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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 1918
–  ،»1982وذلك 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.
كانت قد 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 واالنفصال
ووصول حزب البعث العربي االشتراكي إلى السلطة في دمشق .وفي هذا العدد سننشر بعضا ً من الباب الثاني

«االثر االستعماري العربي والواقع اإلسرائيلي».
الكاتب هو الدكتور بشار الجعفري مندوب الجمهوري العربية السورية في األمم 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.

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

فل�سطين في التاريخ ...الحقيقة القومية التاريخية في مواجهة التزوير اليهودي
ف��ي ع��دد ال��ي��وم سنعرض للواقع اإلس��رائ��ي��ل��ي من
الوجهة التاريخية ،وكيف ت ّمت مقاربته من قبل
م��ؤرخ��ي��ن مفعمين بالفكر ال��ي��ه��ودي ف��ي مواجهة
حقائق تاريخية وجغرافية تثبت موقع فلسطين
ك��ج��زء ال يتجزأ م��ن س��وري��ة الطبيعية وف��ي كافة
المراحل التاريخية.
لذلك فقد أول��ى المؤلف عناية كبيرة إللقاء الضوء
على الحقائق التاريخية المتعلقة بوجود فلسطين
السياسي ـ الجغرافي ،إضاف ًة إلى محاوالت أسرلتها
وخصوصا ً عبر دعوة نابليون بونابرت (-1799
 )1801يهود آسيا وأفريقيا للقتال تحت رايته ،بغية
إعادة بناء مملكة القدس القديمة.
والجدير ذكره ما تط ّرق إليه المؤلف في موضوع
الصهيونية غير اليهودية ،من نابليون األول مرورا ً
بنابليون الثالث وص��والً إل��ى القرن التاسع عشر
وما ظهر في بريطانيا من ميول صهيونية مسيحية
كانت تدعو إلى إعادة بناء مملكة القدس.

الواقع اإلسرائيلي

معادلة ذات أبعاد ثالثة :االستعمار ـ الصهيونية ـ القومية
اعتبرت سوريا ،منذ بداية الصراع العربي – اإلسرائيلي،
القضية الفلسطينية ،بوصفها قضية العرب األساسية والمعيار
الحقيقي لمدى شرعية جميع أنظمة الحكم واألحزاب السياسية
العربية ،وذلك مع األخذ باعتبارات عدة ،هي:
 إن فلسطين بلد عربي كانت على مدى التاريخ جزءا ً ال يتجزأمن سوريا الطبيعية ومن األمة العربية.
 إن زرع الكيان الصهيوني ف��ي فلسطين يشكل بديالًاستيطانيا ً وامتدادا ً استعماريا ً في منطقة المشرق العربي.
 إن الحركة الصهيونية هي حركة مؤسسة على االحتاللواالستيطان والتوسع والتزوير والعنصرية والعدوان.
 إن األيديولوجية الصهيونية تعتبر «دول��ة إسرائيل» الحدود لها (بمعنى الحدود المفتوحة والممددة) على الرغم من
أن قرار تقسيم فلسطين رقم  181المعتمد بتاريخ  27تشرين
األول (أكتوبر) العام  1947الصادر عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة قد ع ّين هذه الحدود.
 إن سوريا تعتبر ،من جهتها ،الصراع العربي – اإلسرائيليتاريخيا ً نظرا ً لتشعباته وارتباطاته بالعالم الخارجي ،وهذا
يعني أنه دائم ومستمر ،وما يتخلله من فترات هدوء نسبي ال
يبدل شيئا ً في المشكلة األساسية ،وهي أن التوسع الصهيوني
يش ّكل انعكاسا ً للفكرة الصهيونية األيديولوجية ،ولن يتوقف
عند حد إال يوم تبصر العدالة النور.
ال بد من اإلشارة فورا ً إلى حقيقة مفادها أن الوشائج الوثيقة
القائمة منذ أقدم العصور بين سوريا وقطرها الفلسطيني في
الجنوب ،حددت على مدى التاريخ مصائر هذين اإلقليمين .فقد
كان المحتلون والغزاة والفاتحون يبسطون سيادتهم دائما ً على
فلسطين قبل احتالل سوريا ،وينسحبون من فلسطين عندما
ينسحبون من سوريا.
هناك بعض المستشرقين الغربيين الذين انحرفوا عن األمانة
التاريخية ،وبينهم من يتمتع بشهرة عالمية مثل األميركي
«برنار لويس» الذي ادعى أن «استخدام الرومان الرسمي السم
فلسطين ،للداللة على مساحة المملكة اليهودية القديمة ،يبدو
الحقا ً على التمردات اليهودية ولقمعها.»...
وفي مقطع آخر عاد «لويس» للتهجم قائالً« :من المرجح
أن اسم يهودا قد أُلغي في الوقت نفسه ال��ذي أُلغي فيه اسم
«أورشليم» (ال��ق��دس) ،وأن البالد سميت مجددا ً فلسطين أو
سوريا – فلسطين في نية إلزالة هويتها اليهودية التاريخية.
