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  )3من  1(وسوریة... الزواج كان متسرعاً والطالق جاء مفاجئاً  مصر وحدة

  

  عباس رءوف. د

  1998فبرایر  18

عاما على الوحدة المصریة السوریة إلى الجیل الذى لم یعش أحداث ھذه الوحدة وإلى الجیل الذى عاشھا.  40فى ذكرى 
نا نستخلص منھا درسا مستفادا للمستقبل َّ   عل

 العربى التاریخ فصول من مثیرا فصال" المتحدة العربیة الجمھوریة" أنبتت التى السوریة المصریة الوحدة كانت
 وتخلص الدولیة، الساحة على وجودھم وتفرض شتاتھم، تجمع التى الكبرى العربیة الجماھیر أمل عن عبرت المعاصر،

  . فلسطین فى الجسدالعربى من عضوا أصابت التى الصدیدیة البؤرة من العربى الوطن

 میالد شھادة على وحصلت ،1958 فبرایر مطلع مع فجأة انتظار غیر على ولدت التى الوحدة دولة على اآلمال علقت
 ملىء فصل وھیاجا، تقلبا الباردة الحرب فصول أشد فى والدتھا وجاءت فبرایر، 21 فى كاسح شعبى استفتاء بعد رسمیة

 تملك أن فضلت التى العالم شعوب أصابت فیما وأصابت الباردة الحرب طباق أثارھا التى والرعود والعواصف باألعاصیر
 من عامین بعد المضطرب، الجو ھذا فى الوحدة میالد جاء الكتلتین، باحدى االرتباط عن بنفسھا وتنأى بیدھا عصمتھا

 لم الوحدة ولكن. ألوسطا الشرق وتاریخ العالم فى الوطنى التحرر حركة تاریخ فى فارقة عالمة كانت التى السویس حرب
 تاریخ من صفحة لتطوى 1961 سبتمبر 28 فى االنفصال انقالب وقع أن لبث فما ونصف، سنوات ثآلث من أكثر تدم

 األول العقد من العربیة بالقومیة تنادى عاشت التى األجیال أحالم داعب الذى الوحدة أمل معھا ولینزوى المعاصر، العرب
 فى روعى والدویالت الدول من عدد الى العربى المشرق بتقسیم أحالمھا تتبدد أن عھارا والتى العشرین القرن من

 الدولة واقامة المصطنعة الحدود اذابة أجل من بالنضال االستعمار ضد نضالھم فاقترن االستعمار مصالح تصمیمھا
  . الواحدة العربیة

 عراھا تنفصم بالوحدة فاذا الواحدة، العرب لدولة واةن السوریة المصریة الوحدة تكون أن الى العربیة الجماھیر تطلعت
 بذور طیاتھا فى تحمل الوحدة كانت بل مفاجئا، الطالق كان متسرعا، الزواج ماكان وبقدر. أركانھا تدعیم یتم أن قبل

 األمة واقع یقلقھ والذى أحداثھا، یعش لم الذى الشباب جیل حق فمن الوحدة، على   نظرة نلقى الیوم كنا فاذا. االنفصال
 یھتدى نبراسا تكون أن یجب التى المستفادة الدروس منھا لیستخلص القصة أطراف على یقف أن أمرھا ویحیره العربیة،

  . العربیة األمة مستقبل یھمھم من كل بھا

*****************  

 العرب المثقفین من نخبة دأتب عندما الماضى، القرن أواخر منذ العربیة الفكرة ومنبت العربیة الحركة مھد سوریة كانت
 ویتخذ الثانى، الحمید عبد العثمانى السلطان یتبناھا كان التى االسالمیة الجامعة فكرة مواجھة فى العربیة، بالثقافة المتأثرین

 خالل من تبلورت أن العربیة الفكرة مالبثت ثم المستبد، لحكمھ المناوئة والحركة االصالح الى الدعوة لضرب أداه منھا
 والترقة االتحاد حكومة عملت عندما القرن، ھذا من األول العقد فى التركى الحكم لعنصریة المقاوم العربى السیاسى العمل
 الحركات احتدام الى أدى مما العثمانیة، االمبراطوریة تضمھا التى الشعوب وتتریك التركیة، غیر الثقافات طمس على

