حزب االشتراكيين العرب

فً زمن الوحدة بٌن سورٌا ومصر حل حزب البعث نفسه ،وظل الوضع على حاله إلى مابعد االنفصال حٌث نشأ على أرضٌة المواقف
مع وضد االنفصال خالف حاد أدى إلى ظهور حزبٌن حمل كل منهما اسم القٌادة القطرٌة لحزب البعث العربً االشتراكً ،وبوصول أحد
جناحً حزب البعث إلى السلطة فً  8آذار  ،3691اضطر الجناح اآلخر أن ٌحمل اسم (حركة االشتراكٌٌن العرب).
االشتراكٌون العرب فً الحقٌقة أحد جذور البعث ،أي الحزب االشتراكً الذي توحد مع حزب البعث عام  3691لٌخرج حزب البعث
العربً االشتراكً إلى النور وٌعود لتنفصم عراه وٌنفصل الحزبان مع حدوث االنفصال .3693
والحزب االشتراكً هو تطور لحزب الشباب الذي أسسه عثمان الحورانً  3618ثم آلت قٌادته إلى السٌاسً الشهٌر أكرم الحورانً
.3691
انتشر الحزب االشتراكً بسرعة فً حماة وقرى حمص والمعرة وحلب معتمدا فً نفوذه على شخصٌة الحورانً السٌاسً الذي أراد
إلغاء اإلقطاع وتحدٌد الملكٌة الزراعٌة ،وإذا كان المؤتمر التأسٌسً األول للحزب االشتراكً قد ضم ( )391عضوا معظمهم من المثقفٌن
والطالب وبعض العمال ،لكن عندما دعا الحزب فً نفس العام لمؤتمر فالحً حضره ( )311ألف فالح من مختلف المحافظات السورٌة.
وٌرى المحللون أن لهذا المؤتمر تأثٌرا كبٌرا فً التمهٌد الندماج حزب البعث مع الحزب االشتراكً ،فقد كان حزب البعث تٌار فكر
ومفكرٌن بٌنما كان الحزب االشتراكً تٌارا سٌاسٌا ٌرتكز على الفالحٌن ،وهكذا اندمج الحزبان معا وأسسا حزب البعث العربً
االشتراكً واعتبرا دستور البعث هو دستور الحزب الجدٌد وانضم الحورانً إلى القٌادة العلٌا لحزب البعث إلى جانب صالح الدٌن
البٌطار ومٌشٌل عفلق.
شارك الحورانً فً مباحثات الوحدة ونال منصب نائب الرئٌس جمال عبد الناصر رئٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة ،واستلم كذلك
منصب وزٌر العدل ،لكن أكرم الحورانً وقع على وثٌقة االنفصال بعدما كان قد شجع الوزراء البعثٌٌن على تقدٌم استقالتهم من الحكومة
المركزٌة والمجلس التنفٌذي ،وفً حٌن تراجع صالح الدٌن البٌطار الزعٌم اآلخر للبعث الذي وقع على وثٌقة االنفصال أٌضا عن موقفه،
أصر أكرم الحورانً على االستقالة معتبرا االنفصال ضرورة البد منها.
وعندما انعقد المؤتمر القومً الخامس للبعث  ،3693كان التنظٌم الحزبً فً سورٌا ماٌزال منحال ،ولم ٌتمثل اتجاه أكرم الحورانً الذي
وقع على وثٌقة االنفصال ،وهاجم المؤتمر هذا االتجاه وأدانه واعتبره انفصالٌا منحرفا ال ٌجرؤ على كشف هوٌته ،وبعد هذا المؤتمر اتخذ
هذا االتجاه كٌانا مستقال وتمٌز بعدائه الشدٌد للنظام الناصري ولشخصٌة عبد الناصر بالذات ودعم حكم االنفصال.
لذلك عندما سقط حكم االنفصال فً حركة الثامن من آذار ،استبعد تنظٌم البعث جناح الحورانً نهائٌا رافضا انضمامه ،وفٌما بعد أدرج
اسم أكرم الحورانً فً عداد الٌمٌن المناور لٌغادر عام  3698سورٌا ،وٌتوفى وٌدفن فً األردن أواسط التسعٌنٌات.
ومع خروج الحورانً ،استقبل البعث قادة الصف الثانً المتمردٌن غلٌه فً صفوف الجبهة الةطنٌة التقدمٌة ،بعد أن ساندوا الحركة
التصٌحٌحٌة.
لكن انشقاق االشتراكٌٌن العرب كان سرٌعا ،فبعد دخول مجموعتً عبد الغنً قنوت وعبد العزٌز عثمان الجبهة وتعٌٌنهما عضوٌن
ممثلٌن عن الحركة ،انعقد المؤتمر العام للحركة عام  3691وفً هذا المؤتمر ان ُتخب عبد الغنً قنوت أمٌنا عاما للحركة ،وبدأ التباعد مع
عبد العزٌز عثمان حتى عام  3669حٌث حدث انشقاق أدى لتواجد حركتٌن فً الجبهة تحمالن االسم نفسه.
لم تعقد حركة قنوات مؤتمرا عاما منذ  3661وحتى  ،1111وأثر غٌاب المؤتمر على وتٌرة االجتماعات وفُسر ذلك أنه نتٌجة مرض
أمٌنها العام عبد الغنً قنوت مرضا صعبا ووفاة عدد من أعضاء اللجنة المركزٌة ،فخرجت كوادر وأخذ تٌار تنظٌمً ٌعبر عن نفسه من
خالل تسلٌط الضوء على أزمة الحركة والمطالبة بفعل تصحٌحً ،وفً عام  3666قامت مجموعة من أعضاء المكتب السٌاسً بإصدار
مذكرة أشارت إلى أخطاء فً األداء الدٌمقراطً والتنظٌمً وانتقدت عدم اتخاذ مواقف سٌاسٌة وفكرٌة ،ودعت إلى استدعاء المكتب
السٌاسً لمناقشة كل ذلك ،لكن المذكرة هوجمت بشكل كبٌر ،وفً النهاٌة استقال بعض أصحابها وعلى رأسهم حمدان حمدان الكاتب

المعروف بكتابه عن أكرم الحورانً وعبد الهالل السعودي ،وبالمقابل تضامنت معهم شرائح من الحزب وانسحبوا بدورهم من حركة
االشتراكٌٌن العرب دون أن ٌعلنوا تشكٌل حالة سٌاسٌة جدٌدة أو حركة انشقاقٌة لكنهم اعتبروا انسحابهم بمثابة احتجاج على تعٌٌن أحمد
األحمد أمٌنا عاما مساعدا.
وعندما مات قتوت عام  1113ظهرت خالفات قوٌة حول قٌادة هذا التنظٌم فنشأ جناح تزعمه (مصطفى حمدون) وجناح تزعمه (أحمد
األحمد) وقال كل جناح بشرعٌته وشرعٌة أمٌنه العام وأعلن كل من األحمد وحمدون فً أٌار  1113زعامته للحركة وجاء الحسم من
خالل اعتراف السلطات بجناح أحمد األحمد فً الجبهة الوطنٌة التقدمٌة لٌصبح هذا األخٌر األمٌن العام لحركة االشتراكٌٌن العرب فً
الجٌهة.
ولم تخرج حتى اآلن صحٌفة ناطقة باسم جناح االشتراكٌٌن العرب (األحمد) رغم مرور سنوات على السماح ألحزاب الجبهة بإصدار
صحفهم الخاصة