ومن الناحية العملية ،فإن حدود الدولة اليهودية القديمة كانت
تتغير بحسب العصور والحكام واألسر الملكية .وحتى عندما
تم القضاء على االستقالل اليهودي ولم يتبق أي كيان سياسي
أو حدود فإن الحاخامات وجدوا من الضروري صياغة تعريف
قانوني لحدود أرض إسرائيل .ولم يكن ذلك تدريبا ً فكريا ً فحسب،
بل كان مطلوبا ً ألسباب دينية وضريبية في آن واحد ،نظرا ً ألن
القانون التلمودي يضع تمييزا ً في هذين المجالين بين اليهود

الذين يعيشون على أرض إسرائيل وبين أولئك الذين يعيشون
خارجها .وينطبق هذا التعريف على المناطق التي عاود اليهود
احتاللها بعد عودتهم من بابل .ولم يتم التحقق من جميع أسماء
األماكن الواردة في النصوص التلمودية المناسبة كمؤشر على
حدود أرض إسرائيل ،إال أنه من الواضح أن هذا التحديد استبعد
بعض المناطق البعيدة شمال وجنوب دولة إسرائيل الحالية،
وكان يشمل جزءا ً كبيرا ً من شرق األردن.»...
وترمي تلك التلميحات المنطوية على الرياء بالطبع إلى إطالق
الفكرة الباطلة والتي مؤداها أن الوجود اليهودي في فلسطين
على شكل دولة ،سابق للوجود العربي الفلسطيني ،وبالتالي
فإن النظرية الصهيونية التي تنادي بالعودة إلى البيت تصبح
مدعومة إيديولوجيا ً بصورة آلية.
في هذا السياقّ ،قدم المفكر الفرنسي «روجيه غارودي» دليالً
قيّما ً في كتابه المرجعي عن فلسطين .فقد بيّن مدعما ً بالبراهين
واإلثباتات أن مفهوم اليهودية كدين لم يتخذ أبدا ً طابع الدولة
ال في الماضي وال لدى قسم ملحوظ من اليهود المعاصرين.
ومما جاء في كتابه حول هذه النقطة ما يلي« :على مدى قرون
بعد تشتيت العبرانيين الذين طردهم الرومان من فلسطين ،أي
في أعقاب الثورات التي نشبت العام  63ميالدي ،وخصوصا ً
في العام  135ميالدي ،كان يعتبر يهوديا ً كل شخص يمارس
الديانة اليهودية .وال يكون يهوديا ً من كان مشايعا ً لدين ما».
بيد أنه منذ عصر النهضة في القرن السادس عشر ،حدث
في أوروبا انحسار لجميع األديان .ودخلت المجتمعات الغربية
في مرحلة العلمنة ،حيث كانت الديانة المسيحية األكثر تأثرا ً
بوصفها كانت الديانة السائدة حتى ذلك الحين .لكن الديانة
اليهودية عانت من التحول نفسه ،وبلغ ذلك ذروته في القرن
السابع عشر مع «باروخ سبينوزا» ( )1677-1632الذي كان
يعبّر في وطنه (هولندا) عن أعظم صورة للشمولية اليهودية».
ومع «سبينوزا» الذي م ّثل الصورة المتقدمة للتفكير الغربي،
الحرم الديني ،طرحت مشكلة هوية اليهودي
وألقت عليه طائفته ُ
بكل ثقلها:
من هو اليهودي ،بمعزل عن المذهب الديني الذي يع ّرفه حتى
اآلن؟
لقد د ّوت دعوة «سبينوزا» للشمولية والتسامح في جميع
أنحاء أوروب��ا ،بخاصة في مطلع القرن الثامن عشر الذي كان
يُعتبر عصر المعارف واألنوار ،حيث قضت فيه العقالنية على
المتوارث .لذا فإن إقامة دولة صهيونية في فلسطين لم تتفق مع
النزعة التدينية اليهودية ،وقد انسجمت تلك المالحظة التاريخية
تماما ً مع مرونة مفهوم الدولة في عصر اإلمبراطوريات العظمى،
حيث كانت كل إمبراطورية تضم عدة شعوب وأجناس ،وحيث
لم تكن الحدود ثابتة .وفي المقابل فإن إحدى الحقائق التاريخية
الثابتة النادرة تتناول الروابط العضوية والمتكاملة القائمة بين
سوريا وفلسطين بشكل سرمدي.
«كان إقليم فلسطين الروماني ملحقا ً بصورة عامة بسوريا
بوصفه يشكل ج��زءا ً منها .وخ�لال العصر الروماني المتأخر
والعصر البيزنطي ط��رأت تغييرات كثيرة ،توسعت خاللها
أراض مجاورة ملحقة ،ثم ما
فلسطين الرومانية عن طريق ضم
ٍ
لبثت أن تجزأت.
وفي ظل حكم «ديوكليتيان» أُلحق إقليم «آرابيا» ،الذي أسسه
اإلمبراطور «تراجان» العام  105ميالدية ،بفلسطين ،ولكن في
العام  358رفعت هذه المقاطعة التي كانت تضم النقب وجنوب
شرقي األردن – إلى مرتبة إقليم منفصل وسميت فلسطين اآلمنة.
وقرابة العام أربعمئة الميالدي ،قسمت فلسطين األصلية إلى
شطرين ،اشتهرا على التوالي باسم فلسطين األولى وفلسطين
الثانية ،بينما أعيدت تسمية فلسطين اآلمنة باسم فلسطين
الثالثة.
