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  )3من  2(التى غلبھا الغالب  الوحدة بیت -السوریة  المصریة الوحدة قصة

  

  عباس رءوف. د

  1998فبرایر  25

 على الزاحفة الجماھیر على الناصر عبد ألقاھا التى والخطب وأھازیجھا، ومسیراتھا، بمواكبھا، الوحدة أفراح إنفضت
 بغداد حلف دول فبدأت والعربى، الدولى الصعیدین على عالاألف ردود وتوالت لبنان، ومن سوریة أنحاء جمیع من دمشق

 جدید لون لیبدأ الوحدة بیت ترتیب من البد كان الصخب ھذا ووسط. واللبنانى األردنى النظامین القلق وعم حساباتھا تعید
 ،)مصر( والجنوبى) ةسوری( الشمالى االقلیمین بین المواءمة مرحلة ولتبدأ المتحدة، العربیة الجمھوریة ظل فى الحیاة من

  . 1961 سبتمبر 28 فى االنفصال بوقوع المبكر الطالق إلى قادت التى المتاعب سلسلة كلھ ھذا مع ولتبدأ

 االجتماعیة السیاسیة فالتكوینة الحقیقى، التحدى ھو واحد سیاسى نظام سقف تحت معا الحیاة على البلدین قدرة كانت
 علیھم وغلب المركزیة، الدولة معایشة المصریون إعتاد حین فعلى وریة،س فى عنھا تختلف كانت یولیو ثورة لمصر

 إلى روابطھا وامتداد فیھا، السیاسیة االتجاھات وتعدد وتنوع الطائفى بتكوینھا سوریة كانت ألوامرھا، واالنصیاع طاعتھا
 مع االقلیمیة فالتجارة كبیرا، فاإختال للبلدین االقتصادى الواقع إختلف كذلك خاصة، معالجة إلى تحتاج سوریة حدود خارج
 أو الناصر، عبد یعیھا لم أمور وھى وجودھا، یھدد خطرا الوحدة إعتبرت الحدود، خارج بمصالح تربطھا سوریھ جیران
 فیھا ینازعھ ال التى وزعامتھ الوحدة بھ قوبلت الذى الساحق الجماھیرى التأیید ھذا على إعتمادا شأنھا من وھون أدركھا

  .أحد

 السورى الواقع دراسة دون حال ھاما عامال لھا دفعت التى السیاسیة واالعتبارات الوحدة، بھا تمت التى العجلة تكان
  .وسیاسیا إقتصادیا فعلیا دمجا االقلیمین ودمج الوحدة، بنجاح الكفیلة النظم وضع على تساعد وافیة دراسة

 االنفصال، الى وقاد الوحدة، استمرار ھدد سلبى عاملك سوریة فى الداخلیة السیاسیة المتاعب حجم عن النظر وبغض
 – األردن – إیران – العراق( التقلیدیین التجاریین سوریھ شركاء قاطع إذ الخطورة، بالغة االقتصادیة المتاعب كانت
 علیھ تبتر بما السوریھ السوق فى خطیر كساد إلى أدى مما البدیل، دور تلعب أن تستطیع مصر تكن ولم تجارتھا،) تركیا

 ھبط إلى أدى سنوات ثالث مدى على جفافا سوریة فشھدت األزمة، تعمیق فى ھاما دورا الطبیعة ولعبت. سلبیة آثار من
 األقل السورى االنتاج المصریة المصنوعات وزاحمت. السواء على والبادیة الریف فى األزمة وتفاقم الزراعى االنتاج
 البطالة معھ الكساد وجر. النسیج صناعة وخاصة السوریة، الصناعة على لسلبىا تأثیره لھ كان مما سعرا واألغلى جودة
  .لھا حال تجد أن الوحدة حكومة على كان سلبیة إجتماعیة آثار من علیھا ترتب بما االزدیاد فى أخذت التى

 االقتصادى االستقرار عدم حالة بسبب الوحدة قبل االقتصادى التخطیط غیاب من سوریھ تعانیھ ماكانت ھذا إلى اأضفن فإذا
 تماما مھملة كانت التى والرى والطرق المواصالت قطاع فى األساسیة البنیة وضعف االستقالل، تحقیق منذ عاشتھا التى
  .التنمیة من مناسب قدر تحقیق یتم حتى بھ القیام الوحدة حكومة على كان الذى العمل حجم ندرك أن نستطیع الوحدة، قبل

 تھتم أن دون للتنمیة، الالزمة المشروعات بتحدید إھتمت بسوریھ خاصة خمسیة تنمیة خطة بإعداد الحكومة سارعت وقد 
 بشكل ركزت التى للخطة الالزمة االستثمارات تدبیر فى صعوبات ھناك جعل مما المتاحة الموارد بتحلیل كافیا اھتماما
  . المواصالت وتحسین الطرق وإنشاء الفرات كسد األساسیة البنیة مشروعات على خاص

