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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

نشرت البناء على م��دى  3حلقات فصوالً من كتاب الدكتور بشار الجعفري «سياسة التحالفات
السورية  ،»1982 – 1918وتنشر بدءا ً من اليوم وعلى مدى  3حلقات أخرى فصوالً من القسم الثاني
من الكتاب وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من األسبوع الجاري ،إضاف ًة إلى حلقات مماثلة تتعلق
بكتاب الدكتور عادل سمارة «تحت خط  – 48عزمي بشارة وتخريب دور النخبة الثقافية».
أما كتاب الدكتور بشار الجعفري يقسم 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 في القسم االثاني «التطبيق العملي
لسياسات التحالف السورية» وخصوصا ً في الفصل الثالث «اختبار التقارب» .إذ يعرض الكاتب إلى
المرحلة الممتدة ما بين  1961و 1975وما جرى خاللها من صراعات على السلطة خصوصا ً في

دمشق وبغداد وما رافق ذلك من فترات تفاهم وتنسيق وأيضا ً من فترات الصراع والخصومة.
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

محاوالت التقارب و�صراع الأحالف 1975 - 1961
في هذا العدد يعرض الكاتب مسار التط ّورات والتحالفات السياسية،
وكذلك األحالف التي قامت بعيد تف ّكك الجمهورية العربية المتحدة عقب
انقالب مأمون الكزبري عام  ،1961وما جرى بعد ذلك من صراعات،
خصوصا ً بين الكيانين التوأمين الشام والعراق حتى عام .1975
والحقيقة أننا اخترنا ه��ذا الفصل من الباب األول من القسم الثاني
فصل «اختبار التقارب» ،لما فيه من وقائع تشكل معرفتها قيمة ينبغي
االستعانة بها لفهم المسارات السياسية على مدى سورية الطبيعية،
وتأثير هذه المسارات على مجمل السياسة العربية إضاف ًة إلى إبراز
عظمة النتائج المترتبة عن تقارب هذين الكيانين وحد ًة أو تنسيقاً.
ثمة أسئلة تثيرها الوقائع ال ��واردة ،ومنها ما تعلق بموقف المملكة
العربية السعودية الثابت والمعادي دائما ً ألي إجراء من شأنه أن يعزّز
ق��درات دمشق القيادية ،وأي�ض�ا ً معارضة مصر الدائمة ألي تقارب
سوري – عراقي.
إنها أسئلة يأتي جوابها في فهم حقيقة الجيوبوليتيك لسورية الطبيعية،
ومفاعيل ذلك على مجمل الحركة السياسية العربية.
بعد تفكك الجمهورية العربية المتحدة وحدوث القطيعة بين إقليميها ،سوريا
ومصر ،التفت القادة االنفصاليون الجدد في دمشق صوب بغداد إلحداث التوازن،
ال سيما مع ع��ودة حزب الشعب للسلطة وانتخاب «ناظم القدسي» لرئاسة
الجمهورية و«مأمون الكزبري» لرئاسة المجلس (تغير رؤساء الحكومات في
عهد االنفصال ثالث مرات ،آخرهم خالد العظم) .سرعان ما و ّقع البلدان اتفاقا ً
للتعاون االقتصادي بتاريخ  2تشرين الثاني (نوفمبر)  .1961وبعد أشهر،
جرى لقاء بين رئيسي الجمهورية في بلدة «الرطبة» العراقية بتاريخ  26آذار
(مارس)  ،1962وقام وفد عراقي بزيارة دمشق بين  10و 18حزيران (يونيو)
حيث جرى التوقيع على اتفاقيات اقتصادية جديدة تنص على إلغاء الحواجز
الجمركية بين البلدين بشكل تدريجي .وفي الثامن من شباط (فبراير) 1963
قام العقيد «عبدالسالم عارف» ،بمساندة من حزب البعث العربي االشتراكي في
العراق ،بانقالب عسكري دموي ضد حكم «عبدالكريم قاسم».
جاء االنقالب البعثي في العراق في أسوأ توقيت ممكن للحكم في سوريا.
