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ّ
دقت ساعة استرداد الحزب القومي السوري االجتـماعي
علي حمية *
ّأيها القوميون االجتماعيون ،رجال الحركة
القومية ونساؤها
أخ ــاطـ ـبـ ـك ــم ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا األول م ـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران،
لنحتفي وإياكم بالسنة الخامسة والثمانني
لالجتماع املركزي األول الذي عقده الحزب،
ف ــي األول م ــن حـ ــزيـ ــران  ،1935ب ـع ــد ث ــاث
سنوات من العمل السري ،وأعلن فيه سعادة
قيام الدولة السورية القومية ممثلة بالحزب
ّ
يستمد قوته،
الذي أنشأ ،هذا الحزب الذي ال
كما جــرت العادة عند األحــزاب األخــرى ،من
قوى محلية مذهبية أو إقطاعية ،وال يستند
إلى نفوذ خارجي.
وقــد اخترت هــذا التاريخ ملخاطبتكم ألعلن
لكم أن حــالــة حــزبـنــا ،ال ـيــوم ،تشبه إلــى ّ
حد
كـبـيــر حــالــة األم ــة قـبــل تــأسـيــس ال ـح ــزب ،إذ
ل ــم يـكــن لـلـســوريــن قـضـيــة قــومـيــة باملعنى
الـصـحـيــح ،وك ــل م ــا ك ــان هـنــالــك تـمـلـمــل من
حاالت غير طبيعية ال يمكن أن يأنسوا إليها
أو ي ـجــدوا فيها س ـ ّـدًا لحاجاتهم الحيوية.
والحزب ،اليوم ،قد خسر أثمن قضية عرفتها
ّ
وتحول إلى
هذه البالد في العصر الحديث،
ّ
مجرد «مزرعة» أشبه بالدول /املــزارع التي
عرفتها بالدنا ،وال تزال ،منذ عقود.
سام هو جعل
وإذ أنشأ سعادة الحزب لغرض ٍ
األمة السورية صاحبة السيادة على نفسها
ووطنها ،فإن دعوتنا إليكم ،اليوم ،غرضها
استرداد الحزب من مختطفيه ،أولئك الذين
يشغلونه ب ــاألج ــرة تـ ــارة ،وبــالـسـخــرة تــارة
ّ
أخرى ،مقابل ثالثني من الفضة! إن خطابنا،
ال ـي ــوم ،يـحـمــل دع ــوة إل ــى «ح ــرب اس ـت ــرداد»
األمـ ـ ـ ــة ،ب ــواس ـط ـت ـك ــم ،ل ـح ــزب ـه ــا امل ـخ ـط ــوف.
فــالـحــزب ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،ملن
يجهل حقيقته من القوميني االجتماعيني،
وخ ـص ــوص ــا م ــن امل ـم ـس ـكــن ب ـخ ـنــاقــه ،ليس
حزبًا سياسيًا باملعنى االعـتـيــادي للكلمة،
ّ
أي حزب يتكتل فيه أشخاص ،كما يحصل
اليوم ،يعملون لبلوغ غاياتهم الشخصية،
ب ــل ه ــو ح ـ ــزب ي ـش ـكــل ق ـض ـيــة خ ـط ـي ــرة هــي
قضية اآلفاق للمجتمع اإلنساني الذي نحن
منه والذي ّ
نكون مجموعه .وقضية من هذا
ً
النوع تحتاج ،لفهمها فهمًا كامال ،إلى درس
طويل ال يبلغ كنهه قصيرو الفهم أو النظر
وال يطيقون سماعه!
ل ـق ــد أرس ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ،ف ــي هـ ــذه الـ ـب ــاد وف ــي
مـحـيـطـهــا ال ـع ــرب ــي وإق ـل ـي ـم ـهــا امل ـتــوس ـطــي،
ث ـقــافــة ج ــدي ــدة ،ال ع ـهــد ل ـهــا ب ـهــا م ــن قـبــل،

