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

نشرت البناء على مدى  5حلقات فصوالً من كتاب الدكتور بشار الجعفري «سياسة التحالفات
السورية  ،»1982 – 1918وتنشر اليوم في الحلقة األخيرة فصوالً من القسم الثاني من الباب
الثالث ـ التحالف غير المتكافئ مرحلة ما بعد االنفصال في سورية وحتى عشية حرب حزيران
 ،1967إضاف ًة إلى حلقة مماثلة تتعلق بكتاب الدكتور عادل سمارة «تحت خط  – 48عزمي بشارة
وتخريب دور النخبة الثقافية».
اخ��ت��ارت «البناء» أن تعرض في ه��ذه الحلقة طبيعة العالقة التي نشأت بين القومية العربية
والبلشفية وتجلياتها السياسية خصوصا ً في سورية والعراق وفي مواجهة الناصرية.

أما كتاب الدكتور بشار الجعفري فيقسم إلى قسمين أساسيين:
القسم األول يحتوي على بابين هما :المؤثرات الداخلية وتتعلق باألنشطة السياسية الداخلية
واألح��زاب السياسية ،وأم��ا 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.

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

ّ
تعددت المحاور وال�سيا�سات والجيوبوليتيك واحد
في هذا العدد يتكلّم الدكتور الجعفري عن المرحلة التي تلت االنفصال
عام  ،1961واالتجاه الذي رسمته الدولة السورية آنذاك نحو المنظومة
االشتراكية وفي مقدمها االتحاد السوفياتي وكذلك عن مرحلة الصراع
بين الشيوعيين والرئيس عبد الناصر وانحياز االت��ح��اد السوفياتي
إلى الشيوعيين وحاكم العراق آن��ذاك عبد الكريم قاسم .وكل ذلك في
ظ ّل المشروع األميركي المسمى بمبدأ آيزنهاور مقابل تدعيم سورية
عسكريا ً وسياسيا ً من قبل السوفيات حتى باتت بنظر الغرب على وشك
أن تكون قاعدة شيوعية على شاطئ المتوسط الشرقي.
والذي يظهر كمعطى أساسي من خالل العرض الذي قدمه الجعفري هو
دور الجيوبوليتيك في رسم مسارات الدول وخياراتها.
بدأت األزمة بتاريخ  2آب  1957عندما قام وزير الدفاع السوري ،خالد العظم،
بزيارة موسكو لطلب بعض المساعدات العسكرية واالقتصادية .وأسفرت الزيارة
عن توقيع عدة اتفاقات فاقت بكثير «األمنوايا» التي عبر عنها المسؤولون السوريون،
إذ أعرب الكرملين عن استعداده للتعاون مع الحكومة السورية في مضمار الخطوط
الحديدية والطرق والري وإنشاء المحطات الكهربائية والمنشآت الصناعية وغيرها.
عندها قامت قائمة الصحافة الغربية التي أخ��ذت تتحدث عن وج��ود انقالب
شيوعي يهدف إلقامة رأس جسر سوفياتي في الشرق األوسط .وتابعت العواصم
العربية الوضع بجزع بالغ .وتفاقم الوضع إلى درج��ة الخطورة عندما أعلنت
السلطات السورية بتاريخ  12آب أغسطس  1957عن اكتشاف مؤامرة أميركية لقلب
نظام الحكم في سوريا ،األمر الذي حدا باألميركيين وحلفائهم إلى الزعم بأن الثورة
الشيوعية أضحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مقدرات األمور في دمشق،
وبأنه ما لم يتم اتخاذ رد فعل سريع للحيلولة دون حدوث ذلك فإن العالم العربي
بمجمله سيسقط في قبضة السوفيات.
أسرع السوفيات بتاريخ  3أيلول إلى إن��ذار الغربيين بأن أي تدخل في األزمة
السورية سيؤدي إلى مجابهة حتمية .وجدد وزير الخارجية السوفياتي ،أندريه
غروميكو ،ن��داءه إلع�لان بيان عن عدم اللجوء إلى القوة .ثم وجه رئيس ال��وزراء
السوفياتي ،بولغانين ،رسالة للرئيس التركي عدنان مندريس ينذره فيها بأنه لن
يسمح بأي هجوم ضد سوريا .وتصاعدت الحوادث عندما حشد االتحاد السوفياتي
 25فرقة عسكرية على الحدود التركية ،وأرسل وحدتين عسكريتين بحريتين إلى
ميناء الالذقية ،فأضحى القوة الكبرى التي تنهض للدفاع عن العرب ضد الروح
التآمرية ونزعة المغامرة السائدة لدى األميركيين ،حينها نوه رئيس مجلس الوزراء
السوري ،صبري العسلي بأن االتحاد السوفياتي استحق عرفان السوريين له .كما
كتبت إحدى الصحف مقاال ً بعنوان «معانقة لغروميكو وصفعة لداالس».
بيد أن الحماس تحول إلى ما يشبه الغليان عندما قام االتحاد السوفياتي بإطالق
ص��اروخ فضائي عابر للقارات (سبوتنيك) .وكتبت الصحف تقول بأن مثل ذلك
الصاروخ سوف يضع حدا للتبجحات األميركية ويدمر أسطورة القوة العسكرية
األميركية .وس��وف يفني خالل بضعة أي��ام األسطول السادس األميركي إذا دعت
الحاجة ذلك.
وبينما كان وزير الخارجية السوري يهاجم مبدأ آيزنهاور ،مؤكدا ً أنه يقسم صفوف
العرب ويخطف منهم استقاللهم ويسلم قيادهم إلى الصهيونية واإلمبريالية ،بحجة
النضال ضد الشيوعية ،كان الرئيس األميركي يشير إلى أن االتحاد السوفياتي يسعى
للتوطين في سوريا بفضل تيار القوى الوطنية .وتحدثت واشنطن عن شكوكها بأن
الشيوعيين يقبضون على زمام األمور الحكومية في دمشق.
لم تكن الواليات المتحدة بعيدة عن ذلك التصور ،إذ كانت تعتبر أن وقوع سوريا في
قبضة الشيوعيين سوف يجعل مصير الدول العربية األخرى مماثالً بما ينعكس سلبا ً
على األمم الغربية ،وبالتالي سيكون ممكنا ً انتهاء األمور بكارثة عالمية.
وبغية درء احتمال نشوب مثل تلك المخاطر ،صدرت األوامر بانتقال أسراب جوية
من السالح الجوي األميركي المتمركز في أوروبا الغربية إلى قواعد تقع في منطقة
أضنة في األراض��ي التركية المتاخمة للحدود السورية .كما صدرت أوامر مماثلة
لقائد األسطول السادس األميركي بالتحرك في اتجاه القسم الشرقي للبحر األبيض
المتوسط .ولم تقف األمور عند ذلك الحد ،إذ تم إعداد مخططات لغزو سوريا عند
الحاجة .وأنيطت تلك المهمة بالعراق الذي ستساعده قوات أردنية ولبنانية وتركية
مع تعهد أميركي بتقديم السالح الالزم للغزو وجعل االتحاد السوفياتي يلزم جانبه،
والطلب إلى اإلسرائيليين االمتناع عن االستفادة من الوضع المشوش بغية االستيالء
على أراضي سورية جديدة.
ما من شك بأن اإلدارة األميركية أوع��زت للسفير لوي هندرسون بالذهاب إلى
أنقرة واالجتماع هناك بالعاهلين العراقي واألردني ،ثم الذهاب إلى بيروت لدراسة
الوضع عن كثب .ولدى عودته إلى واشنطن بتاريخ  4أيلول  1957أشار هندرسون
إلى خطورة األزمة ،ونوه في تقريره بأن لبنان لن يبقى حليفا ً للغرب لمدة أكثر من 3
إلى  6أشهر إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتخليص الحكومة السورية من عناصرها
السوفياتية.
كما أشار في تقريره إلى وجود تنافس مثير للغضب بين العرب ،وبشكل خاص،
كراهية وبغض عميقين بين العائلتين المالكتين في العراق واألردن ،وقال إن العرب
غير قادرين على ما يبدو على حماية أنفسهم عسكريا ً ضد أي حادث حدودي قد يحصل
مع سوريا .ويختم هندرسون تقريره بالقول إن األت��راك ال يزالون يرغبون بإزالة
النظام السوري وأنهم جاهزون للتحرك في سبيل تحقيق هدفهم .وبالفعل كثفت تركيا
حشودها العسكرية على الحدود مع سوريا وزاد عدد الجنود من  32ألفا ً إلى  50ألفاً.
ساهمالتأهبوالتحضيراتالعسكريةفيتعزيزفرصةاالتحادالسوفياتيبالتدخل
بشكل قوي في شؤون األزمة الناشبة وتقديم نفسه كحا ٍم للقومية العربية الرافضة
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للهيمنة الغربية التي تهددها بالعدوان .ذلك ما حصل بالفعل إذ أنذرت موسكو بتاريخ
 3أيلول  1957الدول الغربية الثالث الكبرى بعدم التدخل في شؤون الشرق األوسط،
وبشكل خاص في الشؤون السورية .وهكذا لم تعد أزمة سورية – أميركية فحسب،
بل تبطنت بأزمة سورية – غربية انفجرت على منابر األمم المتحدة اعتبارا ً من تاريخ
 19أيلول  1957وأخذت طابعا ً دوليا ً منذ تلك اللحظة بعد طلب السلطات السورية
من الجمعية العامة معالجة الموضوع .وبدأت األمم المتحدة مناقشة القضية بتاريخ
