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محمد سيد رصاص *
كان ياسني الحافظ (1930ـ ـ  )1978من أبرز من
كتب املقالة السياسية عند العرب في النصف
الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن .مــا زال ــت الكثير
م ــن ن ـص ــوص ــه طـ ــازجـ ــة ،وب ـع ـض ـهــا كـ ــان فـيــه
تـنـبــؤات مدهشة مثل توقعه لسيناريو دفع
بعض العرب لعبد الناصر إلــى إغــاق خليج
العقبة فــي وجــه السفن اإلسرائيلية فــي رده
على مقالة ألك ــرم ال ـحــورانــي ،إذ كتب ياسني
الكلمات التالية في جريدة «البعث» في عدد
 22أيـلــول « :1962االتـجــاه الـعــام ملقاله يهدف
إلى توريط مصر في حرب خاسرة ...يريد أن
يجعل من قضية فلسطني وقودًا إلحراق عبد
الناصر» .وبعد أشهر من هزيمة حزيران كتب
مــا ي ـلــي« :ه ــدف ح ــرب ح ــزي ــران ان ـك ـفــاء مصر
داخل حدودها ،ما سيضمن إلسرائيل تفوقًا
مـلـحــوظــا عـلــى الـجـنــاح اآلس ـي ــوي مــن الــوطــن
العربي».
كـتــب يــاســن الـحــافــظ وه ــو اآلت ــي مــن الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ل ـح ــزب ال ـب ـعــث ن ــص «امل ـن ـط ـل ـقــات
ال ـن ـظــريــة ل ـح ــزب ال ـب ـع ــث» ف ــي ت ـشــريــن األول
 .1963وفي شباط  ،1964اجتمع ميشيل عفلق
وص ــاح جــديــد و«تـنـظـيــم الـقـطــريــن» العائد
لحزب البعث ضد اتجاه مركسة الحزب ،الذي
قاده ياسني الحافظ الذي ذهب نحو تأسيس
«حـ ــزب ال ـب ـعــث ال ـي ـس ــاري» وف ــي  1965حــزب
ال ـع ـمــال ال ـث ــوري ال ـعــربــي .ك ــان ه ـنــاك مسيرة
رباعية املراحل لياسني الحافظ :حزب البعث،
الحزب الشيوعي ،حزب البعث ،حزب العمال
ال ـ ــذي ج ـمــع ب ــن امل ــارك ـس ـي ــة والـ ـع ــروب ــة .هــذا
املسار للحافظ يمكن أن يكون تكثيفًا التجاه
يساري أخذ مدًا كبيرًا عند العرب ودفع الكثير
من العروبيني نحو التمركس حتى بلغ هذا
االتـجــاه ذروت ــه مــع «حــركــة القوميني الـعــرب»
التي تمركست فروعها املختلفة فــي األقطار
العربية عقب حرب .1967
كان ياسني الذي تم فصله من الحزب الشيوعي
السوري عام  ،1957مع الياس مرقص ،مدركًا
ألهمية ظاهرة عبد الناصر وأن صدام الغرب
مــع الــرئـيــس املـصــري هــو ص ــدام لإلمبريالية
م ــع حــاكــم عــربــي أدى ات ـجــاهــه نـحــو تحقيق
الوحدة العربية إلــى صــدام حتمي مع الغرب
ً
اإلمـبــريــالــي ،أوال لندن وبــاريــس ثــم واشنطن
الحـ ـق ــا .ك ــان ــت م ـفــاه ـيــم «الـ ــوحـ ــدة ال ـعــرب ـيــة»

و«اإلمبريالية» هي الطاغية على ذهن ياسني
الحافظ ،وقد أدى الجمع بينهما عنده للذهاب
من الحزب الشيوعي إلى حزب البعث .وعندما
ضــاق البعثيون بــه ،كما ضــاق خالد بكداش،
اتجه إلى حزب يجمع املاركسية والعروبة.
لــم يستمر هــذا االت ـجــاه عند يــاســن الحافظ
بـتــأثـيــر عــام ـلــن :عـبــد ال ـلــه ال ـع ــروي بكتابيه
«األيديولوجية العربية املعاصرة» و«العرب
والـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي» الـ ـ ـص ـ ــادري ـ ــن ع ـ ــن دار
الحقيقة فــي  1970و 1973عـلــى ال ـتــوالــي ،ثم
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة ع ــام  .1975بفعل
الـ ـع ــروي ،اخـتـلــف يــاســن م ــع ال ـي ــاس مــرقــص
عـ ـن ــدم ــا أخـ ــذتـ ــه فـ ـك ــرة املـ ـفـ ـك ــر املـ ـغ ــرب ــي ب ــأن
التأخر العربي ناتج من عــدم املــرور بمرحلة
الـلـيـبــرالـيــة بمعانيها الـثـقــافـيــة والـسـيــاسـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ـ ـ ـ االج ـت ـمــاع ـيــة ،ول ـه ــذا انـتـقــل
التركيز عنده إلى مفاهيم «الفوات التاريخي»
و«الـتــأخــر» و«الــديـمــوقــراطـيــة» و«العقالنية»
و«العلمانية».
