتي أمام هيئة الرقا الطعن في قرارات هيئات الح
ه.   حتى نتيجة الفصل ف

ـــدم   -هـ ـــة  عــ ــ ــا ـــذاتي التي تقرر هيئـــــة الرقـــ م الــ تعتبر قرارات هيئـــــات الح
ال  ــروعيتها ملغاة  ــ ــ ــ ـــ ع اآل اجزء اومشــ ــدورها وتزال جم ـــــ ــــ ثار من تارخ  صــ

ة التي ترتبت عليها.     القانون
س المجلس التشـــرعي -و ة قراراتها إلى الجهة الطاعنة وٕالى رئ تبلغ هيئة الرقا

ة .   والمجلس التنفيذ وتنشر في الجردة الرسم
  المادة العشرون 

ــته   -أ ــ ــــ ــ ــ ــــرعي في حالة تعذر ممارســ ــــ ـــــ حل المجلس التشـ س الجمهورة أن  لرئ
سبب استقالة نص اته   ف أعضائه أو عدم توافر النصاب القانوني لصالح

ــــبب عدم منحه الثقة  ــــ ــــ ســ خالل ثالثين يومًا من تارخ دعوته لالنعقاد أو 
ـــرة من هذا القانون  ــــ ــوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشـــ ـــ المنصـــــ
ــة  ألكثر من مرتين متتــاليتين  أو في حـالـة عـدم امتثــالـه لقرارات هيئــة الرقـا

  المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.المنصوص عليها في 
ـــة   -ب ــ ــتمر المجلس التنفيذ في ممارســـــ ـــــ ســـ ـــــرعي  في حالة حل المجلس التشـــــ

ـــرعي الجديد ــ اته إلى حين انتخاب المجلس التشــ ـــالح ــ ــاها صــ ــ ــ  في فترة أقصـ
حله.   تسعون يوما من تارخ صدور المرسوم الجمهور 
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ة والعشرون    المادة الحاد
ة.ينفذ هذا القانون من تار   خ نشره في الجردة الرسم

ــر من شــــهر صــــفر لســــنة  ع عشــ ــا غداد في اليوم الســ ــدر في  الهجرة  1394صــ
ة. 1974المصادف لليوم الحاد عشر من شهر آذار سنة    الميالد

ر   أحمد حسن ال
ادة الثورة س مجلس ق   رئ

  
  

  
 
 

  


