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 الوحدة الوطنية ما بين الواقع والطموح
تجسيد الوحدد  الونيةدو علها دا عاًهدام ساًومدام سهاتدام  تً دل اديل اليدا  ل دو رسدع لًيدو ع ا د  عس ادو   

تكون حقةقو ياًس ا عي هع ا ا اإلنسان  ال اد سل رن غيو  حع  ععحدتيا الونيةو إ تيعي  يسهى لتحقةقه كو
لوحددد  الونيةددو تحًددو سهددانل مدداسةو فددل كددو سجددااله حةاتدده  يت دداكى ا ددا فددل كددو س ددان ع سددان  فا اإل تددعي 
ددو عاددى مدداسقو  عاإلًاةًةددو  عاالثيةددو خاددا ال ددها اه الهي ددعيو ت يددد عال رًددو تقددديع ت تلددل كددو سرسدد  التلًع

عنسددددهى لًحا  ت ددددا عالت اددددا ال ،ةوددددو  عاالنتًدددداة لددددا، العلعسددددو إ تعيددددا  يجهايددددا نددددعف  التلددددع  عاالنقسددددا،  
ت ذاته يجب عاييا سساند  كو الًساعل عالج ود  وف ضدكا  ب و الظععف عالقد اه الًتاحو  عفل الًو عالًو

 .قالوحدعيو التل الحت رع تاوح فل األف
التلددع  عالتحيددى إلددى ل دو بهيي ددا  عرن نقددا لكدو الًحدداعاله ال ا سددو عالةا سددو  يجدب رن نددعف  كددو رلدوان 

التل تقو، ا ا ال غًو الحاكًو فل رمدًعا  عالد ي يدي ي مةامدو تدتدي حتًدام إلدى كدرإل األسدو اإل تعيدو  ع عا  
 ويددو عالهددىف عاددى عتددع القااةددو عالج( فددع  تسددد)ال ا نددو اإل تعيددو كا ددا  فقددد حدداع  الًسددتهًع فددع  مةامددو 

الدييةددو عال ا ةةددو حتددى ادديل رفددعاد الددديل الواحددد  علددس تددتتل كدد ب السةامددو ثًا كددا  بسدداب ععددل تددهايا  َعاْلُ ِويَّددو
سل خر  ك ب السةامو الج انو   اال كل الل ل  ال ي فِ س سا يسهى إلةه الًستهًع  عركدافه التل يعيد تحقةق 

نلسه س  ال هب اإل تعي  علكي س عاي س رن يدد كوا ًادو  عرمةا  عالسدنو ال يل يتحاقون حوله ي ع عن الي ي
 إذافواه األعان رن ك ا ال هب ًد استىلت كو فئاته  عرص   سل ال هب ف و األع  عل الثانل  فأمةا  

 فدل مداوتًادى فل ن،ةانه علاععته ف و ال ي مييل دو عدل لًداكيع ال دهب اإل تدعي  عالتدا يي مديعسل بده 
 .س ًره نغا  الهالس

 اة بالةده ست الدو  يهيدل إيًانيدا اتوحيدد ال دلوف ع صد ا لت د   يا لاتلع  عالت دتت  عالتكتدو خادا   فو
ًددو  صددا و تكسددع كددو سحدداعالت س لح ددس إ تعيددا عتددها ا بالاهددب عاددى ال رفدداه ال اة ةددو التددل كددل سددل ناةهددو 

عالً س فل األسع رن الدونل األتةاة  فاكو سيا ًاياته عت  يته عدييه عرععافه عتقاليدب التل يجب رن تحتع،  
 . ليا لًةها  يس  الجًة  عك ا يهيل رن نجتً  حو  الونل

ا  غ و ناغةو  ًتتع ص ب ةانيا عرك رخ ا  الوحد  الونيةو سل الً او اه الً ًو نحتال ا لًجاا و لًاو
فأمدددةا  ال دددقةقو  الجددوا  فأصددد حت تهددانل سيددده حتدددى دع    رمددًعا الجاسحدددو فددل التسددداو الددد ي تجدداع  سدددداب 

عإن لدس ربدالح حتدى  حتى الحيوان عال دجع س اليا  فحسب كو اليا  لةع  ع ييو  تقاق سوال  رص   خًي
 .الجًاداه

 دددهع ا دددا اإل تعيدددون ؛ علكي دددا سدددل األعلويددداه التدددل يجدددب رن يالوحدددد  مدددادتل لةسدددت تدددعف عمدددقو ستدددا 
كددو  تدد    السةامددةو  فالتوحددد دعنًددا   س س الدييةددو عالقااةددو عالج ويددو عحتددى الاغويددو  عاتجاكدداتتاةابدداخترف انتًدد