خ ــاف ــا ل ـي ـســاريــن ل ـب ـنــان ـيــن وع ـ ــرب م ـجــدوا
الـ ـيـ ـس ــار ال ـل ـب ـن ــان ــي امل ـت ـح ــال ــف مـ ــع امل ـق ــاوم ــة
الفلسطينية ضد اليمني اللبناني رأى ياسني
الـحــافــظ فــي ال ـحــرب األهـلـيــة اللبنانية حربًا
طــائـفـيــة ودع ــا إل ــى وقـفـهــا كـمــا تـلـمــس منها
«ارتسامات االنهيار الكبير والليل الزاحف»
إلــى عموم األقـطــار العربية ،واعتبر أنها في
كل يوم منها «تشبه هزيمة  5حزيران ،حيث 5
حزيران العربية كانت هزيمة مع الخارج ،أما
 5حزيران اللبنانية فهي هزيمة مع الداخل»،
ُ
واصفًا ًإياها بأنها «حرب بني كسري أمة».
توفي ياسني الحافظ عــام  ،1978وقبل أشهر
م ــن وف ــات ــه ف ــي ت ـشــريــن األول م ــن ذل ــك ال ـعــام
ع ــرض عـلـيــه «مـ ـش ــروع م ــوض ــوع ــات املــؤتـمــر
الخامس للحزب الشيوعي الـســوري ـ املكتب
الـسـيــاســي» حـيــث تـمــت لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ 8
ٍّ
آذار  1963عملية تنب من حزب يساري سوري
ملـفـهــوم «الــدي ـمــوقــراط ـيــة» بـعـيـدًا مــن مفاهيم
«الــديـمــوقــراطـيــة الشعبية» و«الديموقراطية
ال ـثــوريــة» ال ـتــي كــانــت ســائــدة فــي الستينات
والـسـبـعـيـنــات عـنــد ع ـمــوم ال ـي ـســار بتلوناته
الـعــروبـيــة واملــاركـسـيــة .كــان يــاســن متحمسًا
جـ ـدًا ل ـل ـمــوضــوعــات ب ـخ ــاف ع ـضــو «ال ـح ــزب
الشيوعي ـ املكتب السياسي» الدكتور نايف
بلوز ،أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق ،الذي
رأى أنه إن لم يكن هناك رباط مفهومي يضع

كانت نبوءة بلوز استباقًا
توقعيًا لمصير تالميذ
الحافظ في «حزب العمال
الثوري العربي»

«الديموقراطية» ضمن رؤية ماركسية ملفهوم
امل ــرح ـل ــة الـ ـب ــرج ــوازي ــة ب ـم ـع ـنــاهــا ال ـس ـيــاســي
(أي الــدي ـمــوقــراط ـيــة) وم ـع ـنــاهــا االق ـت ـصــادي
(الليبرالية) ومعناها التشريعي ـ الدستوري
(التحديث) ،فإن مشروع موضوعات املؤتمر
الخامس سيقود الحزب الشيوعي السوري ـ
املكتب السياسي من املاركسية إلى الليبرالية.
كــانــت نـبــوءة الــدكـتــور بـلــوز استباقًا توقعيًا
ل ـت ـحــول ري ـ ــاض الـ ـت ــرك وال ـك ـث ـيــر م ــن أع ـضــاء
الـحــزب بسبع وعـشــريــن عــامــا ،ولكنها أيضًا
كــانــت تنبؤًا بمصير تالميذ يــاســن الحافظ
فــي «ح ــزب الـعـمــال ال ـث ــوري ال ـعــربــي» ،وربـمــا
أيضًا ياسني لو امتد به العمر.