ثقافة خلقت تيارًا فكريًا ومعرفيًا وأخالقيًا
ون ـض ــال ـي ــا واسـ ـع ــا ط ـب ــع الـ ـس ــوري ــن ك ــاف ــة،
األصدقاء والخصوم ،وتـ ّ
ـرددت أصــداؤه وال
تــزال في مختلف املنابر القومية والعربية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ث ـقــافــة ع ـ ّـرف ــت األمـ ــة بوصفها
مـ ّـتـحـدًا اجتماعيًا تـ ّ
ـامــا (بـصــرف النظر عن
األصـ ــول اإلث ـن ـيــة والــدي ـن ـيــة والـقـبـلـيــة الـتــي
ّ
يتكون منها هذا املتحد) بعدما كان معناها
ّ
مقتصرًا على امللة أواإلثنية أو رابطة الدم،
وث ـق ــاف ــة ح ـ ـ ـ ّـددت الـ ــدولـ ــة بــوص ـف ـهــا املـظـهــر
السياسي الحقوقي لألمة ،ال لفئة اجتماعية
مـحـ ّـددة أو طائفة ّ
معينة أو طبقة :صاعدة
ك ــان ــت أم ه ــاب ـط ــة ،وف ـص ـلــت ال ـس ـيــاســي عن
الديني ،تاركة ما لقيصر لقيصر وما لله لله،
مـ ّ
ـوحــدة على أســاس مدني قــوانــن األحــوال
الشخصية ،بما فيها قوانني الزواج واإلرث
والطالق ،وكذلك قوانني االنتخاب واألحزاب
ّ
والـجـمـعـيــات ،فــإنـهــا كــلـهــا يحكمها الـشــرع
املــدنــي ،وثـقــافــة ّأس ـســت لتنظيم االقـتـصــاد
القومي على قاعدة اإلنتاج الواسع وملكية
األمة لإلنتاج ووسائله والعدل بني املنتجني
فــي اقتسام الـثــروة ،وثقافة دعــت إلــى نظام
عــاملــي جــديــد ي ـقــوم عـلــى حــق ال ـش ـعــوب ،كل
ال ـش ـع ــوب ،ف ــي ت ـقــريــر م ـصــائــرهــا بنفسها،
وب ـم ــلء إرادتـ ـه ــا ،ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن درج ــة
ّ
ّ
تقدمها أو تخلفها.
هــذا مــا أراد سـعــادة أن يقوله عندما صـ ّـرح
ّ
فــي «خطابه التوجيهي األول» بــأن الحزب
ـف ب ــ«ال ـن ـظــرة األول ـي ــة»
ال ــذي ّأس ــس ل ــم يـكـتـ ِ
الـ ـت ــي وقـ ـف ــت ع ـن ــده ــا األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاسـيــة
األخرى ،النظرة القائلة بالحرية واالستقالل
أو ب ـت ـح ـســن ب ـع ــض األم ـ ـ ــور الـ ـع ــارض ــة أو
يكتف ّ
مؤسس الحزب بهذه
الوقتية .كال ،لم
ِ
النظرة املستعجلة التي تطمح إلى تحقيق
بعض األغــراض الشكلية ّ
الهينة التي عادة
ّ
مــا تمنحها الـقــوى االستعمارية املتحكمة
بمصير األمة والوطن ،إلى األحزاب العاملة
ً
في كنفها .ففضال عن تعيني األمة وتحديد
الـقــومـيــة وإي ـجــاد عـقـيــدة وح ــدة األم ــة ،نظر
سـ ـع ــادة ف ــي مـسـتـقـبــل األم ـ ــة ومـ ــا ي ـجــب أن
تصل إليه من االرتقاء والبحبوحة والعدل
االجـتـمــاعــي ـ ـ ـ ـ االق ـت ـص ــادي ،ودع ــا إل ــى تــرك
ع ـق ـيــدة تـفـسـيــر ال ـت ـطــور اإلن ـس ــان ــي بــاملـبــدأ
الروحي وحده ،وعقيدة تفسيره ،من الجهة
الثانية ،باملبدأ امل ــادي وح ــده ،واإلق ــاع عن
اعتبار العالم ،بالضرورة ،عالم حرب مهلكة
ب ــن ال ـق ــوة الــروح ـيــة وال ـق ــوة امل ــادي ــة ،وإل ــى
التسليم معه (معنا) بحاجة العالم املعاصر

إلى فلسفة جديدة جامعة تنقذه من ويالته،
هـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة امل ــدرحـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــول ب ــأن
االرتقاء اإلنساني يقوم على أساس مادي ـ ـ
روحي (مدرحي).
ّ
ولـهــذا ،اعتز سعادة بإنجازه العظيم الذي
ّ
ُي ـع ــادل بــرأيــه ـ ـ ـ ـ إن لــم يـتـفــوق ـ ـ ـ ـ اإلن ـج ــازات
الكبرى التي حققتها
الفلسفية واالقتصادية ّ
أوروبـ ـ ـ ـ ــا والـ ـع ــال ــم امل ـت ـح ــض ــر فـ ــي ال ـق ــرن ــن
املــاضـيــن ،ودع ــا أن ـصــاره إلــى أن يشاركوه
هــذا االع ـتــزاز بـهــذا اإلن ـتــاج ،مطمئنًا إياهم
إل ــى أن ـهــم «ي ـج ــاه ــدون ،ول ـهــم عـقـيــدة كلية،
تشمل جميع مناحي الـحـيــاة االجتماعية،
وأنـهــم يحاربون واثـقــن مــن أنهم ّ
يشيدون
ّ
ّ
التمدن القديم الذي
تمدنًا جديدًا أفضل من
ُ
وض ــع ق ــواع ــده أج ــداده ــم األول ـ ــون .فـهــم من
ال ـنــاح ـيــة الـفـلـسـفـيــة األس ــاس ـي ــة ف ــي طليعة
األم ــم الـتــي تسعى إلي ـجــاد عــالــم أفـضــل من
املوجود ،وأنهم يشعرون بأنهم يقدرون أن
يفيدوا الشعوب األخرى ،في جميع القارات
على السواء ،بتفكيرهم الجديد».
ه ــذا هــو ال ـحــزب لـنــا ،وه ــذا هــو ال ـحــزب الــذي
يـجــب أن يـعــرف أع ـضــاؤه وم ـ ّ
ـؤي ــدوه (وكــذلــك
حلفاؤه وخصومه) أنه إذا سبقتنا أمم كثيرة
أشواطًا في التفكير االجتماعي ـ ـ االقتصادي،
فــي مــا مـضــى مــن ع ـهــود ،فــإنـنــا مــع تأسيس
ه ــذا ال ـح ــزب ـ ـ ـ ـ حــزب ـنــا ـ ـ ـ ـ أصـبـحـنــا ف ــي ع ــداد
األم ــم الـثـقــافـيــة املـتـمـ ّـدنــة عـلــى ه ــذا الصعيد،
إن لــم نكن فــي ّ
مقدمتها .فنحن ال نفتقر إلى
قــواعــد اجتماعية ـ ـ اقتصادية نقتبسها من
الخارج ،بل نحن نقدر على أن نساعد غيرنا
ونـعـطــي مــن تفكيرنا الـجــديــد .و ّه ــذا الـحــزب
ّ
الذي نعتز بانتمائنا إليه ،لم يتأثر بأفكار أو
أنظمة أو أحزاب أجنبية ويقتبس منها ـ ـ كما
ّادع ــى خصومه ـ ـ وكـمــا فعلت أح ــزاب كثيرة
ّ
فــي بــادنــا وف ــي ال ـعــالــم أج ـمــع ،فـقــد علمتنا
الـتـجــارب أن اقـتـبــاس األف ـكــار واألن ـظ ـمــة ،من
ال ـ ـخـ ــارج ،ال ُي ـف ـيــد ش ـي ـئــا ال ـب ـت ــة ،ل ــذل ــك أص ـ ّـر
املـ ــؤسـ ــس عـ ـل ــى أن ي ـن ـش ــأ ال ـ ـحـ ــزب بـتـفـكـيــر
اإلبـ ــداع ال ـســوري املـسـتـقــل ،وأن يـقــوم نظامه
ع ـلــى االب ـت ـك ــار األص ـل ــي الـ ـ ّـذي ه ــو م ــن مــزايــا
شعبنا ،األمــر الــذي لم يتوفر لبقية األحــزاب
ال ـس ــوري ــة األخـ ـ ــرى ،كــالـشـيــوعــي واإلخ ــوان ــي
والبعثي والناصري والقومي العربي ،وكذلك
الـحــزبـيــات الطائفية واإلقـطــاعـيــة والعائلية
الـ ـت ــي نـ ـش ــأت ف ــي ك ـن ــف االح ـ ـتـ ــال األج ـن ـبــي
لسوريا ،أو بإيعاز من االحتالل ،في مرحلة ما
بني الحربني العامليتني ،وينسحب األمر نفسه
على األحزاب الناشئة حديثًا في البالد والتي

