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ً
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».

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

«�سيا�سة التحالفات ال�سورية ( »)1982 – 1918للدكتور ب�شار الجعفري

�سقوط فل�سطين وبروز المحاور وزعامة عبد النا�صر
لم يكن قد مضى سنوات قليلة على نيل بعض الدول
العربية استقاللها ،خصوصا ً لبنان والشام ،حتى
وقعت نكبة فلسطين ،فشكلت تحدّيا ً عميقا ً للدولة
الوطنية الناشئة وكذلك لجيشها الحديث ،خصوصا ً
بعد هزيمة الجيوش أمام الصهاينة.
كانت سورية أول المنفعلين بتداعيات الهزيمة إذ
أقدم جيشها بقيادة حسني الزعيم على أول انقالب
عسكري في  30آذار  ،1949تاله انقالبان لسامي
الحناوي في  14آب وألديب الشيشكلي في كانون
األول م��ن ذات ال��ع��ام  .1949ك��ل ذل��ك ف��ي مرحلة
ع��رف��ت ت��اري��خ��ي��ا ً ب��م��رح��ل��ة ال���ص���راع ع��ل��ى سورية
 ،1957 – 1946وسط نشوء األح�لاف المحلية
والدولية والمشاريع التي تقودها الواليات المتحدة
األميركية وفي مقدمها مشروع آيزنهاور وصوالً
إلى بروز زعامة الرئيس جمال عبد الناصر.
عندما اندلعت الحرب في فلسطين في  15أيار (مايو) العام
 1948كانت البالد العربية في وضعية استقالل كامل أو جزئي،
وتمتلك جيشا ً وطنيا ً ناشئا ً ضم في صفوفه بعض القادة الذين
تدربوا في المدارس الحربية العثمانية واإلنكليزية والفرنسية ،ثم
انضموا إلى حكومة االستقالل والسيادة الوطنية ،من دون أن تتوفر
لديهم الوسائل الكفيلة بفرض هيمنتهم على القرار السياسي.
خاضت تلك البلدان االختبار األول للقوة منذ استقاللها السياسي
القريب ،إذ هبت الحكومات الوطنية ،تحت ضغط جماهيرها،
لنجدة فلسطين المعرضة للخطر الصهيوني .وفي الوقع فإن
قضية فلسطين دمغت منذ العام  1940الحياة السياسية السورية،
ويمكن القول من دون خشية ،أن تلك القضية كانت تسير على قدم
المساواة ،وترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بتطور التص ّور السوري للعروبة،
الذي كان وال يزال يستند دائما ً للرفض المطلق ألي وجود استعماري
على األرض العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص ،نظرا ً ألن
االستعمار الصهيوني في (بالد الشام) يشكل في نظر السوريين
مؤامرة دولية مدبرة ضد المصالح الوحدوية للشعب العربي .
لقد شرح النقطة األخيرة مطوال ًاالختصاصي األميركي الشهير في
العالم العربي «ل .كارل براون» ،موضحا ً الروابط العضوية التي ال
تنفصم بين القضية الفلسطينية من جهة وبين انتشار العروبة بدءا ً
من الهالل الخصيب من جهة ثانية .واتخذت المجابهة بين العرب
والصهاينة المدعومين بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 181في العام  1947من الغرب واالتحاد السوفياتي ،بُعدا ًسياسيا ً
يخص مجموع البالد العربية ...من مراكش حتى
مع مرور الزمن
ّ
تخوم الخليج.
أصبحتالعروبة،منخاللهذاالتطور،سندا ًَللعربالفلسطينيين
الذين كان زعماؤهم يعتبرون مشكلتهم مع الصهيونية جزءا ً ال
يتجزأ من الصراع بين االستعمار والعالم العربي .وباإلضافة إلى
ذلك كان الزعماء ينظرون إلى فلسطين باعتبارها تشكل جزءا ً من
كيان جغرافي – سياسي أوسع من مساحة بالدهم .وي ّتبعون
تقليدا ًتاريخيا ًعربياً-عثمانيا ًقديما ًيتضمن اعتبار فلسطين امتدادا ً
طبيعيا ً لسورية (.)47
كان األمر يتعلق بالنسبة للعرب وللزعماء الفلسطينيين بأرض
عربية مغتصبة ومسلوبة نتيجة أسلوب استعماري من قبل أناس
غير عرب .وخالل العام نفسه صدرت نشرة عن حركة البعث تعلن
عدم قيام أي صداقة ممكنة بين العرب وبين دولة أجنبية ال تحترم
حقوق العرب في فلسطين وحريتهم واستقاللهم.
دخلت سوريا المعركة منذ الخامس عشر من أيار (مايو) العام
 1948إلى جانب البالد العربية المجاورة ضد إسرائيل التي أعلنها
«ديفيد بن غوريون» في تل أبيب .وكان عدد أفراد الجيش السوري،
آنذاك ،عشرة آالف جندي وضابط فقط.
وبسبب عدم تكافؤ القوات العسكرية الكبير ،ال سيما في ظل الدعم
البريطاني العسكري واالستخباراتي للقوات اإلسرائيلية ،انتصر
اإلسرائيليون في النهاية ،بينما أظهر العرب عدم خبرتهم وتسلحهم
السيئ ،وفقدان الروح القتالية لدى بعض الوحدات ،والفساد ،وعدم
فاعلية المكاتب التنظيمية واإلدارية وغياب التنسيق ،يضاف إليها
نشوب منافسات بين القيادات السياسية العربية.