 مع تتوصل أن واستطاعت االستھالك، ترشید إلى الحكومة إضطرت الجفاف، بسبب القمح إنتاج النخفاض ونظرا
 من بحاجتھا مصر تمد كانت التى– األمریكیة األغذیة فائض بإتفاقیة العمل مد بمقتضاه تم إتفاق الى المتحدة الوالیات

  .  قمحال إلى سوریة حاجة من جانبا لتغطى -القمح

 الخاص القطاع أوضاع لتوفیق الجھد بذلت الوحدة حكومة قإن االقتصاد، عصب یشكل السورى الخاص القطاع كان ولما
 القطاع جعل االقتصاد، إدارة فى الدولة تدخل وتزاید سوریة، فى الزراعى االصالح تطبیق ولكن التنمیة، خطة إطار فى

  . التنمیة على السلبیة آثاره لھ كان مما التأمیم، الحتماالت حسبات التنمیة فى بنصیبھ الوفاء عن یحجم الخاص

 كان األمر ولكن تدریجیا، حدتھا من التخفیف األقل على أو القائمة، األزمة وحل االقتصاد، عجلة لدفع خالصة النیة كانت
 المال رأس إجتذاب فى تفلح لم التمصیر فقرارات حاالا، أحسن مصر فى االقتصادیة األحوال تكن ولم طویال، وقتا یتطلب

 تأخذ أن الدولة وإضطرت والخدمات، لإلنتاج القومیة المجالس طرحتھا التى المختلفة االستثمار مجاالت إلى المصرى
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 مصر شملت التى 1961 یولیو قرارات فكانت العام، للقطاع قیادتھ زمام وتسلیم مباشرة اإلقتصاد إدارة عاتقھا على
 الوضع ولكن الصمیم، فى اإلقلیمین فى البرجوازیة مصالح ضربت وبذلك السوریة، الشركات تأمیم وتضمنت وسوریة،

 ذلك وھیأ السیاسیة، التنظیمات وفى الجیش فى رجالھا السوریة فالبورجوازیة مصر، فى عنھ سوریة فى مختلفا كان
  . الطالق طریق على للسیر الفرصة

 الوزارات تضم التى المركزیة الوزارة ھناك كانت الوحدة، لدولة یاسىالس النظام ألزمة التدریجى االحتدام ذلك واكب
 التشریع، سلطة یتولى الذى األمة مجلس ھناك وكان البالد، لسیاسة الفعلیة االدارة تتولى التى الخدمات ووزارات السیاسیة

 الجمھوریة، رئیس" الزعیم" ید فى كلھا كانت القرار صنع ومفاتیح السلطة خیوط ولكن إقلیم، كل تنفیذیةفى ووزارات
 یولیو بعد – بدوره السیاسىوتحول للعمل الوحید المنبر" القومى االتحاد" ھو أوحد موحد تنظیم إلى التحریر ھیئة وتحولت

 حشود ویضم الشعبیة، إلى یفتقر ھشا، السیاسى التنظیم كان األحوال كل وفى". العربى االشتراكى االتحاد" إلى -1961
  . الحقیقیین المناضلین من یضم مما أكثر االنتھازیین

 لما) بعد فیما الجمھوریة رئیس نائب ثم( الداخلیة وزیر السراج الحمید عبد قیادة تحت" القومى االتحاد" وضع سوریة وفى
 ةمؤامر بكشفھ وللزعیم للنظام التام والئھ على برھن كما قیامھا، فى حاسم دور لھ كان فقد للوحدة، إخالص من عنھ عرف
 قیادة جانب إلى)  والمخابرات العامة المباحث( األمن أجھزة یده فى فجمع قیامھا، عشیة الوحدة إلجھاض سعود الملك

 لدولة المعادیة الغربیة األنظمة وعمالء اللبرالیین والساسة والشیوعیین للبعث اللدود العدو كان ولما السیاسى، التنظیم
 كل حسبت فقد الناصر، عبد ثقة من بھ یتمتع لم ونظرا والبطش، بالعنف تسمت ھؤالء مع تصرفاتھ كانت فقد الوحدة،

 عامر الحكیم عبد المشیر بتكلیف السراج الحمید عبد نفوذ یوازن أن الناصر عبد وحاول. والزعیم النظام على تصرفاتھ
 على بالتصرف عامر الحكیم عبد فقام سوریة، أمور بتولى المسلحة للقوات العام والقائد الجمھوریة لرئیس األول النائب

 االنتھازیین والمدنیین الضباط من بحاشیة نفسھ وأحاط المملوكى، العصر فى السلطان نائب یفعلھ كان بما شبیھ نحو
 رجعیة قوى مع العمل فى ماض لھ من بینھم من وكان خصومھم، مع حساباتھم – بإسمھ - صفوا الذین والمنافقین
  .اإلنفصال إنقالب عصنا بینھم من وخرج وخارجیة

