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إلى بـريــطـانــيـا . وعــنـدمــا عـرضت
مــصـر ودول عــربــيــة عــلى مــجـلس
األمـن بــطـــلـب إلـــغــاء قـــرار تـــرامب
األعــــتــــراف بـــالــــقــــدس عـــاصــــمـــة
ألســرائــيل  أســتــخــدمت حــكــومــة
تــرامـب الــنــقض ضـــد هــذا الــقــرار
مــقـابل  14دولــة في مــجــلس األمن
طــالــبـت بــرفض هــذا الــقــرار وهــو
مجمـوع أعضاء مـجلس األمن الذي
يـــتــألف من  15دولـــة عــضـــواً فــيه
خمـسة دول دائمـة العضـويية وهي
بريطانيا وفـرنسا والص وروسيا
وأمريكا وعشـرة دول أعضاء بصفة
مؤقتـة كل عام  وهذا يـؤكد على
تـصهـ وحكـومته وقوف تـرامب ا
في مـواجـهـة اجملـتـمع الدولـي كله .
وعندما عرضت الـدول العربية قرار

تـرامب على اجلـمـعيـة العـامة لأل
تـحـدة صوتت  128دولـة لـصالح ا
ألــغــاء قــرار تــرامب و مــعــارضـة 9
دول و أمـــــــتــــــنــــــاع  35دولـــــــة عن
الـتـصـويت وعـدم حـضـور  21دولة
فــيــكــون اجملــمــوع  193وهــو عــدد
ـتــحـدة الــدول األعــضـاء فـي األ ا
ويــعـود هـذا الـعــدد من الـدول الـتي
أمـتـنـعـت من الـتـصــويت عـلى قـرار
ترامب أو لم حتضر الـتصويت كان
ــعــونـة خــوف بـعــضــهـا مـن قـطع ا
ـالـيــة األمـريـكـيـة عــنـهـا في حـالـة ا
الـتــصـويت لــصـالـح إلـغــاء الـقـرار
حــيث أعــلن تــرامب بــأنه ســيـقــطع
ـعـونــة األقـتـصــاديـة عن أي دولـة ا
تـصـوت ضـد الـقرار  وهـو أسـلوب
مـــــشـــــ في الـــــتـــــعـــــامل الـــــدولي
بـأســتـغالل حـاجــة الـدول الـفــقـيـرة
الــتي تــتـــلــقى مــســـاعــدات مــالــيــة
للضغط عليها وعدم التصويت ضد
القـرار . وهذا يؤكـد تصـميم ترامب
عـــــلـى دعـم وأســـــنــــــاد الـــــكــــــيـــــان
الـصهـيـوني في كل الـظروف  وهو
لم يفعله أي رئـيس أمريكي سابق .
فــهـذه الــســيــاسـة تــؤدي إلى عــزلـة
أمــريــكــا وعـدم أحــتــرامــهــا وتـدني
هــيـــبــتـــهــا في اجملـــتــمـع الــدولي 
فتـرامب بسلـوكه هذا يؤكـد أنتمائه
ـسـيــحـيـ الـصـهـايـنـة  إلى فـئـة ا
ـراكـز احلـسـاسـة ــتـواجـدين في ا ا
في احلكومـة و الكونـغرس (النواب
ـدعـومـ من الـلوبي ا و الـشـيوخ) 
الـيـهودي الـصـهـيودي في أمـريـكا 
وهـــو أقـــوى لــوبـي في الـــواليــات
ـــتـــحــدة  يـــدافع عـن إســرائـــيل ا
ويلعب وسـياسـاتهـا الـعدوانـية  
دوراً بـارزاً في أختـيـار أي رئيس
ـتــحـدة يـخـدم جـديـد لــلـواليـات ا
مـصـالح الـكـيـان الـصـهيـوني في
فـــلــــســـطــــ ومـــنـــهـم تـــرامب .
ـعلـوم إن هنـاك تقـارير تـؤكد وا
بــأن حـوالي  %70من أعــضـاء
الكونغـرس (نواب وشيوخ) هم
ب يهـودي األصل أو مسيحي
مـتصـه . وهـؤالء لـهم سلـطة
أصــــدار الــــقــــرارات لـــصــــالح
الـــكــــيـــان الــــصـــهـــيــــوني في
ـانــنـا نـحن فـلـســطـ . إن إ
معشـر الوحدويـ في الدفاع
عن الوحـدة العـربيـة والعمل
عـلى حتــقـيـقــهـا يـنــطـلق من
ثـــوابت راســـخــة وهــو أن ال
حـضـارة بال وحـدة عـربـية 
ـا فيـها الـنهـضة الـعلـمية
والتـقافـية  وبـناء مـجـتمع
عـربي عــلـمي تــكـنــولـوجي
متـحضـر وال حترير ألرض
عربية مـحتلة أو مـغتصبة
لـذلك بال وحــدة عــربــيـة  
أدرك عــبــد الـنــاصــر هـذه
احلــقــائق وســخــر ثــورة
يـــــولـــــيــــو بـــــأعالمـــــهــــا
وســــيـــــاســــاتـــــهــــا وفي
مـــــخــــــتـــــلـف اجملـــــاالت
لــتـحــقــيق هــذا الــهـدف
وأسـتـطاع الـتـاريـخي  