 18تشرين األول  ،1957فأيد وزير الخارجية السوفياتي ،غروميكو ،الموقف السوري،
قائالً إن دولة تدافع عن استقاللها ،تواجه في النزاع القائم مشروعا ً أميركيا ً  -تركيا ً
للهيمنة عليها تحت غطاء مبدأ أيزنهاور.
أما المندوب التركي فقد اتهم االتحاد السوفياتي بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية،
ما دفع غروميكو إلى الطلب من األمم تشكيل لجنة تحقيق لدراسة الوضع على األرض
وتسوية النزاع .ومع أن الفترة التي تلت النقاش في األمم المتحدة كانت حافلة بالتوتر
حيث ألمح السوفيات واألميركيون إلى إمكانية توسع الصراع المحلي إلى صراع عام،
فإن األزمة كانت آخذة بالتراجع ،لكنها أسفرت عن عالقة تحالف سورية – مصرية لم
تنته سوى العام  .1977فقد تقاربت دمشق والقاهرة من بعضهما البعض إلى الحد
الذي حدا بمصر إلرسال فرق عسكرية إلى ميناء الالذقية بتاريخ  15تشرين األول
لمساعدة القوات السورية في تصديها ألي عدوان تركي أو هاشمي أو إسرائيلي .وهكذا
بدأت مسيرة الوحدة السورية – المصرية تشق طريقها بسهولة وسرعة مدهشتين.
في هذا الوقت ،أدركت واشنطن وموسكو عقم األزمة وبدأتا إعادة النظر في حساباتهما.
وجاءت حصيلة األزمة إيجابية لصالح القومية العربية التي انتصرت على مبدأ
أيزنهاور ،علما ً أن الراديكالية السورية اليسارية والبورجوازية طرحت تحالفا ً ش ّد
السوفيات وأعاقهم عن تحقيق كل مآلهم في سوريا ،وكاد أن يؤدي إلى تدخل عسكري
غربي في منطقة الشرق األوسط من شأنه إشعال نيران حرب عالمية ثالثة .ومن
إيجابيات األزمة السورية العام  1957إظهارها للعالم كله أن ذلك االحتمال وارد .أما
على الصعيد العربي فقد ثبت للجميع أن الجبهة السياسية السورية تتحكم بمستقبل
األنظمة العربية الممالئة للغرب .وقد تأملت العواصم العربية المعنية بعمق في
مدى النفوذ السوري ضمن األوساط اليسارية والقومية العربية الموجودة في تلك
العواصم ،وبشكل خاص ضمن صفوف الجيوش العربية واألنتلجنسيا العربية.
النقطة السلبية الوحيدة في جردة الحسابات السوفياتية هي أن الدفاع عن سوريا
دفعها في اتجاه عبدالناصر الذي أضعف قواعد الشيوعيين العرب في سوريا ومصر
ولبنان .وفي خطابه الذي ألقاه في مدينة بور سعيد بتاريخ  23أيلول  1957أكد
الرئيس ناصر أنه ال يجب على الدول العربية الوقوف إلى جانب هذه الجهة أو تلك،
وأن استقالل العرب يمر عبر حيادهم إزاء أي نفوذ للقوى األجنبية في المنطقة ،وفي
ذلك إشارة إلى نفوذ االتحاد السوفياتي المتنامي .غير أن حسرة السوفيات الرئيسية
جاءت إزاء محاولة عبدالناصر رفع جدار محكم في وجه الشيوعيين السوريين
وسعيه المستمر لتحجيم الهيبة اإليديولوجية للشيوعية في المنطقة .وقد وجد
الرئيس المصري لنفسه عونا ً سوريا ً تمثل بحزبي البعث والوطني اللذين كانا يبحثان
عن تحالف قومي خارجي الحتواء المد الشيوعي واليساري الراديكالي .شعر االتحاد
السوفياتي مسبقا ً أن توجه سوريا المحابي له من شأنه إخافة القوى الوطنية العربية
األخرى سواء في سوريا أو خارجها ...ولكن ما العمل؟
لم يكن باإلمكان عمل شيء آخر ،وبالتالي أوصلت حيرة السوفيات سوريا إلى
الوحدة السورية – المصرية ولو جزئيا ً على األقل .وتم إعالن دولة الوحدة في األول
من شباط  1958باسم الجمهورية العربية المتحدة ،وانتخب جمال عبدالناصر رئيسا ً
لها بتاريخ  21شباط  .1958وقد أدى هذا التطور إلى حسم األمور في سوريا لصالح
القومية العربية والحياد العربي إزاء القوى الكبرى .ولم يكن األمر سهالً بالنسبة
لموسكو ال سيما أن المشكالت ستبدأ بالظهور بعد قليل في أكثر من عاصمة عربية
بسبب إقامة الدولة الوحدوية التي أخافت الجميع .وأولى المشكالت انفجرت في
لبنان.
كان لبنان يسعى بشكل تقليدي إلى تبني مواقف حيادية ،غير أنه تورط في لعبة
االستقطابات السياسية العربية والدولية اعتبارا ً من العام  .1955وفي العامين
 1955و 1956انخر في التقارب من موسكو على غرار الخطوات السورية ،ووقف
اللبنانيون موقفا ً قوميا ً عربيا ً خالل العدوان الثالثي على مصر .بيد أن القيادة
السياسية اللبنانية سرعان ما مالت في اتجاه الغرب بسبب خوفها من االبتالع القومي
العربي لخصوصيات لبنان الطائفية .وقد انعكس التردد اللبناني بشأن اختيار لبنان
معسكره خالل العام  1958في نشوب حرب أهلية تمحورت حول قضية تجديد والية
الرئيس اللبناني كميل شمعون خالفا ً للدستور اللبناني .إذ نشب صراع مسلح بين
أنصار شمعون من جهة ،وخصومه من جهة ثانية .فالخصوم يريدون حفاظ لبنان
على مواقفه الحيادية ،أما األنصار فيريدون من الرئيس االنخراط إلى جانب الغرب
بشكل حاسم ونهائي .وما جعل األمور تزداد غموضا ً وبلبلة هو وجود العديد من
الالجئين السوريين والمصريين في بيروت ،حيث أبدت القاهرة امتعاضها الشديد
من النفوذ الذي يمارسه هؤالء السياسيون في لبنان .بينما اعتبر الرئيس شمعون
وحاشيته المحيطة به أنهم ضحايا مؤامرة تحبكها مصر وسوريا بغية استجرار
لبنان إلى طرفهما .وأدت االضطرابات التي حدثت في أيار  1958في لبنان إلى نشوب
حركة تمرد وعصيان مدني أخذت شكل حرب شوارع شملت كالً من بيروت وطرابلس
والشوف .وعندها قدم لبنان شكوى أمام مجلس األمن ضد الجمهورية العربية
المتحدة متهما إياها بحبك المؤامرات ضده وإثارة القالقل واالضطرابات فيه .ودعا
الواليات المتحدة إلى حماية استقالله والدفاع عنه .ولم يكن مبدأ أيزنهاور قد أثار
حينها سوى انتفاضات معادية له في العواصم العربية .وخشيت الحكومة األميركية
من تشكل حلف معا ٍد لها في المنطقة إذا وضعت مبدأ آيزنهاور في لبنان قيد التنفيذ،
كما خشيت من إعطاء االتحاد السوفياتي ذريعة للتدخل مجددا ًفي شؤون المنطقة عبر
التنديد بالتدخل األميركي المباشر فيها.
بيد أن تسارع األمور وانتصار ثورة  14تموز  1958في العراق التي قضت على
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من احتالل الإ�سالم العربي �إلى احتالل العروبة
يتكلم ال��دك��ت��ور س��م��اره ف��ي ه���ذا الفصل
«م��ن احتالل اإلس�ل�ام العربي إل��ى احتالل
العروبة» عن حالة التراجع والتهاوي التي
عاشتها األمة بعيد هزيمة  ،1967وكيف أن
ثقافة التدجين قد طاولت األنظمة واألحزاب
والنخب ،ما أدّى إلى تراجع األنظمة والقوى
السياسية ذات البعد القومي والعلماني
لمصلحة اإلسالم السياسي ،ما أتاح للمال
النفطي بقيادة المملكة السعودية أن يحتل
م��س��اح��ات واس��ع��ة م��ن ال��ف��ك��ر وال���ق���رارات
السياسية على م��دى العالم ال��ع��رب��ي .كما
أشار الكاتب إلى دور عزمي بشارة في هذا
االتجاه.
منذ هزيمة المشروع القومي العربي في مواجهة
الثورة المضادة  1967وت��ورط بقاياه في مساومة
تلك الثورة ،لم تتوقف الثورة المضادة في توسيع
مساحاتها.
إثر الهزيمة ومع التضامن العربي توقفت القوى
التقدمية عن نقد القوى واألنظمة الرجعية وكشف
عيوبها وخياناتها مما غيَّب الشارع العربي عن رؤية
عيوب هؤالء وخطرهم والتعبئة ضدهم .ومما أطلق لهم
حرية ضخ إيدولوجيا الدين السياسي سواء بالدعوة
او المنشورات أو الكاسيتات والحقا ً الفضائيات ...الخ.
فتك َّون دين سياسي باسم اإلسالم يقوم على ركيزتين:
التبعية للمركز الرأسمالي الغربي وضمنها عدم
المساسبالصهيونية.
قراءة الدين بما هو نقيض العروبة.
وفي الوقت نفسه قامت أنظمة الخليج الرجعية
بدفع بعض المساعدات لألنظمة العربية ذات العجز
االقتصادي «معادلة دول الفائض ودول العجز» وهي