 محدودة مشاركة العراق وشاركھا فیھا األكبر الدور سوریة لعبت التى ربیةالع الحركة بینھا من وكان ضدھا، القومیة
  . األولى العالمیة الحرب بدایة عند العربیة الحركة لقادة األتراك باعدام ذروتھا المواجھة وبلغت

– وجنوا موجھا، الھاشمیون ركب التى األولى العالمیة الحرب خالل الكبرى العربیة الثورة مركز سوریة كانت وھكذا
 یسعى غایة ظل الواحدة العربیة الدولة واقامة سوریة، توحید أن اال دول، أربع الى سوریة تمزیق ورغم ثمارھا، -وحدھم

  .وراءھا الجماھیر لحشد توجھاتھا إختالف على السیاسیة األحزاب تستخدمھا ودعوة الدراكھا، العرب القومیون

 وسعیھا ،1882عام البریطانى االحتالل تحت وقوعھا فكان بینا، فاإختال سوریة عن ظروفھا إختلفت فقد مصر أما
 االحتالل من النجاة طوق كانت التى العثمانیة للدولة بالتبعیة تتمسك فیھا الوطنیة الحركة یجعل ربقتھ، من للتخلص
 حفیده ودعمھ على، محمد لھا كسبھ كامل ذاتى باستقالل تتمتع -العثمانى الحكم ظل فى– كانت مصر أن وخاصة األجنبى،

 العربیة الوالیات فى الحال علیھ كانت ما نحو على محسوسة مصر فى العثمانیة الدولة ید تكن فلم إسماعیل، الخدیو
 االسالمیة الجامعة لفكرة مصر تبنى البریطانى االحتالل وجود فرضھا التى الخاصة الظروف تلك على وترتب. األخرى
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 الخالفة دولة تمزیق یریدون. األوربى لالستعمار عمالء بالعروبة المنادین واعتبار بل العربیة، الفكرة من ونفورھا
  .االسالمیة

 ھى المصریة القومیة دعوة كانت البریطانیة، الحمایة من مصر وعانت األولى الحرب فى العثمانیة الدولة ھزمت وعندما
 السید لطفى أحمد أفكار وعكست مصر، استقالل لتحقیق عىتس التى المصریة السیاسیة النخبة بھ تقبل الذى  البدیل االنتماء
 بتأكید الوطنى الكفاح فیھا امتزج شعبیة، حركة الى الفكرة لتحول 1919 ثورة وجاءت المصریة، الفكرة مالمح وتالمیذه

  .المصریة الھویة

 االنجلیز لعالقة مصر فى رحیبات 1916 الكبرى العربیة الثورة تلق فلم سلبیا، العربیة والحركة العروبة من الموقف وظل
) الحصرى ساطع بینھم من( منھم وفد جاءه عندما العربیة القومیة دعاة مع التنسیق فكرة زغلول سعد ورفض بقادتھا،
 صفر إلى صفرا جمعت إذا: " زغلول رد فكان العربیة، الحركة لدعم المصریة الوطنیة الحركة طاقة توجیھ علیھ یعرض

 النتیجة بأن العربى الوفد قدمھا التى باالجابة یقتنع ولم العربیة، بالحركة إستخفافھ عن تعبیرا" لنتیجةا تكون ماذا صفر إلى
  ".صحیحا واحدا تصبح

 بالفكرة االختالط بعض مع. المصریة القومیة تیار ھو مصر فى الغالب التیار كان العالمیتین، الحربین مابین فترة وفى
 ولم ،"االسالمیة األخوة" سیاق فى یدور وفلسطین سوریة فى العربیة الوطنیة حركاتال مع التعاطف فكان االسالمیة،

 القامة) البریطانیة الصالت ذات( الھاشمیة والمخططات الفلسطینیة القضیة سوى بالعروبة االھتمام الى مصر یجذب
 االقلیمیة، مصالحھا ىعل حرصا مصر عارضتھما مشروعان وھما الكبرى، وسوریة الخصیب كالھالل وحدویة مشاریع

 بحكم" العربیة الجامعة" مشروع مصر وتبنت. المصرى القومى األمن على الحرص بدافع  بفلسطین اھتمامھا وكان
  .الھاشمیة المخططات على الطریق لتقطع االقلیمى وزنھا

