االتحاد العربي الديموقراطي

حدث خالف كبٌر فً حزب االتحاد االشتراكً العربً  0891 ،تم على إثره تشكٌل قٌادة مؤقتة تم فٌها تنحٌة فوزي كٌالً وتعٌٌن
إسماعٌل القاضً أمٌنا عاما وٌوسف جعٌدانً أمٌنا عاما مساعدا ،لكن هذه التركٌبة لم تستمر طوٌال حٌث تمت تنحٌة ٌوسف جعٌدانً عن
موقعه وتعٌٌن صفوان قدسً أمٌنا عاما مساعدا ،فخرج ٌوسف جعٌدانً مع مجموعة صغٌرة تعاونت مع محمد صوان لتشكٌل الحزب
التقدمً الناصري الذي عاد أدراجه إلى االتحاد االشتراكً العربً عام  0894فً مؤتمر توحٌدي.
وٌبدو أن الوحدة كانت هشة ،ففً عام  0880وبعد خالف على األسماء المرشحة لمجلس الشعب ،خرجت مجموعة ٌوسف جعٌدانً الذي
أسس عام  0881االتحاد العربً الدٌمقراطً بالتعاون مع غسان أحمد عثمان وهو األمٌن العام لالتحاد العربً الدٌمقراطً الحالً
إال أن االتحاد العربً الدٌمقراطً ومنذ والدته فً  0881تأجج الصراع فٌه بٌن تٌارٌن مختلفٌن وانتهى الخالف كالعادة بانقسام الحزب
الولٌد إلى حزبٌن ٌحمالن نفس االسم أحدهما بقٌادة ٌوسف جعٌدانً والثانً بقٌادة غسان أحمد عثمان ،وفٌما انحصر شق ٌوسف جعٌدانً
فً الزاوٌة المٌتة متأرجحا بٌن المواالة والمعارضة فإن الشق اآلخر (غسان أحمد عثمان) عومل كبقٌة أحزاب الجبهة دون أن ٌكون
بداخلها حتى عام  1113عندما تم تعٌٌنه رسمٌا عضو جبهوي.
وقبل ذلك ،دعً مع الحزب القومً السوري للمشاركة فً المؤتمر األول لفروع الجبهة كانون األول  1110بصفة مراقبٌن ،وتجددت
دعوته للمؤتمر الثانً لفروع الجبهة كانون الثانً  1111كمراقب أٌضا ،مُنح هذه المرة حق المشاركة والنقاش وفً عام  1112ترشح
ممثلون عن االتحاد العربً الدٌمقراطً على قوائم الجبهة لمجلس الشعب عن محافظتً الالذقٌة ودرعا ،ومع بداٌة عام  1113فتح أبواب
مكتبه فً بناء الجبهة.
استمر حزب االتحاد العربً الدٌمقراطً ،بنفس األهداف الناصرٌة :حرٌة ،اشتراكٌة ،وحدة ،إال أنه تبنى ومنذ مؤتمره التأسٌسً 0881
الدٌمقراطٌة واعتبر أن أي من هذه األهداف ال ٌمكن أن ٌتم بمعزل عنها (وأن الدٌمقراطٌة تعنً الصحافة الحرة والتعددٌة الحزبٌة
والسٌاسٌة وانتخاب المؤسسات الدستورٌة بشكل دٌمقراطً ،مما ٌؤمن الحماٌة من األخطاء من خالل توفٌر الرقابة الحزبٌة والرقابة
الصحفٌة).
أطلق حزب االتحاد العربً الدٌمقراطً جرٌدته الخاصة منذ صدور القرار بانضمامه إلى الجبهة وسماها (العربً الدٌمقراطً) وهً
جرٌدة نصف شهرٌة ،وإضافة إلى تمثٌله فً مجلس الشعب والحكومة ،له ممثلون عدة فً مجالس المدن والبلدٌات.

