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 أين الوحدة المزعومة ؟ 
 
 صبريموسى : بقلم

 ، والتصـريحات الرنانـة ، عـن         الدعائي أشهر طويلة ، من التهريج       د ، وبع  وأخيرا
 من أقصـاه    العربيالتى ستهز العالم    . ,.الوحدة الكاملة بين العراق وسوريا ، والدولة الواحدة         

..  جيال شاهقا عمالقا ، ترتعد له فرائض إسرائيل          والتصدي ، وتجعل من الصمود      أقصاه إلى
بعد كل هـذه المقـدمات      .. ويؤدى مهمته التاريخية فى تحرير األرض وإنشاء دولة فلسطين          

 !تمخض الجبل فولد فارا.. الكالمية البليغة التى صدعوا بها رؤوسنا 
ذه الوحـدة ،    الن اإلعالن عن قيام ه    .. وكانت كل المقدمات ، مؤدية إلى هذه النتيجة         

وكان من بين األكاذيب ، التى أردوا بها أن يعطـوا لهـذا المـؤتمر               .. جاء فى مؤتمر بغداد     
ولم يكن األمر أكثر من ذلك ، الن العالقات بـين            .. العربي العام   الرأيح ، تأثيرا فى     يالكس
لزعامـة بـين    فى بغداد ودمشق ، لونتها جرائم االغتيال المتبادلة ، وأهدرتها أطماع ا   نالبعثتي

وانعدم األساس تماما ، لقيام أى شـكل مـن          .. العلويين فى سوريا ، والتكريتيين فى العراق        
 .التعاون الصادق المخلص بين العصابتين 

وقال الفتى األملس أحمد اسكندر وزير إعالم األسد ، وقتها ، أن جبهة عسكرية جديدة               
وأن دور مصـر    ..  عسـكرية واحـدة      تشكل جيشا واحدا وقيادة   .. سوف تنشأ بين القطرين     

 . ، بعد قيام هذا الجيش الجبار الموحد شيء ، سوف يصبح ال العسكري
وكتبنا حينئذ نتحدى ، ونؤكد أن شيئاً من هذا لـن           .. كرر الفتى األملس هذه األكاذيب      

 ألنه..  واحد على أرض سوريا      عراقي جندي ، لن يقبل وجود      السوري وان البعث    …يحدث  
..  قوة عسكرية عراقية على األرض السورية ، لن تكون مهمتها تحريـر األرض               أيةيعلم أن   
 يطـيح   عسكريوان مهمتها األولى واألخيرة ، ستكون القيام بانقالب         ..  دولة فلسطين    وإقامة

  .السوريبالحكم البعثى 
وقال الخدام الشتام وزير خارجية األسد ، وقتها ، أن الجبهـة الشـرقية قـد                 

وان مصر الخائنة قـد     .. عالمه  أ لتحرير األرض قد رفع      الحقيقيوان النضال   .. تكونت فعال   
وان .. أنه يكـذب ويضـلل      .. وقلنا لهذا الخدام الشتام حينئذ      .. لقيت حتفها فى مقبرة التاريخ      



www.an
war

sa
da

t.o
rg

وان مصـر   .. حدثون عنها ، هى مسرحية جديدة بال موضوع وبال عنوان           هذه الجبهة التى يت   
 صندوق  إالوان كل األضاليل البعثية ، لن يكون مكانها         .. الخالدة هى مفتاح السالم والحرب      

 .زبالة التاريخ 
 لبعث دولة   السوريوأحمد حسن البكر الرئيس     . واألكاذيب مستمرة   .. ومرت األشهر   

 إلـى فى الوقت الذى سافر فيـه       .. يذهب إلى دمشق بحجة المرض      العراق ، رفض حتى أن      
وال شـىء إال التصـريحات      .. وتعود من دمشـق     .. والوفود تذهب إلى بغداد     .. السعودية  
 .والكالم 

 ، تطالـب    السـوري ثم بدأت فى األسابيع األخيرة نغمة جديدة فى صـحف البعـث             
ؤكد ان الوحـدة تحتـاج إلـى مراحـل          وت! .. الجماهير العربية إال تضغط من أجل الوحدة        

 السـوري وخـرج البيـان     .. وكان ذلك تمهيدا للفشل األكبر الذى أصبح محققا         .. ودراسات  
. معتذرا عن هذه الخيبة الكبرى      ..  باألمس ، فاضحا للخالفات الدامية بين العصابتين         العراقي

 .المنفى فى العراق السوريلق الزعيم البعثى فبل ان حافظ األسد رفض ان يزور ميشيل ع
وال .. وال حرب التحرير قد بدأت      .. وال الجبهة الشرقية وجدت     .. فال الوحدة أعلنت    

 .إنشاء دولة فلسطين قد تحقق 
 ألنـه ..  لتقل قضية السالم     تعسةومحاوالت  . نضال كالم   . وهذه هى اللعنة العربية     

ون لحكم الحديد والنار على شعوبهم      ولن يك .. فلن تقوم لهذه العصابات قائمة      .. إذا قام السالم    
 .من وجود 