كانت الحكومة السورية في مرحلة ضعف بسبب مرض رئيسها «خالد العظم»،
واعتكافه عن العمل بسبب مناهضته تدخل العسكريين في السياسة ،واستقالة
ستة وزراء .وانتقد «الحوراني» آداء الحكومة ،داعيا ً لتشكيل حكومة «تقدمية»
تقف إلى جانب حكم «قاسم» التقدمي في العراق .وشاءت دمشق التودد لحكم
بغداد الجديد ،فاعترفت فورا ًبالحكومة العراقية الجديدة ،وقال وزير خارجيتها
«محاسن» بهذه المناسبة« :لم يعد هناك شيء يحول ،من اآلن فصاعداً ،دون
إقامة اتحاد فيدرالي مع العراق يكون نواة التحاد جميع الدول العربية» .غير
أن أصحاب االنقالب العراقي رفضوا التجاوب مع دمشق ،وذهبوا ،عوضا ً عن
ذلك ،إلى القاهرة بتاريخ  22شباط (فبراير) لمشاركة عبدالناصر في االحتفال
بذكرى الوحدة السورية  -المصرية ،وأصدروا إعالًنا مبطنا ً مع عبدالناصر ينوه
بقرب نهاية «النظام السوري» .وجرى اإلعداد لمشروع اتحاد بين مصر والعراق
والجزائر واليمن مع استبعاد سوريا منه .وبقي الوضع قائما ًعلى حاله لغاية 8
آذار (مارس)  1963عندما سيطر حزب البعث العربي االشتراكي على الحكم
في سوريا.
حينها أعلن العراق حالة االستنفار بين قواته لدعم الحكم الجديد في دمشق،
وقام وفد عراقي عالي المستوى يضم في عضويته النائب األول لرئيس الوزراء
«علي صالح السعدي» ووزيري الدفاع والخارجية بزيارة العاصمة السورية
بتاريخ  10آذار (مارس)  ،1963حيث جرى فتح المجال أمام سوريا لالنضمام
إلى المشروع الوحدوي الذي كان قيد ال��درس في القاهرة ( 21-22شباط/
فبراير .)1963ويضم المشروع ثالث نقاط أساسية :إنشاء قيادة عسكرية وقيادة
عليا سياسية موحدتين ،وحق التدخل العسكري المتبادل للدفاع عن الحكومات
الثالث الموقعة على المشروع في حال تعرضها للمؤامرة تهدف اإلطاحة بها .ثم
أعلن السعدي بتاريخ  16آذار (مارس) تب ّني مبادئ عامة متعلقة باالتحاد.
بعد ذلك ،استؤنفت المحادثات في القاهرة بين  7نيسان (أبريل) و 17نيسان،
وأنهى الخبراء إعداد مشروع االتحاد الثالثي ضمن هيكلية الجمهورية العربية
المتحدة التي كانت قائمة نظرياً .وجرى اإلعالن عنه :بعد تبني فكرة االتحاد
من خالل تنظيم استفتاء شعبي في كل من البلدان الثالثة الموقعة ،سيأخذ
شكالً فيدراليا ً مع انتخاب رئيس خالل مهلة خمسة أشهر ،وفترة انتقالية تستمر
عشرين شهرا ً بهدف توحيد المجاالت السياسية والمالية واالجتماعية للبلدان
الثالثة ،أي أن الوحدة ستطبق تدريجيا ً وتكتمل بحلول شهر أيار (مايو) .1965
لكن المحاوالت االنقالبية الموالية للناصريين في كل من العراق ( 23أيار/
مايو  )1963وسوريا ( 18تموز /يوليو  )1963أدت إلجهاض المشروع ،بالرغم
من قيام الرئيس العراقي «ع��ارف» بزيارة مصر وسوريا في آب (أغسطس)
وأيلول (سبتمبر) (.)86
انبرت سوريا لالقتراح على العراق تنفيذ االتحاد بين البلدين البعثيين
أوال ً ب��دون مشاركة مصر ،ال سيما وأن حملة مشابهة انطلقت في بغداد ضد
الناصريين قادها «علي صالح السعدي» من موقعه كوزير للداخلية ،إذ قام وفد
سوري برئاسة وزير الداخلية «نور الدين االتاسي» بزيارة بغداد ،والقت الفكرة
قبوال ً لدى العراقيين ،فصدر بيان مشترك عن الجانبين يحدد تاريخ االستفتاء
الشعبي في 17أيلول (سبتمبر)  .1963وكان رئيس ال��وزراء «صالح الدين
البيطار» قد زار بغداد بتاريخ  – 16تموز (يوليو) ،ثم قام بزيارة أخرى بين 6