هي في معظمها :إما دينية املنشأ واالتجاه
ّ
وت ـ ـحـ ــن إل ـ ــى ع ـص ــر الـ ــدولـ ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،وإمـ ــا
عنصرية «أقـلــويــة» تطالب ت ــارة باالنفصال
عن الوطن السوري وتــارة أخــرى بـ«الفدرلة»
ّ
املوحدة.
في إطار الجغرافيا السورية
إن مــا أسميته ب ــ«حــرب االسـ ـت ــرداد» تعني
اس ـتــرداد أصـحــاب الـحـقــوق ـ ـ أي القوميني
االج ـت ـم ــاع ـي ــن ـ ـ ـ ـ ـ ل ـح ـقــوق ـهــم امل ـس ـل ــوب ــة أو
ّ
استرد اإلسبان
املغتصبة (أي الحزب) كما
بالدهم من العرب ،في أواخر القرن الخامس
ع ـشــر ،ونـقـتــرح الس ـت ــرداد ال ـحــزب الصيغة
الـتــالـيــة ،فــي ص ــورة قــانــون انـتـقــالــي ع ــدد 8
ّ
مؤقت ،آخذين في االعتبار أن املراسيم التي
أصدرها الزعيم بلغت العدد  ،7ومستندين
إلــى رســالــة كــان قــد أرسلها هنري حاماتي
إلى نبيل العلم عام :1987
مـقــدمــة :ن ـظ ـرًا لـلـظــروف الـخـطـيــرة الــراهـنــة،
ومــن أجــل تحقيق وح ــدة ال ـحــزب ،وصيانة
دستوره األساسي واملحافظة على عقيدته،
ولتمكينه من اجتياز محنته ،والقيام بدوره
ً
كامال في خدمة القضية السورية ّ
املقدسة:
م ــادة أول ــى :تنشأ فــي الـحــزب قـيــادة مؤقتة
ّ
مفوضة كل السلطات ،تقود الحزب بموجب
هذا القانون املؤقت.
ُ
م ــادة ثــان ـيــة :تــدعــى ه ــذه ال ـق ـيــادة «ال ـق ـيــادة
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االجتماعي».
مـ ــادة ثــال ـثــة :ي ـسـ ّـمــى ف ــان (وفـ ـ ــان ،وف ــان،
وفالن...إلخ) أعضاء القيادة املركزية املؤقتة.
مـ ــادة رابـ ـع ــة :مـ ـ ّـدة واليـ ــة ال ـق ـي ــادة املــركــزيــة
امل ــؤق ـت ــة س ـنــة واحـ ـ ــدة ت ـب ــدأ فـ ــور ن ـشــر هــذا
القانون املؤقت.
مادة خامسة :تصدر القيادة املركزية املؤقتة
ال ـق ــوان ــن ال ـتــي ت ـح ـتــاج ل ـهــا إلدارة ال ـحــزب
وقيادته بمراسيم ذات صبغة مؤقتة.
ّ
مادة سادسة :تتخذ القيادة املركزية املؤقتة
قراراتها باألكثرية.
ُ
ّ
مادة سابعة :تلغى كل التشريعات الصادرة
عن املجلس (املجالس) األعلى منذ  8تموز
.1949
ُ
مادة ثامنة :تلغى كل األمانات.
مـ ـ ـ ــادة ت ــاسـ ـع ــة :ت ـم ـن ــح ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ــرك ــزي ــة
املؤقتة بموجب القانون عــدد  7األمــانــة ملن
يستحقها.
م ـ ــادة ع ــاش ــرة :ع ـنــد ان ـت ـه ــاء والي ـت ـه ــا تــدعــو
ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة املــؤق ـتــة األمـ ـن ــاء النـتـخــاب
مجلس جــديــد مــن األم ـنــاء بوصفهم مصدر
السلطات.

