
للعام الثالث على التوايل ي�صر املجل�س القومي 
على  احلكومة  اأن�صاأته  ال��ذي  الإن�صان  حلقوق 
العبادة،  لدور  املوحد  القانون  اإ�صدار  �صرورة 
يف  كافة  الديانات  من  املواطنني  بني  لي�صاوي 
تقرير  ع��ر  كذلك  ال��ع��ب��ادة،  دور  وترميم  بناء 
مظاهر  ت��زاي��د  اإزاء  ال��ب��ال��غ  قلقه  ع��ن  املجل�س 
امل�صريني  امل��واط��ن��ني  ب��ني  الطائفي  الح��ت��ق��ان 
اأي  اأن  اإىل  اأدى  ما  وه��و  والأق��ب��اط،  امل�صلمني 
ب�صرعة  ي��ت��ح��ول  ط��ب��ي��ع��ي  ن����زاع  اأو  اح��ت��ك��اك 
�صيدهم  يو�صف  ي��ق��ول  كما  طائفي  عنف  اإىل 
يكتب  وال��ذي  )وط��ن��ي(،  جريدة  حترير  رئي�س 
جانبي  بعنوان  اجل��ري��دة  يف  اأ�صبوعيا  مقال 
عنها(،  امل�صكوت  الأم���ور  ملف  يف  )ق���راءة  هو 
ثقافية  ظ��اه��رة  ال��دلل��ة على  بالغ  ع��ن��وان  وه��و 
و�صيا�صية مهمة يف حياتنا، اإذ يتبع كل من نظام 
احلكم واملجتمع ذاته ا�صرتاتيجية النعامة التي 
�صيا�صيون  ويتحدث  الرمال،  يف  راأ�صها  تخفي 
الوطنية  الوحدة  عن  جميال  حديثا  ومثقفون 
والأخوة  امل�صري  للمجتمع  الواحد  والن�صيج 
التمييز  يجري  بينما  والأق��ب��اط  امل�صلمني  بني 
بع�س  يف  �صواء  الأقباط  �صد  و�صاق  قدم  على 
موؤ�ص�صات الدولة اأو يف املجتمع بني املواطنني 
اأنف�صهم واحلكايات التي ن�صمعها من اأ�صدقائنا، 
اأو تلك التي يكتبها كل اأ�صبوع )يو�صف �صيدهم(، 
اأو التي تر�صدها منظمات حقوق الإن�صان، خري 
�صاهد على حقيقة اأن التمييز ميد جذوره بثبات 
ياأتي  اأن  اإىل  امل�صرية و�صوف يفعل  الرتبة  يف 
الوقت الذي ي�صبح فيه ع�صيا علي القتالع بعد 
اأن تكررت املمار�صات التمييزية، وهو ما و�صفه 
الكاتب )باملتاعب واملهانة والإذلل الذي يعانيه 
الأقباط يف كل ما يحاولون بناءه - �صواء كان 
كني�صة اأو مبنى خدمات اأو م�صكنا خا�صا - مع 
ال�صلطات الر�صمية بدءا باملحافظ، ومرورا على 
ال�صلطات الأمنية والإدارية التي يبدو اأنها نذرت 
بهم  والرتب�س  الأقباط  مل�صايقة  جميعا  نف�صها 
اطمئنانها  ظل  ويف  خجل،  اأو  حياء  اأدنى  دون 

لغياب كل اأ�صكال الرقابة وامل�صاءلة(.
الأقباط  ا�صطهاد  اأن  لنا  ت��وؤك��د  خال�صة  وه��ي 
واإمنا  فردية،  ممار�صات  جمرد  اأو  مزاعم  لي�س 
هو عمل موؤ�ص�صي منظم يبداأ من د�صتور البالد 
الذي يجعل من الإ�صالم باعتباره دين الأغلبية 
فيها،  للت�صريع  الرئي�صي  وامل�صدر  للدولة  دينا 
وهو الن�س الذي ت�صتقوي به جماعة الإخوان 