 العربیة، بالحركة رمص اھتمام من لیزید الصھیونى الكیان دولة قیام من علیھا ترتب وما ،1948 فلسطین حرب وجاءت
 صاحبت التى العدیدة المؤشرات وفى بل التعلیم، برامج فى أصداؤه تتردد قویا المصرى القومى باالنتماء الشعور ظل وإن
 ذلك وغیر المصریة، القومیة واألناشید الحدید، باب الى رھینة میت من رمسیس تمثال نقل مثل( قیامھا، عند یولیو ثورة
 المصرى، القومى األمن منطلق من العربیة بالدائرة الثورة فلسفة فى الناصر عبد جمال تمامإھ وجاء). مؤشرات من

  . االسالمیة الدائرة ثم األفریقیة الدائرة بعدھا وجاءت

 جعل واعالمیا، مادیا الوطنى التحرر حركات وتأكید تشجیع خالل من العربیة الدائرة بتأمین یولیو ثورة إھتمام ولكن
 ،1956 السویس حرب وجاءت. االستعمار من النجاة طوق یولیو ثورة فى ترى لالستعمار الخاضعة یةالعرب الشعوب

  . العربیة الشعوب آمال بھ تعلقت الذى) وكسرھا الالم بتشدید( المخلص صورة الناصر عبد فى لتجسد

*****************  

 والحركة العربیة الفكرة كانت فبینما ،)وسوریة مصر( الوحدوى العمل طرفى ظروف لفھم منھا البد ضروریة خلفیة ھذه
 المصرى، الشعب عند المعالم محدد غیر ھالمیا شیئا كانت السورى، الشعب وجدان تمثل العربیة الوحدة وحلم العربیة

 نجدة ولیس جاره مع الجار كتعاطف واللغة، الدین اخوة مع التضامن مفاھیم خالل من اال العروبة على یتعرف لم الذى
 – الخمسینات أحداث وعاش األربعینات، نھایة فى وعیھ تفتح الذى الجیل أبناء أحد باعتبارى ھذا أقول. ألخیھ ألخا

 ولم المصریون، لھا یعد لم مفاجأة جاء الوحدة حدث أن أقرر أن وأستطیع. ووجدانھ الكامل بوعیھ -الوحدة تجربة وخاصة
 الدینى بین جمعت عجیبة بخلطة االعالم أجھزة عند فھمھا وامتزج فجأة، علیھم ھبطت التى العروبة فكرة یستوعبوا
 السورى الشعبین بین الروابط أصالة على لتدلل مغایر تاریخى سیاق من األیوبى الدین صالح واستدعت والقومى،

  ررات.مب من سیق ما آخر الى العربیة الثقافة حمایة فى األزھر ودور والممالیك، الفاطمیین عن وناھیك والمصرى،

******************  

 التوجھات، متعددة بأحزاب تموج السیاسیة فالساحة بركان فوھة على تجلس الخمسینات منتصف فى سوریة كانت
 إنقالب تدبیر حد إلى بغداد، لحلف المعارضة الناصر عبد مواقف الخط طول على أیدت التى بسوریة یتربص والعراق
 الثالثى العدوان توقیت نفس فى لسوریة عراقى عسكرى غزو یدعمھ الشیشكلى دیبأ المخلوع الدكتاتور بھ یقوم عسكرى

 دورا لعبوا والذین الناصر لعبد المؤیدین السوریین الضباط موقف وعززت كشفھا، تم التى المؤامرة وھى مصر، على
 الساسةفى وبعض ھؤالء أصوات وتعالت سوریة، عبر تمر التى البترول أنابیب بنسف العدوان خالل مصر دعم فى ھاما

 عام أیزنھاور مشروع وجاء. ضغوط من لھ تتعرض مما سوریة النقاذ مصر مع بالوحدة للمطالبة الثالثى العدوان أعقاب
 القوى إنسحاب عن الناجم الفراغ لشغل األوسط الشرق عن بالدفاع المتحدة الوالیات إنفراد إلى دعا الذى1957

 بالوحدة المنادى االتجاه ویدعم فىسوریة، السیاسیة الساحة توتر من لیزید الشیوعى، لخطرا ومقاومة التقلیدیة االستعماریة
  . مصر مع