وفسرت تلك العوامل إلى حد كبير أسباب نكبة  .1948كما
ش ّكلت الهزيمة بالنسبة للجماهير العربية صدمة عنيفة ،وكانت
سببا ً في قيام حركة التطرف ،من خالل االنقالبات العسكرية في
سوريا ،والفتن التي حدثت في عمان ،واستيالء الضباط األحرار على
السلطة في مصر ،ونشوب الحرب األهلية اللبنانية العام ،1958
والثورة العراقية في  14تموز في العام نفسه .وسوف يؤدي كل
ذلك إلى حدوث اضطرابات عميقة على مدى األعوام المقبلة.
لقد اعتبرت الحكومات القائمة ،بسبب ارتباطها وخضوعها

لألجانب ،مسؤولة عن الهزيمة لدى الرأي العام والعسكريين الذين
كانوا يلومونها لعدم معرفتها أو إرادتها بقيادة النضال العربي.
وترك نشر العروبة الثورية لدى الضباط بواسطة دعاة بارعين
أثره في حث نفاد صبرهم وتهيئتهم الستالم زمام السلطة .وتحت
وطأة هجماتهم ،في كل ما كان تقريباً ،كانت اإلرهاصات السياسية
القديمة تتداعى آيلة للسقوط.
ولكن سوريا كانت متأثرة أكثر من غيرها .لذلك كانت البادئة
بإطالق النفير ،وحصل أول انقالب عسكري في دمشق في  30آذار
العام  ،1949تبعه انقالبان في  14آب ثم في كانون األول من العام
نفسه.
بيد أن ما اعتبر ر ّدا ً من جانب العسكريين على السياسيين
المدنيين ،المسؤولين في نظرهم عن نكبة فلسطين ،اتخذ بعدا ً
سياسيا ً داخليا ً ظلت آثاره تدمغ الحياة في البالد حتى أيامنا هذه.
وبعبارات أخرى كان الصراع العربي – اإلسرائيلي بصورة غير
مباشرة المحرض على قيام تفاعالت سياسية داخل البالد العربية
بصورة عامة وفي سوريا خصوصاًَ .وأي عمل سياسي يقوم به
قادة البالد بعد اليوم يجد تبريره في لغة المواجهة مع الكيان
اإلسرائيلي.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من هشاشة القرابة القائمة بين أي عمل
سياسي داخلي وبين الصراع العربي – اإلسرائيلي ،فإن ذلك
الصراع كان يقدم م�لاذا ً نموذجيا ً للقياديين الذين يخفقون في
مهماتهم السياسية .وكانت عبارات مثل :العروبة والقومية ومقاومة
االستعمار والدعوة إلى الوحدة تنتشر بين الجماهير السورية في
بداية الخمسينات ،ومع أنها لم تكن خالية من الصدق لدى الذين
كانوا يرفعونها إال أن هناك فارقا ً كبيرا ً بين الثقل التعبوي الهائل
الذي مثلته تلك المبادئ ،وبين قدرة القياديين السياسيين على
وضعها موضع التنفيذ.
ولم يلبث ذلك المأزق أن تسبب بحدوث انعكاسات مدمرة في
سوريا خالل السنوات الممتدة بين العامين  1950و ،1960حيث
توصل التيار القومي الوحدوي ،للمرة األولى في التاريخ العربي
الحديث ،إلى تطبيق النظريات الوحدوية العقائدية عمليا ً على
أرض الواقع.
ومنذانتهاءالحربالعالميةالثانية،أولتالدولالعربيةاهتمامها
لقضية وحدتها ،ضمن برامج األحزاب السياسية الجديدة ،حيث
خصص حيز مهم للوحدة العربية وللقومية العربية ولالشتراكية
العربية .كما أسهمت المفردات اللغوية في ذلك المجال ،إسهاما ً
كبيراً ،وتحولت بعض العبارات إلى ما يشبه الجرس الجديد
بفضل الصحافة واإلذاع��ة مثل« :الوطن العربي» الذي يدل على
مجموع العالم العربي« ،القومية العربية» ،و«الصراع العربي-
اإلسرائيلي» .تلك العبارات ولدت في سوريا قبل الحرب العالمية
األولى ،ولكنها لم تلق انتشارا ً واسعا ً إال بعد العام .1945
العروبة :وهي تعبير شبه رمزي يدل على صفة االنتماء إلى
الشعب العربي والتحدث بالعربية وأن يكون اإلنسان مولودا ً في
بلد عربي ،ووريثا ً للثقافة العربية وأمجاد العرب الغابرة.
الوحدة :وهي هدف جميع العرب مهما كانت اتجاهاتهم .عندما
نعرف قيمة الكلمة في العالم العربي ،فإننا ال نستطيع إنكار وجود
عنصر ينضوي على تناقضات نفسية وسياسية في آن واحد،
وينطبق ذلك على بالد المغرب والمشرق على حد سواء ،بل قد يكون
أكثر انطباقا ً على بالد المشرق ،حيث تشدّد األحزاب أو التنظيمات
السياسية (حزب البعث ،االتحاد االشتراكي العربي) على الوحدة
المنشودة ،وتضمنها ليس فقط في برامجها ،وإنما أيضا ً في
الدساتير التي أوحت بها.