ـتحدة بالـغرب عـموماً والـواليات ا
خــصــوصـاً  إلى حــد أن الــرئــيس
األمريكي ترامب أستخفافاً بالعرب
قد أعلن في خطاب متلفز في أوائل
كــانــون األول/ 2017بـــأن مــديــنــة
الــقـــدس الــعـــربــيـــة هي عــاصـــمــة
ألســـــرائــــــيل وإنـه أوعـــــز لـــــوزارة
اخلارجيـة لنقل الـسفارة األمـريكية
من مــديـــنــة تل أبــيـب إلى الــقــدس
وهــو إجــراء لم يــفــعــله أي رئــيس
أمــريـــكي ســابـق مــنـــذ أغــتـــصــاب
فلسـط عام  1948وحتى اليوم 
مستغالً الضعف واألنهيار العربي
الـقـائم الـيـوم  ومن نـاحـيـة ثـانـيـة
مــعــتــمــداً أي تــرامب  بــأن الــنــظم
العربية عموماً  هي حتت الهيمنة
األمـريـكـية ولـن تـفـعل شـيـئـاً يـضر

ــتــحــدة في ــصــالـح الــواليــات ا
بـلدانـها وهذا مـا تأكـد في أجـتماع
اجلامعة العـربية حول قرار ترامب
ـــفــروض أن تـــقــرر الــدول فـــكــان ا
الـعـربـيـة عـلى األقل قـطع الـعالقات
األقـــتـــصــــاديـــة مع إدارة تـــرامب 
وتــــهـــديــــدهـــا بـــقــــطع الــــعالقـــات
الـــدبـــلـــومــاســـيـــة إذا لم يـــتالاجع
ترامب عن قراره  حيث للسعودية
وحـدهـا فـي بـنـوك أمـريـكـا تـرلـيون
دوالر آخـر أسـتثـمـارات في أمـريـكا
وهـذا مـا ذكـره الـنـائب الـبـريـطاني
ــنـاصـر ـعـروف جــورج "كـلـوي" ا ا
ؤتمر للـقضيـة الفلـسطيـنية  في ا
الــقـومـي اإلسالمي في تــونس عـام
  2016حيث ذكر "كـلوي" لو هددت
الـــســعـــوديـــة اإلدارة األمـــريـــكـــيــة
بـسـحب أمـوالـهـا  مـجـرد تـهـديد 
لــقــامـت أمــريــكـــا بــحل الـــقــضــيــة
الفلسطينية  و ذكر أيضاً مخاطباً
ـؤتـمـر (أنـتم أمـة واحـدة أعــضـاء ا
ولـديكم لـهـا لـغـة وثـقـافـة واحدة   
الــــنــــفط والــــغـــاز ولــــو تــــوحـــد