خيع سدل التلدع  عاالخدترف حدو  السدا و عالتيدا   حدو  ب دواله عكًةدو  ا لدو  عالوحدد  الونيةدو تغدع  حدب 
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االنتًدداة لددا   عت هددد تدد   االنل ددا  عاالاتهدداد عددل األ   عال حددن عددل ااددد   خددع يًيحدده اإلنسددان ح دده 
 .ععالةب

اددد  التلدددع  عال دددرف  يجدددب رن يدددتس عفدددق رمدددا  سدددل الهادددس عالًهعفدددو الددددعو  إلدددى عحدددد  كدددو اإل تدددعييل عن
يدئل تحدت نهادس عندعى كدل سعحادو تأمدةس لدونل  عاإلد اإل لًقتوةاه الًعحادو عالظدععف  عالًعحادو اكن كًدا

دسدددع في دددا كدددل سعحادددو ايددداة عتهًيدددع لدددونل . -ادددلاالمدددتهًا  عاالمدددتغر  الًح-عندددأ  الجادددععه عال ،ةدددان
عي فددل مددايو تحقيددق  غ دداه رمددةا  كددو تددلة كددو تددلة  فكددس سددل الحددعع  خاضدد ا ال ددا  اإل تدد( رمددةا )

 .ثًو  عرضغاث رحر،  اكا مةادته فةس يعى اليا س  فل لحظو ن و   ا لواك
عحددد  رلددوان ال ةددا السةامددل اإل تددعي كددل ادايددو سعحاددو الايدداة عالتهًيددع الحقةقةددو إل تعيددا الدعلددو عالددونل   

ى ذاته عكةانه  دعن الًسا  بً او اه الوحد  الونيةو عس اد  ا  عكيا يجب التأكيدد عادى رن يحافظ الكو عا
الوحددد  الونيةددو بًل وس ددا الهًيددق الايدداة لددس تهددد سق ددو   عاددى راددعاال السامددو عسي ددات س  عال عاددى الفتدداه 

ًداه عنيةدو حعي دو التيظةًاه اإل تعيو الًيت ع  بً تاا سسًةات ا عرت ال ا عتها ت ا  ف دل دعن تد  تيظة
ًا ددا سددل رلددو لددونل سددل خددر  إيًان ددا بالوحددد  عععاددى الددونل ععحدتدده عتًامدد ه  عيتأكددد حعصدد ا عاددى ا

دد تجداع ه الوحدد  اعاى األ   عاًهام حقةقةدام    تجسيد الوحد الًيظًدو لونيةدو الًي داه اإل تعيدو الونيةدو ًع
  الً تويددو بددالق ع عالظاددس عاالمددتاداد الونيةددوإلددى الجًدداكيع اإل تعيددو صدداح و الً دداحو الحقةقةددو سددل الوحددد  

فالجًاكيع اإل تعيو الًغوو  عاي ا س  ماق اإلصدعا  عالتعصدد عفدق سداد  سولدود  فدل رضداايع ( االفوً ل)
وانيل اليظا، الحاكس  ذاًت كو الًعا اه سيه  عتحاس رن تجدد الًيلد  عاألسدو الًي دود سدل خدر  توحيدد ًدوى  ًع

تل تًثو اديرم ل  ا اليظا، ال ا س  عك ا يت ادب التدىا، كد ب التيظةًداه بدال و الدونيل الًها ضو اإل تعيو  عال
عتهًدو ب دو الداعس لًسيع  الوحد  الونيةو  عيت ادب تقدديعكا لحجدس الًسدتعلةو التا ي ةدو الًاقدى عادى عاتق دا  

 .سوحدام تاس ام الج ود الًتوافع  لدي ا عاى تحقيق ت اهاه عرحر، ال هب اإل تعي فل رن يعى عنيام 
حجع  عثع  بامتًعا  رسا، عحدتيا  عسحاعاله علودكدا فدل ر   الواًد   عدد، علدود اليسداةو فدل  تًللقد ع 

د   ودايانا  عالدعري الً ادق عالًلدعد فدل الت ددد عالتقًو ال عح السةامدل  عالحدوا  اإليجداال فدل حدو س داكايا ًع
اللكعيددو عالً كاةددو عال ا ةةددو  عمددةاد   هيدددعلولةاحددو  الدد اه  عاألنددا السةامددةو الًتغ عمددو  عالًاتددى، خددو األ