و 9آب (أغسطس) وأرسلت سوريا لواء عسكريا ً لمساعدة القوات العراقية على
مواجهة المتمردين األكراد.
وعلى إثر زيارة الرئيس العراقي «عارف» للعاصمة السورية في الثاني من
أيلول (سبتمبر)  1963صدر بالغ مشترك يعلن فيه الجانبان تشكيل لجنة
عسكرية وإح��داث مجلس اقتصادي مشترك لتسريع مسيرة توحيد البلدين.
وبتاريخ  8تشرين األول (أكتوبر) أعلن الرئيس العراقي تشكيل مجلس دفاع أعلى
برئاسته .لكن الوضع عاد للتأرجح مجددا ً عندما قام وفد سوري عالي المستوى
بزيارة بغداد ،وخالل الزيارة حدث خالف بين المتصلبين والمعتدلين في جناح
حزب البعث العراقي ،ورفع الخالف للتحكيم أمام القيادة القومية للحزب .وبعد
أيام عدة قام «عارف» بإقصاء البعثيين عن السلطة بهدف وضع حد لتدخالت
الوحدويين في السياسة العراقية .عاد الوفد السوري فورا ً إلى دمشق(،)87
وأعلن مجلس قيادة الثورة السوري تنديده بـ«االنقالب» في بغداد .إلاّ أن
القطيعة لم تستمر طويالً ،واقترحت الحكومة السورية بتاريخ تشرين الثاني
(نوفمبر) على الحكومة العراقية مساعدة عسكرية وفقا ً لالتفاقات الموقعة بين
البلدين ،فرفضت بغداد العرض بتاريخ  27تشرين الثاني (نوفمبر) ،وتال ذلك
استدعاء دمشق للواء السوري الذي أرسل في شهر تموز (يوليو) لدعم الوحدات
العسكرية العراقية ضد المتمردين األكراد بقيادة الملّال «مصطفى البرزاني» .ثم
ألغت دمشق بتاريخ  28نيسان (إبريل)  1964االتفاق العسكري المو ّقع بين
البلدين بتاريخ  9تشرين األول (أكتوبر)  .1963وخالل السنوات الثالث التالية
شهدت العالقات السياسية بين البلدين ،فتورا ً واضحا ً مع اإلبقاء على بعض
أوجه التعاون االقتصادي ،بفضل المؤسسات االقتصادية التي تم استحداثها في
الجامعة العربية وهي:
 المجلس االقتصادي العربي في  30أيار (مايو) .1964 السوق العربية المشتركة في  31آب (أغسطس) .1964استدعت العاصمتان سفيريهما وب��دأت ح��رب اإلذاع���ات .ال��ع��راق ينعت
المسؤولين السوريين بـ«المراهقين السياسيين االنحرافيين» ،وسوريا توصم
حكم «عارف» بأنه «رأسمالي وديكتاتوري ورجعي»( .)88ثم أتاحت عودة
النظام المدني في العراق بتاريخ  21ايلول (سبتمبر)  1965حدوث تقارب
جديد بين العاصمتين ،ودعمت دمشق بتاريخ  5كانون الثاني (يناير)1966
العراق في نزاعه مع إيران حول «شط العرب» ،فيما اقترحت بغداد في األول من
أيلول (سبتمبر)  1966عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع العربي المشترك
لمساندة سوريا إزاء التهديدات اإلسرائيلية المتكررة .واستؤنفت في الوقت نفسه
المحادثات المشتركة حول «سد الطبقة» واالستثمار المشترك لمياه الفرات دون
أن تتكلل بالنجاح.
وعلى الرغم من النزاع الخفي بين حزب البعث العربي االشتراكي في دمشق
الذي سيطر جناحه المتشدد على السلطة بتاريخ  23شباط (فبراير) 1966
والحكم في بغداد ،بقيت سياسة التقارب بين البلدين تتعزز باستمرار ،تشجعها