لقد أرسى الحزب
في هذه البالد
وفي محيطها
العربي
وإقليمها
المتوسطي
ثقافة جديدة
خلقت تيارًا
فكريًا ونضاليًا
واسعًا

مادة حادية عشرة :خالل خمسة عشر يومًا
من انتخاب أعضاء املجلس األعلى ،يجتمع
املجلس األعلى النتخاب أحد األمناء رئيسًا
للحزب.
م ــادة ثــانـيــة ع ـشــرة :يـثـ ّـبــت املـجـلــس األعـلــى
املنتخب سابقة انتخابه وانـتـخــاب رئيس
الحزب بقانون دستوري دائــم يحمل العدد
.8
م ــادة ثالثة عـشــرة :تنشئ الـقـيــادة املركزية
املؤقتة محكمة عليا بمرسوم يحمل العدد 9
مؤقت للنظر في دستورية القوانني.
م ــادة راب ـعــة ع ـشــرة :يـثـ ّـبــت املـجـلــس األعـلــى
املنتخب املحكمة العليا بقانون دستوري
دائم يحمل العدد .9
ُ
مــادة خامسة عـشــرة :تقبل استقالة رئيس
الحزب الحالي( ،كل الرؤساء.)...
م ــادة ســادســة عـشــرة :يحل املجلس األعلى
نفسه.
الحالي ّ
ما إن تتحقق الوحدة وتسترجع املؤسسات
ّ
املوحدة دورها التوجيهي
الحزبية الواحدة
حتى يخضع القوميون االجتماعيون لها
طوعًا ،بوصفها الضامن الوحيد لحقوقهم
وواجـبــاتـهــم كــأعـضــاء منتمني لـهــا ،بالفكر
وال ـ ـ ـ ــروح ،ع ــام ـل ــن ل ـت ـح ـق ـيــق ق ـض ـيــة ك ـبــرى
أقسموا على أنها تساوي وجودهم .ولذلك،
ي ـمــارســون عـضــويـتـهــم ،حـقــوقــا وواج ـب ــات،
بـحـ ّـريــة كــامـلــة مــن دون ضـغــط أو إك ــراه من
متنمر أو ّ
ّ
مدعي سلطة غاشمة آلت
متنفذ أو
إليه بالصدفة أو منحته إياها قوى «األمر
الواقع» في السنني العجاف .عندها ،ال يعود
ّ
قومي اجتماعي واحــد يلجأ ،لسبب مــا ،إل
إل ــى مــؤسـسـتــه الـحــزبـيــة ال ـعــادلــة ،وعـنــدهــا
ال يـعــود مسموحًا ّ
ألي قــومــي اجتماعي أن
ّ
يـخــرج عـلــى مؤسسته أو يـتـمــرد عليها أو
ّ
يتعصب ضــدهــا ،فـهــي ضمانته وحاميته
ومرجعه ومآله األخير.
َّ
رب سائل يسأل بعد هــذا الـعــرض املسهب:
أين هذا الحزب الذي تحدثوننا ،بهذه الثقة
ال ـك ـب ـيــرة ،ع ــن دوره وحـ ـض ــوره وفــاعـلـيـتــه،
وتعتبرونه معقد آمــالـكــم ومـحــط رهانكم؟
ث ــم أل ــم يستنفد ال ـقــوم ـيــون االجـتـمــاعـيــون،
أب ـنــاؤه ،كما استنفد غيرهم ،الــوقــت الــازم
النتصار حركتهم وقضيتهم؟
الجواب :نعم وال!
نـعــم ،ألن الـفـتــرة الزمنية الـتــي مضت على
تأسيس الحركة القومية االجتماعية كانت
كــافـيــة ألن تبلغ غايتها وتـحـقــق أهــدافـهــا،
مقارنة بالفترة الزمنية التي احتاجت لها
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الـحــركــة الـصـهـيــونـيــة السـتـيـطــان فلسطني
وإعالن دولتها اليهودية الغازية.
وال ،ألن ال ـفــرصــة ال تـ ــزال ســان ـحــة ،ال ـيــوم،
ول ـك ـن ـهــا ق ــد تـ ـك ــون األخـ ـ ـي ـ ــرة؛ فـ ـ ــإذا تــركـهــا
القوميون االجتماعيون تفلت من أيديهم،
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــرة ،ف ـ ـس ـ ـي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــون ،فـ ـ ــي عـ ـي ــون
مــواط ـن ـي ـهــم ،إل ــى ُس ـ ّـب ــة ك ـب ـيــرة ،إلســاء ت ـهــم
الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ب ــأث ـم ــن ق ـض ـيــة ق ــوم ـي ــة عــرفـتـهــا
ّ
وسيتحول سعادة عندها إلى
هذه البالد؛
م ـفـ ّـكــر ي ـ ـ ّ
ـدرس ك ـعــالــم ف ــي ال ـف ـكــر الـسـيــاســي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـف ـل ـس ـفــي ،م ــع أن ــه ل ــو أراد
أن يكون كذلك ألدهــش العالم باجتهاداته
ون ـظ ــري ــات ــه ف ــي ح ـق ــل ال ـ ــدراس ـ ــات الـعـلـمـيــة
ّ
والفلسفية واالجتماعية ،وملا تكلف كل هذا
العناء وكل هذا الجهد وكل هذه التضحية
ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـق ــوم ـي ــة
االجتماعية.
ّ
ّ
إن فرصتهم تكمن في حقيقة أن السوريني،
ّ
على اختالف مسمياتهم الطائفية واملذهبية
واإلتنية والعشائرية ،يجدون في القومية
االجتماعية ،اليوم أكثر من أي يــوم مضى،
ًّ
ح ـ ــا مل ـش ـكــات ـهــم امل ــزم ـن ــة :مـشـكـلــة ال ـهــويــة
وم ـش ـك ـلــة ال ـت ـج ــزئ ــة وم ـش ـك ـلــة االس ـت ـي ـطــان
األجنبي ومشكلة السيادة القومية ومشكلة
ّ
التخلف االقتصادي االجتماعي ،ويجدون
فــي القوميني االجتماعيني م ــاذًا آمـنــا لهم
وض ـم ــان ــة أكـ ـي ــدة ملـسـتـقـبـلـهــم وم ـص ـيــرهــم،
ألنـ ـه ــم اخ ـت ـب ــروه ــم ف ــي الـ ـفـ ـت ــرات الـصـعـبــة
ووجــدوا في نظامهم الجديد نــواة املجتمع
القومي الناهض على قاعدة وحــدة الحياة
ووح ـ ــدة امل ـص ــال ــح ووح ـ ــدة امل ـص ـي ــر ،ن ـظــام
يـ ّ
ـوحــد بينهم دونـمــا تمييز بــن لبنانييهم
وشامييهم وعراقييهم وفلسطينييهم ،أو
بني محمدييهم ومسيحييهم وموحدينهم،
أو ب ــن أك ــراده ــم وســريــانـيـيـهــم وآرامـيـيـهــم
وكنعانييهم وعربهم ،نظام يعتبر أن هذه
األص ــول الكريمة ،على اخـتــاف مسمياتها
ال ـع ــرق ـي ــة وانـ ـتـ ـم ــاءاتـ ـه ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،قــد
اندمجت وتفاعلت في ما بينها وتكاملت،
ّ
عبر ّ تاريخ طويل ،مشكلة من هذا االندماج
ّ
ال ـفــذ وه ــذا الـتـفــاعــل ال ـخــاق وه ــذا التكامل
ال ــرائ ــع شـعـبــا واحـ ـ ـدًا ه ــو الـشـعــب ال ـســوري
ال ـح ـ ّـي ،عـلــى ام ـت ــداد الــرقـعــة الـجـغــرافـيــة في
الهالل السوري الخصيب.
ج ـت ـم ــاع ـي ــون :اس ـت ـع ــدوا،
أي ـ ّه ــا ال ـق ـ ّـوم ـي ــون اال ّ
تبلغوا وبلغوا :لقد دقت حرب االسترداد!
*أستاذ جامعي