ألصبـحتم أعظم أمـة في التاريخ) .
فـاجلــامـعــة الـعـربــيـة كـانـت تـلـعب
دوراً فـاعـالً في الـعـهـد الـنـاصـري 
حـــيث فــرض عــبــد الـــنــاصــر عــلى
احلـكـام الــعـرب في قـمــة اجلـامـعـة
الـــــعـــــربـــــيـــــة في اخلـــــرطـــــوم في
أيلول/سبتمر/ 1967بإصدار قرار
"ال صـــلح ال تــفـــاوض ال أعـــتــراف"
بـالـكـيان الـصـهـيوني فـي فلـسـط
وبـعــد وفـاة عـبــد الـنـاصــر لم يـعـد
لهـذا القرار وجـود بل بعض الدول
الــعــربــيــة أعـتــرفت بــهــذا الــكــيـان
كـمــصـر واألردن  وبــعـضــهـا يــقـيم
عالقات سرية مع هذا الكيان كقطر
وغـيـرهـا من بعـض الدول الـعـربـية
ـــرتـــبـــطـــة بـــاإلدارة الـــرجـــعـــيـــة ا
األمــريــكــيــة  لــذلك فــهــذا الــكــيـان
الـصــهـيــوني ال يـقــيم أحــتـرامـاً أو
أهـتـمامـاً للـدول الـعربـيـة كلـها ألنه
يــعـــرف جـــيــداً ال حتـــارب من أجل
فــلـــســـطــ  والـــدلــــيل عــــلى ذلك
ـبادرة الـعـربـية لـلـسالم التي هي ا
في األصل مــشـروع سـعـودي حـيث
بـادرة عـلى األعـتراف تـنص هـذه ا
بــهـــذا الــكـــيــان والــتـــطــبـــيع مــعه
سياسياً و أقتـصادياً وغيره مقابل
مـــا يـــقــدمـه من تـــنــازل عـن بــعض
أجـزاء من الـضـفة الـغـربـيـة وشرق
القـدس وهي ال تتـجاوز على 22%
من أرض فــلـســطـ الــتــاريـخــيـة .
ـعـلـوم إن تـرامب هـو صـهـيوني وا
ـسـلـم عـنـصـري يـكـره الـعـرب وا
ويــــدافـع عن مــــصـــالـح إســـرائــــيل
وأمنهـا بطريـقة ليس لـها مثيل في
اإلدارات األمـريـكـيـة الـسـابـقـة مـنـذ
تـأسـيـس الـكـيــان الـصـهــيـوني في
فلسـط عام  1948وحتى اليوم .
حيث إن قراره هذا يخالف القانون
تحدة ذات الدولي وقرارات األ ا
الصلة بالقضيـة الفلسطينية وهذا
ما ذكره الـرئيس الفـرنسي ماكرون
ـــانـــيـــا وكـل دول االحتــاد ومـــعه أ
األوربي السبعة والعشرون إضافة

وتفكك األحتـاد السوفـيتي ب عام
 1989وعـــام  .1991لـــقــــد رفـــعت
ثـورة يـولـيـو منـذ إنـطالقـهـا شـعار
الــقـومـيـة الـعـربـيـة  والـعـمل عـلى
وحـدة األقــطـار الـعـربـيـة  من أجل
بنـاء النهـضة  واحلـضارة العـربية
 حيث ال حضارة عـربية بال وحدة
ثال عربية  فأمـريكا عـلى سبـيل ا
كـانت مقـسـمة إلى واليـات شـمالـية
وجنوبية لم يكن لهذه الواليات أي
دور حـــــضــــاري أو ســـــيـــــاسي في
الـــشــؤون الـــدولــيـــة آنــذاك وبـــعــد
وحـدتـهـا عـلى يـد جـورج واشـنـطن
أصــبـحت أقــوى دولــة إقـتــصــاديـاً
وعـسـكـرياً وحـضـاريـاً في اجملـتمع
الدولي وحتى اآلن  علماً إن شعب
ـتــحـدة األمــريـكــيـة من الـواليــات ا