مساعدات استهالكية خدماتية ال تطويرية .وخطورة
هذه المساعدات أنها وسعت سوق استهالك المنتجات
الغربية من جهة ،والجهة األهم أنها عرضت األنظمة
الرجعية وكأنها ذات بعد عروبي عبر تقديم مساعدات
بدل كشف حقيقة أن هذه األنظمة تحتل النفط العربي
وتحصل منه على حصة الحارس على شكل «اقتصاد
التساقط/الفتات ،Trickle-down economy
وه��و ما يتضح من ق��ول الغربيين« :كيف حصل أن
ُوجد نفطنا في أرضهم»؟ وقول عبد العزيز آل سعود
حينما ُطلب منه استخدام النفط في الحرب عام 1948
حيث قال« :النفط هم اكتشفوه وأخرجوه وشكرا ً لهم
أنهم يعطوننا بعضا منه» .طبعا ً كل هذا هروب من
الحقيقة األساسية بأن النفط لكل العرب.
واكب ذلك أو تبعه بدء خروج انظمة عربية ورثت
األنظمة القومية (حالة مصر) إثر رحيل ناصر ومجيء
السادات بخروجها من معسكر مواجهة الصهيونية إلى
التصالح العلني معها .وهو التصالح الذي لم تقم به
أنظمة الدين السياسي في الخليج من حيث العالنية
بينما مارسته سرا ،وتبع ذلك خروج منظمة التحرير
الفلسطينية من الصراع ،وهو ما نقل النظام األردني
من العالقة السرية الحميمة مع الكيان إلى عالقة علنية
وحميمية بالطبع.
ت��راف��ق أو تبع خ���روج معظم األن��ظ��م��ة العربية
من ال��ص��راع ،خ��روج الكثير من األح���زاب السياسية
من النضال االجتماعي الداخلي الطبقي فأصبحت
أحزابا ً مدجنة داخليا ً وبالطبع تجاه الصراع العربي
الصهيوني .ولمهادنة الكيان كان هناك تأسيس من قبل
أحزاب شيوعية اعترفت بالكيان الصهيوني.
وبهذا أصبح الوطن العربي في وضعية تطبيعية
بامتياز:
أنظمة تطبع م��ع ال��ع��دو وف��ي أحسن األح���وال ال
تخاصمه.