 معین سیاسى لحزب ینتمى بعضھم أتباعھ، منھم لكل الضباط من مجموعة بید -عندئذ– سوریة فى القوة مفاتیح كانت
 الشیوعى، والحزب البعث بین قسمة فكان السیاسى العمل أما النزعة، قومى ولكنھ حزبى، إنتماء لھ لیس اآلخر وبعضھم
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 التطورات تلك فى یرى الغرب جعل مما البزرى، عفیف ھو شیوعى ضابط الجیش أركان رئاسة تولى 1957 صیف وفى
 بسوریا المحیطة بالبالد طوف مبعوثا أمریكا وأرسلت المنطقة، فى الشیوعى للتغلغل قاعدة إلى سوریة تحول على مؤشرا
  .سوریا ضد العسكرى لتدخلل لحشدھا

 مع المشتركة الحدود على بالتجمع العراقیة القوات قامت كما السوریة، الحدود على قواتھا تركیا حشدت الفور وعلى
 األمر یعرض القاھرة إلى السوریة المخابرات قائد السراج الحمید وعبد البرزى عفیف السورى األركان قائد فھرع سوریا

 للجنود ناقالت بضع یضم مصرى أسطول إرسال القاھرة قررت الفور وعلى مصر، مساعدة وطلب الناصر عبد على
 األوساط وفى سوریة فى صداه لھ كان مما ،1957 أكتوبر 14 فى الالذقیة میناء إلى بالفعل وصلت مدمرات وثالث
 تقف وأنھا االستعماریة، للمؤامرات نھبا سوریا تترك أن تقبل ال مصر أن ذلك معنى فكان المنطقة أمر یعنیھا التى الدولیة

  .واحد خندق فى معھا

 الدعوة قاعدة یعد الحزب أن فرغم مصر، مع الوحدة اتحاد فى بقوة األمور یدفع البعث حزب بدأ السورى، الصعید وعلى
 البعث ورأى یبراى،ل نظام إطار فى الحكم إلى الوصول لھ تكفل التى الشعبیة القاعدة إلى یفتقر كان أنھ إال العربیة للقومیة

 العربى القومى الزعیم أصبح فقد والقومى، المحلى الصعیدین على لسیاسیة أھدافھ تحقیق فى المنشود أملھ الناصر عبد فى
 رأى ثم ومن ذلك، لھ یتوفر التاریخ فى مصرى حاكم أول وھو قیادھا، العربیة الجماھیر لھ سلمت الذى 1956 عام بعد
 ھذا. والتوجیھ الفكر لھ یقدموا أن البعث قادة یستطیع حین على والشعبیة، القوة یملك الذى ب،العر" بسمارك" البعث فیھ

 خالل من الناصر لعبد سوریا أمور فتسلیم لشیوعى، من ونفوره للشیوعیة الناصر عبد عداء من معروف ھو عما فضال
  .ثالبع لصالح ویحسمھ السلطة، على الشیوعى– البعثى النتنافس ینھى الوحدة

 تتولى زعامة على االتفاق فى المتصارعة الجیش أجنحة عجز الفوریة الوحدة وجھة األحداث مسار توجیھ على وساعد
 تاریخ من الدقیق الوقت ذلك فى بینھم الخالف شقة وزادت اآلخر، من خیفة یتوجس فیھا جناح كل فكان األمور، زمام
  . مصر مع الوحدة لطلب القاھرة إلى التوجھ على البعث قادة وشجعھم البال،

 السورى، الجیش فى القوى مراكز مختلف یمثلون ضابطا عشر أربعة القاھرة إلى طار ،1958 ینایر 11/12 لیلة وفى
 طلب الناصر عبد جمال ولكن. السورى العسكرى المجلس أعضاء جمیع علیھا وقع الوحدة، بطلب مذكرة معھم یحملون

  . السورى الجیش قیادة من ولیس القوتلى، شكرى السورى الرئیس ومن الشرعیة، السوریة الحكومة من العرض یأتیھ أن

 عبد بالرئیس لیلتقوا الخارجیة، ووزیر البعث حزب قطب البیطار، صالح وبصحبتھم - التالى الیوم فى – الضباط وعاد
 دائم، وقومى شعبى كمطلب دةالوح إتمام ترید السوریة الحكومة أن"  البیطار صالح أمامھ ویعلن ینایر، 16 فى الناصر

  ". سوریة إستقرار إلى غیره بدیل ال وكطریق

  : الفوریة للوحدة قبولھ علیھا یتوقف شروط ثالثة وضع ولكنھ المبدأ، لقبول إستعداده الناصر عبد وأبدى

 عن ویعبران الحر، رأیھما فیھما الشعبان یقول حتى وسوریا، مصر فى الوحدة على شعبى إستفتاء یجرى أن .1
  . وإختیارھما إرادتھما