ـهـاجـريـن ومن أجـنـاس مـخـتـلـفة ا
عـــكس الــشـــعب الــعـــربي الــواحــد
ـانـيا واحلـال يـنطـبق عـلى وحدة أ
ــســـتـــشــار عــام  1870عـــلى يـــد ا
انـيـا اليـوم أقوى بـسمـارك حـيث أ
قــوة عـــلـــمـــيـــة و تــكـــنـــولـــوجـــيــة
وأقتصادية في أوربـا وعملياً تقود
األحتــــــــاد األوربي الــــ  27دولـــــــة
بــــأقـــتـــصـــادهــــا . وهي رابع قـــوة
أقـتـصاديـة في الـعالم بـعـد اليـابان
والـصـ وأمـريـكـا  ولـيـس لـديـهـا
نــفط أو غـاز  وهــذا يـنــطــبق عـلى
الـدول الـعـربـيـة  حـيث أن حتـقـيق
وحـدتــهـا وهي تــمـلك نــحـو نـصف
نفط الـعالم يؤدي بـها إلى الـتكامل
األقـــتـــصـــادي الـــعـــربي الـــعـــلـــمي
والــــتــــكــــنــــولــــوجـي والــــثــــقــــافي
واألجتماعي والبشري ألقطار دولة
الـوحدة حـيث هنـا تـقوم احلـضارة
العـربية  والقـوة العـربيـة لتـحرير
ــغـــتــصـــبــة األراضي الــعـــربــيـــة ا
واحملـتلـة في فلـسطـ وغيـرها من
البلدان الـعربية  كما حتافظ دولة
الـوحـدة عـلى الـبلـدان الـعـربـية من
الــتــجــزأة والــتــقــســيم كــمــا حـدث
لـلـسـودان في عهـد الـبـشيـر بـسبب
حــــكم األسـالم الـــســــيــــاسي الـــذي
ـا ـسـيـحـ وقـاتـلـهم  أضـطـهـد ا
أدى إلى تقسيم السودان إلى دولة
أسالمية في الشمال ومسيحية في
اجلـنـوب كمـا حتـافظ الـوحـدة على
الــبــلــدان الــعــربـيــة مـن أي حـروب
أهـلـيـة كـمــا هـو احلـال في سـوريـا
والــيــمن ولــيــبــيــا والــصــومــال أو
أحتالل عـصابـات داعش األرهابـية
مــحـافــظــات رئـيــسـيــة في الــعـراق
كنينوى و األنبار  وصالح الدين و
غــــيـــرهـــا مـــنـــذ عـــام  2014حـــتى
حتـريرهـا بالـكـامل من قبل الـقوات
ـسلـحة الـعـراقيـة والبـشمـركة في ا
أواخـــر عـــام  . 2017فــــالـــواليـــات
ــتـحــدة هي الــتي أوجـدت داعش ا
مع جــهـات دولـيـة أخـرى و تـمـويل
ية قطري و بدعم الـصهيونيـة العا
 بـهـدف تــدمـيـر الـبـلــدان الـعـربـيـة
وأخـــضـــاعــهـــا لـــصـــالح الـــكـــيــان
الصهيونية في فلسط  حيث إن
الــــرئــــيس األمــــريــــكي تــــرامب في
حـمـلـته االنـتـخـابـيـة أكـد بأن إدارة
أوبــامـــا هي الـــتي أوجـــدت داعش
وهـــو مــا ذكــرتـه ســابــقـــاً هــيالري
كلـنتون وزيرة خـارجية أمـريكا في
إدارة أوبــامــا الـتـي تــعــرف أسـرار
الـدولــة . فـالـوضع الـعـربي الـراهن
فـي أســــوأ حـــــاالته من الـــــضــــعف
والـتــدهـور والــهـيـمــنـة األمـريــكـيـة
بــســـبب مـــا يــجـــري من فــوضى و
أضـطـراب في دول عـربـيـة عـديـدة 
ولو كـانت هناك وحـدة عربـية "ولو
ــا حــدث كل هــذا األنــهــيـار نــواة" 
والـهـيـمـنة عـلى الـبـلدان الـعـربـية 
وفي ظـل غـيـاب اجلـامـعـة الـعـربـية
التي لـم يعـد لهـا وجود أو دور في
وأصـبحت ـشـاكل الـعـربـيـة   حل ا
اجلـامـعــة الـعـربـيــة حتت سـيـطـرة
ـرتبـطة الـنظـم العـربيـة الرجـعـية ا

لـــقــد رفـــعت ثـــورة يــولـــيــو/1952
شــعـــار حتــريــر مـــصــر والـــبــلــدان
الـعـربــيـة من األسـتـعــمـار والـنـفـوذ
األجــنـبي ومــقـاومــة الـصــهـيــونـيـة
وحتــريــر فــلــســطـ  كــذلك قــادت
وسـانـدت حركـة  الـتـحريـر الـوطني
الـعـربـيـة في مــواجـهـة األسـتـعـمـار
ـرتـبـطة وإسـقـاط الـنـظم الـعـربيـة ا
بـاألستـعمـار لصـالح حركـة التـحرر
والـوحـدة الـعـربـيـة . كـذلك سـانـدت
ثـورة اجلــزائـر مــنــذ إنـطالقــهـا في
االول من  تشرين ثاني/ 1954ضد
االســتـعــمـار الــفـرنــسي الــقـائم في
اجلـــزائـــر مـــنـــذ عـــام  1830حـــتى
اســتـقالل اجلــزائـر في عــهـد شـارل
ديـــكــول ســنــة  1962وقــد ذكــر لي
نـاضل أحمد بن بال قائد رحوم ا ا

