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  عاما 40 بعد السوریة-المصریة الوحدة
  المستفادة ودروسھا التجربة حصاد

 

  رءوف عباس. د
  1998فبرایر  25األربعاء، 

 فى تاریخ یتكرر تاریخى لم ، فى ظرف1958 فبرایر 22األولى فى  العربیة الوحدة دولة على قیام عاما أربعون مرت
 منطقتنا فى تاریخ فارقة عالمة كان الذى الثالثى على مصر وانالعد من العام ونصف عام نحو فبعد. المعاصر العرب
 أن الثالث العالم شعوب شمسھا، وأحست وغربت البریطانیة مبراطوریةاإل صفحة بعده الثالث، طویت العالم وتاریخ
 حركةل كزعیم الناصر عبد جمال وبرز. فى المستقبل آمالھا یحقق أن یمكن والكرامة الحریة أجل من الشعوب نضال

 بزعامة األقطار فى جمیع العربیة الجماھیر سلمت فى التاریخ مرة اإلستعمار، وألول ضد للنضال الوطنى، ورمز التحرر
  . قبل لسیاسى مصرى من یتحقق لم مما الناصر عبد

 طلبام مصر مع الوحدة خیار جعلت وخارجیا، قد داخلیا 56/1957فى  بسوریا التى أحاطت السیاسیة الظروف كانت وإذا
 الحفاظ بضرورة مدفوعا كان بالوحدة الناصر عبد قبول فإن ،الخارجى الداخلى والعدوان التمزق من سوریا ینقذ شعبیا

 عملیة المتحدة، فإن العربیة للجمھوریة قانونیة كصیغة اختیرت قد اإلدماجیة الوحدة كانت ولما القومى العربى. على األمن
 اإلقتصادى، وتوحید الدمج لتحقیق كافیة زمنیة إلى فترة تحتاج كانت وسوریا فى مصر النظامین بین والتوافق المواءمة

التى  المتدفقة القومیة العواطف من بدال المشتركة المصالح من على أسس الوحدة دعائم وتثبیت ،واإلداریة القانونیة النظم
 األزمة الدولى واإلقلیمى، وتفاقم لصعیدینعلى ا الوحدة بدولة التى أحاطت الظروف أن غیر. األزمات أمام تصمد ال

 ونصف أعوام ثالثة نحو بعد إلى اإلنفصال النظام، قادت علیھا التى قام السیاسیة القاعدة فى سوریا، وھشاشة اإلقتصادیة
  . الوحدة من العام

الذى  العربى الراھن واقعنا ى ضوءعل المستفادة الدروس نستلھم أن علینا التجربة، وجب إلى تلك الیوم بالذاكرة عدنا فإذا
التى  القائمة العربیة األنظمة فى ظل فى المستقبل األمل باإلحباط، وفقدان الشباب لجی على الخزى والعار، ویصیب یبعث
  . فى عظامھا السوس ینخر

القومى  الحلم إنكسار شھدت عقود أربعة بعد السوریة– المصریة الوحدة تجربة من استخالصھا التى یمكن الدروس فما
 المتخاذل الفعل الدولیة، إلى رد على الساحة المؤثر الفعل من. الفعل إلى رد الفعل العربى من الوطن العربى، وتحول

  . الدولیة الھیمنة على أنغام والرقص

 الندوة لحضور المصریة الحكومة من بدعوة 1969 عام توینبى مصر أرنولد البریطانى المعروف المؤرخ زار عندما
 فى مناسبات محاضرات أربع ، ألقى نحو)المحروسة على إنشااء عام ألف مرور( القاھرة بألفیة اإلحتفال بمناسبة یةالعالم
 ضرورة العربیة الوحدة أن فیھا األھمیة، ذكر من كبیر على قدر" العربیة الوحدة"عن محاضرة بینھا من مختلفة علمیة

إلى  تفتقر إلى الوحدة التى تتطلع أوروبا أن الیوم، وذكر عالمفى  وجودھا لتحقق العربیة لألمة وسیاسیة حضاریة
 الوحدة تسبق قد فیھا، وأنھا ریب ال آتیة العربیة الوحدة أن-لھ هللا غفر– الرجل وتنبأ العربیة لألمة التى تتوافر المقومات
  . األوروبیة

التى  األوروبیة الشعوب بین جریانھا قدر قارة شعوب بین الدماء تجر فلم -النظریة الناحیة من -على حق الرجل وكان
 والساخنة الباردة والصراعات بالتناقضات الثانیة، وحفلت العالمیة الحرب آخرھا كانت طویلة سنین دامت حروبا شھدت

 العالمیة الحرب بعد على مقدراتھا األمریكیة الھیمنة من لتحد تتحد أن مصلحتھا من أن رأت أوروبا على السواء، لكن
 بالسوق األوروبیة الوحدة تجربة بدأت المشتركة، فقد المصالح على أساس إال تتحقق ال الوحدة كانت یة، ولماالثان

 من إلى نوع أخیرا حتى وصلوا المشتركة المصالحب  الصلة ذات القانونیة النظم توحید جاء المشتركة، ثم األوروبیة
  . السیاسیة الوحدة

 حدث ما على نحو( المجتمع لواقع إدراك ظرفى دون لتحدٍ  ستجابةا فتمت - تجاربنا ئتش إن قل أو - فى الوحدة تجربتنا أما
 الوحدة، فیكون لجولة األساسیة البنیة علیھا تقوم حقیقیة أرضیة إیجاد ودون) تحدیدا السوریة-المصریة التجربة فى واقع

  . المحتوم التجربة مصیر الفشل
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العربى  فى الوطن الوحدة مقومات توافر فى إعتباره یضع العربیة، كان دةالوح قیام بضرورة قال توینى حین أرنولد إن
 لتحقیق توظیفھا وحسن الموارد بتنوع فیھ اإلستفادة تكاملى، تتم على أساس متینة إقتصادیة قاعدة إقامة إمكانیة حیث من

 فى الوطن مھدرة طاقات ، وھى كلھاقافیةوالث جتماعیةبالنواحى اال المتصلة للوحدة المعوقھ السلبیة العوامل التنمیة، وغیبة
  . السیاسیة األنظمة أفق وضیق التفكك العربى بسبب

 سوق فى إطار اإلقتصادیة مواردھم تعبئة خالل من إال الدولیة حقیقى على الساحة لوجود العرب فى تحقیق أمل وال
 التنمیة، على أن من طردامو معقوال قدرا ققالعملى الذى یح إلى التطبیق الرسمیة اإلتفاقات حدود تتجاوز مشتركة عربیة
 التركیز منطلق منوالمنشود،  الھدف خدمة مع یتفق واإلعالمیة، بما التعلیمیة للسیاسات شاملة مراجعة عملیة ذلك یواكب

 إال فیھ مكان ال فى عالم النجاة طوق بإعتبارھا الطاقات، وعلى الوحدة تبدید المشتركة، وعلى مخاطر على المصالح
 األساسیة البنیة متى قامت دورھا تلعب للوحدة، فسوف والتراثیة الثقافیة المقومات أما. الكبیرة اإلقلیمیة للوحدات

 ! مجیب؟ من فھل ..الضروریة

 