يف  ���ص��راح��ة  وتعلن  الأق���ب���اط،  �صد  امل�صلمني 
لأي  يحق  ول  يجوز  ل  اأن��ه  واأدبياتها  وثائقها 
من  البالد  يف  الرئي�صية  املنا�صب  ت��ويل  منهم 
رئا�صة اجلمهورية اإىل رئا�صة الوزراء، و�صول 
اإىل اإغراق الإعالم الر�صمي يف الق�صايا الدينية 
حمل  تدريجيا  حتل  الفتاوى  اأ�صبحت  اأن  اإىل  
اإىل  تدريجيا  باملجتمع  يعود  ما  وهو  القانون، 
حالة ما قبل احلداثة وما قبل املواطنة، ويدفع 
وامل�صلمني  وق�ص�صهم،  كنائ�صهم  اإىل  بالأقباط 
الهوة بني  اإىل  جوامعهم و�صيوخهم، وتتعمق 
متع�صبة  رجعية  قوى  لأن  وامل�صلمني  الأقباط 
على  الدينية  الن�صو�س  تف�صري  حتتكر  اأخ��ذت 
واحتقار  وال��ع��داء  الكراهية  وتبث  اجلانبني 
الآخر، ويتحول الرابط الديني لي�صبح مركزيا 

بديال عن الرابط الوطني.
احلرمان  حالة  على   الأو���ص��اع  ه��ذه  وتتغذى 
ع��ل��ى احلريات  ال��ق��ي��ود  م��ن احل��ق��وق يف ظ��ل 
الدميقراطية من جهة، والإفقار املتزايد للماليني 
من جهة اأخرى كح�صاد لل�صيا�صات القت�صادية 
غري  طبقيا  انق�صاما  اأحدثت  التي  الجتماعية 
القلة  فاأ�صبحت  امل�صري  املجتمع  يف  م�صبوق 

الغنية اأكرث غنى والأغلبية الفقرية اأكرث فقرا.
هذه  م��ن  ف��ائ��دة  اأق�صى  القائم  احلكم  ويجني 
ت�صريف  اإىل  تف�صي  اأنها  اإذ  املزرية  الو�صعية 
الغ�صب اجلماهريي �صد ال�صيا�صات احلكومية 
ليجري  وال�صتبداد  الف�صاد  فيها  يتزاوج  التي 
اأف�صت  اأن  بعد  دينية،  م�����ص��ارات  يف  الغ�صب 
القوى  اإ���ص��ع��اف  اإىل  ذات��ه��ا  ال�صيا�صات  ه���ذه 
الدميقراطية واإف�صاح املجال لالإخوان امل�صلمني 
لتحتل  فح�صب  ل  املتطرفة  الدينية  والتيارات 
الدولة  حمل  لتحل  اأي�صا  واإمن��ا  العام  الف�صاء 
وقل�صت  اخل��دم��ات  م��ي��دان  م��ن  ان�صحبت  التي 

اإنفاقها عليها.
واملنذرة  اخل��ط��رة  الو�صعية  ه��ذه  وت��ت��واف��ق 
الإمريالية  اتبعتها  التي  ال�صرتاتيجية  م��ع 
العاملي  ال�صعيد  على  الحتكارية  والراأ�صمالية 
والتي عجزت عن حل اأزماتها املتفاقمة بو�صائل 
ال�صحي  اخل��روج  اأن  جيدا  واأدرك���ت  عقالنية، 
اإىل هالكها  ي����وؤدي  ���ص��وف  الأزم�����ات  ه���ذه  م��ن 
ويف  الدين،  يف  العامل  لإغ��راق  تخطط  فاأخذت 
وت�صاند  للن�صو�س،  ال��رج��ع��ي��ة  ال��ت��ف�����ص��ريات 
النظم ذات الطابع الديني ال�صتبدادي من اأجل 

م�صاحلها.
م��ث��ل طالبان  م��ن��ظ��م��ات  ب���ل ومت����ول وت�����ص��ل��ح 
اإ�صرائيل  وتن�صئ  ال�صيوعية  ملحاربة  والقاعدة 
دينية  دولة  لتغر�س  لليهود  توراتي  وعد  با�صم 

يف قلب منطقتنا.
واملثقفون  وال�صرتاكية  الدميقراطية  والقوى 
بالتكاتف  م��ط��ال��ب��ون  ال��ن��ق��دي��ون  ال��ع��ق��الن��ي��ون 
لو�صع ا�صرتاتيجية ملواجهة هذه احلالة املنذرة 

باملخاطر والدفاع عنها.