الـــثــورة اجلـــزائــريـــة وأول رئــيس
جـمـهـوريـة لـلـجـزائـر  عـلى هامش
دعوة عشاء أواخر تسعينات القرن
ـاضي في لـندن بـأن عـبد الـنـاصر ا
ــالــيـة ســخــر إمــكــانــيــات مــصــر ا
واإلعالمــيـــة والــســـيـــاســيـــة لــدعم
وأسـناد ثـورة اجلزائـر منـذ قيـامها
سنة  1954وقال إن إشتراك فرنسا
في الـعـدوان عـلى مـصر الـنـاصـرية
مع بريطانيا و إسرائيل عام 1956
سبـبه الدعم الالمـحدود الـذي قدمه
عـبــد الـنــاصـر لـلــثـورة اجلــزائـريـة
حــتى أســتـقاللــهـا  وقـد ردد خالل
حـديـثه ثالث مـرات بـأنه نـاصـري 
وإنه مع نـاصـر فـي تـوحـيـد الـعرب
وقــال إن اإلنــقالب الــذي وقع ضـده
بـــتـــدبـــيـــر أمـــريـــكي فـي حـــزيــران
1964ســـبـــبـه الـــوقـــوف مـع عـــبـــد
الـناصـر في دعم مـشـروعه لتـوحـيد
الــــعــــرب  وأضــــاف إن أمــــريــــكــــا
األستعمارية قامت بتحطيم أجنحة
عـبد الـناصـر فكـان هو في اجلـزائر
وأحـمـد سـيـكتـوري و لـومـومـبا في
أفــريــقــيــا الــداعــمــ لــســيــاســاته
الـوحــدويـة ومــقـاومــة األسـتــعـمـار
والصهيونية  ثم القضاء على عبد
الناصر بعـد ذلك .كما ساندت ثورة
/14تـموز/ 1958في الـعـراق حـيث
كـــانت ثــورة يــولــيـــلــو عــلى صــلــة
بــالـضـبـاط األحــرار في الـعـراق عن
ـــرحـــوم مـــحـــمـــد حـــديـــد طـــريق ا
ــرحـــوم صــديق شــنـــشل . كــمــا وا
دعــمت ثــورة يــولــيــو ثــورة الـيــمن
بقيـادة عبد الـله السالل عام 1962
ـتخلفة  ضد حكومـة األمام البدر ا
وأرسلت قواتها حلـماية الثورة من
الـتــدخالت اخلـارجــيـة الــتي قـامت
بـــهـــا الــســـعـــوديــة  وقــدمت آالف
الشـهداء على هـذا الطـريق إنطالقاً
ـفـهـوم الـقومـي لـثـورة يـولـيو مـن ا
الــنـاصـريـة من إن الــشـعب الـعـربي
في كل مـــكـــان هـــو شــعـب واحــد و
يـــجب أن يـــدعم في حـــالـــة حتــرره
وأستـقالله والقضـاء على الرجـعية
الـعربـيـة واألستـعمـار. كـما سـاندت
ثورة يـوليـو الثورة الـليـبية بـقيادة
القذافي عام  1969 بصرف النظر
عن جنـاح هـذه الـثورات أو فـشـلـها
الحقاً  كما ساندت ثورة يوليو في
ؤتـمرات الـدولية حـركات الـتحرر ا
الــوطـني في بـلــدان قـارات آسـيـا و
أفـريـقــيـا وأمـريـكـا الـالتـيـنـيـة  من
أجل نيل هذه الـبلدان على حـريتها
و أسـتـقاللـها من األسـتـعـمار  كـما
سـاهـمت ثـورة يـولـيـو في تـأسـيس
حركة دول عدم االنحـياز في مؤتمر
بــانـدونغ بــأنــدنـوســيــا عـام 1955
بــحـضــور نــاصـر  ونــهــرو وتـيــتـو
وسكارنو وآخرون  حيث ادت هذه
احلركة دوراً فعاالً في تخفيف حدة
احلــرب الـبـاردة الـتي كــانت قـائـمـة
ـنـظـومـة اإلشتـراكـيـة بـقـيادة بـ ا
األحتـاد الـسـوفـيتي  ودول الـغرب
الــرأســـمــالــيـــة بــقــيـــادة الــواليــات
ــتــحـدة  وأســتــمــر هــذا الــوضع ا
ـنظـومة األشـتراكـية حـتى أنهـيار ا
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الزم ثان جمال عبد الناصرعبد الناصر يوم كان يدرس فى مدرسة حلوان الثانوية ا