ف ــي ك ــان ــون األول  1979دخـ ــل ال ـح ــزب ــان فــي
تأسيس «التجمع الوطني الديموقراطي» مع
ح ــزب االت ـح ــاد االش ـتــراكــي وتـنـظـيــم بـعــث 23
شـبــاط ـ ـ صــاح جــديــد و«حــركــة االشـتــراكـيــن
الـ ـع ــرب» ب ـق ـي ــادة أك ـ ــرم الـ ـح ــوران ــي .كـ ــان هــذا
تجمعًا لليسار السوري املعارض في ظل بدء
مجابهة السلطة السورية مع جماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــون» .مـثـلـمــا ك ــان ــت ال ــوح ــدة الـعــربـيــة
فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات ط ــاغ ـي ــة ع ـل ــى الـ ـشـ ـع ــارات
السياسية بالخمسينات ثــم االشـتــراكـيــة في
الستينات ،فــإن الديموقراطية أصبحت عند
الـحــزب الشيوعي ـ ـ املكتب السياسي وحــزب
العمال الـثــوري العربي شعار الـشـعــارات في
الثمانينات والتسعينات.
وعـنــد «ح ــزب الـعـمــال» كــان هـنــاك تركيز على
الـثـقــافــة واملـفــاهـيــم رب ـمــا أك ـثــر مــن الـسـيــاســة،
وه ــذا كــان يلمس فــي املـنـشــورات عــامــة حيث
لم يعد هناك تركيز على املاركسية ومفاهيم
اإلمبريالية والوحدة العربية ،بل على مفاهيم

العلمنة والعقالنية والـحــداثــة ونـقــد التأخر
ونقد الفكر التقليدي .هذا كان يلمس في حزب
كان وجهه األبرز هو الذي كتب الوثيقة األبرز
في مالمحها املاركسية عند حزب البعث حتى
اضطر ميشيل عفلق إلى كتابة مقدمة للنص
هي بمنزلة رد على النص نفسه الــذي تبناه
املؤتمر القومي السادس ُللحزب (تشرين األول
 .)1963وعندما خرج أو أخرج من البعث كان
التنظيم الجديد تحت اسم «البعث اليساري»
قبل «حزب العمال».
كان من الواضح في الثمانينات والتسعينات
أن تالميذ ياسني الحافظ في «حزب العمال»
ب ـفــرع ـيــه ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ي ـت ـج ـهــون مــن
الـيـســار نحو الـيـمــن ،وأن التفكير الليبرالي
بــامل ـع ـنــى ال ـف ـكــري ـ ـ ـ ال ـث ـقــافــي ـ ـ ـ ال ـس ـيــاســي قد
أص ـب ــح ي ـط ـمــس امل ــام ــح امل ــارك ـس ـي ــة ع ـنــدهــم.
هـ ــذا كـ ــان م ـتــراف ـقــا م ــع بـ ــدء ان ـح ـس ــار املــوجــة
ال ـي ـس ــاري ــة ال ـع ــامل ـي ــة ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـنــات وه ــي
ال ـبــادئــة مــع «ثـ ــورة أكـ ـت ــوب ــر ،»1917وم ــع بــدء

املوجة اليمينية العاملية منذ النصف الثاني
ً
فــي السبعينات وص ــوال إلــى انـهـيــار االتـحــاد
الـســوفـيــاتــي وتفككه ع ــام  .1991ك ــان تالميذ
يــاســن الـحــافــظ األس ــرع فــي إظ ـهــار وتظهير
التحول الفكري من املاركسية نحو الليبرالية
ف ــي الـتـسـعـيـنــات وك ــان ــوا األك ـث ــر تـحـمـســا في
مــاقــاة فكرية ـ ـ ثقافية ـ ـ سياسية لألميركي
الغازي واملحتل للعراق عام  2003وكانوا بني
الكتاب والصحافيني والسياسيني اللبنانيني
والـ ـس ــوري ــن األكـ ـث ــر جـ ـهـ ـرًا ب ــال ـت ـع ــوي ــل عـلــى
«العامل األميركي في إحــداث تغيير داخلي»
أثناء وجــودهــم في « 14آذار  2005اللبناني»
و«إعالن دمشق» ( 16تشرين األول .)2005
ك ـخ ــاص ــة ع ــام ــة :ل ـي ــس ال ـق ـص ــد ه ـن ــا ت ـن ــاول
أشـخــاص بــل معالجة تــاريــخ مــوجــات فكرية
عـبــر حــوامــل رب ـمــا ي ـكــون شـخــص «مـ ــا» ،مثل
ياسني الحافظ ،هو حالة نموذجية لتظهير
مـســارات تلك املــوجــات هــو وتــامـيــذه ،إذ كان
ً
م ـث ــاال ع ـلــى ات ـج ــاه ع ــروب ــي ن ـحــو املــارك ـس ـيــة

ثــم على طــاق مــع الـحــزب الشيوعي بطبعته
السوفياتية باتجاه العودة للحزب العروبي
ثم للطالق املاركسي مع األخير إلنشاء حزب
يــزاوج املاركسية والعروبة .كــان انتكاس املد
ال ـعــروبــي م ـنــذ  1970م ــع وفـ ــاة ع ـبــد الـنــاصــر
مترافقًا عند ياسني مع تركيزات هي أقرب إلى
«تلوينات ليبرالية» ،وهــو ما زاد مع دروس
اس ـت ـخ ـل ـص ـهــا م ــن االنـ ـفـ ـج ــار ال ـل ـب ـن ــان ــي .تـلــك
الـبــذور التي وضعها ياسني في السبعينات
هــي الـتــي بــرعـمــت عـنــد تــامـيــذه وطـغــت على
الـ ـب ــذور امل ــارك ـس ـي ــة وك ــذل ــك ال ـع ــروب ـي ــة حيث
تــرافــق الـتـحــول اليميني عـنــد تــامـيــذه (على
األرج ـ ــح بــاس ـت ـث ـنــاء ش ـخــص واحـ ــد ف ـقــط هو
األستاذ طارق أبو الحسن) مع نبذ للماركسية
والـ ـع ــروب ــة م ـع ــا ،ومـ ــع ت ـعــويــل ع ـلــى ال ـغ ــازي
واملحتل الغربي للعراق ومــوجـتــه ،فيما كان
ياسني في الستينات عند ثالوث (ماركسية ـ
عروبة ـ العداء لإلمبريالية).
