12

درا�سات

السنة السابعة  /اخلميس  9 /متوز  / 2015العــدد 1827
Seventh year / Thursday / 9 July 2015 / Issue No. 1827

ً
ف�صوال من كتابي د .ب�شار الجعفري «�سيا�سة التحالفات ال�سورية  1918ـ  »1982ود .عادل �سمارة «تحت خط  48ـ عزمي ب�شارة وتخريب دور النخبة الثقافية»
«البناء» تن�شر

تنشر البناء على مدى  6حلقات فصوالً من كتاب الدكتور بشار الجعفري «سياسة التحالفات السورية
 ،»1982 – 1918وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من األسبوعين الحالي والمقبل ،إضاف ًة إلى حلقات
مماثلة تتعلق بكتاب الدكتور عادل سمارة «تحت خط  – 48عزمي بشارة وتخريب دور النخبة الثقافية».
أما كتاب الدكتور بشار الجعفري فيقسم إلى قسمين أساسيين:
القسم األول يحتوي على بابين هما :المؤثرات الداخلية وتتعلق باألنشطة السياسية الداخلية واألحزاب
السياسية ،وأما الباب الثاني فيحتوي على المؤثرات الخارجية في ش ّقيها _ األثر االستعماري الغربي
والواقع «اإلسرائيلي».

الأحزاب ال�سيا�سية كينونة وبروز ًا
في عدد اليوم سنعرض لمراحل تاريخية حديثة من
تاريخ سورية ،تشير إلى كيفية التك ّون االجتماعي
وانعكاسها على األحزاب السياسية ،وما أنتجه ذلك
من توترات اجتماعية وسياسية بخاصة في ظل
الهزيمة القومية التي وقعت عام  1948باغتصاب
فلسطين وم��ا سببه ذل��ك م��ن ان��ق�لاب��ات عسكرية
أس��س��ت ل��واق��ع ج��دي��د ل��م تألفه ال��ح��ي��اة السياسية
ّ
السورية سابقاً ،وص���والً إل��ى ال��وح��دة السورية ـ
المصرية عام  1958واالنفصال عام  1963وكذلك
وصول حزب البعث العربي االشتراكي إلى السلطة
في دمشق.
وفي الواقع ،خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر،
ب��دا التحديث في مختلف أشكاله أي اإلص�لاح السياسي
الداخلي واالتصال االقتصادي بالغرب ،كأنه حقق غاياته
تماما ً على حساب الطبقات المتوسطة والدنيا للسكان ،بينما
كانت الطبقات العليا توسع وسائل امتداد المقاومة والتكيف
التي تضمن لها تعزيز امتيازاتها.
وبذلك ،شكلت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين مرحلة تقوية وتوطيد للطبقة الحاكمة التقليدية
السورية ،بينما تضاعفت ح��دّة الهزة التي أث��رت في بنية
الطبقات األخرى.
وفيما بعد زودت مجموعة كبار التجار – ب��ؤرة الطبقة
الحاكمة التقليدية – مع مالكي األراضي خصوصاً ،األحزاب
السياسية خالل عهد االنتداب بزعمائها الرئيسيين .وكانت
األح��زاب المتحلقة حول شخصية أو زعامة عائلية تمتلك
ثروات ضخمة ،وتمثل مصالح خاصة طبقية محدودة على
األغلب ومحمية على مستوى منطقة أكثر منها على الصعيد
الوطني.
من جهتها توصلت الكتلة الوطنية في ذلك الحين إلى
ترسيخ قاعدة وطنية ،وحققت غايتها باندماج مجموعات
مختلفة ذات قاعدة مناطقية وتحالف زعمائها معها .وضمت
مكونات الكتلة الوطنية ما يلي :االستقالل» بزعامة «شكري
القوتلي المتحدر من حركة «تركيا الفتاة» القديمة المناهضة
لألتراك « .حزب الشعب» بزعامة د .عبد الرحمن الشهبندر
و جميل مردم بك وكالهما من سكان دمشق وحلفاؤهم مثل:
إبراهيم هنانو وسعد الله الجابري من حلب ،وهاشم األتاسي
من حمص.
كانت لتلك الزعامة مصلحة تامة ،بسبب انتمائها الطبقي،
في الحفاظ على الوضع السياسي واالجتماعي الموروث عن
الدولة العثمانية .فالوطنية في ذلك العصر كانت ،على األقل
تحت الشكل السياسي السائد ،ال تعير اإلصالح االجتماعي
اهتماما ً كبيراً .وج ّل ما هنالك الحديث عن تحقيق نوع من
العدالة االجتماعية بوسائل تبدو غير بعيدة عن سيطرة
األعيان التقليدية.
ويعود الفضل إل��ى ال��ف��ورة االجتماعية في خلق وسط
اجتماعي جديد شكل تمهيدا ً لدعاة الفورات السياسية المقبلة.
وبالطبع فإن مشروع التحديث الذي ترك آثاره على مستويات
عدة بنيوية التعليم ،التقنية ،اإلدارة كان المحرض على
الفورة االجتماعية .وجاءت الهزيمة في فلسطين  -التي حمل
الرأي العام الحكومات المسؤولية عنها ،والفساد والفضائح
والفوضى البرلمانية وعجز الطبقة الحاكمة عن السيطرة
على الجيش والجماهير أو تدريب الشباب ،وفشلها في
معالجة التحديات التي طرحها االستقالل ،لكي يمهد كل ذلك
في الواقع األسباب من أجل البحث عن بديل لقيادة المجتمع.
ونظرا ً النغماس الطبقة الحاكمة في مصالحها فإنها لم تكترث
بأي مشروع صناعي أو بالبنية التحتية ،بل تمسكت بالدفاع
عن النظام المحافظ على امتيازاتها.
وهكذا حصلت االنقالبات العسكرية األول��ى وموجات
االستياء المتكررة ما أدى في النهاية إلى تقويض نفوذها
وهيمنتها في بداية الستينيات .واستعاد النفوذ العائلي
السياسي التقليدي مواقعه السياسية المسيطرة في مجلس
النواب وفي الحكومة ،بعد اإلطاحة بالعقيد الشيشكلي عام
 ،1954بواسطة حزب الشعب والحزب الوطني.
وفي محاولة لقراءة الحياة السياسية السورية ،بعبارة
مدرسية ،فقد كشفت تلك ال��ق��راءة كيف عبرت الصراعات
السياسية عن نموذجين من النزاعات ،اعتبارا ً من عام ،1954
أي بالتحديد ،عندما برز «حزب البعث» على الصعيد النيابي
وأصبح الحزب الثالث في البالد بعد حصوله على  16مقعدا ً