العامل  كاأ�س  عن  عاما   20 ط��وال  م�صر  غابت  لقد 
كانت  امل�صرية  للكرة  م�صاركة  ف��اأول  القدم،  لكرة 
عام 1934، وثاين واآخر م�صاركة عام 1990 بعد 
القاهرة  ا�صتاد  يف  حتديدا  اجلزائر  على  الفوز 
امل�صري  الفريق  ويخو�س   ،1989 نوفمر  يف 
 )5( اأحد  يكون  اأن  اأمل  على  النهائية  الت�صفيات 
العامل  ك��اأ���س  بطولة  يف  ت�����ص��ارك  اإف��ري��ق��ي��ة  ف��رق 
 ،2010 اإفريقيا  ج��ن��وب  يف  املقبلة  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ببطولة  ف��ازت  اأن  بعد  اإفريقيا  بطلة  هي  وم�صر 
 2006 عامي  متتاليتني  مرتني  الأفريقية  الأمم 
و2008، وحقق الفريق القومي امل�صري يف ظل 
هذه الكتيبة الرائعة من الالعبني واجلهاز الفني 
وم�صاعده  �صحاتة  )املعلم(ح�صن  بقيادة  الكبري 
بعد  خا�صة  لفتة  اإيجابية  نتائج  غريب  �صوقي 
فوزه على اإيطاليا بطلة العامل يف بطولة القارات 
اأمام الرازيل.. كل  هذا العام، ومباراته الكبرية 
ذلك و�صع ال�صارع امل�صري يف حالة غري م�صبوقة 

من التعبئة النف�صية والتطلع للفوز على اجلزائر 
جنوب  يف  ال��ع��امل  لكاأ�س  وال��ت��اأه��ل  ال��ق��اه��رة  يف 

اإفريقيا العام القادم باأي ثمن.
ظل  يف  يعي�س  امل�صري  ال�صعب  اأن  اإىل  اإ�صافة 
بالغة  و�صيا�صية  واجتماعية  اقت�صادية  اأو�صاع 
وماآ�صي  متاعب  حلظة  ك��ل  يف  ي��واج��ه  ال�����ص��وء، 
امل�صريني  من   %48( فقر  من  تنتهي،  ل  وك��وارث 
حت���ت خ���ط ال��ف��ق��ر( وج�����وع واأم����را�����س قدمية 
وبطالة  اخلنازير،  اأنفلونزا  اآخرها  وم�صتحدثة 
اأغلبهم �صباب  العمل  تتجاوز 2 مليون عاطل عن 
وف�صاد  واملتو�صطة،  العليا  امل��وؤه��الت  حملة  من 
القاع،  اإىل  ال��ق��م��ة  م��ن  املجتمع  يف  ي�صت�صري 
وانهيار يف اأجهزة الدولة التي تخلت عن مهامها 
للقمع  ج��ه��از  جم���رد  اإىل  وحت��ول��ت  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
وحماية التحالف الطبقي الذي يحتكر احلكم منذ 
اأكرث من 33 عاما، والذي فر�س على الوطن حكما 
ا�صتبداديا معاديا للدميقراطية واحلريات العامة 

وحقوق الإن�صان واأخ�صع ال�صعب امل�صري حلالة 
دون  عاما   28 الآن  حتى  ام��ت��دت  دائ��م��ة  ط���وارئ 
مباراة  تذاكر  بيع  عملية  يف  حدث  وما  انقطاع، 
الدولة  ان��ه��ي��ار  لزم���ة  جت�صيد  واجل��زائ��ر  م�صر 
�صيء  كل  على  خمتلفة  مافيات  وهيمنة  امل�صرية 

فيها و�صيوع الف�صاد.
حالة  امل�صريون  عا�س  الأو���ص��اع  ه��ذه  ظل  ويف 
والكتئاب  بالالجدوى  والإح�صا�س  الياأ�س  من 
امل�صريني  يخرج  �صيء  هناك  يعد  ومل  اجلماعي، 
املوؤقت -  الفرح -  من هذه احلالة ويدخل بع�س 
القدم  لكرة  القومي  الفريق  فوز  اإل  قلوبهم  اإىل 
مبارك  ح�صني  الرئي�س  واع��رتف  مبارياته،  يف 
ت��دري��ب الفريق  ب��ه��ذه احل��ق��ي��ق��ة ع��ن��دم��ا ح�����ص��ر 
الفوز  على  الالعبني  وح��ث  امل��ب��اراة  قبل  الأخ��ري 
اأ�صبحت  لقد  امل�صريني،  لقلوب  الفرح  ليدخلوا 
كرة القدم ومبارياتها هي عامل توحد امل�صريني، 
ومظلومني  وحاكمني  وحمكومني  واأغنياء  فقراء 
ملجال  م�صر  يف  ال��ق��دم  ك���رة  حت��ول��ت  وظ���امل���ني، 
اأن  بعد  الن�صر  امل�صرية وحتقيق  للوطنية  وحيد 
يف  الوطن  معارك  لكل  عنوانا  الهزمية  اأ�صبحت 
على  القائم  احلكم  وح��ر���س  واخل���ارج،  ال��داخ��ل 
وحتويله  احلقيقة  هذه  من  الق�صوى  ال�صتفادة 
بقائه  ل�صالح  القدم  ك��رة  مباريات  يف  لنت�صار 