االنقسامات التي تفجرت على الساحة العربية بين المحافظين والمتصلبين إثر
إلغاء القمة العربية المقترحة في الجزائر في أيلول (سبتمبر) .1966
وكان «عبد الرحمن البزاز» رئيس ال��وزراء العراقي ،قد انبرى في  17تموز
(يوليو) 1966القتراح قيام اتحاد بين مصر وسوريا والعراق على أساس اتفاق
 17نيسان (أبريل)  .1963ولكن بعد توقيع سوريا على ميثاق الدفاع العسكري
المشترك مع مصر بتاريخ  4تشرين الثاني (نوفمبر)  ،1966عاد العراق ليذكر
بأن ميثاق الدفاع المماثل الذي وقعته دمشق مع بغداد العام  1963ما زال ساري
المفعول .وبعد مضى شهر على ذلك ،أعلن رئيس أركان الجيش العراقي في 6
كانون األول (ديسمبر) أن القوات العراقية تحتشد على الحدود ،وجاهزة للتدخل
بأمر من القيادة العسكرية الموحدة ،في حال وقوع عدوان إسرائيلي على سوريا.
في تلك األثناء اكتسى الخالف الناشب بين دمشق وشركة نفط العراق طابعا ً
رمزياً ،وعلى الرغم من الضغوط الرهيبة التي مورست على سوريا آل الخالف
إلى انتصار الموقف السوري ،فكان االنتصار شبيها ً بالخطوة التي أقدم عليها
«ناصر» العام  1956بتأميم قناة السويس (.)89
حاكى تصلب الفريق الحاكم في سوريا إزاء إسرائيل ،االنغالق المفروض على
القوى السياسية السورية األخرى الموزعة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار:
اشتراكيون وحدويون (ناصريون) واشتراكيون حورانيون (نسبة إلى أكرم
الحوراني) وأنصار القيادة القومية في حزب البعث واإلخوان المسلمين وحزب
الشعب بزعامة «القدسي» و«الكيخيا» والحزب الوطني بزعامة «العسلي»
وبعض الزعماء المستقلين غير المنتمين ألي حزب ،لكنهم يتفاعلون مع الحياة
السياسية في البالد(.)90
وعلى الرغم من ضعفه ،اعتبرت الجماهير الشعبية العربية الحكم السوري
كأحد األنظمة العربية األكثر تقدمية في الوطن العربي .ولم تفت تلك الحقيقة
اإلسرائيليين الذين خصوا السوريين بهجومهم األكثر عنفاً ،وأدرك اإلسرائيليون
أن الوقت مناسب للهجوم على سوريا ،ال سيما وأن فشل التمرد الذي قاده الرائد
«سليم حاطوم» ضد اللواء «صالح جديد» أدى إلى القيام بحملة تطهير في
صفوف الجيش السوري ،أسفرت عن تسريح مئات الضباط من أصحاب الخبرة
العسكرية.
في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر)  1966صرح «إسحق رابين» ،رئيس
األركان اإلسرائيلي ،قائالً« :ال يجب أن تقوم قائمة للنظام السوري الحالي.»...
كانت الحكومة اإلسرائيلية ،تماما ً كما كان حالها العام  ،1956تعرف في شهر
حزيران (يونيو)  1967أن مصالحها تتطابق مع مصالح الغرب تطابقا ً كامالً.
وسعت الواليات المتحدة األميركية ،من ناحيتها للقضاء على «النظام السوري»
كما فعلت مع المعارضة الديمقراطية في اليونان .وهكذا كانت حكومة تل أبيب
على دراية كاملة بأنها إذا انطلقت لمهاجمة النظام السوري سوف تحصل على
الحماية األميركية .ولم يكن الغرض من العدوان اإلسرائيلي بتاريخ حزيران