* كاتب سوري

رأى ياسين الحافظ أن الحرب األهلية اللبنانية هي حرب طائفية

فعل المقاومة والتباس الفصل بين الداخلي والخــــارجي
محمد شقير *
تـبــرز اآلن أك ـثــر مــن مـقــاربــة لـفـعــل املـقــاومــة
وأول ــوي ــاتـ ـه ــا ف ــي م ــا ي ـت ـصــل ب ــال ــدف ــاع عــن
ل ـب ـنــان وح ـمــاي ـتــه م ــن األخـ ـط ــار الـخــارجـيــة
ســواء أكــانــت إسرائيلية أو إرهــابـيــة ،أو ما
يـتـصــل مـنـهــا بــالـعـنــايــة بــال ـشــأن الــداخ ـلــي
وقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــاه مـ ـ ــن م ـع ـي ـش ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وتـنـمــويــة واجـتـمــاعـيــة وغ ـيــرهــا ،لتخلص
بـعــض تـلــك امل ـقــاربــات إل ــى نتيجة مـفــادهــا
االلتباس بنوع مــن الفصل بــن الــدفــاع عن
لـبـنــان وأرضـ ــه ،وب ــن مجمل تـلــك القضايا
الداخلية واملعيشية وغيرها ،أو ُليعمل من
خالل بعض تلك املقاربات على إيجاد نوع
م ــن الـتـنــافــي ب ــن ذل ــك ال ـش ــأن الـ ــذي يتصل
بحماية لبنان وأمنه ،وبني تلك األولويات
االجتماعية والتنموية ،التي ترتبط بهموم
الناس وأولوياتها.
ما نريد قوله في هذه املقالة هو أن توظيف
هــذا االلـتـبــاس بالفصل للقول أن املقاومة
تـعـنــى بــذلــك ال ـش ــأن الــدفــاعــي عـلــى حـســاب
أك ـثــر مــن ش ــأن داخ ـلــي معيشي أو تنموي
أو اجتماعي ،أو للقول أن املقاومة لم تعط
الـ ـش ــأن ال ــداخـ ـل ــي االهـ ـتـ ـم ــام املـ ـطـ ـل ــوب؛ هــو
فعل غير منطقي ،وال يستقيم مع الوقائع
والحقائق.
قـ ــد ي ـص ــح أن ي ـط ـلــب مـ ــن املـ ـق ــاوم ــة م ــزي ـدًا
مــن االه ـت ـمــام بــالـشــأن الــداخ ـلــي ،والـعـنــايــة
أك ـثــر بـبـعــض الـقـضــايــا ال ـتــي تـهــم املــواطــن
ومعيشته واألزمــات التي يعاني منها ،أما
القول إن املقاومة لم تكن تعطي هذا الشأن
الــداخـلــي اهتمامها نتيجة انـصــرافـهــا إلى
ه ـ ّـم الــدفــاع عــن لـبـنــان وحـمــايـتــه؛ فـهــو قــول
يجافي الحقيقة ،ألن عناية املقاومة بالشأن

الخارجي من ناحية الدفاع عن لبنان وأمنه
وسـيــادتــه وثــرواتــه؛ هــو عينه ،وباملستوى
نـفـســه وأك ـث ــر عـنــايــة بــال ـشــأن الــداخ ـلــي في
مـخـتـلــف جــوان ـبــه املـعـيـشـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية والتنموية وغيرها.