وا�صتمراره.
تقول �صحيفة لو�س اأجنلو�س تاميز الأمريكية اإن 
ال�صعب امل�صري الذي يع�صق كرة القدم منذ فرتة 
ي�صجع  الأخ��رية  الع�صر  ال�صنوات  يف  بداأ  طويلة 
كرة القدم ب�صكل غري م�صبوق ول حتى يف الدول 
اأ�صبح  حيث  ك��ال��رازي��ل،  اللعبة  بهذه  ال�صهرية 
يرى  ما  لعبا، وهو  اأو  فريقا  ي�صجع  كل م�صري 
البع�س اأنه نوع من التعوي�س النف�صي للظروف 

املادية التي يعي�صها امل�صريون الذين بلغ عدد من 
اإنفاق  بواقع   %40 منهم  الفقر  خط  حتت  يعي�س 
م�صر  يف  النا�س  )اإن  يوميا..  دولري��ن  من  اأق��ل 
النف�صي  الهروب  من  كنوع  القدم  كرة  اإىل  جلاأوا 
الذي  الوحيد  ال�صيء  لأنها  ال�صعبة  ظروفهم  من 

يجعلهم �صعداء يف الفرتة الأخرية(.
كتب  ك��ث��ريا  ف��ال�����ص��ورة ل تختلف  اجل��زائ��ر  اأم���ا 
)اأح���م���د م��ق��ع��ا���س(م��را���ص��ل ال��ب��ي. ب���ي. ���ص��ي يف 
اأق�صاها  اأدناها اإىل  اجلزائر )تعي�س اجلزائر من 
اأف���راح  اإل  ت�صاهيها  ل  م�صبوقة  غ��ري  اأف���راح���ا 
ال�صتقالل عن فرن�صا عام اثنني و�صتني على اأمل 
اأمام  امل�صريية  املباراة  يف  املونديال  اإىل  التاأهل 
من  اجلزائريني  تفاوؤل  وياأتي  امل�صري،  املنتخب 
نقاط  ث��الث  ب��ف��ارق  للمجموعة  ريادتهم  منطلق 
يف  الأه���داف  ف��ارق  وكذلك  م�صر،  الو�صيف  عن 
للتفاوؤل ب�صكل  الذي دفعهم  الأمر  �صاحلهم، وهو 
منقطع النظري لروؤية بلدهم كما يقولون يعود اإىل 
امل�صرح الكروي العاملي بعد غياب ا�صتغرق ثالثة 

وع�صرين عاما(.
تاأهل  )اإن  ����ص���ارف(..  )ع��اب��د  ال��ك��ات��ب  وي�صيف 
الرئي�س  ل�صالح  ج��دي��دة  ه��دن��ة  يعني  اجل��زائ��ر 
والهجرة  والبطالة  الفقر  عن  كالم  ل  بوتفليقة.. 
عدم  حالة  يف  اأم��ا  الإره����اب..  حتى  ول  ال�صرية 
اليومية:  املاآ�صي  اإىل  ب�صرعة  ف�صنعود  التاأهل 
والر�صوة  ال�صرعية  غري  والهجرة  الإ���ص��راب��ات 
�صتكون  الق��ت�����ص��اد  انعكا�صات  اإن  والإره�����اب، 
تاأهل  اإن  �صحيح..  والعك�س  البلدين  يف  كارثية 
يعلن  مبارك  ح�صني  الرئي�س  اأن  يعني  قد  م�صر 
اأحد  ول  نف�صها  الليلة  يف  لنجله  احلكم  توريث 

يعرت�س(.
و�صدق من قال.. كلنا يف الهم �صرق!!.