صدام حسين

عبد الكريم قاسم

(يونيو) ،1967احتالل الهضاب في الجليل حيث يتسلل الفدائيون الفلسطينيون،
بل إسقاط «النظام السوري» في دمشق(.)91
قبل أيام عدة من اندالع الحرب ،زار وفد عسكري عراقي دمشق بتاريخ 20
أيار (مايو)  ،1967وأسفرت الزيارة عن إرسال قوات عراقية ،شاركت إلى جانب
القوات السورية في التصدي للعدوان اإلسرائيلي .لكن قرار القمة العربية في
الخرطوم في أيلول (سبتمبر) 1967برفع الحظر عن استخدام سالح النفط،
وموافقة العراق على توصيات الجامعة العربية ،دفعت بسوريا لمعارضة
التوصيات ومقاطعة القمة مع إبقاء عالقتها قائمة مع العراق ،وموافقتها على
إعادة ضخ النفط العراقي عبر أراضيها بتاريخ  18نيسان (أبريل) .وقام الرئيس
السوري «نور الدين األتاسي» بزيارة بغداد بين  11و 13آب (أغسطس) ثم في
 26أيلول (سبتمبر)  1967وجرى التوقيع على اتفاق تعاون صناعي وفي
 23أيار (مايو)  1968جرى التوقيع في دمشق على ميثاق الدفاع العسكري
المشترك بين البلدين .وعندما حدث االنقالب في العراق بتاريخ  17تموز
(يوليو)  ،1968ووصل «أحمد حسن البكر» إلى السلطة في بغداد ،لم يحرك
الجناح المتشدد لحزب البعث الحاكم في سوريا ساكناً ،مع أن «البكر» تمنى
اإلبقاء على عالقات جيدة مع دمشق .لكن حملة االعتقاالت في صفوف الحزب
والحكومة العراقيين والتي استهدفت المؤيدين للتقارب مع سوريا ،أثارت موجة
انتقادات واضحة لدى السوريين.
بلغ التوتر ذروت��ه لدى اغتيال «عبدالكريم نصرت» في بغداد بتاريخ 29
كانون الثاني  ،1969إذ فسرت دمشق االغتيال على أنه يستهدفها ،واعتبرته
عمالً عدوانيا ً ضدها .وفي شهر شباط (فبراير) حصلت أزمة داخل حزب البعث
أسفرت عن إث��ارة التوتر من جديد بين البلدين .إذ شهد الحزب مجابهة بين
اتجاهين :القوميون بقيادة وزير الدفاع حافظ األسد ورئيس أرك��ان الجيش
«مصطفى طالس» وبعض الحزبيين المدنيين من جهة ،والراديكاليين بقيادة
الرئيس «ن��ور الدين األت��اس��ي» ال��ذي يشغل في الوقت نفسه منصب األمين
العام للحزب ،واألمين العام المساعد للحزب «صالح جديد» من جهة ثانية.
وسبب الخالف بين الجناحين تأييد القوميين للتقارب مع العراق ومعارضة
الراديكاليين لذلك.
لم يصل الخالف إلى حد القطيعة بسبب الخطر اإلسرائيلي الذي تمثل بغارة
جوية على معسكر فلسطيني في ضواحي دمشق .إثر الغارة تم إعداد الئحة
مطالب في مقدمها ،تشكيل قيادة عسكرية موحدة مع العراق واألردن وافق
المتصلبون عليها .وفي الخامس من آذار (مارس)  1969التقى «مصطفى طالس»
بنظيريه العراقي واألردني في بغداد ،وتم التوقيع على اتفاق يقضي بإحداث
«جبهة شرقية» وقيادة عسكرية موحدة لجيوش البلدان الثالثة .وفي الخامس
عشر من آذار (مارس) أرسل العراق  600جندي عراقي إلى الجبهة السورية
جرى تجميعهم في مدينة درعا الواقعة على الحدود السورية – األردنية .وتعهد
العراق بعدم تدريب المعارضين السوريين على أراضيه ،مقابل التزام دمشق
بوقف هجومها اإلعالمي على الحكم في بغداد .تال ذلك ،التوقيع في مدينة الموصل
بتاريخ  21آذار (مارس) على اتفاق لمكافحة التهريب والمرور غير المشروع عبر
الحدود بين البلدين ،ثم التوقيع على اتفاق آخر للتعاون االقتصادي يشمل كالً
من العراق وسوريا ومصر في مدينة بغداد بتاريخ  11أيار (مايو) . 1969
أيدت سوريا العراق في قراره بإلغاء المعاهدة العراقية  -اإليرانية بشأن «شط
العرب» بتاريخ  24أيار (مايو)  .1969ثم جلس السوريون إلى جانب العراقيين
في اجتماع ثالثي نظمه الرئيس «ناصر» في القاهرة ،بغية التنسيق بين دول
المواجهة .وتم التوصل بتاريخ  3شباط (فبراير)  1970إلى اتفاق إلنشاء لجنة
دائمة للتنسيق االقتصادي بين مصر وسوريا والعراق .وفي الفترة من  17لغاية
 25شباط (فبراير)  1970انعقد المؤتمر القومي العاشر للحزب في بغداد ،وأقر
في ختام أعماله إرادت��ه بتحسين العالقات مع دمشق بشكل ملحوظ ،مؤكدا
ًتمسكه بسياسة «الجبهة القومية» ،ولم يشارك أي عسكري عراقي في أعمال
المؤتمر .من الضروري التذكير هنا أن الموقف العراقي إزاء سوريا تبلور بذلك
الشكل اإليجابي بعد فشل محاولة تركيا التوسط بين بغداد وطهران في شباط
(فبراير)  .)93(1970ثم أدى إعالن مشروع «روجرز» ،وزير الخارجية األميركي
آنذاك ،عن التسوية الجزئية بين مصر وإسرائيل في  19حزيران (يونيو) 1970
إلثارة رد فعل سلبي في كل من سوريا والعراق .وأرسل العراق لتلك الغاية وفدين
إلى العاصمة السورية في  9تموز (يوليو) و 13آب (أغسطس).
 - 2السياسة الواقعية:
أث��ارت «الحركة التصحيحية» التي قام بها وزير الدفاع السوري «حافظ
األسد» في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)  1970رد فعل حذر
في بغداد ،مع أنها أوصلت إلى السلطة في سوريا رجاال ًمن أنصار التعاون
الموسع مع العراق .وقد أسرعت القيادة السورية الجديدة فور تسلمها سدة
الحكم ،باتخاذ إجراءات التقارب االقتصادي مع العراق .وتم بتاريخ  23تشرين