ش ّكلت فلسطين األول���ى وعاصمتها (ق��ي��س��اري��ة) القسم
المركزي للبالد ،وض ّمت السهل الساحلي من الجنوب حتى
رفح ،باإلضافة إلى األراضي التاريخية للضفة الغربية مع أدوم
(جنوب وادي عربة) ،وامتدت شرق األردن في المنطقة المعروفة
في العصر القديم باسم (البيرة) .تحدها شماال ً فلسطين الثانية
وجنوبا ً فلسطين الثالثة .أما فلسطين الثانية فقد ضمت وادي
«أيزدرولون» والجليل وشمال شرقي األردن ،وكانت عاصمتها
سكيتوبوليس ،وهي (بيت شان) عند العبريين أو (بيسان) عند
العرب .وضمت فلسطين الثالثة« ،النقب» وجنوب شرقي األردن
وجزءا ً من سيناء».

بعد الفتوحات العربية في القرن السابع ،أبقى أسياد البالد
الجدد ،جزءا ً كبيرا ً من التقسيمات اإلدارية القائمة على حالها.
وبذلك ،ظلت كل من فلسطين األول��ى والثانية على حالهما،
ولكن بأسماء وعاصمتين جديدتين ،فأصبحت األولى تسمى
(فلسطين) ،وهي مطابقة عربية واضحة لالسم الروماني،
وحكمت في البداية من (اللد) ثم من (الرملة) .أما فلسطين
الثانية ،فقد أطلق عليها اسم (األردن) اشتقاقا ً من اسم النهر،
وكانت عاصمتها في طبريا.
خالل حقبة الحكم العربي ،كما في عهد ال��روم��ان ،لم تكن
فلسطين واألردن منقسمة عامودياً ،كما هو الحال في العصر
الحاضر ،وإنما أفقيا ً بين الشمال والجنوب ،فقد كان اإلقليمان
ينبسطان الواحد فوق اآلخر ،من البحر المتوسط ،مرورا ً بنهر
األردن ،حتى الصحراء الشرقية.
ووفقا ً لطريقة الحكم العربي في بدايات القرون الوسطى،
كانت فلسطين واألردن إقليمين ثانويين ،يشكالن ج��زءا ً من
الكيان الجغرافي األوس��ع المعروف بسورياً ،أو بالد الشام،
بحسب ال��ت��داول العربي .أم��ا الكيانات األخ���رى فهي مصر
والجزيرة العربية والعراق واليمن والمغرب العربي .ولم تكن
تلك الكيانات بلدا ً أو أمة بالمعنى العصري ،إال أنه تم االعتراف
بها بصورة عامة ،ككيانات اجتماعية وثقافية ،وإلى حد ما،
اقتصادية وسياسية ،مع احتفاظها بكيان ثابت .وقد ضمت بالد
الشام جميع األراضي المحدودة بجبال طوروس شماال ً ومصر
جنوبا ً والصحراء شرقا ً والبحر المتوسط غرباً .ويشكل إقليما
فلسطين واألردن الثلث الجنوبي منها.
وبعد الفتح اإلسالمي الثاني ،وفي ظل حكم خلفاء «صالح
الدين األيوبي» ،ثم في عهد المماليك الذين حكموا من منتصف
القرن الثالث عشر حتى مطلع القرن الرابع عشر ،أعيد توزيع
فلسطين إلى أقاليم جديدة ،عرفت بأسماء المدن الصغيرة التي
كانت تش ّكل المراكز اإلدارية لها.
وخ�لال المرحلة األكبر من القرون الوسطى ،جرى تقسيم
ضفتي نهر األردن إلى ستة أقاليم ،عواصمها في غزة واللد
وكاكون والقدس والخليل ونابلس ،لكنها تش ّكل جزءا ً من بالد
الشام وعاصمتها القدس .وخالل مراحل أخرى كانت غزة واللد
وقلقيلية أقاليم منفصلة.
ف��ي نهاية العهد الملوكي ،يبدو أن المناطق الشمالية
والجنوبية من فلسطين والتي تشكل القسم األكبر منها ،تو ّزعت
بين واليتي غ��زة وصفد .وض ّمت والي��ة صفد األراض���ي التي
أصبحت حاليا ً لبنان الجنوبي ،باإلضافة إلى مقاطعتي صور
وتبنين ،ووضعت جميعها تحت حكم نائب ملك دمشق.
قسمت
بعد الفتح العثماني 1516-1517 ،حصل توزيعّ ،
بموجبه البالد بين األلوية اإلدارية العثمانية (سنجق) في غزة
والقدس ونابلس وصفد غرب األردن وعجلون شرق األردن.
ثم أضيف إليها في ما بعد لواء عجلون على الضفة الغربية.
وقد وضعت جميع تلك األلوية تحت سلطة حاكم دمشق العام
«بايلر بك» ،وبقيت ُتج ّزأ ويعاد تنظيمها خالل القرون األربعة

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

فتى المو�ساد الخطير عزمي ب�شارة ي�شتري المثقفين
في هذا العدد يأتي المؤلف على مسار تعارفه مع
عزمي بشارة وكيفية اكتشاف طالئع التح ّوالت
العميقة في تفكيره .تلك التي أث��ارث قلقا ً لديه ،ما
دفعه إلى طرح أسئلة على نفسه تدور حول منطقية
أن ي��ح��اف��ظ ع��زم��ي ب��ش��ارة ع��ل��ى اع��ت��راف��ه بالكيان
الصهيوني وف��ي الوقت نفسه يص ّر على االدعاء
باالنتماء القومي العربي.