الوحدة هّم فكري و�سيا�سي
العامل  العربية مل ترز همًا فكريًا و�صيا�صيًا يف  الوحدة  اإن ق�صية 
العربي اإل بعد احلرب العاملية الأوىل على اإثر تق�صيم العامل العربي 
�صيا�صية  كيانات  واإقامة  نفوذ  مناط�ق  اإىل  الغربيني  احللفاء  بني 
بالدرج�ة  فيها  ُروع��ي  قبل،  من  م��وج��ودة  تكن  مل  جديدة  خمتلقة 

َمة ملناطق النفوذ هذه. الأوىل م�صالح الدول املقت�صِ
ورغم بروز هذا الهّم القومي يف الفكر العربي الذي جاء بعد احلرب 
العاملي�ة الأوىل وحتى نهاية احلرب العاملية الثانية مل يكن يف الفكر 
العربي الذي عالج مو�ص�وع الوحدة العربية ما ي�صري اإىل ال�صبيل 
مو�صوع  اأن  ذل��ك  العربية،  ال��وح��دة  لتحقيق  �صلوكه  يجب  ال��ذي 
الوحدة العربية كان اأمرًا م�صلمًا به وقائمًا يف الأمة العربية كالبذرة 
يف باطن الأر���س، تنتظر رحمة ال�صماء وُج��ْوَد الأر�س لكي تنبت 
وُتثمر وتوؤتي اأُكلها. وكان يف ظن مفكري هذه الفرتة من العرب اأن 
الوحدة �صوف تنتظر العرب على اأبواب ال�صتق�الل فما اأن يخرجوا 

من عتمة ال�صتعمار اإىل نور ال�صتقالل حتى حتت�صنهم الوحدة.
بدء بروز عوائق الوحدة

القومي  ال�صيا�صي  الفكر  يجد  اأن  يف  �صببًا  ال�صتعمار  كان  وبهذا، 
العربي والأحزاب العربية ال�صيا�صية لنف�صها حمورًا  قوميًا تختلف 
والأ�صاليب،  الط�رق  ُمعقد  امل��دى،  طويل  ويكون  وتتنازع،  حوله 
عزي�ز املنال، �صعب املراد، وهو الوحدة العربية يف ظل التغريات 
العامل  على  ط��راأت  التي  والجتماعية  وال�صيا�صي�ة  القت�صادية 
العربي يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين. وك�ان على راأ�صها 
العامل  وف��رز  معينة،  مناطق  يف  العربي  ال��ب��رتول  وت��دف��ق  ظهور 

العربي اإىل منطقتني اجتماعيتني واقت�صاديتني مميزتني:
الفقراء، والأغنياء.

هل ما زالت الوحدة هاج�سنا الأكرب؟
يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين، وهي املرحلة التي ا�صتدت 
فيها الدعوة القومية اإىل الوحدة وُعني فيها الفكر العربي ال�صيا�صي 
الأحزاب  قبل  من  وخا�صة  والرئي�صي  املهم  القومي  املحور  بهذا 
على  وات��ف��ق��ت  ال���ص��رتاك��ي��ة  على  اختلفت  ال��ت��ي  ال��ك��رى  القومية 
مفهوم  الوحدة، ظل  على  واتفقت  على احلرية  الوحدة، واختلفت 
الوحدة العربية مفهومًا عائمًا، �صوفيًا، مثاليًا، �صاعريًا، رومان�صيًا، 
بعي�دًا عن العق�ل، والواقعي�ة، ولغة الأرقام، واحلقائق. مثله يف ذلك 
اأي�صًا،  احلرية  ومفهوم  ال�صرتاكي�ة  ومفهوم  القومية  مفهوم  مثل 

رغم كل هذا اجلهد الثق�ايف الكبري الذي ُبذل يف الن�صف الثاين من 
اأبرز مظاهرة تخ�صي�س جمموعة من  كانت من  القرن والذي  هذا 
املجالت العربية للدعوة اإىل الوحدة العربية. ومن هذه املجالت: 
بريوت  يف  الطليعة  دار  اأ�صدرتها  التي  عربية"  "درا�صات  جملة 
املوؤ�ص�صة  اأ�صدرتها  التي  عربية"  "ق�صايا  وجملة   ،1964 عام  يف 
وجملة   ،  1974 ع��ام   يف  ب��ريوت  يف  والن�صر  للدرا�صات  العربية 
العربية  الوحدة  درا�صات  مركز  اأ�صدرها  العربي" التي  "امل�صتقبل 
العربي" يف 1978،  " الفكر  ، وجملة  عام 1978  ب��ريوت يف  يف 
وجملة "الفكر العربي املعا�صر" يف 1980  اللتان اأ�صدرهما مركز 
الإمناء القومي يف بريوت، وجملة "�صوؤون عربية" التي اأ�صدرتها 
اجلامعة العربية يف عام 1981 ، وجملة "الوحدة" التي اأ�صدرها 
املجل�س القومي للثقافة العربية يف املغرب يف العام 1987. وكذلك 
متت اإقامة اأكرث من مركز ثقايف متخ�ص�س يف اأبحاث الوح�دة ومن 
هذه املراكز: "مركز درا�صات الوحدة العربية" الذي اأُن�صئ يف عام 
1975 يف بريوت بدعم مايل من العراق، ثم ُيقال انه ا�صتقل ماليًا 
فيما بعد، و "مركز الإمناء القومي" الذي اأُن�صئ يف عام 1978 يف 
بريوت بدعم مايل من ليبيا. وهو ما مل يتم يف اأية فرتة من فرتات 
الغام�س  الرومان�صي  الوحدوي  الفكر  العربي. ولعل هذا  التاريخ 
– ال�صورية  امل�صرية  الوحدة  انهيار  بعد  البعث  حزب  دفع  ما  هو 
اأن  احل��زب  اعتر  فيما  ال��وح��دوي،  الفكر  تو�صيح  حم��اول��ة  اإىل 
القومي  الفكر  نك�صة النف�صال املذكورة كانت ب�صبب ت�صوي�س يف 