 بھ السوریین ضیق من تثیره وما المشیر، وسلوكیات ممارسات إلى الناصر عبد تنبیھ السراج الحمید عبد حاول وعبثا
 تسیر األمور كانت ولكن قبولھا، الناصر عبد فرفض إستقالتھ تقدیم إلى إضطر حتى الناصر، عبد لھ یستمع فلم وبالنظام،

  . ودةالالع طریق فى سریعة بخطى

 ضاقوا الذین البعث حزب رجال االحساس ھذا وغذى مصریة، ھیمنة عن أسفرت قد الوحدة دولة أن السوریون أحس
 فاستبعدھم السیاسیة، أغراضھم لخدمة" القومى اإلتحاد" تسخیر على اآلمال یعلقون كانوا فقد الناصر، عبد بسیاسة ذرعا
 الجیش من منھم المعروفین واستبعد الحزب، عناصر من النشطین لك على) األمن أجھزة خالل من( الخناق وضیق منھ،
 األسد حافظ ھؤالء بین من وكان( مصر فى للخدمة للبعث إنتمائھم فى المشكوك الضباط ونقل المدنیة، الوظائف إلى

 نواب أو كوزراء السلطة مناصب أعال فى البعث رجال من كان من وشعر) . الضباط من وغیرھما طالس ومصطفى
  . مناصبھم من االستقالة فقرروا السلطة، دفة یملكون ال أنھم الجمھوریة لرئیس

 عبد وجمال) 1958 یولیو 14 فى العراق ثورة قیام بعد( قاسم الكریم عبد بین الصراع غمار فى فنكبوا الشیوعیون أما
 النظام على بكداش خالد وھجوم لھ السوفیتى االتحاد وتأیید الشیوعیین على العراقى النظام إعتماد راعھ الذى الناصر

 عام وحتى) للسوریین بالنسبة( االنفصال حتى والعتقالت السجون فى الشیوعیین حشد فتم وبكین، صوفیا من الوحدوى
  .للمصریین بالنسبة 1964

 السورى یشالج داخل التكتالت قادة كان وإذا قیامھا، عند سوریة سادت التى السیاسیة البنیة نفس على الوحدة قامت لقد
 وحل والسیاسة الجیش بین بالفصل الناصر عبد بشروط قبلوا قد البعث حزب قادة ومعھم األحداث، حركوا الذین

 أقامتھ الذى النظام فى مشاركتھا ومع بأخرى، أو بصورة السیاسیة ومواقفھا بروابطھا تحتفظ ظلت جمیعا فانھا األحزاب،
 تشعر دمشق جعل القاھرة إلى الحكم مركز انتقال أن كما. واتساعا عمقا دتھاوزا بتناقضاتھا، احتفظت الوحدة أعالم تحت

 تتحدث عامر الحكیم عبد سلوك زكاھا نغمة تظھر وبدأت. األحداث وصنع الحركة مركز كانت بعدما والتھمیش بالفراغ
  .المعادیة االدعاءات لھا وروجت ،"المصرى االستعمار" عن

 ینایر 5 فى دمشق فى عامر الحكیم عبد إلى الكتابة حد معھ السوریین الساسة تصرف من الناصر بعبد الضیق وبلغ
 قرفونى، الناس ھؤالء ألن والوحدة، والعروبة بالقومیة أكفر أن من خائف نفسى، على خائف اآلن وأنا: "....قائال 1960

  ".شىء كل فى ویسبھ الثانى فى یشتم واحد كل

 تبنى حسین والملك سعود الملك وخاصة للوحدة، المعادیة العربیة القوى كانت المضطرب، السیاسى الجو ھذا ووسط
 للقیام الظروف وتھیأت عامر، الحكیم عبد المشیر  حاشیة فى بعضھم تمترس الذین العسكریة الكتل ضباط مع الجسور
  . الوحدة ضد بانقالب
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 وكل والتلیفزیون االذاعة ومحطة العامة ةالقیاد مبنى فاحتلت دمشق، إلى الدبابات تحركت 1961 سبتمبر 28 صباح وفى
 نصھ جاء´المسلحة للقوات العلیا الثوریة القیادة" إسم حملت التى االنقالب قیادة عن األول البیان وصدر التحكم نقاط

  :كالتالى

 متھوسال الوطن أرض على للحفاظ قام راسخة، وطنیة دعامة وسیبقى دائما كان الذى جیشكم قام الیوم ھذا صباح فى"
 ال الوطنیة االنتفاضة ھذه أن نعلن واننا للشعب، الشرعیة الحقوق ورد والطغیان الفساد الزالة قام وكرامتھ، وحریتھ
 قبل لالصالح باب كل طرقنا إننا... شرعیة الغیر األوضاع تصحیح ھدفھا حركة ھى إنما معینة، فئة أو بشخص صلةلھا

 وللجیش حریتھ، للشعب تعود لكى القوة، إال الحریة طریق واتباع لینالمستغ من للتحرر وسیلة نجد ولم تتفجر، أن
  ". كرامتھ

  . والعربى الدولى الصعیدین على آثاره لھ كان االنفصال أن غیر الوحدة، صفحة بذلك وطویت

  