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 في الخريطة الجغرافية السياسية في هذا
الجزء من العالم ،إضاف ًة إل��ى درس المحطات التاريخية التي ش ّكلت تح ّوالت نوعية في مسار
السياسة السورية.
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وقوى سياسية تابعة لنفس األنظمة ال تناضل ضدها
اجتماعيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً وقوميا ً وال تناضل ضد
االستعماروالصهيونية.
كان من توليدات هذا السقوط تدهور أنظمة قومية
االتجاه وقريبة من العلمانية ،تورطها باتجاه الدين
السياسي ما وضع المشايخ على الشاشات وليس في
المساجد فقط .هذا رغم أن المؤسسة اإلكليركية ال تقدم
للدين شيئا ً طالما هو عالقة بين الفرد والله ناهيك عن
أن أسهل فهم هو فهم الدين فلسنا بحاجة ليفرض هذا
أو ذاك تفسيره الخاص بالدين والذي انتهى إلى تبرير
الذبح الجماعي والجماع الجماعي!
زاد الثورة المضادة قوة تفكك المعسكر االشتراكي
والذي إحدى تجلياته مفارقة هائلة في الوطن العربي
وهي:
تغول اإلمبريالية والصهيونية ضد الوطن والشعب
العربي
وفي الوقت نفسه توفير مناخ هائل ألنظمة وقوى
الدين السياسي التي هي حليفة للصهيونية وأدوات
لإلمبريالية!
في تلك الفترة هرب البعث العراقي إلى الدين وهرب
البعث السوري إلى السياسات النيولبرالية .وتدفق
حكام الخليج النفطي والعثمانيي إلى سوريا على شكل
صداقة مسمومة اتضح أنها كانت لقراءة البيت السوري
من داخله وتفجيره.
وهذا يشير إلى أكثر من خلل قاتل في األنظمة قومية
االتجاه:
فهي من جهة لم تتحد مما يؤكد أنها كانت في مأزق
أو برزخ بين القومية والقطرية.
وكانت في برزخ بين العلمانية وعدم العلمانية.
وكانت في برزخ بين مشروعها في التنمية وبين
غياب الديمقراطية كضرورة في التنمية.
وكانت في برزخ مقاومة االستعمار والصهيونية