أما القسم الثاني فيتعلق بالتطبيق العملي لسياسة التحالفات السورية ،موزّعا ً على أبواب ثالثة هي:
التحالف المتكافئ (اتحاد سورية والعراق) ـ التحالف المتكافئ واالنصهار (سورية ومصر) ـ التحالف غير
المتكافئ (سورية واالتحاد السوفياتي) ،إضاف ًة إلى خاتمة.
اختارت «البناء» من الكتاب أن تعرض بعضا ً من الباب األول «المؤثرات الداخلية» وبخاصة ما تعلّق منها
بمقدمات التحديث التي كانت بذورها األولى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .وما يلي ذلك من
تشكيل جديد للوضع السياسي ـ االجتماعي في سورية ،وبروز األحزاب المتعدّدة من شيوعية وسورية
قومية وبعثية وناصرية ،إضاف ًة إلى «الكتلة الوطنية» وما تضمنته من أحزاب وصوالً إلى مرحلة الوحدة
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من أصل  142مقعدا ً في المجلس:
النموذج األول وهو :النزاع القائم بين النخبة التقليدية
التي ال تزال في سدة الحكم من جهة ،وبين العناصر السياسية
والمنبثقة من الطبقات المتوسطة (التقليدية والعصرية) التي
تنكر عليها السلطة من جهة ثانية.
النموذج الثاني وهو :النزاع الناشئ داخل الفئة المعارضة
للنخبة ،وهي الفئة السياسية التقدمية المنبثقة عن الطبقات
المتوسطة التي انقسمت حول قضايا ذات طابع سياسي
دولي «مثل التحالف مع الكتلة الغربية أو الكتلة الشرقية) أو
بشأن السياسة بين العرب (مع أي بالد عربية شقيقة يجب
التحالف ،وهل يجب طرح شكل من الوحدة العربية . . .؟».
وقد أدى الصراع بين الحزب السوري القومي االجتماعي من
جهة وبين البعثيين والشيوعيين من جهة أخرى ،ومن ثم
المنافسة بين البعثيين والشيوعيين في قلب جهاز الضباط
داخل الجيش– أصبح في فترة ما بعد الحرب أحد المراكز
األساسية للسلطة السياسية – إلى تعزيز النزاع بين الطبقة
الواحدة ذاتها.
وخالل الفترة الممتدة بين نهاية الحرب وبين عام 1958
لم يتوصل محور صراع الطبقات إال بشكل جزئي إلى مواقع
القوى التي كانت تتوزع واجهة المسرح السياسي السوري.
ثم بدأت المرحلة الثانية المهمة في زعزعة الزعامة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية للنخبة التقليدية السورية عبر
تحقيق الوحدة السورية – المصرية في عام. 1958
وس��وف تترك الذيول االجتماعية واالقتصادية للوحدة
وم��دى تأثيرها على عالقات الطبقات في سورية آثارها
السياسية الي ستتكشف على المدى الطويل .ففي ظل النظام
الناصري تمت تنحية زعماء األح��زاب السياسية التقليدية
صحفهم،
وحلت أحزابهم وأُغلقت ُ
جانبا ً من قبل سلطة الوحدة ُ
وج��رى تسريح أكثر من ضابط من الخدمة أو تجريده من
سلطاته العسكرية لمجرد وصمه باليمينية.
ومع حرمان الطبقة التقليدية السابقة من نفوذها السياسي
والجماهيري تلقت قاعدتها االقتصادية ضربة شديدة عن
طريق اإلصالحات االجتماعية :تأميم المصارف والمشاريع
الكبيرة العائدة للقطاع الخاص ،ومراقبة حركة االستيراد
والتصدير وأخيرا ً اإلصالح الزراعي.
وشملت اإلصالحات أجهزة الجيش التي طرد منها الضباط
المنتمون إلى اليمين أو اليسار الراديكالي .وأصبح جهاز
الضباط ّ
مطعما ً بعناصر جديدة موالية للبعث ومؤيدة
للناصرية .إال أن الضباط البعثيين لم يستمتعوا بالحظوة
والمشاركة إال خالل األسابيع األولى من قيام الوحدة إذ ما
لبث أن تم إقصاؤهم من اإلقليم السوري ونقلهم إلى اإلقليم
المصري.
وفي تلك الفترة ،يشير بعض الكتاب إلى تزايد عملية
انخراط عناصر من الريف السوري في الحياة السياسية.
وكان النضمامهم إلى األحزاب السياسية المنادية باالشتراكية
مثل الحزبين السوري القومي االجتماعي والبعث ،وتضاعف
أعداد المجندين في الجيش من الطبقات االجتماعية المسحوقة
في الخمسينيات ،الفضل الكبير في تمهيد الطريق أمام ظهور
نخبة سورية ذات تركيبة طبقية جديدة في الستينات.
وقد جرت خالل الشهور الستة التي أعقبت االنفصال (فك
الوحدة) في أيلول (سبتمبر العام  ) 1961محاوالت إلعادة
األمور إلى الوضع السابق ،وساهم أعضاء النخبة التقليدية
المحافظة بشكل واسع في إنهاء الوحدة مع مصر إلى جانب
البعثيين والشيوعيين الذين عملوا بدوافع مختلفة عنهم.
وك��ان أن احتلت مجموعات المحافظين مجددا ً غالبية
المقاعد في المجلس النيابي :الحزب الوطني  % 14واإلخوان
المسلمون والمستقلون (ممثلو العشائر)  .)14( % 42وسعى
ه��ؤالء من خ�لال سيطرتهم في حكومة «مامون الكزبري»
«اإلنفصالية» إلى إلغاء اإلصالحات ذات الطابع االشتراكي
السابقة ،حيث جرى تعديل قانون اإلص�لاح الزراعي لعام
 1958لصالح كبار المالكيين ووقف إج��راءات المصادرة
وإعادة توزيع األراضي التي كانت جارية في عهد الوحدة.
غير أن كتلة األحزاب المحافظة لم تعد تملك دعما ً كافيا ً في
صفوف الجيش بعد تطهير ِه في زم��ن ال��وح��دة ،حيث كان
يترتب على الضباط ذوي الميول اليمينية أن يحسبوا حساب
الضباط اليساريين الذين التحقوا بالجيش خالل الوحدة.
وقد توصل الضباط في حمص (نيسان  -أبريل  )1962إلى
اتفاقية تسوية تتمثل بتشكيل حكومة مدنية أكثر ميالً لليسار
من الحكومة السابقة ،هي حكومة الوفاق التي شكلها بشير
العظمة ،والتي تعهدت بالمحافظة على جميع اإلصالحات
االجتماعية – االقتصادية .لكن الحكومة تعرضت لهجمات