وقد أشار المؤلف في هذا الفصل إلى تحليل األسباب
التي دفعت بعزمي بشارة إلى أن يتجه نحو الحركة
القومية العربية وليس الحركة اإلسالمية مثالً أو
حزب راكاح الشيوعي «اإلسرائيلي».
لقد أش��ار المؤلف في هذا الفصل إلى السر القائم
وراء اختيار قطر مركزا ً لحركة بشارة ،وكذلك دور
محطة الجزيرة الفضائية .كل ذلك يأتي من وجهة
نظر المؤلف في سياق المهمة التي كلّف بها بشارة
الموساد «اإلسرائيلي».
حتى اللحظة ال يزال كثيرون يرون في د .عزمي بشارة صاحب
وجهة نظر في ما يخص األزمة  /المذبحة ضد سورية ،واألمر
نفسه تجاه فتاوى الشيخ القرضاوي .ولكن ،دعك من القرضاوي،
عزمي بشارة حالة مختلفة على األقل في خطورتها .صحيح أن
األزمة السورية كشفت عزمي بشارة بما ال يدع للشك مجاال ً في
نظر الوطنيين بتنوعاتهم :قومي ،شيوعي ،مؤمن…الخ .ولكن،
من الخطأ والسطحية معالجة موضوع هذا الرجل فقط من خالل
البوابة السورية فال يزال كثيرون في حيرة تجاه هذا األمر وال سيما
من توقف تفكيرهم عند ما قبل آذار  .2011لم يدركوا أن إشكاالت
النظام وراءنا ،بل بقوا هم وراءها .ومن يتخلَّف وراء اللحظة يفقد
الشعور بالزمن وينتهي وراء التاريخ.
مشكلة بشارة ترتد في بداية انكشافها إلى عام  1994حينما
ب��دأت تظهر في كتاباته وأحاديثه أع��راض سرطان الصهينة
وتحديدا ً دخول الكنيست (برلمان الدولة اليهودية) ،وهو ما
التقطته ،نظرا ً ألننا تعارفنا منذ  1987بعد عودتي من لندن من
خالل صديق حمصي األصل متوف هو الشاعر حنا حوشان .كان

عزمي حينها قد ترك الحزب الشيوعي بعد أن أهانه إميل حبيبي
بنعته بـ»حمار» على مسمع آخرين.
حين تعارفنا كان عزمي يرطن بالهيجلية كمقدمة كما الحظت
بعدها كي يدخل على المسألة القومية .طبعا ً هذا التوجه يبقى
«وجهة نظر» هذا مع العلم بأن هيجل ،هذا الفيلسوف الكبير،
هو من مؤسسي التنظير القومي الشوفيني في ألمانيا ،وهو
نفسه الذي اسس للمركزانية األوروبية وحتى مركزانية ضد أمم
أوروبية بتنظيراته عن أو ضد من اسماهم ،شعوب بال تاريخ:
«مثل أل جال في سكوتلندا ،ومؤيدي آلستيوارت ف من -1640
 ،1715والبريتونز «وهو ما أُعجب به إنجلز متورطا ً في الفهم
نفسه وم��أخ��وذاً /محتفالً بقوة تطور الرأسمالية ،وربما أخذ
هيجل نفسه هذا عن آدم سميث في الربع األخير من القرن الثامن
عشر حيث اعتبر استعمار بريطانيا إليرلندا طبيعيا ً ألن الشعب
اإليرلندي كسول» .كيف انتقل بشارة إذن من الشيوعية إلى
القومية عبر فيلسوف شوفيني ،وليس عبر انبهاره بنظرية علم
الجمال لدى هيجل مثالً ،هذا سؤال لم أجد اإلجابة عليه .ولكن
ما كان واضحاً ،أن عزمي بشارة الذي بدا يطرح نفسه قومياً ،قد
حافظ على االعتراف بالكيان الصهيوني الذي يقف على نقيض،
بل على أنقاض الشعب الفلسطيني ،وهو الوقوف النقيض الذي
يستدعي كافة النظريات والمواقف القومية حتى الشوفينية
منها.وهذا يطرح السؤال العجيب :مثقف يقبل ويقتنع باستعمار
استيطاني اقتالعي ضد شعبه ووطنه مأخوذ بالتحريفية
الشيوعية الستالينية وفي الوقت نفسه يرفع شعار االعتقاد
بالقومية العربية التي يُفترض بما هي قومية وعربية أن تكون
نقيضاً ،بل النقيض األول والمباشر لوجود الكيان الصهيوني
اإلشكنازي.
كانت هذه القضايا هي التي أسست لدي قلقا ً في العالقة مع
عزمي بشارة وهي عالقة كنت وضعتها قيد المتابعة والتحليل.