مستقبل المقاومة بعد  20عامًا على التحرير
سركيس أبو زيد *
في  25أيار من عام  ،2000أشرقت الشمس من
الجنوب ،وبدأ تقويم جديد بتوقيع املقاومة
التي ّ
قدمت نموذجًا لحرب التحرير الشعبية،
وه ــي ال ـقــوة الــذات ـيــة الـتــي تـهــابـهــا إســرائـيــل،
ون ـق ـط ــة ض ـع ـف ـهــا .ح ـط ـمــت املـ ـق ــاوم ــة مـقــولــة
«الجيش الــذي ال ُيقهر» ،ما ّأدى إلــى انقالب
فــي امل ـعــادالت األمـنـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة ،وفق
مــدرســة تـحــريــر جــديــدة مختلفة عــن النمط
ّ
ال ـغــربــي وال ـش ــرق ــي .وه ــي ال ـي ــوم ت ـفــتــش عن
أجوبة ألسئلة جديدة ،منها :ما هو مستقبل
املقاومة؟
ٌ
رغــم اإلن ـج ــازات ،م ــازال فــريــق مــن اللبنانيني
يحاول وضع املقاومة أمام الخيارات التالية:
ّ
التخلي عن ّ
قو ٌتها العسكرية ملصلحة
األول:
ّ
ُ
حكم ـ ـ هو عمليًا ضعيف وفاسد ومفكك.
الثاني :تماهي املقاومة مع الحكم لتدجينها
فــي كـنــف ال ــدول ــة ،وإغـ ــراق قــواهــا بالفوضى
والفنت والعقوبات.
ّ
الـثــالــث :لــم تتمكن الـقــوى الــداعـمــة للمقاومة
من خالل إدارتها للحكومة ،من تقديم نموذج
ص ــال ــح ل ـل ـح ـك ــم ،ي ـض ـم ــن م ـس ـت ـق ـبــل ال ــدول ــة
واملقاومة معًا.

عقدة الثأر اإلسرائيلية؟
رغ ــم م ــرور عـشــريــن عــامــا عـلــى ح ــرب تحرير
الجنوب ،ما زالــت مراكز األبـحــاث والصحف
اإلســرائـيـلـيــة ت ـت ــداول دراس ـ ــات وت ـقــاريــر عن
ح ــرب كـبــرى قــادمــة عـلــى لـبـنــان ث ــأرًا لهزيمة
ّ
إسرائيل .تشكل هــذه املعلومات أيضًا حربًا

ّ
ن ـف ـسـ ّـيــة ع ـل ــى ال ـس ـك ــان .إن إع ـ ــان إس ــرائ ـي ــل
الحرب املفتوحة على املقاومة واملجتمع في
لـبـنــان ه ــو م ـحــاولــة ل ـضــرب تـضــامــن الــدولــة
واملـقــاومــة والـشـعــب وهــو نقطة الـضـعــف في
ال ـج ـب ــروت اإلس ــرائ ـي ـل ــي .امل ـســائــل األســاس ـيــة
التي أشعلت املــواجـهــات فــي أيــار ال تــزال بال
حــل .لذلك ،انهمكت املقاومة وإســرائـيــل ،منذ
أن صـمـتــت الـجـبـهــات فــي اسـتـخــاص العبر
ّ
ودروس الـفـشــل وال ـن ـجــاح ،العـتـقــادهـمــا بــأن
الدخول في جولة أخرى من القتال هو أمر ال
ّ
مفر منه.
بالنسبة إلى إسرائيل ،أيقظتها الحرب على
ً
ّ
حـقـيـقــة واضـ ـح ــة ه ــي أن ف ـص ــا ج ــديـ ـدًا من
الصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي قد بــدأ .تقارير
لـجـنــة ال ـقــاضــي إل ـيــاهــو ف ـي ـنــوغــراد انـتـقــدت
بشدة أداء القيادتني العسكرية والسياسية
خ ــال ال ـحــرب .وعـلــى إثــرهــا أج ــرت إســرائـيــل
ّ
تدريبات واستعدادات لتجاوز األخطاء .وأكد
إيهود بــاراك أنه «ال تزال حرب لبنان الثانية
جــاث ـمــة ع ـلــى ال ــوع ــي ال ـج ـمــاعــي اإلســرائ ـي ـلــي
كهزة تفتح األعني» .ورغم محاوالت الترميم،
مــا زالــت إســرائـيــل تعاني مــن ثـغــرات بنيوية
عسكرية وسياسية ومجتمعية.
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــزب ال ـل ــه ،فـقــد نـجــح بــإعــادة
تسليح نـفـســه ،وعـمــل عـلــى تجنيد وتــدريــب
ّجيل جديد من املقاتلني .وتشير تقارير إلى
ّ
ّ
مضادة للطائرات ويمتلك
أنــه شكل وحــدات
ّ
ّ
أس ـل ـحــة مـ ـتـ ـط ــورة .يـعـتـقــد ب ـعــض امل ــؤرخ ــن
ّ
وامل ـ ـفـ ــكـ ــريـ ــن املـ ـخـ ـت ـ ّـص ــن ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـي ـه ــود
ّ
ونفسيتهم أن اإلسرائيليني لن يغفروا للبنان
َ
حربي أيار وتموز .إسرائيل لن تسامح ،وهي