ب�شارة من الثانوية حتى ع�ضوية الكني�ست
كتاب الدكتور عادل سماره «تحت خط  48ـ عزمي
بشارة وتخريب دور «النخبة» الثقافية» ،يلقي عبره
الكاتب الضوء على عزمي بشارة كأحد أبرز الوجوه
السياسية في األرض المحتلة ليشرح مسار بشارة
السياسي وانتقاله من اإلطار الماركسي الشيوعي
إلى اإلط��ار القومي العربي في عملية خ��داع من ّظم
بينه وبين الموساد «اإلسرائيلي» خدم ًة لألهداف
الصهيونية ،إضاف ًة إلى دور بشارة التخريبي داخل
الدول العربية.
ً
���ص�ل�ا ت�����دور ح��ول
وال���ك���ت���اب م������وزّع ع��ل��ى  14ف
التطبيع وثنائية القومية والحكم الذاتي ومصالحة
االستعمار واستدخال الهزيمة وتضليل الشباب
ودور ب��ش��ار كفتى م��وس��اد ،إض��اف�� ًة إل���ى فصول
أخرى سنأتي على ذكرها.
في عدد اليوم سنعرض لحركة عزمي بشارة منذ
بداياته وصوالً إلى عضوية الكنيست ،مع اإلشارة
إلى قصور فهم اليسار العربي التابع للسوفيات في
حينه عن فهم طبيعة الكيان الصهيوني ،وما ترتب
عليه من نتائج سلبية تمثلت في عدم بلورة موقف
واضح من الكيان يعبّر عن جوهره.
هذا الكتاب ،نتاج ظ��رف ،بمعنى أنني لم أفكر في كتابة
كتاب عن بشارة ،وال أرى أنه يستحق ذل��ك .فحينما كتبت
أول الردود عليه عام ( 1994مجلة كنعان العدد  59كانون
اول  ،)1994كان ذلك من مدخل عدم اتفاقي معه في تبرير
مشاركة فلسطينيي المحتل  1948و 1967في انتخابات
برلمانية ،ألن كليهما يت َّمان تحت مظلة استعمار استيطاني
اقتالعي ،وبالتالي هما ترسيخ لهذا االستعمار ،بل تطبيع
جوهره استدخال الهزيمة بال مواربة .ولم يكن األمر بالنسبة
لي ولن يكون االتفاق أو االختالف معه ،بل كشف مواقفه للجيل
الجديد وللقارئ العربي .وهذا موقف من جانبي أسحبه على
نقدي لكثيرين من طراز بشارة .بل إنني أعتقد أن غض الطرف