ومنها استنتجت أن الرجل يخطط المتطاء القومية كي يصل إلى
ما يريد ،وهي أمور لم أكن اعرفها بوضوح حينها .ولكنني تساءلت
من جانب آخر :ما الذي سوف يجنيه عزمي بشارة من رفع لواء
القومية في مرحلة كانت ال تزال القوى القومية واليسارية في حالة
تردي ،بينما كانت قوى الدين السياسي تغطي شاشة المرحلة؟
بل حتى قوى منظمة التحرير كانت قد تورطت في الخروج من
لبنان وكانت متورطة في ُقطرية ب��دأت بمزايدات عالية أثناء
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من الحكم العثماني .وقبل االحتالل البريطاني كان مركز البالد
وشمالها تابعين لوالية بيروت ،بينما كان كامل شرق األردن
مدموجا ً بوالية دمشق (التي أطلق عليها اسم والية سوريا في
عهد السلطان «عبد الحميد») .أما بقية فلسطين فكانت تشكل
لواء القدس المستقل ،ويعني ذلك ارتباطه مباشرة بالعاصمة،
من دون خضوعه لسلطة باشوات األقاليم المجاورة.
ُتع ّرف الموسوعة البريطانية فلسطين في طبعتها الصادرة
العام  1910كما يلي« :فلسطين اسم جغرافي ذو تطبيق مشوب
بالغموض .فالدقة االشتقاقية تميل إلى أن القصد من االسم
الشريط الساحلي الضيق ال��ذي سكنه الفلسطينيون لفترة،
ومنهم اكتسب اسمه .ولكن ثمة اتفاق يؤكد بأن هذا التعبير
استخدم للداللة على األراضي التي كانت تجري المطالبة ،كما
ورد في العهد القديم ،كميراث للعبرانيين قبل نفيهم .لذلك يمكن
القول بصورة عامة إنه يشير إلى اإلقليم الجنوبي من سوريا.
وعدا عن الغرب ،حيث ساحل البحر األبيض المتوسط ،فإن
حدود تلك األراضي ال يمكن اإلشارة إليها على الخارطة كخط
واضح تماماً.
أم��ا التقسيمات العصرية ،ف��ي ظ��ل حكم اإلم��ب��راط��وري��ة
العثمانية ،فال تتطابق في شيء مع التقسيمات القديمة ،وال
تقدم بذلك حدودا ً يمكن بها فصل فلسطين بدقة عن بقية سوريا
الشمالية أو عن صحاري سيناء والجزيرة العربية في الجنوب
والشرق .كما أن مستندات الحدود القديمة ليست من الدقة
والتفصيل بحيث تجعل التحديد الكامل للبالد ممكناً».
كان االنتداب على فلسطين ،وفقا ً لما تحدد في البداية ،يشمل
ضفتي نهر األردن ،ولم يتم فصل الضفة الشرقية قبل العام
 ،1921-1922وذلك بموجب قرار بريطاني أيّدته عصبة األمم
المتحدة ،حيث أطلق عليها اسم شرق األردن ،ثم األردن فقط في
ما بعد ،بينما اقتصر اسم فلسطين على الضفة الغربية وحدها.
وبعد انهيار اإلمبراطورية العثمانية العام  ،1918تعرضت
منطقة الهالل الخصيب في البالد الناطقة بالعربية للتفكك
على مراحل متعددة ،بعد أن شهدت نوعا ً من الوحدة القسرية
االندماجية خالل القرون األربعة أو أقل من السيطرة العثمانية.
جرى في عهد االنتداب ،فصل القرنين الشرقي والغربي من
الهالل الخصيب ،فوضع الجزء الشرقي الذي يضم وديان نهري
الدجلة والفرات تحت االنتداب البريطاني ،وأطلق عليه اسم
العراق .أما الجزء الغربي الذي سمي سوريا ،فقد وضع تحت
االنتدابين الفرنسي والبريطاني .وقامت السلطات الفرنسية
بدورها بتقسيم البالد التابعة لها في سوريا إلى ما ال يقل عن
خمسة كيانات انفصالية ،تقلصت في ما بعد إلى كيانين ،أطلق
عل أحدهما اسم لبنان ،بينما احتفظ الثاني باسمه األصلي وهو
سوريا .أما المنطقة الموضوعة تحت االنتداب البريطاني ،فجرى
تقسيمها بين شرق وغرب نهر األردن .وسميت المنطقة الشرقية
بشرق األردن بينما احتفظت المنطقة الغربية باسم فلسطين
التي كانت تشمل في األصل المنطقتين معاً.
في البداية إذن ،كان معروفا ً أن فلسطين تش ّكل من بالد سوريا.
وفي العهد العثماني ،أي مباشرة قبل مجيء البريطانيين ،كانت
فلسطين تش ّكل فعليا ً جزءا ً من كل سوريا ،وال تتميز عنها بشيء،
س��واء من حيث اللغة والثقافة والتعليم واإلدارة والخضوع
السياسي .وال عجب حينها إذا اعتبر سكان المنطقة الخطوط
التي تفصل فلسطين الموضوعة تحت االنتداب البريطاني،
عن سوريا ولبنان الموضوعتين تحت االنتداب الفرنسي ،دون
التطرق إلى التقسيمات الداخلية اإلضافية ،مصطنعة وغير
مقبولة.
كان أول من لمس الفائدة الكامنة وراء إنشاء دولة يهودية في
فلسطين ،من أجل إيجاد حل لـ«قضية الشرق» ،لصالح دولة
استعمارية ،هو نابليون بونابرت .وخالل حملته العسكرية إلى
مصر وسوريا ( )1801-1799أصدر «نابليون» بيانا ً موجها ً
إلى يهود أفريقيا وآسيا يحثهم فيه على القتال تحت رايته من
أجل إعادة بناء مملكة القدس القديمة.