  .نفسھا بحل - إستثناء دون– السوریة األحزاب كل تقوم وأن السورى، الحزبى النشاط یتوقف أن .2
 أداة الجیش لیصبح العسكریة، مھامھم إلى ضباطھ ینصرف وأن تاما، توقفا السیاسة فى الجیش تدخل یتوقف أن .3

 أعضاء مقدمتھم وفى – الجیش فى السیاسیة الكتل قادة أن ذلك ومعنى وسیطرة، سلطة أداة ولیس وقتال، دفاع
  .السیاسى للعمل والتفرغ العسكریة الخدمة ترك علیھم -جمیعا العسكرى المجلس

  .البلدین بین بالوحدة یقبل حتى تعدیل، دون الشروط ھذه قبول على الناصر عبد جمال وأصر

 القوى من السورى المسرح تصفیة على الناصر عبد حرص فقد نظر، وبعد سیاسیة براعة عن تنم الشروط تلك وكانت
 أن على وحرص. الوحدة لدولة السیاسیة الشرعیة مصدر نفسھا تعتبر ال حتى السواء، على والمدنیة العسكریة الضاغطة

  . االستفتاء خالل من وحدھما والسورى المصرى الشعبین من شرعیتھ الجدید النظام یستمد

 السورى الشیوعى الحزب عدل الجیش، داخل العسكریة الكتل ضباط بھ قام الذى الوحدة صوب السریع التحرك وقبل
 ظروف الختالف نظرا فیدرالى إتحاد إقامة فكرة فطرح قوتھ، من الحد محاولة مع الجارف الوحدة تیار لمواكبة تكتیكھ
 عدم فضل لعلھ أو الحزب، ىبرأ یلتزم لم البزرى عفیف األركان رئیس أن غیر والدیمقراطیة، للحریة وتعزیزا البلدین
 ما لھا كان الشیوعیین مخاوف ولكن. الجدید النظام فى وجود ولحزبھ لھ یظل حتى العسكرى المجلس إجماع مخالفة
  . الحزبى العمل بتصفیة الناصر عبد تمسك ضوء على یبررھا

 بأن الناصر عبد من شفویة تأكیدات على رجالھ حصل فقد الناصر، عبد شروط على البعث وافق صاخبة، مناقشات وبعد
 دستوریا، الوحدة دولة قیام بعد لھ االنتخابات وتجرى یقام سوف الوحدة، لدولة الوحید السیاسى التنظیم" القومى االتحاد"

 أنھم وخاصة األخرى، األحزاب غیبة فى السیاسى للتنظیم المحركة القوة دور لھم یكون أن فى أمال الوعد ذلك فأعطاھم
 األیام أثبتت وقد. والقیادة الزعامة الناصر عبد نصیب ویكون الفكروالحركة، القومى لالتحاد یقدمون فھم دة،الوح مھندسو
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 الوحدة دولة نظام یصوغ أن الناصر عبد أراد فقد والسذاجة، النظر قصر من كبیر قدر على كانوا البعث قادة أن بعد، فیما
  . السلطة داخل أو السیاسى التنظیم داخل وةق لمركز یتحولوا بأن لھم یسمح ال آخر، نسق على

 یعد ولم الحساب، من إسقاطھا یمكن ال ضاغطة قوة تمثل وأصبحت للوحدة، حماسا تتقد سوریة فى الجماھیر كانت
 على العسكریة الحشود منذ األحداث عجلة خرجت فقد یماطل، أو یتراجع أن السیاسیین أو العسكریین من أحد بمقدور
 مصر بین الوحدة أسس على االتفاق أعلن 1958 فبرایر أول یوم وفى التحكم، إطار عن 1957 خریف فى سوریا حدود

 كل قرر. اجتماعا دمشق فى السورى النواب مجلس عقد كما إجتماعا، بالقاھرة األمة مجلس عقد فبرایر 5 وفى. وسوریة
 الناصر عبد جمال ترشیح مع فبرایر 21 یوم یجرى عام استفتاء فى الوحدة أسس طرح على الموافقة إجتماعھ فى مجلس
 نتیجتھ وجاءت المحدد، الموعد فى االستفتاء وجرى". المتحدة العربیة الجمھوریة"اسم حملت التى الوحدة لدولة رئیسا