الوحدوي.
ل خّطة وا�سحة للوحدة

والفكر القومي العربي مل يقدم حتى منت�صف اخلم�صينيات حتلياًل 
العربية،  الوحدة  بهما  تتحقق  اللذين  والأ�صكال  الكيفية  وافيًا عن 
ول عن الطريقة التي يواجه بها العمل الوحدوي العربي م�صكالت 
التجزئة ال�صيا�صية واإمكانية التوحيد القت�صادي، وات�صم ب�صيادة 
النظرة ال�صيا�صية التي تنطلق من اإجناز التوحيد بقرار �صيا�صي، 
التوحيد  )"اإ�صكالية  ه��الل  الدين  علي  امل�صري  املفكر  يقول  كما 
للموؤمتر  دورة  ُعقدت   1955 عام  اأنه يف  رغم   .)67 العربي"، �س 
الوحدة  ع��ن  احل��دي��ث  فيها  ك��ان  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  لق�صايا  ال��دائ��م 
العربية حديثًا عقالنيًا وواقعيًا. وو�صع املوؤمترون يف هذه الدورة 

�صروطًا لتحقيق الوحدة العربية منها:
ا�صتقطاب  لل�صعب، وقدرته على  الهدف وقوة جاذبيته  1. و�صوح 

رهن  تقدمه  وب��اأن  له،  ما�صة  بحاجة  باأنه  ي�صعر  بحيث  اجلمهور، 
بتحقيقه.

2.  معرفة الأ�صلوب املالئم لهذه املرحلة التاريخية من حياة العرب، 
وو�ص�وح هذا الأ�صلوب بني قادة ال�صعب وقاعدته.

اإيجاد الو�صائل العملية والأدوات املنفذة املتكافئة مع الهدف.
املطلوب وحدة �ساملة

املرحلة مل  العربي يف هذه  ال�صيا�صي  الفكر  اإن  يقول منري �صفيق، 
�صاملة  بوحدة  يطالب  كان  ما  بق�در  معين�ة  وح��دة  على  يركز  يكن 
اجتماعية واقت�صادي�ة و�صيا�صي�ة وثقافية واقت�صادي�ة يف اآن واح�د 
وبال �ص�روط. )"يف الوحدة العربية والتجزئة"، �س 157(. وهذه 
ُل ال�صحراء  املطالبة كانت يف ظل وجود املجتمع العربي الذي ُت�صكِّ
ُل البدو منه ن�صبة عالية يف كل بلد عربي،  منه ق�صمًا كبريًا كما ُي�صكِّ
وانق�صام العامل العربي اإىل جمتمع الفقراء وجمتمع الأغنياء. ومن 

باأكرث من  اأنه ل توجد عا�صمة عربية تبعد عن ال�صحراء  املالحظ 
عالية  ن�صبة  من  يخلو  جمتمع  يوجد  ل  كما  ب��ريوت.  غري  كلم  مئة 
يف  قامت  التي  امل��ح��اولت  واإن  اللبناين.  املجتمع  غري  البدو  من 
لتوطني  خا�صة،  العربية  اجلزيرة  يف  وال�صبعينيات  ال�صتينيات 
املكاين  التوطني  اإىل  تهدف  حم��اولت  كانت  وحت�صريهم  البدو، 
اأكرث من التوطني الثقايف؛ اأي التثبيت على الأر�س، دون امل�صا�س 