ّ
ّ
تترقب حتى تتمكن من معاقبة لبنان ،إلزالة
ّ
فعلته املدمرة من الذاكرة اإلسرائيلية ،قبل أن
ّ
ً
تتخذ الشعوب العربية لبنان املقاومة مثاال
ّ
لـهــا ،وقـبــل أن يتمكن اللبنانيون مــن تعزيز
قــدرات ـهــم .عـقــدة ال ـثــأر قــد ت ـسـ ّـرع وق ــوع حــرب
ّ
االن ـت ـق ــام .ل ـكــن ت ــداع ـي ــات الـ ـع ــدوان ق ــد تلهب
ّ
ّ
إلى حرب إقليمية،
املنطقة كلها ،وقد تتطور
ّ ُ
ّ
تهدد بتدمير غير مسبوق ،ألنها تقاد بعقيدة
األرض املحروقة ،وحتى املجتمعات املحروقة.
مخاطر الحرب والظروف الدولية واإلقليمية،
ّ
تشكل حالة ردع للمغامرة اإلسرائيلية.

ُ
ٌ
لحرب ثالثة
صمت الجبهات أم تحضير ٍ

إلـ ــى ج ــان ــب ط ـب ــول ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـح ــرب ال ـثــأر
وحساباتها ،أدت نتائج حـ َ
ـربــي أيــار وتموز
ّ
إل ــى نـشــر ق ــوات اليونيفيل امل ّـع ــززة ،وصمت
ال ـج ـب ـهــة ال ـع ـس ـكــريــة م ـنــذ ت ــوق ــف الـعـمـلـيــات
الحربية في آب  ،2006ما ّ
كرس خطوطًا حمرًا
وت ــوازن ــات رع ــب وردع عـلــى طــرفــي ال ـحــدود.
ّ
التاريخ ال يعيد نفسه ،لكن أحداثه تتشابه،
ف ــال ـح ــروب الـتـقـلـيــديــة ال ـت ــي خــاضـتـهــا قــوى
عربية نظامية ضد إسرائيل والتي اختتمتها
في حرب تشرين عام ّ 1973أدت إلى حالة من
الالحرب والالسلم مع دول الطوق ،سرعان ما
أعقبها انقسام عربي ّأدى إلى معاهدات سالم
مـنـفــردة مــع مـصــر ثــم األردن ،وجـبـهــة حــذرة
وممانعة فــي الـجــوالن .حــروب تشرين وأيــار
وتـمــوز ،أسفرت واقعيًا عن جبهات صامتة،
سـلـمــا أو مـمــانـعــة؛ وإلـ ــى أمـ ـ ٍـر واق ـ ـ ٍـع مـشــابــهٍ ،
مــن حيث النتائج ،بسبب تــوازن الـخــوف من
التدمير املتبادل؟ وهـكــذا ،تفرض التوازنات

ّ
ومــوازيــن الـقــوى حــالــة الـ«ستاتيكو» الهشة
ّ
واملستمرة .فهل حرب أيار وأختها حرب تموز
قد أغلقتا باب الحروب العربية اإلسرائيلية،
ل ـت ـص ـب ــح ال ـج ـب ـه ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة كـشـقـيـقـتـهــا
حرب
السورية؟ أم فتحت املقاومة الباب أمام
ٍ
من نمط جديد؟

حروب تدمير ومقاومة وتحرير
حـ ــرب ت ـش ــري ــن ،ه ــي آخـ ــر حـ ــرب كــاسـيـكـيــة
للجيوش النظامية العربية .وحرب أيار آخر
حرب للمقاومة املعروفة ،ما يضع الصراع مع
االحتماالت التالية:
العدو اإلسرائيلي أمام
ّ
 1ـ ـ حرب تدمير شاملة تشنها إسرائيل على
املـنـطـقــة امل ـم ـتــدة م ــن غ ــزة إل ــى إيـ ـ ــران ،م ــرورًا
بلبنان وسوريا والعراق ،وما بينهم من قوى
ممانعة رافـضــة ملـشــروع الهيمنة األميركية
اإلسرائيلية.
 2ـ ـ حرب تحرير شعبية ،تحشد لها حركات
ّ
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وق ـ ـ ـ ــوى الـ ـتـ ـح ــري ــر ك ـ ـ ــل الـ ـط ــاق ــات
العسكرية واإلمكانيات الشعبية املتاحة في
حــرب طويلة األم ــد ضـ ّـد إســرائـيــل وحماتها،
م ــا ي ـح ـ ّـول املـنـطـقــة املـحـيـطــة بــإســرائ ـيــل إلــى
جبهة شرقية باملعنى العسكري والشعبي،
ّ
مهيأة لخوض حرب وجود مصيرية لتحرير
ّ
ك ــام ــل ال ـ ـتـ ــراب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .غ ـي ــر أن ه ــذه
الــرؤيــة االستراتيجية دونـهــا عقبات بسبب
ّ
الحادة.
االنقسامات
 3ـ ـ ـ ح ــرب ال ـتــدم ـيــر دون ـه ــا م ـخــاطــر ،وح ــرب
التحرير دونها صعوباتّ ،أما حرب املقاومة،
فـقــد اسـتـنـفــدت بـعــد أي ــار وت ـمــوز معطياتها
االستراتيجية التي كانت قائمة على أساس