ولد عـبد الـناصر في اخلـامس عشـر/من كانون الـثاني/عام  1918و بذلك تـكون قـد مرت مئـة عام عـلى ميالده .في نـفس اليوم من
ا أدى كانـون الثـاني/عام  . 2018 لـقد رحل عـبـد النـاصر و لم يـترك مـاالً أو عقـاراً لشـخصه  ,وحـتى مسـكنه كـان ملـكاً لـلدولـة 
ـان بــرئـاسـة د. لـبــيب شـقـيــر آنـذاك إلصـدار قـانــون لـتـمـلــيك الـبـيت لــعـائـلـته بــعـد وفـاته . لــقـد قـاد عـبــد الـنـاصـر ثـورة /23 بــالـبـر
يوليو/تموز/  1952ضد نظام مـلكي فاسد تـابع لإلنكليز ,حيث كـانت مصر آنذاك حتت الهـيمنة األسـتعمارية لـبريطانـيا وقواعدها
نتـشرة في منطقـة قناة السويس  ,وكانت البـلدان العربـية كلها آنـذاك من احمليط إلى اخلليج حتت الـهيمنة اإلسـتعمارية العسـكرية ا
تحدة األمريكية مكانها كدولة أستعمارية بعد ي آنذاك وقد أخذت الواليات ا ستوى العا لبريطانيا و فرنسا كقوى أستعمارية على ا

حرب السويس سنة 1956 . 

ـتكـلـم فـقلـت له بعـد أن شرحت ا
له األوضاع الـسيـاسيـة في العراق
ــعــروف عــنك آنــذاك (أخ مــعـــمــر ا
ــــعـــادين شـــخـص وحـــدوي ومن ا
لـلصـهيـونيـة وأمريـكا  وأنا أطلب
مـنك أن تــوافق عــلى عـقــد مـؤتــمـر
لـــلـــقـــوى الـــوحـــدويـــة في الـــوطن
الـــعــربـي حــيث أقـــدم لــكم قـــائــمــة
بــــــأســـــــمــــــاء رؤســـــــاء األحــــــزاب
ـــنــظــمــات الـــوحــدويــة كــوفــود وا
حتــضـر لألجــتـمـاع فـي طـرابـلس 
من أجل تــشــكـيـل حـركــة وحــدويـة
واحدة في البـلدان العربـية تساهم
في إسقـاط النظم الـعربيـة الفاسدة
لصـالح الـعمل الـقومي الـوحدوي 
وقـلـت لـو كـانت لـديـنـا اإلمـكـانـيات
ـاديـة لـعـمـلـت ذلك دون تـكـلـيـفـكم ا
كدولة  ألن ذلك يتطلب نقل الوفود
بــالـطــائـرات إضــافـة إلـى تـكــالـيف
الــضـيـافــة في الـفـنـادق  فـقـال أنـا
مستعـد لعمل ذلك وأنت أين تسكن
اآلن قـلت فـي دمـشق قـال سـنـدعـيك
فـي األيـام الـقـادمـة لــغـرض تـرتـيب
ا ـؤتـمـر بيـد إنه لم يـلـتـزم  هـذا ا
وعــد به . وبــعـد فــتــرة نــقــلت هـذه
ـرحـوم أحمـد األسـعد الـفـكرة إلى ا
أبــو فــراس األمـ الــعــام لــلــحـزب
ـقـراطي في سـوريا الـوحـدوي الد
وهو حـزب ناصـري وشرحت له إن
ـؤتـمر يـتـطـلب تـكـاليف عـقـد هـذا ا
مــالــيـــة عــسى أن تــوافق الــقــيــادة
الــســوريــة عـــلى عــقــده في دمــشق
رحوم أحمد األسعد إن قرار فقال ا
عـقــد مـؤتــمـر في دمــشق يــحـضـره
وفــود من األحــزاب الــوحــدويـة في
الـبـلـدان العـربـييـة يـتـطلب مـوافـقة
الرئيس حـافظ األسد وقال في هذه
احلـالـة أن نــكـتب طـلـب حـول عـقـد
ـؤتمـر لتسـليـمه للـرئيس  وفعالً ا
قدمت طلباً موجـزاً مطبوعاً فسلمه
رحوم أحمـد األسعد إلى الرئيس ا
حــافظ األســد ولم يــصـلــنـا أي رد 
عـلمـاً إني ألـتقـيت بـالرئـيس حافظ
األسـد وأعـرف الـقـيـادة الـسـوريـة 
وهـــذا يـــؤكـــد أن احلــكـــام الـــعــرب
ال وليس يبحثون عن الـسلطة  وا
لـهـم أي مـشــروع آخــر ســواءاً كـان
نـهـضـويـاً أو عـلـمـيـاً أو ثـقـافـياً أو
وحـدويـاً أو غـيره  ومـازالت فـكرة
ـؤتـمـر في ذهـني ولـكن عـقــد هـذا ا
ـاديـة لعـقده  لـيس لـدينـا الـقدرة ا
وفي هذا السياق يجب الفصل ب
الفكر القـومي أو أي فكر آخر وب
األشـخــاص احلــاكـمــ بــأسم هـذا

الفكر. 