واالنفصال ووصول حزب البعث العربي االشتراكي إلى السلطة في دمشق.
الكاتب هو الدكتور بشار الجعفري مندوب الجمهوري العربية السورية في األم��م المتحدة ،صاحب
الكفاءة العلمية والدبلوماسية المتميزة.
أما الكتاب فهو مرجعية سياسية تاريخية تتعلق بمرحلة مهمة من مراحل التاريخ السوري من وجهة
نظر الكاتب .وقد تناول الجعفري عبرها أكثر المواضيع أهمية وخطور ًة على الصعيد االستراتيجي المتعلق
بموقع سورية الطبيعية وأثرها على الخريطة الجغرافية السياسية في هذا الجزء من العالم ،إضاف ًة إلى
درس المحطات التاريخية التي ش ّكلت تح ّوالت نوعية في مسار السياسة السورية.

عن أطروحات خطيرة متلونة ،هو خطيئة ال ُتغتفر .وهنا ليس
مهما ً عمق األطروحة أو ضحالتها ،بل ربما تكون الضحالة آلية
اختراق أسرع.
بعد ذلك اكتشفت أن بشارة قد اختار طريقه؛ بل مشروعه
الذي يمكن تلخيصه في التالي:
التقاط االنتماء القومي العربي ل��دى جماهير الشعب
الفلسطيني في المحتل  ،1948واستثمار هذا االنتماء بإعالن
تب ّنيه للمسألة القومية العربية ،وبهذا يتمكن من القطع مع
ماضيه في الحزب الشيوعي اإلسرائيلي ،لينافس هذا الحزب
على الصوت االنتخابي ،مستخدما ً المسألة القومية التي
تورط الحزب الشيوعي في تجاهلها ،ولكنه استخدام شكالني
بمعنى استثمار المشاعر القومية لدى الفلسطينيين ،ولكن
ليس على أرضية الرفض القومي العربي للكيان الصهيوني.
وال شك في نه نجح في ذلك .ويجد القارئ في المقالة األخيرة
في هذا الكتاب معالجتي لهذا األمر (هل تعد عناصر حزب
بشارة إلى عناصره األولية؟)
أي أنَّ هذا القطع كان تنظيميا ً وليس عقيدياً ،مما يبيّن أن
المسالة بالنسبة له هي البروز السياسي الشخصي.
تأكد هذا حيث أنشئ حزب التجمع الوطني الديمقراطي
كحزب برلماني ،تم تسجيله لدى وزارة الداخلية الصهيونية،
ما يعني بوضوح أن��ه ح��زب يعترف بالكيان الصهيوني
اإلشكنازي على أرض الشعب الفلسطيني .وهو ما كتبت ضده
(مجلة كنعان العدد  76أيار  .)1996وهنا يتضح التفاف
بشارة ،بمعنى أنه يستخدم االنتماء القومي للتصويت لعضو
كنيست يعترف بالكيان الصهيوني .وه��ذا أش�� ّد خطرا ً من
الحزب الشيوعي الذي أعرض عن المسألة القومية ،ضمن أفق
ستاليني معروف قام على اعتبار «األمة العربية أمة في طور
التكوين» ،أي لم يعترف بتبلور قومي عربي ،بينما اعترف
بالكيان الصهيوني اإلشكنازي الذي كان من قياداته المبكرة
مستوطنون ماركسيون! كيف يجتمع هذان الضدان؟ ال ندري.
وبالطبع فمن ينكر القومية العربية يكون إنكاره لالنتماء
العروبي لجماهير المحتل  1948تحصيل حاصل ،وهذا ما
استثمره بشارة ليؤسس وضعه.
في نفس العام  1996كتب بشارة في نشرة حزبه «فصل
المقال» مقالة تحت اسم ابي الطاهر الجنابي ،شن فيه هجوما ً