ّ
ّ
إن ما نريد قوله هو أن املقاومة بدفاعها عن
الوطن ،وحماية أمنه؛ كانت -وما زالت -من أكثر
العاملني على الشأن الداخلي على اإلطالق من
حيث مساعدتها على توفير جميع الظروف
والشروط املالئمة لتنمية االقتصاد ،وتحسني
الوضع املعيشي ،وإيجاد الفرص واملناخات
املالئمة لالستثمار والعمل ،وتحقيق التنمية،
وانتظام الشأن العام ،وعمل املؤسسات ،وقيام
الدولة ،وغيره.
بهذا املعنى ال يصح القول إن املقاومة كانت
بعيدة عن الشأن الداخلي وقضاياه ثم ّ
تبدلت
أو ت ـطــورت رؤي ـت ـهــا ،ب ــل الـصـحـيــح ال ـق ــول إن
مـجـمــل مــا يـتـصــل بــال ـشــأن الــداخ ـلــي ك ــان في
صلب عمل املقاومة وأولوياتها ،خصوصًا من
حيث أنها كانت تدافع عن الوطن ،وتحميه من
الـعــدوان ،وتصونه من اإلره ــاب .ومــا يحصل
هو مزيد من االهتمام بقضايا داخلية نتيجة
صـ ـي ــرورة تــراك ـم ـيــة وظ ـ ــروف وم ــاب ـس ــات ال
مجال لشرحها في هذه املقالة.
ه ـنــا أال ي ـصــح الـ ـق ــول أن ردع إس ــرائ ـي ــل عن
العدوان على لبنان هو أمر يخدم اللبنانيني
في حياتهم؟ أال يجب القول أن حماية لبنان
فــي أم ـنــه ،وح ـمــايــة أم ــن الـلـبـنــانـيــن؛ هــو أمــر
ي ـخ ــدم مـعـيـشــة امل ــواطـ ـن ــن ،ورزق ـ ـهـ ــم ،ولـقـمــة
عـيـشـهــم؟ أال يـنـبـغــي ال ـق ــول أن ق ــوة املـقــاومــة
التي تمنع من االعـتــداء على لبنان ،واحتالل
أرضــه ،وسرقة ثرواته؛ تسهم في توفير أكثر
مــن ش ــرط وم ـنــاخ لنمو االق ـت ـصــاد ،وتحقيق
ال ـت ـن ـم ـي ــة ،وإي ـ ـجـ ــاد ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل؟ أال ي ـلــزم

البوح بــأن الحفاظ على اللبنانيني وأرضهم
وعرضهم من التهديد التكفيري؛ هو الشرط
البديهي واألس ــاس ألي حديث آخــر لــه عالقة
باالقتصاد ،والـتـجــارة ،واملعيشة ،والتنمية،
وال ـع ـمــل ،ولـقـمــة ال ـع ـيــش ،وم ـصــالــح املــواطــن
وحقوقه وأرزاق ــه؟ أليس مــن الصحيح القول
أن فـعــل امل ـقــاومــة عـلــى م ــدى عـقــود مــن الــزمــن
من التحرير إلى الردع؛ كان له الدور األساس
في قيام الدولة ،وإقامة مؤسساتها ،وانتظام
الحياة العامة من حيث توفير جميع الشروط
املساعدة على انتعاش الشأن العام وازدهاره،
وتهيئة جميع املناخات والشروط التي تؤدي
إليه؟
وما نقول ليس كالمًا طوباويًا ،فإذا أردنــا أن
نعرف ما الذي يعنيه فعل املقاومة فلنعد إلى
زمن االحتالل ،وهو ليس منا ببعيد ،فهل كانت
هناك دولة؟ وهل كانت هناك مؤسسات؟ كيف
أضحت حياة اللبنانيني في ذلك الزمن؟ وهل
بقي لديهم آنذاك من رزق ،أو عيش كريم؟ هل
بقيت لهم أسواقهم ،وتجاراتهم ،وأعمالهم؟

ال يصح القول
إن المقاومة كانت بعيدة
الشأن الداخلي
عن
ّ
ثم تبدلت رؤيتها

وهل كان لديهم شعور باألمن على حياتهم،
وحياة أسرهم ،وأوالدهــم ،وأرزاقـهــم ،ومجمل
ّ
ش ــؤون ـه ــم؟ وق ـبــل ك ــل ش ــيء مـ ــاذا ع ــن عــزتـهــم
الــوط ـن ـيــة وكــرام ـت ـهــم الــوط ـن ـيــة ،ال ـتــي ديـســت
في زمــن االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه؟ فإذا
ع ــدن ــا ب ــال ــذاك ــرة إل ــى ت ـلــك الـحـقـبــة وأزمــات ـهــا
ومآسيها ،ثم انتقلنا إلى ما بعدها وما آلت
إليه أوضاع اللبنانيني في زمن التحرير وما
بعده؛ نستطيع أن ندرك عندها ما الذي يعنيه
فـعــل امل ـقــاومــة فــي مـجـمــل الـقـضــايــا الــداخـلـيــة
التي تتصل بمعيشة اللبنانيني ،وحياتهم،
ومختلف شؤونهم.