مصطفى البرازاني
الثاني (نوفمبر) إلغاء القيود التي تحصر المبادالت التجارية بين البلدين.
وبعد ذلك بعدة أشهر ،وخالل دورات اللجنة االقتصادية المشتركة السورية –
العراقية التي جرت في بغداد في  30و 31آذار (مارس)  ،1971اتخذ الطرفان
قرارا ً بتعزيز المبادالت التجارية وإنشاء خط حديدي بين مدينتي بغداد والبو
كمال على الحدود السورية – العراقية .وفي نيسان (إبريل) قرر البلدان إنشاء
خط أنابيب لنقل النفط يصل بين حقل رميلة العراقي وميناء طرطوس السوري
وتنسيق سياستي البلدين النفطية.
وبتاريخ  2حزيران (يونيو)  1972قام العراق بتأميم ممتلكات شركة نفط
العراق ،فأسرعت الدولة السورية ،بدورها ،الستمالك منشآت الشركة الموجودة
ضمن األراض��ي السورية .اكتسى اإلج��راء السوري – العراقي المزدوج أهمية
خاصة ألنه تع ّرض لمصالح أقدم شركة نفط غربية في المنطقة العربية تسيطر
عليها رؤوس أموال إنكليزية وفرنسية وأميركية .ومع أن الحكومة العراقية
رفضت من ناحية المبدأ دفع تعويضات للشركة ،إال أنها عادت ووافقت على ذلك،
بموجب تسوية تم التوصل إليها في باريس بتاريخ  18حزيران (يونيو) ،1972
وتقضي بتقديم العراق شحنات نفطية للشركة األجنبية.
تفاعل تأميم أمالك شركة نفط العراق بشكل خطر في العاصمتين العراقية
– السورية ،إذ طلبت دمشق مضاعفة رسوم الضخ على البترول العراقي الذي
يجتاز األراضي السورية ،بينما امتنعت بغداد عن القبول وعلقت مدفوعاتها.
ولم يتم التوصل إلى تسوية إلاّ بتاريخ  18حزيران (يونيو)  1973عندما جرى
التوقيع في دمشق على اتفاق لتطوير قدرة مصافي النفط السورية الواقعة على
البحر األبيض المتوسط ،وذلك بعد سلسلة زيارات متبادلة بين البلدين قام
بها وزير الخارجية السوري «عبدالحليم خدام» إلى بغداد في  20-23تشرين
األول (أكتوبر)  ،1972ونائب وزير المالية العراقي «هشام غازي» إلى دمشق
في 6-17كانون األول (ديسمبر)  ،1972ثم وزير الخارجية العراقي «مرتضى
سعيد عبدالباقي» في  9-18كانون الثاني (يناير) . 1973
حاول العراق وسوريا عبثا ً التوصل ،في الوقت نفسه ،إلى تسوية خالف
اقتصادي آخر بينهما يتعلّق باقتسام مياه نهر الفرات .وبغض النظر عن هذين
الخالفين ،بقيت العالقات االقتصادية جيدة بين البلدين لغاية العام  ،1975ال
بل عادت الحرارة إليها عشية حرب تشرين األول (أكتوبر)  ،1973وخالل زيارة
قام بها وزير الصناعة السوري إلى بغداد بين  22و 26تشرين األول (أكتوبر)
 1974وقع البلدان على اتفاق بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما ،كما تعهد
العراق بتمويل مشاريع صناعية سورية.
لكن العالقات السياسية كانت مغايرة تماماً ،فقد تميزت بالبرود والفتور،
وسعى العراق الذي كان يعارض بشدة القرار  242الصادر عن مجلس األمن
بخصوص الصراع العربي – اإلسرائيلي الستمالة دول عربية أخ��رى إلى
رفضه المتشدد ،مع نهاية العام  ،1971مركزا ً جهده الرئيسي على سوريا .إذ
قام «عبدالله خضيري» وزير خارجية اتحاد الجمهوريات العربية (كان يضم
سوريا ،مصر وليبيا) بزيارة دمشق في الفترة من  6-7تشرين الثاني (نوفمبر)
لتنشيط التنسيق بين دول الجبهة الشرقية من دون أن تسفر زيارته عن تحقيق
أي شيء ملموس .وبعد ذلك بعدة أشهر أعلن الملك األردني «حسين» بتاريخ 15
آذار (مارس)  1972عن مشروعه إلنشاء «المملكة العربية المتحدة» ،فتصدت
له فورا ً القاهرة ودمشق ،واستغل نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي
«صدام حسين» تلك المناسبة ،فقام بزيارة العاصمة السورية في الفترة من
 26 – 21آذار (مارس)  ،1972حيث استقبله الرئيس «حافظ األسد» .واقترح
الضيف العراقي ،خالل الزيارة ،إقامة اتحاد سوري – عراقي مفتوح أمام مصر
أيضاً ،فوعده الرئيس السوري بعرض المشروع على المجلس الرئاسي التحاد
الجمهوريات العربية الذي تأسس في طرابلس الغرب بتاريخ األول من أيلول
(سبتمبر) العام  ،1971ويضم في عضويته مصر وسوريا وليبيا.
ولدى نشوب حرب  6تشرين األول (أكتوبر) العام  1973شاركت وحدات
عراقية عسكرية بالقتال على الجبهة السورية ضد إسرائيل ،لكن القيادة العراقية
استدعتها فورا بعد إعالن وقف إطالق النار واعتماد مجلس األمن للقرار ،338
وقاطعت القمة العربية التي انعقدت في الجزائر في الفترة من  26-28تشرين
الثاني (نوفمبر)  1973.ودفع رفض سوريا بتاريخ  18كانون األول (ديسمبر)
 1973المشاركة في مؤتمر جنيف للسالم الرئيس العراقي «أحمد حسن البكر»
إلى معاودة االتصال باألسد ،وتقديم مساعدة مالية لسورية لتعويض خسائر
الحرب .ولم يصدر عن العراق أي انتقاد التفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل
في الجوالن السوري المحتل الذي تم التوقيع عليه بتاريخ  31أيار (مايو) 1974
برعاية األمم المتحدة ،ونشرت بموجبه قوات األمم المتحدة لمراقبة فصل القوات
والمعروفة اختصارا باسم «إندوف».