بالُبنية الجتماعية والثقافية لهذه الفئة من املجتمع العربي.
الوحدة للفقراء فقط

هم  الأغنياء  وك��ان  بالوحدة،  يطالبون  الذين  هم  الفقراء  وك��ان 
الذين يعرت�ص�ون عليها، وينفرون منها، ول يج�دون م�صلح�ة لهم 
فيها، بل  يعترونها خ�ص�ارة، و�صوء جتارة. وحتى الأغنياء فيما 
بينهم مل تكن ُت�صغل بالهم ق�صية الوحدة، بقدر ما كان يهمه�م اإىل 
والجتماعية،  الثقافية،  املجالت  يف  بينهم  فيما  التعاون  ما  ح�د 

امل�صا�س  دون  ال�صيا�صي،  للتن�صي�ق  الأدنى  احلد  مع  والقت�صادية، 
الثوابت  من  ُتعتر  التي  القائمة،  املقد�صة  ال�صيا�صية  بالكيانات 
املكينة التي ل مُت�سُّ ول جُت�ّس. وهكذا، وكما قال ندمي البيطار اأحد 
املفكرين القوميني املهمني اأن "الختالفات يف الرثوة العامة، كانت 
من اأهم اأ�صباب تعرث اأو ف�صل الحتادات ال�صيا�صية".)"من التجزئة 

اإىل الوحدة"، �س 370(.
النفط: نعمة اأم نقمة؟

ك�ان  العربي،  العامل  من  معينة  مناطق  يف  البرتول  تدفق  وعندما 
القبلية والثقافة  البنية  اإىل  قد تدفق على منطقة اجتماعية تنتمي 
ولكن  مثاًل.  كلبنان  احل�صرية  املجتمعات  يف  يظهر  ومل  القبلية، 
علينا اأن نعلم اأن لبنان يبدو من اخلارج جمتمعًا مدنيًا غري قبلي. 
ولكنه يف حقيقة اأمره قبلي جدًا، فيما لو علمنا اأن الطائفة الدينية 
يف لبنان تقوم مقام القبيلة، بل رمبا هي متع�صبة اأكرث من القبيلة 
اأ�صا�س ديني  بحكم ارتباطها بالدين. والتق�صيم الطائفي ن�صاأ على 
)ال�ُصنَّة، ال�صيعة، الكاثوليك، املوارنة، الروت�صتانت، الأرثوذك�س، 
الدين،  ع��ن  م��ا  ح��د  اإىل  بعيدة  القبيلة  بينما  وغ��ريه��م(  ال����دروز، 
ويحكمها الُعرف والتقاليد اأكرث مما يحكمها الدين، وزعيمها لي�س 
رجل دين، كما هو لدى بع�س الطوائف اللبنانية. والبع�س الآخر 
وا�صحًا  هذا  ويبدو  دينية.  مرجعيات  ذات  �صيا�صية  زعامات  ذو 
كما  خا�س.  ب�صكل  اللبنانية  ال�صيا�صية  احلياة  �صطح  على  وطافيًا 
التي ين�سُّ  الوحيدة  العربية  الدولة  لبنان زيادة على ذلك، هو  اأن 
اأن تتوىل طوائف دينية معينة منا�صب معينة  الد�صتور على  فيها 
يف الدولة، تعزيزًا للفرقة والتمييز الطائفي، الذي ي�صكو منه لبنان 
ُمرَّ ال�صكوى، دون اأن ي�صتطيع لبنان اخلال�س منه، منذ ال�صتقالل 

1943 اإىل الآن.
العائق الجتماعي للوحدة

 زاد العائق الجتماعي القبلي، من تعقيد م�صكلة الوحدة العربية، 
العائق  ولكن  فقط،  القت�صادي  العائق  لي�س  اأمامها  اأ�صبح  التي 
الجتماعي القبلي ال�صابق له، والذي ا�صتد وبرز اأكرث من املا�صي، 

قة جلذوره. مع وجود املال والرثوة الداعمة له، واملعمِّ
الوحدة كرّد فعل للتحديات اخلارجية