  .الناصر عبد ورئاسة الوحدة لصالح كاسحة

 إلى سوریة أنحاء مختلف من جماھیرال فیھ زحفت رائعا استقباال فاستقبل دمشق إلى الناصر عبد وصل فبرایر 24 وفى
 إلى الریبة بعین نظرت التى العربیة األنظمة قلق مثار كان. المعاصر العربى التاریخ مشاھد من فرید مشھد فى دمشق
 كتب التى تركیا وخاصة العرب غیر من سوریة وجیران ولبنان والسعودیة واألردن العراق مثل الناصر عبد زعامة
 وتطوراتھ الحالى الموقف إن" :یقول األمریكى الخارجیة وزیر داالس فوستر جون إلى مندریس عدنان وزرائھا رئیس
 صباح واستیقظت مالیین، ستة الجنوبیة بالدى حدود وعلى باألمس فراشى إلى ذھبت لقد األمور، تقییم إعادة إلى تدعونا

 التغیرات فى للنظر طارئة دورة فعقد ألطلنطىا حلف الوحدة دولة قیام وأثار.." ملیونا 36 أصبحوا قد ألجدھم الیوم
 السوفییت، حلیف الناصر عبد خطورة إلى الحلف أعضاء ینبھ تركیا ممثل فراح الوحدة، دولة عن الناجمة االستراتیجیة

 بریطانیا ممثل وقدم. والجنوبیة الشرقیة حدودھا على الشیوعي الكماشة فكى بین تركیا وقوع من الوحدة قیام یمثلھ وما
 القرن فى العربى المشرق فى التوسعیة على محمد بأطماع زمالءه فیھا ذكر" المصرى االمبریالى التوسع" عن مذكرة
 حكمھ، تحت جمیعا العربیة البالد ضم النھائى ھدفھ وأن. األطماع، لتلك الوریث ھو الناصر عبد أن وأكد عشر، التاسع
 تضم التى المنطقة فى للتغلغل الشیوعى للفوذ الباب یفتح للسوفیت بصداقتھ وأنھ االفریقى، القرن وبالد السودان إلى إضافة

 حركة بأن زمالءھما یقنعا أن عبثا الیونان ممثل وكذلك إیطالیا ممثل وحاول. واستراتیجیة بترولیة للغرب حیویة مصالح
 األمانى الغرب تفھم لو معھ تعاملال یمكن وأنھ للغرب، العداء یضمر ال الناصر عبد وأن واقعة، حقیقة العربیة القومیة
  . للعرب القومیة

 تصفیتھ تضمنت أنھا وخاصة بھ، تمت الذى واألسلوب الوحدة إعالن بھا تم التى الطریقة فاجأتھ فقد السوفیتى، االتحاد أما
 قبل(  1958 فبرایر 4 یوم صوفیا إلى دمشق بمغادرة بكداش خالد زعیمھ أسرع فقد السورى، الشیوعى الحزب لدور
 ھذا. الناصر وعبد الوحدة دولة على للھجوم مركزا صوفیا واتخذ ،)أعضاءه أحد كان الذى السورى النواب مجلس انعقاد
 عندما بعد فیما اتضح ما نحو على خصوصا العربیة والقومیة عموما القومیة للفكرة المعادیة خروشوف رؤیة عن فضال
 عبد بین السافر الھجوم من علنیة حملة وقیام العراق، ثورة قیام بعد الناصر وعبد قاسم الكریم عبد بین الصراع نشب

 السنة رأس لیلة المتحدة العربیة الجمھوریة فى الشیوعیین جمیع باعتقال الناصر عبد قیام عنھا نتج وخروشوف الناصر
  .1964 عام حتى السجون فى وظلوا ،)1958/1959(

****************  

 السوریة-المصریة الوحدة إعالن ولكن الواحدة، العربیة الدولة إقامة فى العربیة األمة أمل دیجس نبیال الوحدة ھدف كان
 أكثر قومى أمن ضرورة البلدین بین االرتباط فكان سوریة، بھا تختص وداخلیة خارجیة لضغوط تلبیة جاء الطریقة بھذه
 تطل والمواءمة التوافق متاعب فبدأت العالقة، من النوع لھذا تاریخیا مھیأة مصر تكن ولم. قومى لھدف تحقیق كونھا من

  . سنرى ما نحو على مفاجئ إنفصال إلى الطریق لتمھد برأسھا

***************  

  