دول ــة تـحـمــي وم ـقــاومــة ت ـقــاتــل ،وغــالـبـيــة من
القوى الشعبية تحتضن .هذه االستراتيجية
وصلت إلى طريق مسدود ،من خالل تطويق
امل ـق ــاوم ــة ف ــي ال ــداخ ــل ب ــال ـخ ــوف م ــن الـفـتـنــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى خ ـط ــر ال ـ ـصـ ــدام ب ــن ال ــدول ــة
واملقاومة.
لقد ّ
تغيرت الحالة االستراتيجية بعد حرب
ّ
تـ ـم ــوز ،ح ـي ــث ت ــوس ــع ال ـت ـم ــاه ــي ب ــن ال ــدول ــة
واملقاومة ،فأصبحت املقاومة جزءًا من الدولة.
و هي اآلن جزء من الحكومة ،وعمليًا دخلت
في إطار العمل ضمن كنف الدولة.
في الخالصة ،املنطقة في حالة حــرب بــاردة،
تغيرات استراتيجية شاملة ّ
بانتظار ّ
ترجح
احتماالت الــا حــرب التدميرية الشاملة ،وال
حرب تحرير ألنها ّ
مؤجلة ،وال حرب مقاومة،
ما يفسح املجال أمام استمرار الـ«ستاتيكو»
ّ
السائد اليوم .وفي كل الحاالت ،تبقى املقاومة
ّ
ق ــوة ردع ل ـج ـبــروت إســرائ ـيــل وعــدوانــي ـت ـهــا،
وه ــي ق ــوة اس ـت ـق ــرار سـلـبــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ما
ّ
تتحول املقاومة إلى قوة تحرير
العمل حتى
إي ـج ــاب ـي ــة؟ سـ ـ ــؤال ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـت ـعـ ّـمــق ،س ـن ـحــاول اإلج ــاب ــة ع ـنــه م ــن خــال
بعض املعطيات التالية:

الجبهة المشرقية

ّ
نـشــأت وت ـط ـ ّـورت املـقــاومــة فــي لـبـنــان فــي ظــل
غ ـيــاب ال ــدول ــة .واآلن ،نـشـهــد س ـقــوط الــدولــة
املــركــزيــة مــع سـقــوط ح ــدود «سايكس بيكو»
وس ـقــوط ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة والـسـلــم األه ـلــي،
م ــع ان ـت ـش ــار الـ ـح ــروب األه ـل ـي ــة ع ـلــى ام ـت ــداد
امل ـشــرق ال ـعــربــي .مــن أول ــى تــداع ـيــات الـحــرب

على سوريا ّ
تطور جيشها من كالسيكي إلى
ميداني ،يعتمد نهج مقاومة جيش وشعب،
ّ
ّ
أهلته التخاذ قرار استراتيجي أفسح املجال
أمـ ــام تــأسـيــس خ ـيــار امل ـقــاومــة ف ــي ال ـج ــوالن،
ّ
وه ـ ـ ــذا االت ـ ـج ـ ــاه س ـ ــوف تـ ـك ــون لـ ــه ت ــداع ـي ــات
بـنـيــويــة ومـصـيــريــة عـلــى امل ـقــاومــات وال ــدول
واملجتمعات في اإلقليم.
تشهد املنطقة اهـتــزازًا في الجغرافيا ،وأبلغ
مــن عـ ّـبــر عــن هــذا الخطر السفير ّالبريطاني
ط ـ ــوم ف ـل ـي ـت ـشــر ،ال ـ ــذي ص ـ ـ ّـرح بـ ــأنـ ــه يـخـشــى
انفجار الوضع وتـبـ ّـدل الخريطة السياسية.
ّ
و«ال شــك فــي أنــه ستأتي لحظة وتـحــل محل
اتفاقية سايكس بيكو خريطة أخرى .عندها
لــن يـكــون هـنــاك البريطانيون والفرنسيون،
قــد يكون هناك اإليــرانـيــون والـسـعــوديــون أو
ّ
الـ ــروس واألم ـيــرك ـيــون» .ي ــدل ه ــذا التصريح
ّ
وغيره على أن القوى التي صنعت «اتفاقية
ســاي ـكــس ب ـي ـكــو» ،ف ــي ب ــداي ــة ال ـق ــرن املــاضــي،
باشرت بتدميرها بنفسها .وذلك رغبة منها
في إعادة تقطيع وتوصيل املنطقة بالطريقة
التي تتناسب مع مصالحها الجديدة .ولقد
بـ ـ ــدأت أم ـي ــرك ــا ب ـت ـهــديــم هـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة مــن
الـ ـع ــراق .ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة ال ـتــاري ـخ ـيــة الـتــي
تشبه في بعض الجوانب لحظة نهاية الحرب
العاملية األول ــى ،علينا أن نعيد طــرح أسئلة
تأسيسية :هــل نــدافــع عــن الكيانات املــوروثــة
ّ
متفرجني على
من «سايكس بيكو» ،أم نقف
ّ
أم ـيــركــا وه ــي ت ـشــكــل املـنـطـقــة م ــن ج ــدي ــد ،أم
ّ
نـسـتـغــل ف ــرص ــة ت ـهــديــم أم ـيــركــا لــ«ســايـكــس
بيكو» كي نعيد تشكيل املنطقة على أساس
ّ
هويتنا ومصالحنا واستراتجيتنا؟