لقد اصطدمت الفكرة الشاعرية للوحدة العربية ،منذ ظهور
الشعار ال��وح��دوي ،بمعارضة ش��دي��دة ل��دى بعض المفكرين
الغربيين ،المعروف عنهم تعاطفهم مع العرب ،ألنهم يرون فيها
تعبيرا ً عن إرادة غير واقعية.
فقد أوضح «موريس فلوري» و«روبير مانتران» في كتابهما
«األنظمة السياسية في البالد العربية» أسباب موقفهما المشكك
حيال متانة المفهوم الوحدوي العربي .ولكن إذا كان القوميون
العرب يتصورون العالم العربي ككل متجانس ،فثمة فارق بعيد
بين الفكرة والواقع ألن االنقسامات بين العرب ال تخلو في ذلك
المجال :فوارق في اللهجات (على الرغم من محاوالت التوحيد التي
بذلت ،ومن كون اإلذاعة خصوصا ً عامالً كبيرا ً في التقريب اللغوي)
– فوارق في المفاهيم السياسية والروحية والفكرية بين العصريين
من جهة ،وبين المصلحين والمحافظين من جهة أخ��رى ،بين
الميالين للغرب وبين المتمسكين بالتراث .يضاف إليها مثيالتها
الناجمة عن الحوادث التاريخية ،فقد فترت العالقات بين المغرب
العربي والمشرق العربي منذ القرن العاشر وحتى القرن التاسع
عشر ،بسبب الغزو االستعماري لشمال أفريقيا.
يسهل دائما ً التقارب بين
أخيراً ،فإن الحصول على االستقالل لم ّ
البالد العربية ،فقد تصادمت أكثر من أي وقت مضى التصورات
والمفاهيم العقائدية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في كل
منها مع مثيالتها في البالد العربية األخرى.

انتخابات �سيا�سية لـ«التكيف» و«ا�ستدخال الهزيمة»
في ع��دد اليوم نعرض لآللية التي اعتبرها عزمي
بشارة ف ّعال ًة في عملية التكيّف المنشود من قبل
فلسطينيي  1948م��ع ال��دول��ة الصهيونية وهي
آلية االنخراط في العملية االنتخابية السياسية في
األرض المحتلة خصوصا ً أنها تجري في وضع
دول����ي لمصلحة التطبيع واالس��ت��ل��ح��اق بالدولة
الصهيونية.
الوضع القائم على  4دعائم:
تعاظم شروط الرأسمالية العالمية.
ضعف الممانعة الفلسطينية والعربية.
طغيان األحادية األميركية.
النتائج السلبية الحاصلة بفعل الضغوط االقتصادية
على الشعب الفلسطيني.
هناك مجموعة من النقاط التي تش ّكل أسس ورقة عزمي
بشارة ،سأحاول التط ّرق إليها بايجاز:
بعد مسلسل ال��م��آزق التي ق��ادت مجموعة المفاوضين
شعبنا ووطننا إليها ،يحاول الكثير ،إن لم نقل كل هؤالء ،ج ّر
المعارضة إلى حوار مع سلطة الحكم الذاتي ،تحت ذرائع عدة
من طراز (كلنا في قارب واحد ،وعارضوا التسوية من داخلها،
وأن الوطن في خطر .)...كما يقوم بعض المفاوضين بلعن
االتفاق وإبداء الندم على «فعله» المشاركة فيه .والحقيقة ،أن
كل هذه التبريرات والتخريجات ،ال تعدو كونها جهودا ً من أجل
توريط المعارضة ،ليغطس الجميع أمام التاريخ ،فال ينجو
أحد كمبشر للمستقبل .وقد يكون في هذا الصدد بيت من الشعر
التالي جوابا ً مناسبا ً باسم المعارضة :
وكيف مقامي في المدينة بعدما
قضى وطرا ً منها جميل بن معمر

فقد قضى األمر ،ولم يعد يعني دخول أي طرف في تحالف أو
تآلف مع جماعة التسوية ،سوى أمر واحد هو اإلقرار بالتسوية،
والبكاء على أبواب الكنيست ليسمح لنا بالصالة في األقصى
أو القيامة .ال بل إن أي تآلف هنا ،أو تأييد لالنتخابات ،أو
كما يقول البعض« :أن تدخل االنتخابات ببرنامج مضاد
ّ
«شطار» أيام زمان ..إلخ ،ليست سوى
للتسوية ،أي بنظرية
محاولة عاجزة عن إنقاذ الوطن؛ بل حتى عن تلطيف ،مجرد
تلطيف ،أوج��ه المفاوضين ،فما بالك بالموقعين .من بين
الذين يحاولون تلطيف األمر ،أو يدخلون التسوية ،ولكن من
الباب الموارب ،عزمي بشارة الذي كانت كتاباته عن االتفاق
هي األكثر سخونة وتشدداً .يبدو أن عزمي لم يستطع التقاط
الخيط األساسي الذي حكم مسار المنطقة منذ نشأتها ،فهي لم
ترتق إلى ثورة مكتملة ،ولم تنحط إلى مستوى مجموعة من
المطالبين باالستقالل من دون مقاومة مسلحة.