وتـــؤمن بــأن الــعـــصــر هــو عــصــر
الـــتــــحــــرر وتــــصــــفـــيــــة كـل آثـــار
األسـتـعـمـار. فـهي مع كل الـشـعوب
ــــنـــاضـــلــــة من أجل حــــريـــتـــهـــا ا
وأستـقاللـها  كـمـا تؤمن الـقـومـية
الـعـربـيـة بـالـعـدالـة األجـتـمـاعـيـة 
كـــطـــريق نـــحـــو حتـــقـــيـق الـــعــدل
األجـتـمـاعي لـلـمـواطـنـ ولـصـالح
الـفـقراء  ألنـهـا تـرفض األسـتغالل
واألحــتــكــار . كـــمــا يــؤمـن الــفــكــر
ـقـراطـية الـقـومي اإلنـسـاني بـالـد
ــتـمــثـلــة بـاحلــريـات احلــقــيـقــيـة ا
ـواطـنـ ـسـاواة بـ ا الــعـامـة وا
دون تمييز  والتعددية الـسياسية
وأســـتــــقالل الـــقــــضـــاء وســـيـــادة
القانون بـعيداً عن تدخل الدين في
قراطية السياسة وبالعكس. فالد
فـلسفـة قانونـية سـياسيـة علمـانية
ترفض بـطبيـعتهـا تدخل الدين في
السياسة . نحن معشر الوحدوي
في الــوطن الــعــربي لـنــا أهــدافــنـا
الـسـيـاسـيـة ونــهـجـنـا الـقـومي في
ــدى االســتـــراتــيــجي لــلــوصــول ا
ـدة الـزمـنـيـة بـصـرف الـنـظــر عن ا
إلـى حتـقــيق هـدفــنــا األسـاسي في
الــوحــدة الـعــربــيـة الــشــامـلــة بـ
الـبــلــدان الـعــربــيـة  دون الــتـقــيـد
بصيغة دستورية معينة . ونسعى
في الوقت نفسه وطنياً إلى تطوير
اجملــــتـــمـع ثـــقــــافـــيــــاً وعــــلـــمــــيـــاً
كن الفصل وتكنولوجـياً حيث ال 
بـ نــضـالـنـا الــوطـني ونــشـاطـنـا
القـومي ألن كل مـنهمـا يكـمل اآلخر
  ويــــؤديــــان في الــــوقت
نفـسه إلى حتقـيق نفس
األهــــــــداف . وأذكــــــــر
جـــــــــيـــــــــداً مـن أجل
تــــوحــــيــــد الـــعــــمل
ــشــتـــرك لــلــقــوى ا
الـــــوحــــــدويـــــة في
الــبـلــدان الـعــربـيـة
ذهــبت إلى لـيــبـيـا
1978 فـــي آذار/
ــــــــرحــــــــوم مـع ا
جالل الـطـالـباني
والـــســـيـــد كـــر
أحـــــمـــــد عـــــضــــو
ــكـتب الــسـيـاسي ا
لــلــحـزب الــشــيــوعي
ـقابـلة العـراقي آنذاك 
القذافي  فالـتقيـنا معه
ــعــارضـة كــوفــد مـن ا
الــعـراقــيـة وكـنت
آخـــــــــــــــــــــــــر