أيزنهاور

خروتشوف

النظام الملكي فيه جعلت اإلدارة األميركية تقرر التدخل العسكري في لبنان ،مخافة
انتقال عدوى الثورة القومية إلى لبنان واألردن .وقد نشأ التشاؤم األميركي من
الترحيب الشعبي والحكومي الواسع في الجمهورية العربية المتحدة بانتصار الثورة
في العراق ،وتوجيه التحية التساع الحركة التقدمية والحيادية العربية .وازداد
التشاؤم عندما انتقلت العدوى إلى عمان حيث أضحى العرش الهاشمي الثاني مهددا ً
بالسقوط .عند ذلك الحد طلب كل من الرئيس شمعون والملك حسين مساعدة الغرب
إلنقاذ نظامي حكمهما .ولم تتردد واشنطن هذه المرة ،فأرسلت قوات عسكرية أميركية
إلى بيروت بتاريخ  15تموز ،1958في حين أرسلت لندن بعد يومين ،أي بتاريخ 17
تموز قوات مظلية بريطانية إلى عمان.
أثار هذا التحرك مجددا ً ردود فعل عنيفة لكن متفاوتة في دمشق والقاهرة وبغداد
والرياض .كما أعاد تسليط األضواء على دور االتحاد السوفياتي كمدافع عن مصالح
العرب .وبعد يوم واحد على نزول القوات األميركية في بيروت قام الرئيس ناصر
بزيارة موسكو بشكل عاجل  16تموز .ولم يطل انتظار رد الفعل السوفياتي إذ حشدوا
قواتهم على الحدود التركية ،واقترحوا على مجلس األمن قرارا ً يدعو إلى سحب القوات
األميركية فو ًر من لبنان  15تموز .وبتاريخ  19تموز اقترح خروتشوف نقل النقاش من
مجلس األمن المشلول الحركة إلى مؤتمر القوى الكبرى :االتحاد السوفياتي والواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند .غير أن الدول الغربية رفضت االقتراح باستثناء
الجنرال ديغول .وبدا أن محنة السوفيات تكررت مجددا ً فهم يسعون إلى الدفاع عن
القضية العربية لكي تزداد أسهمهم في المنطقة من جهة ،ويعانون من ضعف قدرتهم
على المناورة والتحرك بسبب رفض الغرب للمساومة معهم حول مصالحهم في
المنطقة من جهة ثانية .وقد أدركت الواليات المتحدة التطور الذي حدث في العالم
العربي منذ تجربة السويس ،والرافض ألي هيمنة مهما كانت ،فأعلن الرئيس أيزنهاور
بتاريخ  18آب  1958أنه يعود إلى دول المنطقة أمر حل مشكالتها ،وهو موقف يعني
تراجعا ً عن تطبيق مبدئه التدخلي كما حصل في لبنان واألردن .ورد العرب على
ذلك الموقف باعتدال فلم يطلبوا إدانة التدخل بشكل واضح ولم يحددوا جدوال ً زمنيا ً
النسحاب القوات األميركية والبريطانية من المنطقة .ويمكن تفسير االعتدال بالتطور
السريع لألحداث في تلك اآلونة ،إذ خلف الجنرال شهاب الرئيس شمعون على سدة
الحكم في لبنان ،وانسحبت القوات األميركية منه في الخريف ،ثم أكد لبنان ميوله
الحيادية من دون أن يغير من عالقته الجيدة مع الغرب.
إن مشهد العام  1958ال يكتمل إلاّ بالحديث عن العالقات المتدهورة بين االتحاد
السوفياتي والجمهورية العربية المتحدة بسبب موقف ناصر من الحزب الشيوعي
السوري وموقف الكرملين من القومية الثورية العربية .وقبل قيام الوحدة ،عقد
الحزبان الشيوعيان السوري واللبناني اجتماعا ً لتدارس انعكاسات قيامها ،وقررا
رفض حل األحزاب السياسية في سوريا بموجب الشروط التي فرضها ناصر على
القيادات السورية السياسية .وهكذا انقطع الحوار بين الشيوعيين العرب وقيادة
الجمهورية العربية المتحدة .وغادر خالد بكداش دمشق هاربا ً إلى صوفيا ً حيث حضر
أعمال المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي البلغاري وألقى خطابا هاجم فيه
الدولة الوحدوية الجديدة معتبرا ً أن الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتقوية الدولة الجديدة،
لكي تكون القلعة القادرة على التصدي لقوى اإلمبريالية وقاعدة الوحدة العربية ،هي
ممارسة سياسة خارجية استقاللية وسياسة داخلية ديمقراطية .ولذلك فالمطلوب
هو السهر على مراقبة رؤوس األم��وال اإلمبريالية التي تتوغل في سوريا ومصر،
ومواصلة النضال إلى جانب الكتلة االشتراكية ضد محاوالت اإلمبرياليين األميركيين
الراغبين بإرغام الجمهورية العربية المتحدة على تعديل سياستها الخارجية بذريعة
أن الواليات المتحدة غيرت موقفها وأضحت مستعدة لتبني خط جديد تجاه الشرق
العربي.
أما االتحاد السوفياتي فقد اكتفى باإلصرار على المظهر التهديدي الدائم لإلمبريالية
وعلى واقع كون الحياد يعني معاداة الواليات المتحدة وحدها دون غيرها .وتركت
القيادة السوفياتية للشيوعيين السوريين حرية الحركة للتأكيد على المظهر الرجعي
للنظام الجديد الذي نشأ في الجمهورية العربية المتحدة .وقد شكل هذا التنسيق
محطة نوعية فريدة في طبيعة العالقات القائمة بين دولة عربية واالتحاد السوفياتي.
إذ للمرة األولى نجد أن تحرك حزب شيوعي عربي يكمل التحرك السوفياتي رسمياً.
واألمر الذي شجع السوفيات على اإلقدام على تلك الخطوة هو ارتفاع أسهم الشيوعيين
العرب في العراق بعد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي ،إذ شارك الشيوعيون
العراقيون في الثورة مشاركة واسعة .ومع أن السلطة السياسية العراقية الجديدة لم
تتضمن أي شيوعي ،فإنها لم تعاد الحزب الشيوعي بل تحالفت معه تحالفا ً موضوعيا ً
وسعت إلى التقارب مع موسكو .وقد فوجئ عبدالناصر بهذا التحرك ،وهو يعمل على
ضم العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة بغية تشكيل جبهة قومية عربية بزعامته
ووقف الم ّد الشيوعي في األقطار العربية .أما في العراق فكان االتحاد مع الجمهورية
العربية المتحدة يعني أن استقالل األحزاب السياسية سوف يتآكل.
من جهته أظهر االتحاد السوفياتي عدا ًء واضحا ً لمشروع االتحاد العربي بالرغم من
تأكيده المستمر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية .وأظهرت الصحافة
السوفياتية التي صمتت نسبيًا إزاء الوحدة السورية – المصرية اهتماما ً متعاظما ً
بسلطة «قاسم» في بغداد الذي أضحى ،يمثل برأيها رمز التقدم السياسي في الشرق
األوس��ط .عندها أخذت القاهرة تصب جام غضبها على المشير قاسم ،وربما كان