ّ
هل سيولد
هذا الوضع
مخرجًا لمأزق
المقاومة في
لحظة أصبح
فيها لبنان
أسير سقوط
«الطائف» داخليًا
و«سايكس
بيكو» مشرقيًا؟

ّ
إن امل ـشــرق الـعــربــي هــو قـلــب الـعــالــم العربي
ّ
وقبلة الشرق ،فإذا نهض شكل قاعدة بشرية
غـنـيــة ف ــي الـ ـث ــروات وال ـ ـقـ ــدرات ،ت ـحـ ّـولــه إلــى
كفيل بتغيير ميزان القوى في العالم.
محور
ٍ
ٍ
وهنا تكمن أهمية تنامي محور املقاومة ،وال
ّ
سيما التقارب السوري ـ ـ العراقي .ولنتذكر
ّ
أن تحرير فلسطني من الفرنجة ،قد بــدأ من
هذه املعادلة ،فمن املوصل انطلق آل الزنكي
واس ـت ــول ــوا عـلــى حـلــب ث ــم دم ـش ــق ،وبـعــدهــا
أكـمــل ص ــاح الــديــن مـسـيــرتـهــم ،فـ ّ
ـوحــد بــاد
ً
الـشــام ،وهــذا األمــر كــان كفيال بخنق ممالك
الفرنجة وزوالها.
ّ
هــل س ـيــولــد ه ــذا الــوضــع املـسـتـجــد مخرجًا
ملــأزق املقاومة في لحظة أصبح فيها لبنان
أسـ ـي ــر سـ ـق ــوط «اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـط ــائ ــف» داخ ـل ـي ــا
وس ـقــوط «ات ـفــاق ســايـكــس بـيـكــو» مشرقيًا؟
ّ
إن دعــوات الجهاد ،وتوحيد «نصرة الشام»
مــع «قــاعــدة ال ـعــراق» ّ ودع ــم جبهة الـجــوالن،
ّ
مواقف متناقضة لكنها تؤكد سقوط حدود
«ســاي ـكــس ب ـي ـكــو» ،ال ـت ــي أص ـب ـحــت جـبـهــات
ّ
م ـت ــداخ ـل ــة؛ وأن الـ ـص ــراع بـ ــات ع ـلــى ســاحــة
ّ
واحدة ونتائجه تقرر مصير املنطقة ككل.
سبق وأعلن السيد حسن نصر الله صراحة،
ّ
أن امل ـقــاومــة عـلــى اس ـت ـعــداد لـتـحــريــر الـجــزء
ّ
الشمالي من أراضي فلسطني املحتلة في أي
حــرب مقبلة ،طــارحــا «مـعــادلــة الجليل» ّ
ردًا
مباشرًا على وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود
باراك ،حني ّ
تحدث عن اجتياح لبنان مجددًا.
كذلك ،سبق وأعلن دعمه للمقاومة الشعبية
ف ــي الـ ـج ــوالنّ ،
ردًا ع ـلــى مـ ـح ــاوالت تـطــويــق
امل ـقــاومــة وعــزلـهــا فــي ال ـج ـنــوب .ف ــإذا أصبح

ّ
تحرير شمال فلسطني املحتلة هدفًا ممكنًا
فــي ّ
أي مــواجـهــة مقبلة ،وإذا أصـبــح تحرير
ّ
الجوالن جبهة مفتوحة للمقاومة ،فال بد من
إعادة رسم مشهد هذه املواجهات ،من خالل
تـصـ ّـورات استراتيجية ،منها احتمال قيام
«جـبـهــة شــرق ـيــة» م ـقــاومــة تـســاعــد وتضمن
ن ـج ــاح ال ـع ـم ـل ـيــاتّ ال ـت ـحــريــريــة ف ــي الـجـلـيــل
والجوالن ،وما تبقى من جنوب لبنان تحت
االحتالل.
صيغة «الجبهة الشرقية» عــادت إلــى العلن
مع رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو،
ال ــذي سـبــق أن ط ــرح فــي أك ـثــر مــن مناسبة،
ّ
أن ب ـ ــاده ت ــواج ــه خ ـط ــر ان ـب ـع ــاث «ال ـج ـب ـهــة
ّ
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وأن هـ ـ ــذا ال ـخ ـطــر
سـيـتـفــاقــم خـصــوصــا بـعــد اسـتـكـمــال سحب
القوات األميركية من العراق .لذلك ،سبق أن
دعا لالحتفاظ بغور األردن لغرض مجابهة
ّ
تمتد من إيران إلى
«الجبهة الشرقية» ،التي
غور األردن كما يقول .واآلن ،يعمل على ضمّ
املـسـتــوطـنــات ومـنــاطــق مــن الـضـفــة مــن أجــل
ّ
تعزيز جبهته .فــي ظــل هــذه الـتـطـ ّـورات ،هل
سـتـعــود «الـجـبـهــة الـشــرقـيــة» إل ــى الــواجـهــة،
وتدخل املنطقة مرحلة جديدة وهي االنتقال
م ــن امل ـقــاومــة إل ــى ح ــرب الـتـحــريــر الـقــومـيــة؟
أسئلة جديدة للمقاومة تنتظر أجوبة غير
تقليدية .ويبقى مستقبل املقاومة مفتوحًا
ّ
ع ـل ــى كـ ـ ــل االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا فــرصــة
استكمال تحرير األرض واإلن ـســان بجبهة
املقاومة والتغيير.
* كاتب وناشر لبناني