حافظ األسد

شكري القوتلي
متزامنة من الجناح اليميني (اإلخوان المسلمون واألحزاب
التقليدية المحافظة) ومن الجناح اليساري (الشيوعيون
والبعثيون والناصريون) الذين كانت مطالبهم متعارضة ،إال
أن حصيلة الضغوط كانت كافية لمنعها من ممارسة عملها.
في اليوم التالي للتحرك العسكري في الثامن من آذار
(مارس) العام ،1963تم تشكيل مجلس وطني للثورة مؤلف
من :ائتالف العسكريين والبعثيين والقوميين العرب وتولى
جميع السلطات في البالد .ومنذ التاسع من آذار (مارس)
باشرت الحكومة البعثية الجديدة برئاسة «صالح الدين
البيطار» بإجراء مفاوضات مع مصر والعراق بهدف تشكيل
جمهورية عربية متحدة موسعة جديدة.
وف��ي الرابع والعشرين من آذار (م��ارس) العام 1963
صدر دستور مؤقت تضمن تكليف المجلس الوطني للثورة
بإعداد القوانين ،على أن ينشر رئيس الجمهورية المراسيم

التي يقرها المجلس ال��م��ذك��ور .وم��ن جهة ،أخ��رى أص��در
الحكم الجديد قرارا ً بفرض عقوبة الحرمان المدني على عدد
من رجال السياسية في البالد من بينهم« :خالد العظم» –
«مأمون الكزبري» ـ «معروف الدواليبي» – «أكرم الحوراني»
– «صبري العسلي».
خالل تلك المرحلة ،وال سيما حتى العام  ،1966تناوبت
على السلطة جماعات متشددة أو أكثر ليونة ،بناء للظروف
التي تتطلب مراعاة المعارضة تجاه النظام .وكان موقف
الفريق «أمين الحافظ» بصفته حكما ً – وهو قطب اللجنة
العسكرية والسيد الحقيقي في سوريا حتى العام – 1966
ي ّفسر على ضوء التنافس بين االتجاهات المتعارضة الذي
لم يجد حالً له لصالح العسكريين واإلقليميين المتطرفين،
عندما كان الجناح اليميني للحزب في البدايات على األقل،
يتمتع بسيطرة على المدن.
والسؤال ال��ذي طرح هنا :هل يحتمل أن يصبح الحزب
نفسه مسرحا ً لشكل من أشكال الصراع الطبقي الداخلي بين
زعامة تقليدية مستعدة للتعاون مع البورجوازية الكبرى
من أجل الدفاع عن مفاهيمها الوحدوية ،وبين جناح يساري
ُمصمم على فرض نظام اجتماعي جديد وتأمين الدفاع عن
الصغار؟ ذل��ك على األق��ل هو التفسير ال��ذي قدمه الجناح
اليساري في العام  1963للصراعات السياسية داخل الحزب
وفي المجتمع السياسي بكامله.
ومنذ اليوم التالي لحركة  23شباط  1966التي سلمت
زمام السلطة إلى الراديكاليين في اللجنة العسكرية بقيادة
«صالح جديد» ،عكف الحكم الجديد على دفع البالد في اتجاه
المزيد من الراديكالية اليسارية وتدمير قواعد الطبقة الحاكمة
الوطنية التقليدية.
وشرع الحكم الجديد بتطبيق سياسة األعمال اإلنشائية
الكبرى (مثل البدء بإنشاء سد ال��ف��رات) وتأسيس مراكز
إقليمية للتنمية كوسيلتين لتحقيق الخطة اإلنمائية األولى.
وعلى ذلك الصعيد سوف تكون موازنة نظام الحكم إيجابية
مندون أي ريب .فمنذ العام  1966جرى إعطاء زخم جديد
لتنمية الصناعات وتطويرها ،وخصوصا ًقطاع الصناعات
التحويلية مع بناء صناعات ثقيلة .وكانت تصفية جميع
المعارضين – وفي مقدمتهم أتباع الحكم السابق المتهمين
بالتواطؤ مع عدو الطبقة الكادحة ،باإلضافة إلى التأميم،
هما الوسيلتان لتحقيق الخطة اإلنمائية الثانية .وقد صدر
في العاشر من آذار(م��ارس)  1966بيان رسمي عن القيادة