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

فتى المو�ساد في تون�س ...و�أ�سئلة �أخرى
«المفكر العربي» الموظف الج ّوال ـ الرحالة ،يتنقل من بل ٍد إلى آخر وفق
األجندة الصهيونية ،فحيثما تكون مصلحة هذه األجندة تراه يظهر في قطر
أم في تونس .ال يظهر وحيدا ًبل محاطا ًبألوان مختلفة منها األخواني ومنها
الليبرالي ومنها اليساري ومنها القومي ...ولكن الجميع في المحصلة
يتحرك وفق خطة واحدة ُع ِه َد «المفكر العربي» العربي بتنفيذها.
في هذا العدد يتكلم الدكتور سمارة عن دور عزمي بشارة في تخريب
المثقفين وشرائهم بالمال القطري والخليجي بشكل ع��ام .وكذلك عن
مسعى العقل المافياوي الصهيو ـ إنغلوسكسوني في خلق التناقضات
والتوترات والصراعات بين أتباع الواليات المتحدة وذلك لتسهيل قيادتها
لهم.
في عالقات الثورة المضادة ال توجد رفاقية ألن جوهرها البحث عن مال ال محدود
وهذا عقل مافيوي صهيو-أنجلو ساكسون بروتستانت .لذا ،ورغم عالقة التبعية من
أنظمة الخليج للواليات المتحدة فهي حريصة على أن يتناكف هؤالء في ما بينهم
لتبقى قيادتهم أسهل .وعليه ،ال غرابة أن تدور االشتباكات السياسية بين داعش مكة
وداعش الدوحة وقاعدة اإلمارات ولكن هذه المرة في أرض الجزيرة.
ولكن غبار االشتباك ال يحول دون رؤية أميركا والكيان ما يريدان .فلديهما نظارات
الرؤية الليلية في الحرب والرؤية في الغبار السياسي والدبلوماسي .بالمناسبة
النرويج (وهي حكومة غير حكومية) زودت الجيش األميركي بنظارات رؤية ليلية
أثناء احتالل العراق ومولت منحا ً «أكاديمية» لدراسة سوريا من الداخل وخاصة
مخيم اليرموك!
في خضم هذا الغبار قررت الواليات المتحدة إخضاع العدوان القطري ضد سوريا
للعدوان السعودي بمعزل عن طي عنق بندر مؤخرا ً وإبراز نايف.
لكن المناكفات والمناوشات بين التوابع ال تعني ضياع الرؤية األميركية ودقة
توزيع أدوار هؤالء .فقد كتبت في هذه الصفحة مرات بأن قطر يتم تحويلها لتقود حرب

تخريب الثقافة القومية العربية .وآمل أن ال يتخيل أحد أن هذا الدور بسيط التأثير.
فالثورة المضادة بمجموعها تعتبر القومية العربية هي العدو الرئيسي وربما الوحيد
في الوطن العربي .ولذا ،فالدور القطري في هذا االتجاه شديد الخطورة واألهمية .وهو
دور شراء المثقفين بالمال.
تصوروا مثالً وضع مليار دوالر تحت تصرف عزمي بشارة للتخريب الثقافي!
كم مركز أبحاث سوف يتمفصل عن ذلك؟ وكم جامعة؟ وكم جريدة؟ (بالمناسبة
هناك مشروع شراء صحافيين في رام الله لجريدة لبشارة والمعروض عليهم ذلك
يتنافسون على الثمن) وكم صحافي وكم مثقف؟!...الخ.
ضمن هذا المخطط كان مؤتمر الدوحة عن فلسطين في قطر في  13ديسمبر
 ،2013حيث جرى الحديث فيه عن كافة السيناريوهات لحل الصراع العربي ـ
الصهيوني (طبعا ً تقزم إلى فلسطيني ـ إسرائيلي) بينما السيناريو الوحيد الذي
أُغفل هو تحرير فلسطين ،مما يعني أن الكيان الصهيوني األشكنازي طبيعي وعلى
«أرضه».
كان على رأس قائمة حضور هذا المؤتمر رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي.
ومؤخراً ،كان عزمي بشارة يفتتح مقرا ً لمركز دراسات في العاصمة تونس بتبريك
حزب النهضة ورئيس تونس المنصف المرزوقي .الالفت طبعا ً أن المرزوقي كان
يعيش في فرنسا وكان على عالقة حميمة بالحكم الفرنسي وهو من قادة منظمات
األنجزة قبل سقوط بن علي ،وهو مع النهضة ،مع عدم إدراج مناهضة التطبيع في
تونس ،وفي حكومة بالده اليوم وزيرة السياحة التي تفاخرت بالتطبيع وبقيت في
منصبها رغم معارضة القوى الوطنية والقومية في تونس .أما اليسار المهذب بقيادة
حمة الهمامي فلم يعترض على التطبيع.
 ...في تبرير حزب النهضة للتطبيع  ...« :ادعى أحد قادة اإلخوان في تونس أن
حماس طلبت منهم عدم إدراج تجريم التطبيع في الدستور» (الصحبي عتيق ،رئيس
كتلة نواب «النهضة» – تشرين الثاني/اكتوبر .)2012
كشف هذا مرهون بما تقوله حماس بالطبع.
«...وتتالت (في عهد اإلسالم السياسي) خطوات التطبيع في الميدان الثقافي
والرياضي والسياحي واالقتصادي ،ما يغني الصهاينة ،حالياً ،عن التطبيع المعلن أو