وما ندلي به ليس كالمًا نظريًا ،فإذا أردنا أن
نعي دور الفعل املقاوم ونتائجه في ما يتصل
بالقضايا املعيشية والحياتية واالقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة ،وتــأث ـيــره فــي حـيــاة املــواطـنــن
وأمنهم وأرزاقهم؛ فلندر الطرف إلى جغرافيا
اإلره ـ ــاب الـتـكـفـيــري الـقــريـبــة ف ــي ب ــاد الـشــام
وغيرها ،لنعرف مــاذا بقي ألولئك الناس في
املــدن والبلدات التي دخلها ذاك اإلره ــاب ،من
حياة كريمة ،أو أمن ،أو أمان ،أو فرص عمل ،أو
رزق يعتاشون منه ،أو حرية يتنفسون منها،
أو...؛ عندها نستطيع أن ندرك ما الذي تعنيه
املـقــاومــة ،ويعنيه فعلها ،وأهمية آث ــاره على
مجمل أوض ــاع الـنــاس املعيشية والحياتية،
والـنـتــائــج ال ـتــي يـفـضــي إلـيـهــا عـلــى أرزاق ـه ــم،
وأمــاكـهــم ،وأمـنـهــم ،ومستقبلهم ،ومستقبل
أوالدهم.
لـ ــذلـ ــك يـ ـص ــح ال ـ ـق ـ ــول أن ال ـ ـش ـ ــأن ال ــداخـ ـل ــي
واالق ـت ـص ــادي ه ــو ش ــأن أم ـنــي بــام ـت ـيــاز ،وأن
م ـج ـمــل األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ـيــات ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واملعيشية للناس وجميع املــواطـنــن ترتبط
ارت ـب ــاط ــا ج ــوه ــري ــا ووث ـي ـق ــا ب ــال ـش ــأن األم ـنــي
والـ ــدفـ ــاعـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـمــي الـ ــوطـ ــن واألرض

والعرض من اإلرهــاب التكفيري ،أو االحتالل
اإلســرائـيـلــي ،وي ــردع أي ع ــدوان محتمل على
الوطن وشعبه ،ويوفر جميع املناخات األمنية
وال ـشــروط الحمائية (حماية الــوطــن وأمـنــه)،
التي تسهم في نمو االقتصاد ،وتوفير فرص
العمل ،وانتظام الشأن العام ،وتحقيق األمن،
وت ـه ـي ـئــة ج ـم ـيــع الـ ـش ــروط امل ـنــاس ـبــة لـلـنــاس
الك ـت ـس ــاب م ـع ـي ـش ـت ـهــا ،وت ـح ـص ـيــل أرزاق ـ ـهـ ــا،
واستقرار حياتها العامة ،وشعورها باألمن
واألم ــان ،وشعورها أيضًا بالكرامة الوطنية
والعزة القومية.
وإذا كــانــت امل ـق ــاوم ــة ب ـقــدرات ـهــا وإمـكــانــاتـهــا
تسهم بقوة في تحقيق جميع ما ّ
تقدم ،فهذا
يعني أن املقاومة بدفاعها عن لبنان ،وردعها
لـلـعــدوان ،ودوره ــا فــي حمايته مــن اإلره ــاب؛
إنـمــا تـقــوم ب ــدور أســاســي ،وجــوهــري ،وغاية
ف ــي األه ـم ـي ــة ف ــي ج ـم ـيــع م ــا يــرت ـبــط بــال ـشــأن
الــداخ ـلــي لـلـمــواطــن ،مــن حـيــث رزقـ ــه ،وعـمـلــه،
وأم ـ ـنـ ــه ،وأم ـ ــان ـ ــه ،واق ـ ـت ـ ـصـ ــاده ،واج ـت ـم ــاع ــه،
وح ـ ــاض ـ ــره ،وم ـس ـت ـق ـب ـلــه ،وم ـج ـم ــل أوض ــاع ــه
املعيشية والحياتية ،بحيث يمكن القول إنه
لوال هذا الــدور لكنا نرى اليوم مدننا وقرانا
على شاكلة ما نراه في دول الجوار من خراب،
ومآس ،وافتقاد لألمن ،وانعدام للحياة
ودمار،
ٍ
العامة ،وضياع لالنتظام العام.