كان البيان الشهير الذي وزع في فلسطين في ربيع العام
 1799موجها ً إلى اليهود بصفتهم «الورثة الشرعيين لفلسطين»،
برأيه ،األمر الذي دفع بالمؤرخ اليهودي «سالو بارون» العتباره
رمزا ً العتراف أوروبا بحقوق اليهود في فلسطين ،بينما وصف
«ناحوم وايزمان» نابليون بأنه أول الصهيونيين العصريين
غير اليهود.
بُعثت الصهيونية غير اليهودية ف��ي م��ا بعد ف��ي عصر

اإلمبراطور «نابليون الثالث» ( )1870-1853حيث لعب
سكرتيره الخاص «أرنست الهران» دورا ً أوليا ً في انتشار الفكرة
االستعمارية في فرنسا .فقد صدر بإيعاز منه في العام 1860
ك ّراس بعنوان «قضية الشرق الجديدة» يدعو فيها اليهود إلى
بعث وطنهم تحت الدرع المقدس لفرنسا المحررة.
ظهرت اهتمامات مشابهة في انكلترا ،حيث ن��ادى كاتب
دبلوماسي هو «لورنس أوليفان» بتوطين اليهود في شرق
األردن ،في كتابـــه الصادر العام  1880تحت عنوانThe End :
.Of Gilead With Excursions In The Lebanon
وفي الوقت نفسه أعد «ليون بينسكر» ،المؤتمر األول ألبناء
صهيون في محاولة لتنسيق النشاطات ،وإعطاء األولوية للهدف
االستعماري في فلسطين .وانعقد المؤتمر في كاتوفيتز العام
 1884وهي مدينة في سيليزيا لتجنب رقابة السلطات الروسية،
بمشاركة ستة وثالثين مندوبا ً قدموا في معظمهم من أوروبا
الشرقية ،وتقرر فيه إنشاء مكتب مركزي للمنظمة في «أوديسا»
برئاسة «بينسكر» للمساعدة على توحيد القارات ،فلجأ إلى
الممول «موريس هيرش» من أجل تأسيس الـ«شوفيفنيزيون»
وهي جمعية مساعدة المزارعين اليهود والحرفيين في فلسطين
وسوريا.
كان «تيودور هيرتزل» ،مؤسس الحركة الصهيونية ،يتالعب
من جهته كداهية في الدبلوماسية ،بمطامع الدول العظمى في
ذلك العصر .ومنذ شهر تموز (يوليو) العام  1887وعشية
انعقاد مؤتمر «بال» الصهيوني هاجم «هيرتزل» في جريدته
«دي فلت» مقاال ً لمجلة «كوارتلي ريفيو» ينصح بتقسيم تركيا،
وبموجب هذا التقسيم ،تؤول مصر وسوريا بما فيها فلسطين
إلى بريطانيا التي كانت بحاجة ماسة للطريق المختصرة نحو
بالد الهند .وورد في المقال ما يلي« :إن البحث عن طريق إلى بالد
الهند أدى للعديد من االكتشافات السعيدة لخدمة اإلنسانية ،فقد
ُسبرت سواحل أفريقيا وتم اكتشاف أميركا وجرى شق برزخ
السويس .ومن المحتمل أن يكون حل المشكلة اليهودية موجودا ً
في موازاة أقصر طريق نحو بالد الهند».
وفي رهان لديه على جميع االحتماالت تجاه أوروبا الطامعة
القتسام غنائم الرجل العثماني المريض ،قدم «هيرتزل» إلى
ألمانيا العروض نفسها المقدمة إلى بريطانيا ،وهي :شراكة
ذات ميثاق تحت الحماية األلمانية ...ولوح أمام القيصر األلماني
بفوائد وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الصهيونية لتخليصه
من االشتراكية .إال أن خشية القيصر الوحيدة كانت تكمن في
أنه «إذا شعر اليهود بوجودهم تحت حمايته ،فلن يرغبوا في
مغادرة ألمانيا إطالقاً».
سعى «هيرتزل» ،جاهداً ،ليثبت له أن الصهيونية تخدم
المصالح األلماني ،ليس ضد بريطانيا فحسب «كما سبق وب ّين
ذلك إلى أولنبورغ» وإنما ضد فرنسا وروسيا« :لقد أصبحت
فرنسا ضعيفة ومكانة روسيا في هبوط» مضيفاً« :إن فرنسا
ليست في وضع يتيح لها تشكيل عقبة أمام مشروعنا».
وبالرغم من تحفظات المصرفي البريطاني اليهودي روث
تشيلد المعروف باسم «روتشيلد» الذي كان في البداية معارضا ً
للصهيونية ،لم تكن الدولة اليهودية التي ن��ادى بها سوى
تظهير لرسالة إلى «روتشيلد» .وقد حصل على موافقة المؤتمر
الصهيوني الثاني الذي انعقد في «بال» في آب (أغسطس) العام
 1898من أجل إنشاء المصرف الذي كان يحلم به «تروست
كولونيال جويف» .وتوصل بفضل المصرف إلى الحصول في
شهر شباط (فبراير) العام  1902على ثالثة كتب اعتماد :األول
من مصرف «ليون» في باريس ،والثاني من مصرف «ريردندر»
في برلين ،والثالث من مصرف «لويدز» في لندن ،على أن تودع
األموال في المصارف التركية.