القطرية الجديدة يتهم الحكام السابقين بانتهاج «سياسة
انتهازية يمينية» تهدف إلى إلغاء التأميمات ،والسعي،
بمساندة البرجوازية ،إلى تقويض التجربة االشتراكية في
سبيل إعادة إقامة أسلوب حرية المنشآت والمؤسسات.
وقد تضمن المرسوم رقم  345المؤرخ في  3كانون األول
(ديسمبر) العام  1966دفع قانون اإلص�لاح الزراعي في
اتجاه أكثر اشتراكية ولكن دون تعديل نقاطه األساسية.
واصطدم الحكم بمعارضة الفئات االجتماعية نفسها التي
كانت تناصب العهد السابق العداء :البرجوازية الكبرى
وصغار التجار والحرفيين الذين كان لهم تأثيرهم في تنظيم
التظاهرات بين العامين  1963و .1966وقد تحالفت تلك
الفئات ،على الرغم من تفاوت مواردها ونوعية معيشتها،
ضد السياسة االشتراكية الراديكالية التي كانت تثير حفيظة
المحافظين والرأسماليين ألنها منعت خروج رؤوس األموال
من البالد ،األمر الذي أدى إلى انكفاء النشاطات التجارية
والحرفية الخاصة .في ما اعتبرت تلك الفئات أن السياسة
االشتراكية المفرطة تصيب في النتيجة صغار المالّكين
والكبار منهم.
اكتسبت المعارضة طابعا ً دينيا ً مع معارضة علماء الدين
واإلخ���وان المسلمين «للنظام البعثي العلماني» ،وكذلك
زعماء الطبقة الحاكمة القديمة الذين أبدوا اهتماما ً بأن ينضم
إليهم عن طرق التضامن الديني ،ليس الطبقات المتوسطة
فحسب ،وإنما الفئات الشعبية البسيطة المتعاطفة مع الفكرة
االشتراكية والمتحمسة للنضال ضد الالمساواة االجتماعية
بأنواعها منذ العهد الناصري.
وقد انضمت إليهم بعد العام  1966المعارضة داخل حزب
البعث نفسه ،والمتمثلة بالجناح البعثي اليميني المدني
ال ُمبعد ،ومعارضة العسكريين األكثر اعتداالً ،أي األنصار
القدامى «ألمين الحافظ» .واجتمعت المعارضة الجديدة مع
معارضة أخ��رى تقدمية تضم بعض الناصريين ،لتساهم
تدريجيا ً في تشتيت وتفتيت النخبة السياسية الجديدة التي
وصلت إلى الحكم بفضل حزب البعث.
وإذا كانت يسارية الحكم ونمو العالقات الطيبة مع االتحاد
السوفياتي قد ساعدتا في ع��ودة الزعيم الشيوعي «خالد
بكداش» من المنفى (نيسان – أبريل  )1966ودخ��ول أحد
الشيوعيين في الحكومة البعثية ،فإن توسيع السلطة لم
يذهب أبعد من ذلك ألنها لم تجد حولها أي حليف آخر ،سواء
من اليسار أو من اليمين ،فانكفأت على نفسها معتمدة على
الجيش لتدعيم مرتكزاته.
وقد ولدت هزيمة العام  1967بين قياديي الحكم أولى
بذور الشقاق الخطير ،األمر الذي سيجعل وزير الدفاع ،اللواء
«حافظ األس��د» ،المستفيد الكبير منه إذ تمكن من استثمار
تذمر الجيش المجروح في كرامته لصالحه ضد اليساريين
الطفوليين .كما أن الهزيمة التي قاد إليها عدم نضج منافسيه
في القيادة ،عززت حذره وحرصه وأنصارهُ .إال أن جماعة
عبد الكريم الجندي ،خصوصا ً بدأت على الفور باالستفادة
من الحدث ،حيث وجدت »الكرامة السورية المجروحة» في
طروحات الجندي الثائر متنفسا ًلها.
وف��ي المؤتمر القطري المنعقد ف��ي أي��ل��ول (سبتمبر)
العام ،1967سجلت تلك الجماعة المحرضة نقاطا ً عندما
دعت لشن حرب عصابات بال ه��وادة ضد إسرائيل وعزت
أسباب الهزيمة إل��ى أخطاء «ص�لاح ج��دي��د» .وهكذا تقرر
تحت تأثير الجندي :مقاطعة مؤتمر الخرطوم ،واستئناف
حرب العصابات ضد إسرائيل من قبل منظمة «الصاعقة
الفلسطينية» ،وتشديد تدابير التأميم وقطع خط أنابيب
شركة نفط العراق –ونسف خط أنابيب شركة أرامكو.
إال أن األوراق الرابحة كانت في يد وزي��ر الدفاع اللواء
«األس��د» ،الذي انكب منذ أشهر بطريقة منهجية على تولي
اإلش��راف على الجيش وإع��ادة بنائه بعد الهزيمة ،ثم سعى
بصعوبة إلى توسيع حضوره وأنصاره في الحزب .وأتاح
له المؤتمر القطري المنعقد في أيلول (سبتمبر) العام 1968
الفرصة لكي ينتقد بشدة ،وللمرة األولى الخط الذي تسير
عليه جماعة «صالح جديد» – «نور الدين األتاسي» ولكي
يطرح رسميا ً أفكاره الخاصة به .فهو يريد إعادة انتماء سوريا
للوفاق العربي التقليدي وتخفيف التوجه الماركسي نحو
االتحاد السوفياتي ،من أجل طمأنة بعض الشركاء العرب
والبورجوازية السورية الصغيرة والغرب ،وتجنيد القوى
الفعالة في البالد في سبيل إنهاء عزلة الحزب في الداخل
والخارج ،وإتاحة الفرصة لمواجهة أكثر نجاعة إلسرائيل.
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على الكنعانية زاعما ً الدفاع عن العروبة واإلسالم ،حيث وضع
التراثية الكنعانية في تضاد مع المسألة القومية العربية
المعاصرة (مجلة كنعان العدد  81تشرين أول .)1996
واصل بشارة نشاطه في الكنيست وفي حزبه وفي الكتابة،
وأعرب عن آراء الفتة تستحق النقد ،كما ارتكز إلى عضوية
الكنيست للقيام بزيارات إلى اكثر من قطر عربي .ووجدت
خالل تلك الفترة أن ال بد من الرد على هذا الشخص ،ال سيما
من مدخل تفنيد مخاطر عضويته في الكنيست ،وتحديدا ً ألن ال
عرب اعترضوا على عضويته هذه ،علما ً بأن عضوية الكنيست
هي قسم يمين الوالء للدولة اليهودية! وقد يقول قائل ،ولكن
بشارة لم يكن أول فلسطيني يدخل الكنيست ويقسم هذ
اليمين .وهذا صحيح ،وهنا أود توضيح مسألة مهمة ،وهي أن
الكثير من األمور المتعلقة بالكيان الصهيوني شابها االلتباس
والغموض لدى الفلسطينيين والعرب والقوى اليسارية في
العالم .وأعتقد أن السبب وراء ذلك مبعثه الشعور بالضعف
والهزيمة أمام الكيان والمركز من ورائه كما أشرت أعاله .هذا
من منظور القوة العسكرية العارية .ولكن هناك كذلك ،الفقر في
التحليل ،وهو ناتج من فقر نظري من جهة ،وتهافت في الموقف
القومي من جهة ثانية .ولعل جملة العوامل السلبية قد لعبت
دورا ً في تغطية جوهر الصراع مع هذا الكيان ،ومنها اعتراف
األمم المتحدة بهذا الكيان -وهو اعتراف مشروط ولكن تم
التغاضي عن الشرط األساس – أي شرط قبول الكيان بعودة
الشعب المشرد .هذا إلى جانب دخول األنظمة ال ُقطرية العربية
في هدنة مع الكيان ما أعطاه شرعية ما .أما هزائم الجيوش
الرسمية العربية ومساومة الطبقات الرجعية والكمبرادورية
مع الكيان والمركز ،فقد سمحت بأن يبدو عضو الكنيست
مناضالً .وهذا مؤشر على أن المهزوم يبحث دائما ً عن بطل ولو
من فقاعة إعالمية .طريف أن هذا االعتراف العلني ليس أخطر
من االعتراف الكمبرادوري العربي بالكيان كاعتراف عملي.
لقد ت��ورط اليسار العربي ف��ي ه��ذا االع��ت��راف ،م��أخ��وذا ً
بتبعيته للتحريفية السوفياتية .وه��ذا أم��ر انسحب على
اليسار الفلسطيني وخصوصا ً الحزب الشيوعي .إن من
أخطر ما حصل هو عدم وجود تحليل حقيقي وعميق وغياب
ت��راث نظري لطبيعة الكيان ،ما أدى إلى تعثرنا في بلورة
موقف واض��ح من الكيان يعبر عن جوهره .وقد ساعد في