ليست الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن (عبد الفتاح
إسماعيل وقحطان الشعبي )...وليست (الجبهة الوطنية)
جماعة مكاوي واألصنج .ليست بن بيلال وليست فرحات
عباس في الجزائر ...وألنها ليست هذه وال تلك كلياً ،فإنها
ظلت مفتوحة على الخيارين ،وانتهت إلى الثاني .وألنها كذلك
واظبت (أنا) على تسميتها حركة مقاومة .يالحظ من حديث
عزمي ،أنه معني بتفريغ الخيار األول من مختلف إيجابياته
في سبيل إعطاء مشروعية للخيار الثاني ،وذل��ك لتبرير
أطروحته الداعية «لمشروعية» االنتخابات السياسية في
المناطق المحتلة .والحقيقة أنه بعد مدريد ،وخاصة أوسلو،
فإن مشروعية المنظمة أو القيادة الحالية لم تعد مشتقة من
الماضي ،وال حتى من اختزالها في قائد فرد أو مجموعة أفراد.
إن «مشروعية» هذه القيادة حالياً ،قائمة على طبيعة الحقبة
بشكل كلي وواضح .تقوم استمرارية هذه القيادة على أربعة
عوامل على األقل تؤدي رغم تناقضها إلى النتائج نفسها،
وهي:

2

مع ذلك فإن فكرة الوحدة العربية واتحاد البالد العربية لم
تندثر ،وإنما كانت تتجلى غالبا ً تحت شكل «األخ��وة العربية»
التي أتيحت لها مناسبة للظهور أكثر من مرة منذ الحرب العالمية
الثانية .وكانت تلك الحالة الفكرية تتبدى بشكل خاص بوضوح
في المشرق العربي أكثر منها في المغرب العربي ،حيث كان تعدد
األنظمة عامالً غير مساعد على تحقيق الوحدة المغاربية بل الوحدة
العربية .ومع ذلك فقد انتشر فيها نوع من أسلوب التعبير المثالي،
كما قامت تظاهرات ملموسة تنادي بالوحدة ولكنها كانت محدودة
جداً.
لقد تمت في المشرق العربي إنجازات موقتة إال أنها لم تؤد في
النهاية إلى نتيجة إيجابية ،ويمكن التجرؤ على القول إن اإلنجازات
الوحدوية جرت غالبية األحيان في مواجهة خطر داخلي أو خارجي
أكثر من كونها من أجل الوحدة ذاتها .وش ّكلت مبررا ً أو وسيلة أكثر
من كونها هدفا ً حقيقياً ،ومن هنا فشلها.
لم يكن المفكر الفرنسي «أوليفيه كاريه» هو اآلخر أكثر رفقا ً في
أحكامه ،فهو يالحظ أنه كانت توجد في البداية ثالثة مستويات
للحركة القومية من حيث المنشأ ،ثالثة والءات ذات طابع قومي:
إسالمي – عربي – محلي .وكان يتوجب أن يضاف إليهما «شعور
وطني حكومي» نتيجة انقسام (األمة) والوطن العربي إلى عدة
حكومات متباينة.
أما «كاترين كامنسكي» و«سيمون كورك» فقد بلغا بدورهما حد
التطرف في أسلوب التعبير السياسي من خالل تحليلهما لقضية
الوحدة العربية إذ يقوالن في كتاب لهما:
«لقد دعم سكان دمشق تصورهم العربي الواسع للقومية.
وعلى العكس ،فإن فلسطين التي قلصت مساحتها إلى  2500كم،2
وفصلت عن وطنها األم سوريا ،شهدت تطورا ًمحليا ً نوعياً ،إذ لم تعد
هناك حركة عربية ممتدة ،وإنما مشكلة عرب يقيمون في فلسطين،
بحسب تحليل «بن زيفي» في كتابه «الحركة العربية» .وفي رأي
«ب��ورات»« :لم تكن توجد نظرية واضحة ( )...وال خطة عقائدية
( )...قادرة على اإلثبات أن العرب الموجودين في الشرق األوسط
وأفريقيا الشمالية يشكلون أمة واح��دة ،على الرغم من المطالب
العربية بقيام وحدة جزئية أو كاملة .أما تميز الحركة القومية
العربية في فلسطين فقد كان نتيجة أحداث تاريخية وسياسية».
لقد بينا في الفصل األول أن الشعب العربي حافظ ،كملك ثمين
وإنما في ذاكرته ،على ذكرى العصر الذي كان الخلفاء األمويون
والعباسيون والفاطميون يحكمون فيه عالما ً عربيا ً مسلماً ،حيث
أتاحت لهم وحدة العرب أن يصبحوا أسياد حوض البحر األبيض
المتوسط .إن تلك الرؤية للعظمة السالفة ال تعير أي اهتمام
لالختالفات الدينية والسياسية التي كانت موجودة حينذاك ،بل
تظل فكرة الوحدة المفقودة باقية ،بسبب أخطاء الغربيين .وفي
جميع األح��وال سمح العثمانيون بتجميع األقاليم والمقاطعات
تحت راية إسالمية واحدة.
وقام اإلنكليز في السنوات العشر األخيرة من القرن التاسع عشر
وبشكل أوسع أيضا ً في العشر األولى من سنوات القرن العشرين
بالتشجيع على إقامة عالم عربي إن لم يكن موحدا ً فعلى على األقل
موضوعا ً تحت هيمنة دولة واحدة هي بريطانيا العظمى .وكانت
الثورة العربية العام  1916ومشاريع إنشاء ممالك هاشمية في
العامين  ،1918-1919وإخراج فرنسا من المنطقة العربية العام
 ،1945كل ذلك يستهدف إعادة تكوين دولة عربية كبرى تكون
تابعة للمصالح اإلنكليزية.
قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية قام «نوري السعيد» باشا،

«تحت خط  48عزمي ب�شارة وتخريب دور النخبة الثقافية» ...للدكتور عادل �سماره

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.

رئيس ال���وزراء العراقي في العام  ،1943إدراك���ا ً منه بضعف
الفرنسيين في سوريا ولبنان ،ببذل كل نشاطه من أجل إحياء
التصور المتأصل لفكرة ال��ه�لال الخصيب ال���ذي يفترض أن
يضم العراق وش��رق األردن وسوريا ولبنان ،مدعوما ً بذلك من
البريطانيين.
تصدت لتلك المحاولة كل من مصر والسعودية ومعها تركيا
من خ��ارج العالم العربي ،ألن تحقيق الهالل الخصيب سوف
يمنح العاهل الهاشمي في بغداد التفوق على حساب ملكي مصر
والسعودية .وم��ن جهة أخ��رى ف��إن التجمع قد يش ّكل أول قوة
اقتصادية عربية في المشرق ،ويُنزل مصر إلى الصف الثاني.
أما تركيا فلم تكن لتتغاضى عن قيام هذا اإلنجاز الذي قد يش ّكل
قوة عربية منافسة لها على امتداد حدودها الجنوبية .لذلك طرحت
مصر ،لمجابهة المشروع العراقي ،مشروع جامعة الدول العربية
الخالي من أي فكرة سيطرة لدولة أو مجموعة من الدول ،على دول
أخرى ،وإنما يجمع البالد العربية على قدم المساواة ،ويدعو إلى
تعاونها ضمن برنامج مشترك.
كان المشروع ،يشكل برأي المصريين المرحلة األولى في مسيرة
توحيد البالد العربية ،وصوال ً إلى الوحدة العربية المنشودة .وقد
سارعت بريطانيا إلى تأييده ،نظرا ً ألن أولى مهمات الجامعة تكمن
في المساعدة على استقالل سوريا ولبنان ،أي إخراج فرنسا من
المنطقة.
في جميع األحوال ،لم تتخل حكومتا العراق واألردن عن مشاريع
سوريا الكبرى (الهاشمية) أو (الهالل الخصيب) «نوري السعيد»،
غداة حرب فلسطين ،فيما شجعت المؤثرات الخارجية الفوضى
السياسية التي كانت تسود سوريا ،حيث سعى «نوري السعيد»
جاهدا ً الستمالة شخصيات سورية لدعم مشروع الهالل .إال أن
الضباط السوريين الذين كانوا في غالبيتهم معادين للمشروع
أطاحوا بالسلطة المدنية وأقاموا نظاما ً عسكرياً.
كان «حسني الزعيم» معاديا ً للعراق بشدة ،وفي المقابل ،كشف
خليفته «سامي الحناوي» عن تعاطفه مع العراق ،غير أنه لم يبق
في السلطة مدة كافية للمساعدة على تحقيق مشروع الهالل ،بينما
كان خلفه العقيد «الشيشكلي» عدوا ً لدودا ً له كما الحظنا في فصول
سابقة.
وكان ملك األردن «عبدالله» من جهته ،وباالتفاق مع «نوري
السعيد» ،سعيا ً منه إلقامة جبهة موحدة ضد اإلسرائيليين ،قد
عرض على السوريين منذ العام  1948إنشاء سوريا كبرى ،وتضم
سوريا وشرق األردن والجزء الذي يحتله األردنيون من فلسطين .إال
أن سوريا الكبرى هذه لم تكن في الواقع سوى مرحلة نحو الهالل
الخصيب ،ولذلك رفض السوريون المشروع.
وحتى العام  1958لم تكن اللقاءات بين العراقيين واألردنيين
والسوريين ،وأيضا ً السعوديين ،إال لقاءات عرضية ناجمة عن
الظروف أكثر من كونها بدافع رغبة صادقة في الوحدة ،فلم يكن
تقلب أمزجة القادة العرب في ذلك الحين ليؤدي إلى أي نتيجة
إيجابية.
عاشت المنطقة بين العامين  1946و 1957مرحلة عُ رفت
بـ«الصراع على سوريا» ،وفقا ً للكتاب الذائع الصيت« :لعبة األمم»
الذي أ ّلفه عميل وكالة المخابرات األميركية في سوريا ولبنان
«مايلز كوبلند» .وتحولت سوريا في تلك المرحلة إلى فريسة
لصراع جيرانها وال��دول الكبرى ،والصراعات في داخلها التي
غ ّذتها التدخالت الخارجية ،بينما عبر الرأي العام السوري عن
غضبه الشديد تجاه مساعي أميركا وبعض الدول األوروبية لفرض
توطين الالجئين الفلسطينيين على الدول العربية ،وعدم تنفيذ قرار
الجمعية العامة  194القاضي بعودتهم إلى ديارهم أو التعويض
عنهم ،وإقامة دولة فلسطينية .وفي هذا السياق سعت واشنطن إلى
تأليف أحالف عسكرية تدور في فلكها ،وخاصة في الشرق األوسط
ووسط آسيا ،فشهدت الخمسينات زيارات مكثفة قام بها مسؤولون
أميركيون وبريطانيون إلى العواصم العربية ،واجهها الشارع
السوري بتظاهرات شعبية رافضة ،ولم تخف الصحف السورية
ارتياحها لخسائر أميركا في حرب كوريا العام  ،1952فيما عارض
مندوبا مصر وسوريا في األمم المتحدة التدخل العسكري في كوريا،
تعبيرا ً عن غضبهما لفشل األمم المتحدة في التدخل في فلسطين
وإنصاف الشعب الفلسطيني.