فدذذا رسهدل اليظدع . العري الواحد  عغةا  الحوا  الهقرنل ال ي يستيد عاى تقديع س احو الجًاعو ًادو اللدعد
فقدو  فل كو الًحاعاله الوحدعيو السابقو نجدكا ًد ف ات ألن ا لس تو  فل الحس ان س احو األسو اإل تعيدو

 .ال ي ُعقده سل رلا ا كانت عحد  سل رلو تحقيق س ال  تيظةًةو  نةو تيت ل بانت اة الغع 
الًسداعل الوحدعيدو فدل الًاضدل  كانددت تاددر سدل رعادى القًدو التيظةًةددو  علدةس سدل القاعدد     دةس عاحددد 

ذل  تًاسام  فالتلع    علكل فل حقةقو األسع نجد ع س يتح س فل القعا  عتها  عاحد ع سى ي يع إلى الوحد 
عاالنتًاةاه القااةو عالسةامةو  عتها   الً ال  ال اتةدو ال اصدو  هضا   رنيابه فل األعًا   فل الوالةا
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سدد  الهاسددو  عال ددعا  حددو  سعاكددى القددعا  عالسددا و ادديل القددوى السةامددةو  عاالخددترف حددو  الىعاسددو  عتي ددل 
 .ع ةسالوحد  عيحدث االنقسا، بساب ت ص لس يحظ بًي ب ال

ددت التلكيددع فددل رسددع عحدددتيا الونيةددو عست ا ات ددا ب عيقددو عاًةددو  بهددد احتدددا، ال ددعا  نددويرم بددر  لقددد  ن ًع
تلكيعام صادًام عاعدام فل مايو اياة دعلو ًويو سحتعسو  تقا تاس وم ايل الدع  فل كو الًحافو  لةس كًا كو 

اغ و ت ددي  الً ددا ب عاللددتل  تقددا دا ًددام فددل دعلددو تيتحددل لان ددام تيددىعي  دعلددو س دد  الحددا  اليددو، فددل إ تعيددا
 .الً ان ال  أ  دعلو تلتقد لكثيع سل قةس اإلنسانةو عالقانون عالحعيو عالديًقعانةو

ايل تةا اه الًجتً  اإل تعي الً تالو  حتى لدو كدان اديل ركثعكدا  االتلا يجب رن نهعف الحد األدنى سل 
او  األخع  عنعلو رن تهود ك ب ت اييام عت اعدام  عك ا كو حا  الًجتً  اإل ت عي  سجتً  سايل عاى احتعا، ًع

   .الثقافو سع م رخعى 
  ادايددو الكلدداح الًسددا  ًددا، عاددى رمددا  نوددالل عاحددد ادديل كددو س وندداه ال ددهب يددامددل عسةإن عًايددا الس

  ي اإل تددعي القااةددو عالدييةددو  عاكن فايسددتهد لاقةددا، بهًددو عحدددعي س ددتعإل إلمددقاد رمددةا  عح ًدده الددددي تاتو  
ع ياة دعلدو الًوانيدو عاحتدعا، القدانون  عكد ا يت ادب اتحداد ًدوى ال دهب اإل تدعي اتيظةًاتده السةامدةو الً تالدو 
عاددى رمدددا  سادددد ل علةسددت تجًددد  فئدددوي سظ دددعي  فالوحددد  الونيةدددو لةسدددت تددها  رع دعدددو  رع تًثيدددو كًدددل 

مةو الً تالدو التدل فدل لوكعكدا القوسةو  او كل عحد  تايى بالحوا  ايل التةا اه السةا نسال  فل الًتمساه
  .ًو  عنيةو لكو سي ا لًاكيعب

سددل رلددو إًاسددو دعلددو يجددب رن يددتس   كددال ودًها ضددو اإل تعيددو عتوددافع توحددد ًددوى الرن خرصددو القددو   
لددو الهاسددو فددل سهًادده  عالًددىا   فددل رلددو إ تعيددا عإنسددان ا ال سددةو  سددل رالًوانيددو عالدمددتو  عالقددانون  سددل 

لددا   فدل سد مدته  عسدل رلدو األلةدا  القادسدو التدل تعندو إلدى سسدتقاو س دع  سىدكدع  ى عته  عسل رلدو اس
يجب رن ن ي  عحد  تيتلل فةه كو رت ا  االمتهرة  امدتهرة لغويدام رع دييةدام رع التًاًةدام  رع ري رن كدان 

   . نوعه عت اه  نجً  الج ود عالقد اه ال ن هثعب  لاياة عنل يس  الجًة   عدستس لاونل
 يل گابر تولدي تسفايب

                