دون أن تبين للشعب أنها حاربت المركز الرأسمالي
الغربي وليس الكيان وحده.
هذا الحال أبقى الشعب في حالة هشة مما سمح
لقوى الدين السياسي أن تلوث عقله الجمعي وتأخذه
باتجاه الدين السياسي .وال��ذي تجلى في ظاهرة
االستشراق اإلرهابي.

احتالل القومية العربية

رغ��م تسخير كافة إمكاناتها ضد األم��ة العربية
والقومية العربية ،فإن أنظمة الدين السياسي بل وكافة
الطبقات الرجعية الحاكمة والشريكة معها في الحكم لم
تعلن قط أنها ضد العروبة.
أما قوى الدين السياسي فهي مبدئيا ً وعالنية ضد
القومية العربية ،وه��ذا بالطبع مثبت في شعاراتها
ومنشوراتها حتى خالل فترة المد العروبي.
هذا التركيب الجديد ،تركيب الفكرة القومية بدأ
عمليا ً عبر االع��ت��راف بالكيان الصهيوني أي عبر
المصالح المادية للكمبرادور العربي ال��ذي نضجت
بنيته لالنخراط في تبعية مفتوحة بالنظام الرأسمالي
العالمي بقيادة مصر السادات .وهذا االنخراط مختلف
عن العالقات التحتية السرية التي اتصفت بها أنظمة
الرجعية والدين السياسي التي لم تكن قد نضجت فيها
طبقات برجوازية ال إنتاجية وال كمبرادورية بقدر ما
أن عالقتها بالكيان وتبعيتها للمركز الرأسمالي كانت
وال زال على أرضية سايكس-بيكو أي خلق وتعيين
الحكام هناك .بل إن القطاع الخاص في كيانات النفط
لم يتكون بعد بشكل مناسب أو طبيعي.
يمكننا القول ب��أن جميع األنظمة العربية تطرح
نفسها كمؤمنة بالقومية العربية ،ولكن من ناحية
عملية هناك مفهومين وبرنامجين عربيين للمسألة
القومية العربية:
القومية الحاكمة وهي فئتان:
فئة األنظمة المعادية والخائنة لألمة العربية وهي
انظمة الخليج والممالك.
وفئة الجمهوريات التي هي عروبية ولكنها لم تنجح
في حمل المشروع القومي الوحدوي.
والقومية الكامنة وهي قومية الطبقات الشعبية التي
هي وحدوية واشتراكية.
والطريف أن كثيرين كانوا وال يزالون يعتبرون