ال���دول  ل��ه��ا  تعر�صت  ال��ت��ي  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�����ص��غ��وط  اأن  يف  ���ص��ك  ول 
يف  الثورة(  )م�صر  خا�صة  امل�صري  النظام  لها  وتعر�س  العربي�ة، 
فرتة اخلم�صينيات قد دفعته اإىل الإقدام والدعوة مل�صاريع الوحدة 
العربية يف  الوحدة  تكن  فلم  التحديات اخلارجية.  لهذه  فعل  ك�رد 
عن  الدفاع  من  نوعًا  كانت  ما  بقدر  قومي�ة  �صرورة  اخلم�صينيات 
اأخ��رى، كما مت غزوه�ا يف عام 1956 من  اأن ُتغزى مرة  م�صر من 
بني  الوحدة  كانت  ما  وبقدر  واإ�صرائيل،  وفرن�صا  بريطانيا  قبل 
ب�صوريا  حتيق  كانت  التي  لالأخط�ار  درءًا   1958 و�صوريا  م�صر 
املغربي  املفكر  مثل  املفكرين  بع�س  ويقول  واخل��ارج.  الداخل  من 
كمال عبد اللطيف باأن "تيارات الفكر الوحدوي تبلورت يف �صورة 
ردود فعل �صد ال�صتعمار بكل اأ�صكاله" )"مفاهيم ملتب�صة يف الفكر 
العربي املعا�صر"، �س 92(. كما يقولون باأن كل مقومات الوحدة 
كانت موجودة يف ال�صابق لكن "الوحدة مل تتم اإل يف حلظة اخلطر 
طبيعية،  غري  بطريقة  الوحدة  وُفر�صت  �صوريا  ُحو�صرت  عندما 
العراقية، ويف   - ال�صورية  الوحدة  وكذلك كان احلال يف م�صروع 
وحدات  وكلها  الليبية.   – ال�صورية   – امل�صرية  الوحدة  م�صروع 
كانت تتم يف ظروف غري طبيعية ويف ظل �صرورات �صرتاتيجية" 
كما يقول الباحث امل�صري حممد عودة )"ندوة الوحدة العربية.. 
هناك  اأن  نعلم  اأن  علينا  ولكن   .)196 �س  واملمكنات،  املعوقات 
حتفُّظًا على قول اأن "مقومات الوحدة كانت موجودة". فلو كانت 
وحتققت  الواقع،  على  نف�صها  الوحدة  لفر�صت  حقيقية  موجودة 
الوحدة التي ل ُبدَّ لها من متاثل �صيا�صي وتكامل اقت�صادي ، وهما 

املطلبان وال�صرطان املفتقدان يف املا�صي ويف احلا�صر. 
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ترحب اآراء وافكار مبقالت الكتاب وفق ال�صوابط الآتية:
1 � يذكر ا�صم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد القامة .

2 � تر�صل املقالت على الريد اللكرتوين اخلا�س بال�صفحة:
3. ل تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــرب  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

الوحدة  ق�سة  تفا�سيل  ن�سرد  لن  نحن  بدايًة، 
بحث  اأو  كتاب  يخُل  مل  التي  الطويلـة،  العربية 
عربي حتدث عن الوحدة العربية من �سرد هذه 
التاأريخ  جمال  يف  ل�سنا  هنا  فنحن  التفا�سيــل. 
تكراره،  يف  جديد  ل  ــذي  ال العربية  للوحدة 
التناق�سات  اإبــراز  يف  كامن  اجلديد  اأن  ما  بقدر 
الــوحــدة  مفهوم  يف  واملــغــايــرة  ــات  ــاف ــت والخ
هذه  يف  العربي  ال�سيا�سي  الفكر  يف  العربية 

املرحلة، ومرجعيات هذه التناق�سات. �ساكر النابل�سي

فريدة النقا�ش

ح�سني عبدالرازق

قصة الوحدة

ع��ن��ص��ري��ة م��اع��ب

هل م��ا زلنا نحل��م بالوحدة و�س��كني �لتق�س��يم يف ظهورنا؟!

للفرح! �مل�����س��ري��ني  ط��ري��ق  �ل���ك���رة..  يف  �ل��ف��وز 

حقيقة �لتمييز �سد �لأقباط

انتابت  التي  امل�سبوقة  غري  احلالة 
مــبــاراة  ع�سية  املــ�ــســري  ال�سعب 
واجلــزائــر  م�سر  بــني  الــقــدم  ــرة  ك
ال�سبت  يـــوم  ــرة  ــاه ــق ال ا�ــســتــاد  يف 
املا�سي - وماتزال - وب�سرف النظر 
اخلــاطــئ  الإعـــامـــي  ال�سحن  ــن  ع
التي  احلافلة  وحادثة  واملتع�سب 
اأقلت الفريق اجلزائري ال�سيف من 
ل  احلالة  هذه  الفندق،  اإىل  املطار 
ميكن تف�سريها بعيدا عن جمموعة 

من العوامل والأ�سباب.

اجلدار العازل