وهكذا ك��ان باستطاعة «هيرتزل» التحدث إل��ى السلطان
العثماني عبدالحميد الذي كان على حافة اإلفالس ،من موقع
ووج��ه كالما ً واضحا ً للسلطان« :يعني فلسطين وأنا
القوة.
ّ
أصحح أحوالك المالية وأسدد ديونك!» .كانت تلك الخطة مغلقة
بالكثير من الدبلوماسية ،ولكن السلطان رفض بيع فلسطين،
وأبلغ «هيرتزل» قائالً له« :ال أريد بيع ولو أصبعا ً واحدا ً من هذه
األرض ألنها ليست ملكا ً لي وإنما ملك شعبي الذي اكتسب هذه
اإلمبراطورية ور ّواها بدمه ...وفي استطاعة اليهود أن يحتفظوا
بماليينهم .وعندما تنهار إمبراطوريتي قد يحصلون على
فلسطين مقابل ال شيء ،ولكن يمكنهم تمزيق جثتي فقط ،فأنا ال
أستطيع أن أقبل بتشريح األحياء».
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الكفاح المسلح وانتهت إلى االعتراف بالكيان الصهيوني مباشرة
أو مداورة.
ولعل أسباب بشارة هي التالية .هو ال يستطيع الدخول في
أح��زاب دينية كالحركة اإلسالمية ،رغم انحطاط وضع القوى
القومية ،يمكن أن يجد مساحة بين فلسطينيي  1948حيث
الصراع مع الكيان يستدعي ال شك االنتماء القومي .لذا غادر
الحزب الشيوعي ألنه يعلم أن ليس بوسعه الوصول إلى مركز
قيادي فيه وأن الجمهور الذي يمكنه استغالله هو الجمهور القومي
وليس جمهور الحزب الشيوعي.
ولعل األهم ،أن عزمي بشارة قد أقام ارتباطا ً مبكرا ً مع سلطة
الكيان والتي كانت تهيئه الختراق الوطن العربي ،ومن أجل هذا
فاألنسب أن يطرح نفسه قومياً ،أي ال شيوعيا ً وال إسالمياً.
كما أشرت ،فالرجل وقد تربى في أحضان الحزب الشيوعي
اإلسرائيلي (القائمة الشيوعية الجديدة – اختصارها بالعبرية
راك��اح) وهو المناخ السياسي ال��ذي يعتبر الكيان الصهيوني
اإلشكنازي واقع قائم يبدأ النقاش معه وعنه بعد اإلقرار بوجود
«حقه» على أرض فلسطين .لم أكن أسمع منه ما يخالف هذا .وكان
سؤالي :ترى هل خرج من راكاح فقط ألن إميل حبيبي شتمه؟ هل
هذا ٍ
كاف للخروج؟ ال سيما أنه يحمل جوهريا ً نفس موقف الحزب
من الكيان .فالكثير من الحزبيين يدافع عن نفسه داخل الحزب
بالكلمات ،وإن استعصى األمر فباللكمات.
تزايدت شكوكي بعدها حينما اندفع في عرض نفسه كقومي
عربي وناصري ،وعقد تحالفا ً مع حركة أبناء البلد (في فلسطين
 )1948إثر تشكيل حزبه التجمع الوطني الديمقراطي ،وخالل
هذه العالقة أقنع أكثرية اللجنة المركزية لهذه الحركة بأن تسمح
لعناصرها بالتصويت في الكنيست .ربما ألنه على تماس يومي
معهم في المحتل  ،1948أو ألن ميل أكثرية اللجنة المركزية هناك
بهذا االتجاه ،أو ألن عزمي قد بدأ من رام الله عبر إقامة عالقات مع
قوى منظمة التحرير يسارها ويمينها ليعود إلى فلسطينيي 1948
مقبوال ً من قوى منظمة التحرير وهذا مدخل ال شك فيه تكتيك مميز،
لم يتضح في حينه أنه ليس تكتيك عزمي بل تكتيك الموساد.
دخل عزمي الكنيست وكنت قد واصلت نقده في مجلة كنعان،
وتمكن من عرض نفسه في الداخل والخارج بأنه قومي عربي
وناصري وعضو كنيست معاً.
ولكنني ما زلت أعتقد أن قبول الكثير من العرب ساسة وأحزابا ً

ومثقفين لعزمي كعضو كنيست ال يعود إلى قدرة خارقة لديه ،بل
يعود إلى قابلية داخلية لدى كثيرين من هؤالء لالعتراف بالكيان.
وهي قابلية ترتد إلى مستوى من استدخال الهزيمة أو العجز عن
فهم :ما معنى عضوية كنيست وقسم يمين الوالء للدولة اليهودية
وهو هكذا حرفياً.
لم يكن النقد وليس اليوم ض��ده على أرضية شخصه ،بل
محاولة تبيان ما هي خطورة عضوية الكنيست ،بعد أن هاجر
عزمي إلى قطر ،برز السؤال اآلخر :لماذا خرج ،ولماذا احتفت به
قطاعات من العروبة كبطل إلى درجة عدم الجرأة على تصديق أنه
رحل ولم يُنف .وهذا يرتد إلى النفسيات المهزومة التي تبحث عن
بطل حتى ولو بطالً وهمياً .وكان له كل هذا.