بمقدور الرئيس عبدالناصر االنتصار عليه لوال التدخل السوفياتي المفاجئ إلى جانب
األخير بشكل ع ّرض العالقات العربية  -السوفياتية للخطر ،وأظهر األرضية الهشة
التي أقيمت عليها منذ قمة «باندونغ».
إن وقوف موسكو إلى جانب بغداد الرافضة لالنضمام إلى الوحدة السورية –
المصرية عكس بوضوح هشاشة سياسة الحياد اإليجابي وعدم االنحياز التي تشكل
العمود الفقري لسياسة الرئيس جمال عبدالناصر .إذ أدت إرادة الكرملين بإبعاد العراق
عن مصر إلى قيام السوفيات بتعديل تحليلهم لألوضاع العربية الذي لم يطرأ عليه
أي تغيير منذ العام  .1956ومع أن تطور الموقف السوفياتي لم ينضج كليا ً إلاّ بعد
المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في بداية العام  ،1959فقد
وقع حدثان في الفترة الفاصلة بين الثورة العراقية وانعقاد المؤتمر ،وبشرا بحدوث
تبدل في السياسة الخارجية السوفياتية إزاء الشرق األوسط ،وهما :رفض السوفيات
اتحاد العراق مع الجمهورية العربية المتحدة ،ومحاولتهم خلق ند لناصر في شخص
عبدالكريم قاسم كي يحافظوا على مواقعهم من دون الوقوع تحت رحمة التحالف مع
مصر فقط .وقد التقت السياسة السوفياتية في تصديها لمقولة الوحدة العربية مع
منطلقات السياسة الغربية تجاه العرب ،ووقفت موسكو وواشنطن موقف المعارض
لتوسيع الجبهة القومية الوحدوية العربية .األول��ى لألسباب التي سبق ذكرها.
والثانية بسبب خوفها من تعزيز سيطرة العرب اليساريين على الدول العربية .وكان
ناصر يرى أن غرض السوفيات من معارضة خططه هو دعمهم لحاكم العراق ضده،
وتالقي مصالحهم مع مصالح الواليات المتحدة للحيلولة دون كسر ميزان القوى
في المنطقة لصالح العرب .وقد عزز قناعته تلك بإرادة قوية لشطب الشيوعية من
الخارطة السياسية العربية .وانتقل في عدائه للشيوعية إلى الهجوم العلني عليها،
فشن العام  1958حملة قوية على الشيوعيين في اإلقليم الشمالي تحالف فيها المدّان
اإلسالمي والعروبي ضد المد الشيوعي .وترافق ذلك مع موجة اعتقاالت واسعة شملت
القيادات الشيوعية .وما زاد في حدة الحملة المقاومة الشرسة التي أبداها الشيوعيون
السوريون .ووصلت الحملة إلى ذروتها عندما قرن القادة المصريون والسوريون
الشيوعية بالصهيونية معتبرين إياها سالحا ً تدميريا ًبيد الصهيونية .وعالوة على
اضطهاد ناصر للشيوعيين السوريين ،سعى إلى تعديل الوضع في العراق ،نظرا ً ألن
رفضه االنضمام إلى الدولة الوحدوية العربية يمثل ،برأيه نتيجة مباشرة للضغط
الشيوعي على قاسم ،وبالتالي فإن االستراتيجية المصرية أخذت في االعتبار أمرين
اثنين مرتبطين ببعضهما البعض :محاربة قاسم في بغداد والقضاء على الشيوعية
العربية.
إزاء تصاعد الحملة الناصرية ضد العراق اعتبارا ً من نهاية كانون األول ،1958
انبرت الصحافة السوفياتية واإلذاع��ة والتلفزيون السوفياتين إلى اإلع��راب عن
أسفها للحملة التي تشنها وسائل اإلعالم في كل من القاهرة ودمشق ضد الشيوعية
وشيوعيي العراق وسوريا تحديداً.
غير أن الموقف السوفياتي بقي حذرا ً ويتعامل مع الرئيس ناصر على أساس جعله
يعدل عن مواقفه ويعود إلى جادة الحوار بدال ً من القطيعة الشاملة معه .وطالبت
موسكو بتقديم القرائن على االتهامات الموجهة للشيوعيين العرب .ثم حاولت إفهام
الرئيس ناصر بأن نضاله ضد اإلمبريالية لم ينته بعد ،وبأن رغبته في وضع سياسة
توازن في عالقاته بين الدولتين العظميين ،إنما تجعله يخلط بين أعدائه وأصدقائه
ويضعهم في سلة واحدة ،وتدفع به إلى إحياء النفوذ الغربي في المنطقة من دون
أن يدري ،وبالتالي تجعله صديقا ً للرجعية العربية وعدوا لكل المكتسبات التي تم
إحرازها بفضل النضال ضد اإلمبريالية ،أي صديقا ً للصهيونية ...ذلك باختصار
ما تضمنته كلمة رئيس مجلس رئاسة هيئة السوفيات األعلى أمام المؤتمر الواحد
والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي الذي عُ قد في موسكو بين كانون الثاني
و 5شباط  .1959وفي تلك الكلمة لم يعد الرئيس ناصر القائد العربي البارز الوحيد
لنضال الشعوب العربية ،بل صار إلى جانبه قائد عربي آخر هو عبدالكريم قاسم الذي
يعود إليه فضل قلب النظام الرجعي ،الخادم لمصالح اإلمبرياليين في بغداد وإعالن
جمهورية مستقلة .وأما االتهامات التي يوجهها رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بحق الشيوعيين فقد اعتبرها رئيس مجلس رئاسة هيئة السوفيات األعلى غير عادلة.
كما وجد من السذاجة بمكان وضع الشيوعية والصهيونية على المستوى نفسه.
ويمكن القول إن السياسة السوفياتية كانت ثالثية األبعاد في تلك اآلونة:
أعمال وتحركات صديقة تهدف إلى تحسين العالقات المصرية ـ السوفياتية.
أعمال وتحركات ذرائعية غرضها إعاقة استقطاب الجمهورية العربية المتحدة
للقوى العربية التقدمية.
محاوالت لفهم تطور العالم العربي وتحديد التحرك الواجب القيام به على ضوء
ذلك التطور.
لذلك فإن موسكو تستمر في تنفيذ تعهداتها االقتصادية تجاه اإلقليمين المصري
والسوري .وحتى في ذروة األزمة ،و ّقع الجانبان السوفياتي والعربي على اتفاق
إلنشاء سد أسوان بتاريخ  27كانون األول  ،1958ولم يفكر السوفيات في أي لحظة،
ولغاية انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول  1961بوقف
مساعداتهم االقتصادية والتقنية العسكرية المقدمة لمصر وسوريا ،متجنبين بذلك
الوقوع في الخطيئة نفسها التي ارتكبتها الواليات المتحدة العام  1956عندما أوقفت
عروضها إلنشاء السد العالي بعد رفض ناصر الشروط السياسية المفروضة عليه.
وهكذا تم االحتفال بتاريخ  9كانون الثاني  1960بتدشين أول شريحة من أعمال
إنشاء السد العالي على نهر النيل بحضور الوزير السوفياتي «نوفيكوف» .وبعد ذلك
بأيام عدة تم التوقيع على اتفاق آخر بين االتحاد السوفياتي والجمهورية العربية
المتحدة إلقامة العديد من المشاريع االقتصادية المشتركة .وفي أيلول  1958قدم
االتحاد السوفياتي مساعدة تقنية لسوريا ،بقيمة  275مليون روبل إلنشاء خط
حديدي بين الالذقية وحلب والقامشلي ،وإقامة مصنعين للسماد اآلزوتي والزيوت
المعدنية .وخالل زيارة المشير «عامر» إلى موسكو بعد ذلك بشهرين ،تم االتفاق مع
السوفيات على مشاركة المهندسين في تنفيذ مشروع التصنيع الثاني في الجمهورية
العربية المتحدة .ثم ازداد معدل قدوم الوفود التجارية والثقافية والفنية السوفياتية
واالشتراكية إلى إقليمي الجمهورية العربية المتحدة .وكان الجهد السوفياتي يرمي
للبرهنة لكل الدول التقدمية في أفريقيا وآسيا على أن الدعم السوفياتي لها غير مقرون
باعتناقها الشيوعية .وسارت تهدئة األمور شوطا ً نحو األمام عندما التقى الرئيسان
ناصر وخروتشوف في الجمعية العامة لألمم المتحدة في تشرين األول  ،1960وقررا
معا ً العودة إلى روح التفاهم المتبادل .وما من شك في أن المصالحة لم تكن سهلة ،إذ
إن الخصام ترك بصماته العميقة في ذاكرة البلدين.