وغــايــة البيان ،أن املقاومة ومــن خــال دورهــا
وف ـع ـل ـه ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
الـخــارجـيــة لـلــوطــن ،وأم ـنــه ،وأرض ــه ،وثــرواتــه
هي في قلب الـحــدث ،تخدم املــواطــن ،وتحمي
رزقـ ـ ــه ،وتـ ـ ــذود ع ــن أرضـ ـ ــه ،وتـ ـص ــون عــرضــه،
وتـحـفــظ كــرام ـتــه ،وتــوفــر أم ـنــه ،وتـهـ ّـيــئ سبل
ّ
وتعينه على
معيشته ،وتمنحه شرط كسبه،
شـ ــؤون ح ـيــاتــه .إن م ـقــاومــة أن ـج ــزت وتـنـجــز
مــا فعلته وتفعله املقاومة فــي لبنان لدخلت

الــوجــدان والـتــاريــخ ،وألضـحــت قيمة وطنية،
تـعـلــو عـلــى سـفــاســف ال ـس ـيــاســة ،وألصـبـحــت
مـفـخــرة قــومـيــة تـسـمــو عـلــى صـغــائــر األم ــور.
ولـكــن فــي بلد يتدنى فيه الـخـطــاب ،وينحدر
فيه البيان ،وتغلب فيه الطائفية ،ويمتهن فيه
الساسة استخفاف العقول ،وتسميم الوعي؛
عندها تصبح املـقــاومــة ودوره ــا وجـهــة نظر
ي ـت ـبــارى ال ـق ــوم ف ــي غـمـطـهــا ح ـق ـهــا ،وتـشــويــه
دورها ،وتزييف الحقائق عنها ،مع أن الشاهد
ليس بعزيز ،والدليل غير مفتقر على صوابية
نهجها ،وصدقية رؤيتها .ونفيد مما ّ
تقدم أن
من يقابل الــوفــاء بالوفاء ،والعطاء بالعطاء؛
إن ـم ــا ي ـع ـطــي ال ـخ ـيــر ل ـن ـف ـســه ،واألمـ ـ ــن أله ـلــه،
والحمى لولده ،وأن من تأخذه حمية ،أو تغلبة
عصبية أو طائفية ،أو تعميه صغائر األمور
زيف
عن عظائمها ،أو يطيش عقله عند أدنى ٍ
ّ
الضر إلــى نفسه ،ويعني
من قــول؛ فإنما يجر
امل ـتــربــص ب ــه .ول ــو تـبـ ّـصــرنــا لـبـصــرنــا معنى
الوفاء للمقاومة ،وأهمية أن نكون لها عندما
ت ـكــون ل ـنــا ،وأن ـنــا بــاخـتـيــارنــا نـخـتــار الــوطــن
الــذي نــريــد ،حينما نـمــارس دورًا فــي مضمار
واج ــب ،وطـنــا عصيًا عـلــى االح ـت ــال ،محميًا
من اإلرهاب ،ينعم أهله بأمان من عيش ،يعني
على حسن معيشة وحـيــاة كــريـمــة .وألدركـنــا
أن املقاومة صنو عيش كريم ،في وطــن تثقل
عليه محن ،تـهــدده فــن ،ت ــراوده مــن خ ــارج ،ال
تـصــل إل ــى مـقـصــدهــا ،إن لــم تـجــد لـهــا مجيبًا
من داخل؛ ولعلمنا أن املقاومة في وطننا هي
بقية عيشنا وعزتنا وحياتنا الكريمة ،وأنها
ّ
درة التاج في هــذا الوطن ،وأنها في قلبه من
حيث هي على حدوده وثغوره .هذا إذا وعينا
دور املقاومة ،وجدلية العالقة فيه بني الداخل
والخارج.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
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اللعب على حافة الهاوية
حسن خليل *
م ــا ي ـحــدث ال ـي ــوم ح ــول امل ـلــف الـ ـس ــوري ليس
جديدًا وال مستجدًا؛ فمنذ أن بدأت تلك األزمة
والـتـجــاذب الــدولــي واإلقليمي مــوجــود حولها،
نظرًا ألهمية موقع سوريا في الصراع الدائر
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،إض ــاف ــة إل ــى األس ـب ــاب
املرتبطة باملصالح االقتصادية لكل األطــراف
املـعـنـيــة .إن اح ـت ــدام امل ــواق ــف واالص ـط ـفــافــات
على ضفتي الصراع والتهديدات املتبادلة بني
األطراف كافة ،يضع املنطقة والعالم على حافة
اش ـت ـبــاك دولـ ــي سـتـتـطــايــر ش ـظــايــاه ف ــي غير
ات ـجــاه ،وسـتـطــاول أكـثــر مــن قضية :فتحرير
الـغــوطــة مــن املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة ح ــدث ،من