وفي الخامس من كانون الثاني (يناير) العام  ،1957أكد الرئيس
«دوايت آيزنهاور» في رسالته إلى الكونغرس عزم الواليات المتحدة
األميركية على الحلول مكان بريطانيا وفرنسا في الشرق األوسط.
كان المفهوم األساسي للمذهب األميركي الجديد هو (الفراغ)
الذي تركته الدولتان األوروبيتان خلفهما بعد حرب السويس في
توسع
العام  ،1956فسعت الواليات المتحدة لملئه كي تحول دون ّ
النفوذ السوفياتي في المنطقة .كما أوضح «آيزنهاور» أن الواليات
المتحدة مستعدة الستخدام القوة المسلحة للدفاع عن سيادة
دول المنطقة واستقاللها ،ليس في حال القيام بعدوان مفتوح من
قبل دولة شيوعية فحسب ،وإنما من قبل دولة قد تكون خاضعة
للشيوعية الدولية ،على ح ّد قوله .وفي بيان الرئيس «آيزنهاور»

تحدد اهتمام الواليات المتحدة بالشرق األوسط بشكل واضح.
كان التدخل األميركي المقترح هو التالي« :قيام الواليات المتحدة
بالتعاون بادئ ذي بدء مع أي بلد أو مجموعة من بلدان الشرق
األوسط ،وتقديم المساعدة لها من أجل تيسير إقامة قوة اقتصادية
مهيئة لدعم استقاللها الوطني.
وفي المرحلة الثانية ،قيام السلطة التنفيذية ببرامج معونة
عسكرية في المنطقة ،والتعاون مع أي بلد أو مجموعة من البلدان
ترغب باالستفادة من تلك المساعدة.
وفي المرحلة الثالثة ،السماح بأن ّ
تتضمن المعونة والتعاون
استخدام القوات المسلحة التابعة للواليات المتحدة من أجل تأمين
وحفظ سالمة األراض��ي واالستقالل السياسي في البالد التي قد
تطلب المساعدة ،لمجابهة عدوان مسلح تقوم به أي دولة تدور في
فلك الشيوعية الدولية.
وف��ي المرحلة الرابعة ،يخول االق��ت��راح ال��ذي طرحه أمامكم
الرئيس استخدام األم��وال المتوفرة ألغ��راض اقتصادية وأخرى
تتعلق بالدفاع العسكري في إطار قانون السالمة التعاونية للعام
 1954حسب التعديالت التي أدخلت عليه من دون أي اعتبار ألي
تقييدات قائمة.
إن اإلجراء التشريعي المقترح يستهدف أساسا ًالتصدي إلمكانية
حدوث عدوان شيوعي مباشر أو غير مباشر .ومن المتوجب حتما ً
ملء أي ف��راغ للسلطة في المنطقة ،وال يتم ذلك باستدعاء قوة
خارجية أو أجنبية ،وإنما بزيادة قوة وسالمة الدول المستقلة في
الشرق األوسط.
بعد تشكيل «آي��زن��ه��اور» ه��ذا المبدأ ،ب��ادر ال��ق��ادة في مصر
وال��س��ع��ودي��ة واألردن وس��وري��ا ال��ذي��ن اجتمعوا ب��م��ب��ادرة من
تحدث عنها
«عبدالناصر» في قمة القاهرة ،إلدانة نظرية الفراغ التي ّ
«آيزنهاور» .وجاء في البيان المشترك الذي نشر عند اختتام القمة
ما يلي:
«بعد استعراض الوضع السياسي بصورة عامة والمشاكل
العربية بصورة خاصة ،قررت الدول األربع رفض مذهب آيزنهاور،
وهي ال تعترف بنظرية وجود فراغ في الشرق األوسط ،وال يمكن
أن تصبح المنطقة جزءا ً من أي دائرة نفوذ ،والقومية العربية هي
القادرة على ملء الفراغ المزعوم».
ان��درج موقف «عبدالناصر» السلبي إزاء المذهب األميركي
الجديد ،في سياسة عدم االنحياز التي أصبح أحد أبطالها خالل
مؤتمر باندونغ (نيسان  -أبريل العام  ،)1955كما اندرج في إطار
رفضه المتكرر الستراتيجية أحالف الدفاع الجماعية التي كان
يدعو لها الغرب ،وال سيما عندما دان في كانون الثاني العام 1955
المفاوضات التي أدت في ما بعد إلى إبرام «حلف بغداد» ووقعت
عليه كل من العراق وتركيا في  24شباط.