هذه الضبابية وجود مواقف للقوى اليسارية ،مضادة وحتى
معادية للمسألة القومية نظريا ً وللقومية العربية عملياً ،ما
قاد إلى االعتقاد بأن االنتماء العروبي يتناقض مع الماركسية،
وبأن هذا االنتماء هو شوفيني .ولعل أكثر األجنحة اليسارية
عداء للقومية العربية هي التروتسكية ،والتي ال يخالطني
الشك بأنها مخترقة من صهاينة يهوداً .ولعل دورها في بناء
المحافظية الجديدة في الواليات المتحدة ودفعها الحتالل
ال��ع��راق شاهد ال يطاوله الشك .ك��ان بشارة وال ي��زال م ّمن
استثمروا مسألة حل الدولتين ،ليتكئ على هذه الموضوعة في
تبرير االعتراف بالكيان كما لو كان طبيعياً .وهذه من المسائل
التي وجدت من الضروري الرد عليها ونقضها (كنعان العدد
 85نيسان  .)1997هذا مع أن القارئ سيجد دالئل في هذا
الكتاب عن قفزات مثيرة لبشارة بين :مع دولة ،دولتين...الخ.
هذا الرجل خبير في القفز السياسي الحر .وكما بيَّنت أعاله ،لم
يكن نقدي لبشارة بهدف تجميع كتاب عنه ،وال إلعطاء حالته
تركيزا ً خاصاً .ولكن زياراته المتكررة للشام وبيروت كانت
الفتة للنظر ،ليس لمجرد ذهابه إلى هناك؛ بل الستقباله في
أوساط المقاومة والممانعة .كما واصلت الكتابة ضده بشكل
خاص بعد خروجه الطوعي من األرض المحتلة ،وادعائه بأنه
ُنفي من قبل سلطات الكيان .وكما يالحظ القارئ فقد أبقيت
ما كتبت كما هو حرصا ً على أمانة الكلمة .وما أقصده هنا
تحديدا ً بأن موقفي من النظام في سورية هو موقف نقدي منذ
منتصف السبعينات وحتى بدء األزمة والعدوان على سورية.
فلم أمحض أي والء ألي نظام عربي ،ألن البوصلة هي الوطن
أوال ً وأخيراً ،والموقف من أي نظام في حالة العدوان الخارجي
قائم على وطنية النظام ،وفي غير حالة العدوان الخارجي هو
موقفه من الطبقات الشعبية والوحدة واالشتراكية.
وفي الحقيقة ،كنت جاهزا ً للوقوف مع سورية قبل اشتعال
األزمة ،أي منذ تطورات الحراك في تونس ومصر ،حيث اقتنعت
بأن الحراك هناك يمكن اختطافه من الثورة المضادة ،وهو ما
عبرت عنه الحقا ً في كتابي «ثورة مضادة ،إرهاصات أم ثورة
 طباعة دار فضاءات عمان  2012وبيسان رام الله .»2013ألنني اعتقدت أن الحراك فيما لو بدأ في سورية شعبيا ً مطلبيا ً
مشروعاً ،وهو هكذا ،فإنه ال شك سوف ي َّ
ُوظف ويُمتطى من
الثورة المضادة .وهنا أعتقد يكمن الفارق بين:

رؤية وموقف الصوفية الثورية التي بوسعها الكشف .وبين
الطابور السادس الثقافي الذي إما يُصاب بالعمى لتعلقه
بديمقراطية اإلعالم/اإلعماء ،أو نظرا ً الرتباطات مشبوهة ،أو
النبهار تابع للخطاب الثقافوي الغربي ،أو لنرجسية المثقف
ال��ذي يصر على خطأ تحليله ألن��ه ي��رى نفسه ف��وق الوطن
والحقيقة.
لقد تمكن بشارة ،كما فضائية الجزيرة ،من التمتع بما يسمى
الربيع العربي .لقد كان ربيعهما بامتياز .وحتى تدمير ليبيا لم
يقد إلى انكشاف بشارة ،إلى أن كان العدوان على سورية حيث
بان كل ما يمكن أن يبين ،وال أعتقد أنه كل شيء.
عزمي بشارة ...فلسطيني من بلدة ترشيحا المحتلة 1948
من مواليد تموز عام 1956م .طبعا ً في بلد تملؤه التناقضات
السياسية وال��ص��راع بألوانه وأن��واع��ه نتيجة االغتصاب
الصهيوني لفلسطين عام 1948م ،تأثر بالحالة المحيطة به
منذ دراسته الثانوية ومن خالل مشاركته في تأسيس اتحاد
الطالب الثانويين العرب ،حيث درس في المدرسة المعمدانية
في الناصرة ،وبعد التحاقه بالجامعة شارك في قيادة الحركة
الطالبية الفلسطينية في الجامعات الصهيونية لسنوات ،ثم
التحق بالحزب الشيوعي «اإلسرائيلي» راكاح (وهي اختصار
اسم الحزب بالعبرية –أي القائمة الشيوعية الجديدة) حيث
انشق عن الحزب الشيوعي «اإلسرائيلي» القديم الذي كان
يتزعمه حتى  1965ميكونيس .وراكاح بمعاييره يزعم أنه
ليس صهيونياً! لكنه حزب مسجل رسميا ً ويعترف بالكيان
الصهيوني اإلشكنازي ،ويشارك في انتخابات برلمانه وله
أعضاء في هذا البرلمان ،أقسموا يمين الوالء للكيان وهو ما
شكل التمهيد (الطبيعي) لدخول بشارة الكنيست وحتى
التفاخر بـ»بطوالته» هناك!
دخل الحزب حينما كان يدرس في جامعة حيفا ،ثم درس في
الجامعة العبرية في القدس وبعد ذلك سافر إلى ألمانيا ،ليكمل
دراسته في جامعة هومبولت في برلين وليتخرج بشهادة
دك��ت��وراة في الفلسفة ع��ام 1986م .ويبدو أن��ه حافظ على
عالقات ما مع مؤسسات ما في ألمانيا ،وذلك ألنه حينما أنشأ
الحقا ً مؤسسة األنجزة باسم «مواطن» في رام الله المحتلة مع
د .جورج جقمان (لبرالي يميني معلم فلسفة في جامعة بير
زيت) بدأ تمويل هذه المؤسسة من ألمانيا.