لكن هذا ال يحل اللغز :لماذا خرج الرجل وهو في «مجده»؟ كما
أن وجود الفضائيات يمكنه نقل كل شخص من أي متر إلى أقصى
متر في الكوكب ،فال حاجة ماسة لالنتقال الفيزيائي.
كان رأيي ،وقد كتبته في كنعان أيضاً ،أن الرجل خرج في مهمة
تطبيعية بهدف أن يعود بعدها وقد ساهم في تطبيع العرب جميعاً،
ال سيما أن معظم األنظمة العربية جاهزة لذلك .ولكن عزمي وقيادة
الكيان ،وأعتقد مخابراته تحديداً ،قد استفادوا من تجربة كوهين
كمال سليم ثابت بمعنى أن عميالً بهذا الحجم يجب أن يُحمى
حينما يُكتشف أمره أو حينما يصبح ال بد من أن يُكشف ال سيما وأنه
ينغرس في كل الوطن العربي وليس في سورية وحسب.
لذا ،تم اختيار بلد مأمون المناخ األمني والسياسي والثقافي
والعسكري وهو قطر .فهي بعيدة عن مرمى القومية العربية وهي
محمية أميركية ربما عدد الجنود األميركيين فيها أكثر من العرب
الذين هم  12في المئة من سكان قطر .هناك ،لن يطول الرجل أحد
مهما فعل .وهناك المكان الطبيعي ليواصل دوره في تخريب
الوعي السياسي للشارع العربي باسم القومية وعبر فضائية
الجزيرة .بعبارة أخرى ،صار مطلوبا ً من الرجل ،أن يذهب إلى
الميدان وصار من حقه على حماية ممكنة .هذا ما يفسر لماذا
لم يستقر في األردن لو كان منفيا ً وليعمل في إحدى الجامعات.
ولماذا لم يذهب إلى ألمانيا حيث تعلم هناك ومن هناك يمول
مؤسسة كبرى وثرية هي مؤسسة مواطن في رام الله حتى اآلن!
طبعا ً من المحال أن يذهب إلى سورية أو لبنان ،ألن انكشاف أمره
يكرر «مأساة» كوهين ،مع أنهما هما الهدف األساس أي المقاومة
والممانعة ،أما إيران فدولة غير عربية وفيها خبرة وحذر شديدين

من كل ما يأتي من األرض المحتلة.
تخدم تحليلنا هذا عالقة قطر بالكيان الصهيوني وبالواليات
المتحدة وباإلخوان المسلمين ،هذا الثالثي الذي يشكل العمود
الفقري للثورة المضادة في الوطن العربي ضد القومية العربية
ولتصفية القضية الفلسطينية .وبالطبع ،كانت قطر موقع
انطالقاته إلى القطريات العربية وعودته لالستراحة هناك.
وخالل تلك االنطالقات ،وزع ذات مرة بيانا ً سريا ً من حوالى ثالثين
صفحة (وصلني من صديق كما وصلني ما هو ملحق أدناه) على
عدد محدود من المثقفين العرب لتشكيل تيار عربي ،كان واضحا ً
منه أن ال مشكلة في محتواه مع الكيان الصهيوني وكان جوهره
كذلك لبرالياً ،ال يمت إلى المسألة القومية بصلة .والحقاً ،شكل
محاولة بديل لمنظمة التحرير مع منير شفيق وبالل الحسن انتهى
إلى ال شيء.
وأذكر أنني كتبت ضد ذلك ونصحت أصدقاء حينها بأن هذا
الرجل خطير ،وبأنكم تتحدثون عن حركة وطنية أو تيار يقوم
على نقد منظمة الحرير الفلسطينية ،بينما يقودكم رجل هو عضو
كنيست ولم ينقد نفسه على تلك العضوية ،لم يعتذر حتى نقول
تغير الرجل .ولكن هؤالء كانوا مأخوذين بفتى الموساد .حيث كان
يجب كشف بشارة من دوره األخطر وهو عضوية الكنيست بما هي
تكريس بقسم اليمين للكيان الصهيوني كان على الوعي المتخلف
االنتظار حتى عام  2011حين بدأت صورة الرجل تتشقق إثر
عدوان الناتو على ليبيا واحتالل السعودية للبحرين .وبالطبع
أتت األزمة السورية لتكشف عن رجل ال يقل خطورة عن كوهين.
أما وقد انكشف كل شيء فلم يكن أمامه سوى المكابرة واالستمرار
في موقفه المضاد لسورية وليتضح أنه كان يدعو الكثيرين من
«المعارضة» السورية النظيفة وذات المستوى الفكري والتاريخ
السياسي إلى الدوحة للتآمر معهم على سورية! وكانوا يذهبون
صاغرين.
صحيح أن األزمة السورية هي التي فضحت المستور .ولكن
مع ذلك ،علينا أن ال نرى حقيقة الرجل من خالل سورية أوال ً بل
من خالل الكنيست ومن ثم من خالل مذبحتي ليبيا وسورية .وهنا
أؤكد أن من ال يرتكز موقفه من هذا على أرضية رفض االعتراف
بالكيان الصهيوني وعضوية الكنيست ،فهو إما مع االعتراف
بالكيان ،أي صهيوني عربي ،أو عاجز عن فهم خطورة االعتراف
بالكيان.