توجه «عبدالناصر» ،حرصا ً منه على استقالل
وفي العام نفسهّ ،
مصر وحرية العمل السياسي ،إلى الكتلة السوفياتية من أجل
الحصول على األسلحة التي رفض الغرب إعطاءه إياها ،ثم أعلن في
 27أيلول عن إبرام أول صفقة لألسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وجهه «عبدالناصر»
مع ذلك ،فإن البداية كانت في التحدي الذي ّ
إلى الغرب ر ّدا ً على الشروط التي اعتبرها مهينة« :اإلشراف على
الوضع السياسي المصري» من قبل األميركيين والمصرف الدولي
إلعادة التعمير والتنمية ،من أجل بناء (السد العالي) على النيل.
وقد تم ّثل ذلك التحدي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس.
وهكذا أصبح «عبدالناصر» بطل االستقالل الوطني في نظر
الجماهير العربية ،ورمزا ً للكرامة التي استردت .وتحول بعد أزمة
السويس إلى ممثل القومية العربية المناضلة والمعادية لالستعمار
والصهيونية ،ومعبرا ً عن آراء الجماهير.
بيد أن الواليات المتحدة ،كانت تعد في سبيل تطبيق مبدأ
«آيزنهاور» ،حملة دبلوماسية واسعة تهدف لتفادي العقبة الجديدة
التي اسمها «عبدالناصر» ...وتوصلت إلى انتزاع السعودية من
التجمع الذي كانت تقوده مصر معتمدة على تخوفها من تزايد نفوذ
االتحاد السوفياتي في منطقة الشرق األوسط منذ العام ،1955
واالنعكاسات المحتملة على النفط نتيجة سياسة التأميم التي
طالت أول ما طالت قناة السويس.
كما أن اإلدارة األميركية أيدت بشكل صريح ملك األردن «حسين»
في اختبار القوة الذي خاضه مع رئيس وزرائه «سليمان النابلسي»
المنحاز إلى مواقف القاهرة .وهيأت لقا ًء بين الملك «سعود» عاهل
السعودية وبين «عبداإلله» الوصي على عرش العراق ،مساهمة
بذلك في إنهاء النزاع التقليدي الذي كان يفرق النظامين الملكيين
الوهابي والهاشمي ،وفي تشجيع تعاونهما على المستوى اإلقليمي
في خدمة السياسة األميركية.
تجلّى الرد المصري على محاولة عزل مصر داخل المنظومة
بالتوجه نحو سوريا ولبنان .وهكذا أدى تدعيم التحالف
العربية،
ّ
بين القاهرة ودمشق والذي تجسد بالمساعدة العسكرية لسوريا
بعد أن كانت مهددة خالل شهري آب وأيلول العام  1957بهجوم
تركيا األطلسية المحتمل ،إلى إعالن وحدة البلدين ضمن دولة
واحدة في األول من شباط عام .1958
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 تكليف القيادة الحالية ،طبقا ً لما تقتضيه ش��روطالرأسمالية العالمية والمحلية والعربية في فتح الوطن
العربي ،أمام حركة تجارة دولية حرة متجاوزة القوميات
والشعوب ،أي لمصالح الطبقات الوطنية الشعبية.
 ضعف أو غ��ي��اب ال��رف��ض وال��م��ع��ارض��ة الفلسطينيةوالعربية.
 قوة بلدوزر النظام العالمي ممثالً في وحدانية الهيمنةاألميركية.
 ال��دور ال��ذي لعبته الضغوط االقتصادية على الشعبالفلسطيني والقمع وتضحيات االنتفاضة ،ما «حيّد» األكثرية
الشعبية تجاه التسوية ،لكنه لم يجندها لصالح التسوية.
م��رة ثانية يستفيد عزمي م��ن عجز استراتيجية الكفاح
المسلح ليبرر مخطط التسوية ،مؤكدا ً على استحالة إسقاط
اتفاق أوسلو ،معلالً النفس بإمكان تغييره وتجاوزه ،وأنه من
أجل هدف التحرر من االحتالل ،يجب القبول بأشكال متعددة،
مثل المساواة مع اآلخر والتحرر الوطني والتكامل مع الوطن
العربي .والحقيقة ،أنه إذا كان الكفاح المسلح قد استغرق ثالثة
عقود ،لينتهي إلى العجز عن التحرير ،بغض النظر عن األسباب،
فإن طريق التفاوض التي يطرحها الكاتب ،قد انتهت إلى فشل
خالل أشهر أو غالبا ً ثالث سنوات .إن ما يدعو إليه الكاتب هو
أن يتبنى الشعب الفلسطيني كامالً سياسة التفاوض المهزوم،
بعد أن ظلت حكرا ً على مجموعة محدودة لم تعد للشعب فيه أية
استشارة .وعليه ،فإن الكاتب يفاخر بأنه وصل إلى االستنتاج،
بأن الكفاح المسلح قد هزم ،ليطالب الشعب باالستسالم الكلي
عبر هذا النمط من التفاوض .واألكثر غرابة أن الكاتب يرفض
الطريق الثالث ،أي أن طبيعة التناقض ال تزال استقطابية ،وأن
الطرف اإلسرائيلي ال يزال يرى المسألة في نطاق بلد لشعب
واح��د وحسب .وبالتالي ف��إن الشعب الفلسطيني ليس في
عجلة من أمره لدخول هذا النمط من المفاوضات .وطالما أننا
في وطننا ،فلنقاوم ما استطعناـ وليس شرطا ً أن تكون مقاومتنا

المعة في اإلعالم العالمي كما كانت مفاوضاتنا .وحتى لو توقف
النضال في لحظة كلياً ،فهذا أمر خاضع لطاقة الناس.