عضوية الكنيست إنجازا ً نضاليا ً وهذا أفظع استدخال
للهزيمة .أي باسم العروبة يقسم عربي يمين الوالء
للدولة اليهودية .وفي هذا يحقق للصهيونية أمران:
األول :تطويع القومية العربية إلى قابلة ومعترفة
بالكيان الصهيوني على أرض عربية وهو موقف يقع
حتى على يمين أنظمة القومية الرجعية الحاكمة.
والثاني :التأسيس الفكري والنظري لتقسيم الوطن
العربي لدويالت على أسس طائفية ومذهبية بما هو
اعتراف بيهودية الكيان وهو ما نرى محاوالت تجسيده
اليوم في الوطن العربي.
من هنا كان خروج بشارة من تل أبيب إلى الدوحة
بعد أن جسد في المحتل  1948تيارا ً تعاقديا ً ثالثاً .أما
الموقع الجديد فوفر له استئناف مشروعه التطبيعي
باسم العروبة.
أما التيارات المتعاقدة الثالثة فهي:
الحزب الشيوعي اإلسرائيلي
والحركة اإلسالمية
وحزب بشارة التجمع الوطني الديمقراطي
لقد تابعت ،بالنقد المكتوب ،بشارة وحزبه منذ عام
 ،1994ولكن الغريب أن أحدا ً من المثقفين العروبيين
لم يتنبه لذلك ،بل طالما هوجمت من بعضهم/ن .وكأن
الموقف كقول الشاعر:
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ...فلم يستبينوا الرشد
إال في ضحى الغدِ.
لم يتورط بشارة في كشف نفسه بناء على خطأ.
وإنما كان ال بد لبشارة أن يكشف نفسه طبقا ً للمخطط
المعادي ونضوج مرحلة دور جديد علني.
جاءت تطورات حرب الربيع العربي لتفرز حالة
جديدة من اصطفاف القوى يمكننا تسميتها احتالل
القومية العربية من قبل أنظمة القومية الحاكمة،
وخاصة إثر الحرب على اليمن.
ح��رب يتجسد فيها ال���دور اإلمبريالي وبخاصة
األميركي في تشغيل مصانعها للسالح ،واللوجستيات،
وتمويل الخليج لمنظمات اإلره��اب في مجمل الوطن
العربي .هي حرب المصارف والشركات الغربية من
جهة وتنفيذ ذلك من انظمة عربية ضد األمة العربية.
وقودها مجموعات تكفيرية متخلفة وتمويلها من أنظمة
الخليج خاصة ،وتسلحها غربي وكاسب نتائجها
الكيان الصهيوني .ناهيك عن دوره السري بالطبع.

معسكر المقاومة

لم يمر الوطن العربي بأشد خطرأ مما هو فيه اليوم.
ول��م يتم تظهير التناقض التناحري من قبل أع��داء
العروبة كما هي اليوم .والخطورة أن الهجمة آتية من
العدو أي الثورة المضادة بينما قوى المقاومة ال تزال
مترددة في إع�لان حالة التعبئة العامة والطوارئ
وبالتالي الحرب المفتوحة بهدف الهجوم المضاد الذي
يجب أن يكون الهجوم المبادئ وأن يمتد في حرب دائمة
لتحرير الوطن العربي.
كما أشرنا أعاله ،فإن أنظمة وقوى الدين السياسي
قد اغتصبت الشارع مما حوله وحولته إلى ثالثة كتل:
األكثرية الساحقة من الشعب العربي غدت ساكنة
تراقب ما يجري أو حتى ال تهمتم ،بعد أن كانت حتى
 1991تنتفض ضد أي عدوان على الوطن العربي.
أقلية من اإلرهابيين من قوى الدين السياسي يديرها
تحالف المخابرت الغربية وقيادات طائفية ومذهبية.
وأقلية عروبية ال تزال في وضعية الدفاع عن الفكرة
فما بالك باالنتقال إلى المشروع.
مع تبلور معسكر المقاومة والممانعة كتحالف عربي
إيراني شددت الثورة المضادة من هجمتها في محاولة
ال تردد فيها علما ً منها بأن هذا المعسكر هو نقيضها
الحتمي.
لقد اتضح في هذه الحرب الضروس والتي تزداد
اشتعاال ً بأن الثورة المضادة لم تكتف بأن أنجزت:
خ��روج معظم األنظمة العربية م��ن ال��ص��راع مع
اإلمبريالي والصهيوني
وخروج كثير من الحركات السياسية من الصراع
حتى ببعده االجتماعي الطبقي.
ول��م تكتف بحياد األكثرية الساحقة من الشارع
العربي ،بل نشطت في الشغل عليه بمستوين:
التطبيع مع العدو الصهيوني والعدو الغربي.
وتحييد الشارع تجاه ما تقوم به من خيانات ومجازر
وخاصة في احتاللها كل من اإلسالم والعروبة.
لو حاولنا وصف الحالة الراهنة لقوى الثورة لقلنا
بأنها وصلت وضعية التصاق الظهر للحائط .وبأن
ما تشتغل من أجله الثورة المضادة هو التصاق وجه
حركة الثورة للحائط .وخ�لال ه��ذا التراجع تجري
تصفية الجمهوريات العربية وجيوش الحواضر
العربية الرئيسية كي ال تتحول إلى معسكر المقاومة
والممانعة .وهذا يشترط الصد والرد.