عن فتح سفارة ...وللمفارقة ،منعت حكومة تونس (اإلخوانية) في بداية سنة 2014
مناضلين فلسطينيين ولبنانيين وعربا ً من دخول البالد ،لحضور مؤتمر عن مقاومة
الصهيونية ،رغم حصول بعضهم على تأشيرات من سفارات تونس في بلدانهم (عن
صحيفة «الخليج»  ،)2014/01/17كما منعت وفودا ً عربية من المشاركة في نشاط
تضامني للمحامين التونسيين مع فلسطين في ذكرى يوم األرض ( ،)2013رغم
الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات التونسية.»...
«...وزير حكومة اإلخوان (طارق ذياب) ،أصبح مدافعا ً عنيدا ً عن التطبيع وأعلن
أن الحكومة تقبل المساعدة «اإلسرائيلية» إذا عرض عليها الكيان الصهيوني ذلك
(نيسان/أبريل .»)2012
«...أما في حزب «نداء تونس» ،الذي يترأسه «الباجي قايد السبسي» ،أحد أقطاب
نظام بورقيبة وبن علي ،فقد دافع أحد اقطابه ،وهو رجل أعمال ،عن زيارة وفد من
اتحاد رجال ونساء األعمال في تونس إلى فلسطين المحتلة ،وكانت أخته ضمن الوفد،
وهي عضوة قيادية في الحزب المذكور (قناة «حنبعل» .»)2013/03/09
مالحظة :جميع المقتطفات من مقالة الرفيق الطاهر المعز  2014/03/20  في
باريس .هل يمكن عدم رؤية الخيط بل الحبل الناظم بين تورط حكومة اإلخوان
المسلين في تونس وعلى هامشها ليبراليون ويسار ال قومي وبين نشاطات مركز
عزمي بشارة هناك؟ وهل تمكن رؤية هذه األدوار خارج خدمتها للكيان الصهيوني؟

فتى الموساد في تونس
فنزويال ...مصر وسوريا وأحفاد تروتسكي

اشتهر التروتسكيون بالجملة الثورية ،من المحال أن تجد حزبا ً أو نظاما ً أو حتى
شخصا ً يساريا ً من خارج أُطرهم لم يهاجموه بكل األسلحة .أما تهمة ستاليني
فجاهزة على الدوام .منذ أن بدأ الحراك في سوريا ،وبالمناسبة األيام ُتثبت أكثر وأكثر
أن الحراك كان مخروقا ً بالسالح وحتى تم تحريكه بمسلحين وقناصة يطلقون على
الناس واألمن معاً .منذ أن بدأ الحرك اصطف التروتسكيون في سوريا مع الثورة
المضادة .وال أقصد هنا تروتسكيي سوريا بل كل العالم  .وقفوا مع أميركا واإلخوان
والوهابيين .وليس هذا بغريب إذا ما عرفنا حدود تغلغل الصهيونية في منظماتهم.

وحينما انشقت مصر بين اإلخوان والخليط وقف التروتسكيون مع اإلخوان .وقد تكون
فكرة األصابع األربعة مأخوذة من «األممية الرابعة» وليس من ميدان رابعة العدوية.
ولكن ،دعنا نقول بأن التروتسكيين بما هم مخروقون بتمفصالت صهيونية ،وال شك أن
للدين اليهودي دوره في تلوينهم أيضاً ،فما الذي دفعهم للتصدي للدولة الفنزويلية؟
لنقل هنا يخدمون الكيان الصهيوني األشكنازي .فمن يخدمون في فنزويال؟ أليسوا
في خدمة الواليات المتحدة؟ في المقتطف أدناه يبين الصحافي المعروف تيري
ميسان ،أن التروتسكيين من أبناء العائالت الثرية المحاطين بعصابات البلطجية
هم الذين يتصدرون العمل التخريبي ضد الرئيس مادورو في فنزويال معللين بذلك
أنه ستاليني .مكررين ومرددين الخطاب الرأسمالي الغربي الممرور ضد ستالين،
وتفجعاتهم على الشيخ القتيل ليون تروتسكي في معزوفة اقرب إلى ثأر البداوة .وقد
يكون هذا الشعور هو ما يقربهم من حكام الخليج.

معرفة المواقف من اليرموك وسوريا

كل هذا شديد األهمية ألنه يعبر عن مواقف وتعبئة ال قومية منذ عقود ،وها نحن
ندفع الثمن ليكون هذا أو ذاك قائدا ً يعيش على كرهه الشخصي لقادة آخرين .لعل
أخطر ما حصل هو ذلك االلتباس بين «أمجاد» شكالنية شخصية وحماية سوريا.
هنا نضع اإلصبع على المسألة األساس :في األصل أن تبدأ وطنياً .هناك كثير من
قيادات اليسار التي تكلست لتصبح أمراء طوائف وربما أمراء حرب .تورطوا ضد
سوريا منذ البداية ليقينهم أنها ستنهار .وحينما صمدت سوريا وقعوا في المنطقة
الرمادية .طبعا ً اآلن يقضمون أظافرهم  .المهم ال شك أنهم يرون اآلن بأن أدوات الثورة
المضادة كانت ستحصد أعناقهم .كيف ال وداعش حتى تقتل بعضها .أعتقد أن كتابة
معمقة عن مسألة مهمة جدا ً وهي :الوقوف مع سوريا منذ البداية رغم االعتقاد بأنها
قد ال تنتصر .هذا أمر مهم لفرز المواقف واالنتماءات .أعتقد أن االنتماء العروبي القومي
األصالني هو المعيار بغض النظر عن النتائج .هذا ما يجب أن يُبرز اآلن في مواجهة
مخاليط الدين السياسي والكمبرادور واللبراليين والتروتسكيين الحاقدين كالبدو
والمرتبطين بالصهيونية ،ويسار أيتام التحريفية الموسكوفية وليس أيتام لينين.
وأيتام ال ُقطريات وليس أيتام عبد الناصر.