محاورة انتقادية مع التجمع الوطني الديمقراطي في مناطق
( 1948مجلة كنعان العدد  76أيار )1996
أعلنت أخيرا ً إقامة حزب برلماني جديد من قبل بعض العرب
الفلسطينيين في «إسرائيل» هو التجمع الوطني الديمقراطي،
حيث أقيم وجرى تسجيله في فترة قصيرة جدا ً تم توقيتها لتكون
عشية االنتخابات .وهو حزب في غالبيته من الفلسطينيين
الذين كانوا يرفضون دخول الكنيست باعتباره برلمان الدولة
اليهودية ،وبالتالي للمواطنين اليهود فقط .وعليه ،فإن مجرد
كونه لليهود فقط ،فهذا يعني أن ال مكان لبرلمان للعرب وال مكان
للعرب فيه إال بمقدار إخضاع أنفسهم والتكيف مع الشكل الذي
صيغ لهم من قبل القانون اإلسرائيلي .وهو وضع استثنائي ال
يعطيهم الحق المتساوي ،وإن أعطاهم حق المواطنة الذي هو
جوهريا ً حق إقامة.
وعلى أية حال ،فإن «التكيف» ليس أمرا ً جديدا ً على العرب
الفلسطينيين في مناطق  .1948ولسنا هنا بصدد مراجعة هذا
األمر ،إال بإشارة محدودة تفيد بأن ممارسة عملية التكيف هذه
كان من قبل فئات أو أفراد قاد تطور حياتهم ومصالحهم لالبتعاد
عن المجتمع العربي الفلسطيني هناك ،واالقتراب من هوامش
المجتمع اليهودي ،وذل��ك س��واء بالمصالح االقتصادية ،أو
بالدخول في األحزاب الصهيونية «على شكل يافطات عربية».
ال شك أن هؤالء كانوا يحلمون بالمساواة مع اليهود ،على
أرضية التكيف بالطبع ،أي التكيف من خالل المسرب الذي
فتحته السلطات «اإلسرائيلية» صهيونية االتجاه بالطبع.
كما قامت إل��ى جانب ه��ؤالء م��درس��ة أخ��رى ف��ي المطالبة
بالمساواة ذات درجة أعلى من األولى ،ولكنها ظلت في نطاق
التكيف وهي مدرسة الحزب الشيوعي «اإلسرائيلي» «راكاح»
وهو الحزب الذي حمل م��وروث التحريفية السوفياتية في
االعتراف بـ»إسرائيل» باعتبارها الدولة االشتراكية األولى

المتوقعة «قريباً» في الوطن العربي .هذا ما أجاز لالشتراكية
الديمقراطية بعامة االعتراف بالحركة الصهيونية وال سيما
(بوعيل صهيون) (انظر كنعان العددين  73و 75لعام
 ،)1996وذلك في فترة مبكرة أي عشرينات وثالثينات هذا
القرن ،في حين أن لينين وكاوتسكي بقيا موقفيهما من رفض
االعتراف بهذه الحركة.
وعلى أية حال كان وما زال هذا التناقض هو مقتل «شعبية»
راكاح ،حيث يعتبر نفسه حزبا ً غير صهيوني ،في حين أنه
يقر بالدولة الصهيونية ما حال دون أن يكون حزبا ً جماهيريا ً
غربياً .ووض��ع��ه ف��ي تناقض م��ع االنتماء القومي للعرب
الفلسطينيين في «إسرائيل».
أما الحزب الجديد هذا فهو مناداة بالمساواة من النوع نفسه،
أي على أرضية «التكيف» ولكن مع اختالف في الدرجة .وقد
يرتد خروج هذا الحزب الجديد من تحت إبط «عقلية راكاح»
إلى أسباب منها أن بعضا ً من كوادر هذا الحزب كانوا قد ولدت
في مدرسة راكاح نفسها ،إضافة إلى أن المنظمة السياسية
الوحيدة التي تشارك كمنظمة في هذا التجمع «أبناء البلد» هي
نفسها قد عادت لتتقاطع في النهاية مع راكاح في ما يخص
االنتماء الهزيل للنظرية الماركسية -اللينينية ،وأقصد جانبين
باالنتماء الهزيل األول :إن هذه المنظمة لم تكن مرة ذات فهم
عميق للنظرية ،وهذا يقربها ويبعدها عن راكاح .يقربها بمعنى
عدم توفر انتماء حقيقي لهذا الحزب للنظرية حيث كان تابعا ً
للمدرسة السوفياتية ،ويبعدها راكاح ألنها كانت تطرح موقفا ً
سياسيا ً قوميا ً من الدولة الصهيونية وه��و الموقف الذي
يرفض هذه الدولة ال لعصبية قومية وإنما بناء على جوهرها
االستيطاني ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في كل شيء.
والثاني أن منظمة ماركسية يجب أن تكون منظمة ذات
جذور في الطبقات الشعبية ،وهو األمر الذي فشلت فيه ابناء
البلد ،فبقيت مجموعة من المثقفين «متوسطي الحال» فكريا ً ما
جعل انزالق النظرية بين أصابعهم أمرا ً ممكنا ً وسهالً.