ـــــصـــــالـح وفي وحـــــدة واألرض وا
شاعر واآلمـال واآلالم وغيرها .إالّ ا
إن بـروز حــركـة الــتــحـرر الــعـربي 
وأســتـــمــراريـــتــهـــا بــفــعـل الــثــورة
الناصريـة في خمسينـات وستينات
ـــاضـي أنـــظـــجت الـــوعي الـــقـــرن ا
اإلنـــــســــانـي  والــــقــــومـي من خالل
التجربة والتـطبيق العملي وأبرزت
فهوم القومي ومضمونه التقدمي ا
. فـالـقـومـيـة العـربـيـة نـضـال وطني
وقــــومي وإنــــســــاني  إن الــــقــــوى
هيـمنة علـى البلدان األستـعماريـة ا
الـعــربــيـة جــعــلت فــكــرة الـقــومــيـة
تـتــعـارض مـع الـدوافع اإلنــسـانــيـة
وتـتـنـافى مع حتـرر الـشـعـوب وحق
صـير وجـعلتـها تـرتبط مع تـقريـر ا
الـعنـصـرية وتـمايـز األجـناس . بـيد
ــفـهــوم يــرتـبـط بـالــنــزعـة أن هــذا ا
القـوميـة العـنصريـة الذي يـتعارض
مع الــــتـــــحــــرر من األســـــتــــعــــمــــار
واألســـــتــــقـالل في ضـــــوء نـــــشــــوء
الــقــومــيــات في أوربـا  في ح إن
هــــذا الــــوضع ال عالقــــة له أطـالقـــاً
بـواقع األمة الـعربـيـة الواقـعة حتت
الهيمـنة األجنبـية بشكل عام ووعي
اجلــمــاهـــيــر الــعـــربــيــة  وضــرورة
كـفـاحـهـا الـعـادل من أجل حتـريـرها
من األســـــتـــــعـــــمـــــار والــــتـــــخـــــلف
واألسـتـغالل  فـالـقـومـيــة الـعـربـيـة
تـــمـــثـل حـــركـــة إنـــســــانـــيـــة غـــيـــر
أســـتــعالئــيــة  تـــرفض الــتـــعــصب
والــــــــعــــــــدوان  وتــــــــؤمـن فـي حق

الـشـعـوب في تـقـريـر
مــــصــــيــــرهــــا 

أن يـؤسـس دولـة الــوحــدة الــنـواة
ــثــلـة بــاجلــمــهــوريــة الــعــربــيـة
ــتـحــدة بــ مـصــر وســوريـا في ا
/21شـبـاط/ 1958حـيـث أصـبـحت
هذه الوحـدة (النواة) تـشكل خطراً
عـــلى مـــصــالح الـــغــرب والـــكــيــان
الــصـــهـــيــون فـي فــلـــســـطــ وفي
أسـقـاط الـنـظم الـعـربـيـة الـرجـعـية
ـوالـيـة لـلـغرب  لـذلك قـامت هذه ا
الـــقــوى بـــإســقــاط دولـــة الــوحــدة
تحدة النواة اجلمهورية العربية ا
وذلك بـفـصل سـوريـا عن مـصر من
خالل تواطئ مش دبرته الواليات
تحـدة والكيان الـصهيوني ودعم ا
ـوالـية الـنـظم الـعـربيـة الـرجـعيـة ا
لــلـغــرب . بــيــد أن أسـقــاط جتــربـة
الـــوحــدة الـــنــواة ال يـــلــغـي فــكــرة

ــا يــؤجل الـــوحــدة الــعــربـــيــة وإ
قـراطية قيـامهـا وفقاً لألسس الـد
 وإرادة الـشعب الـعـربي الـواحد 
الـــذي تـــربـــطه مـــصــالـح وأهــداف
واحــدة وتـعــززه رابــطـة الــعــروبـة
والفـكر القـومي الذي يوحـد العرب
. ــتــواجــدين مــنــذ آالف الــســنـ ا
فـالعـروبـة رابطـة إنسـانـية تـساهم
بــفــكــرهــا الــقــومي الــتــحــرري في
وحــــــدة الـــــعـــــرب  وعـــــلـى أسس
ـقـراطـيـة لـبــنـاء كـيـان سـيـاسي د
عــربي واحــد رصـ  يـــقــوم عــلى
اإلرادة  واألخـتـيـار احلـر لـلـشـعب
الــعــربـي في أقــطــاره اخملــتــلــفــة .
فـالقـوميـة العـربيـة لها وجـود قائم
قــبل اإلسالم وإن لم تــكن مـعــروفـة
بهذا األسم  حيث القبائل العربية
مــنــتــشــرة في اجلـزيــرة الــعــربــيـة
وغــيــرهـــا من األقــطـــار الــعـــربــيــة
الــقــائـمــة الــيـوم  وقــبل أن تــكـون
فكراً وهدفاً ويتجسد هذا الوجود
ـقـومـات الواحـدة لـلـجمـاهـير في ا
الـعربـية في الـبـلدان الـعربـية  في

وحــدة الـــتــاريخ والـــلــغــة
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