دون شك ،له أهميته الكبيرة ،ليس على مستوى
املكسب الجغرافي واألمني الذي ّ
تحصلت عليه
الدولة السورية وإنما بمضمونه االستراتيجي
املرتبط ببداية انهيار املشروع الغربي ،املدعوم
مــن بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة بهدف
ً
تقسيم سوريا واستكماال املنطقة إلى كيانات
طائفية ومذهبية وعرقية .إن التقدم الحاصل
ميدانيًا ،منذ سنتني حتى اآلن ،والذي بموجبه
استعادت الحكومة السورية الجزء األساسي
مــن الجغرافيا املـفـيــدة (أكـثــريــة امل ــدن الكبرى
والـتـجـمـعــات ال ـس ـكــان ـيــة) ،إض ــاف ــة إل ــى إع ــادة
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـق ـطــاع اإلن ـتــاجــي عـبــر امل ــدن
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـك ـبــرى (ح ـل ــب وريـ ــف دم ـش ــق)،
ً
وصوال إلى تثبيت سعر صرف الليرة السورية
وبعض التحسن الذي طرأ أخيرًا عليها ،كلها
عوامل تؤشر إلــى بــدء العد العكسي النهيار
ما كان ُيرسم لسوريا واملنطقة من مشاريع.
هذا الواقع ما كان ليتحقق ،لوال الدعم الكبير
واالستثنائي الــذي قدمه ال ــروس واإليــرانـيــون
وح ـل ـفــاء س ــوري ــا ف ــي الـ ـع ــراق ول ـب ـن ــان ،بغض
الـنـظــر عــن طبيعة تـلــك الـتـقــديـمــات وحجمها،
وهــذا الــدعــم ،ب ــدوره ،قــد ّأرق املـحــور اآلخ ــر ،ملا
سـيـصــدر عـنــه مــن نـتــائــج ،سـتــؤثــر بمجملها
في كل الخريطة الجيوسياسية ملنطقة الشرق
األوس ــط ،املـمـتــدة مــن ح ــدود باكستان شرقًا
حتى املغرب العربي غربًا ،والتي هي باألساس
جغرافية املشروع األميركي املعروف بـ«الشرق
األوس ــط الـجــديــد» .مــن هــذا املنطلق نفهم هذا
«الـسـعــار» الغربي غير املسبوق ضــد روسيا
وإيران وسوريا بعد مزاعم عن هجوم كيماوي
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أنـهــا
ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تـثــار فيها مثل هذه
القضية ،ولألسف لم يجر التحقق من صحة
هذه املعلومات على رغم عويل الــدول الغربية
وصــراخـهــا حــول مسألة حـقــوق اإلن ـســان ،ما
يـشـيــر إل ــى اس ـت ـغــال م ــا ،ل ـح ــوادث ق ــد تـكــون
مفبركة أو صحيحة ،لتنفيذ أجـنــدات معينة
ت ـخ ــدم بـطـبـيـعـتـهــا املـ ـش ــروع ال ـغ ــرب ــي ،وت ـعــزز
تدخل دوله في الشؤون الداخلية لبلداننا.
إن اسـتـخــدام ،ليس فقط األسلحة الكيماوية،
وإنما كل أسلحة التدمير والقتل ضد املدنيني
ه ــو أم ــر م ــرف ــوض ومـ ـ ــدان ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
الجهة الـتــي تـقــوم بــذلــك ،وه ــذا ال ينطبق على
سوريا فقط ،وإنما على كل الساحات املتفجرة
فــي املنطقة ،وبمفعول رجـعــي :فــي فلسطني،
وجـ ــرائـ ــم االح ـ ـتـ ــال ال ـص ـه ـيــونــي وهـ ــو يـقـتــل
املتظاهرين الـعــزل بــالــرصــاص الـحــي ويحرق
غــزة بالفوسفور األبـيــض وشــاشــات التلفزة
تنقل ذلك املشهد مباشرة من دون أن يصدر
ولــو ق ــرار شجب عــن مجلس األم ــن ضــد تلك
الهمجية ...وهــا هــم ق ــادة «الـعــالــم الـحــر» ،على
مــا ي ـ ّـدع ــون ،يستقبلون مـجــرمــي ال ـحــرب في
بيوتهم ،ليس البيضاء ،وإنما السوداء ،وكذلك
في قصورهم ويفرشون لهم السجاد األحمر
بتزلف موصوف .فحق العودة مشروع وإقامة
الــدولــة الفلسطينية املستقلة هــي مطلب كل
أح ــرار الـعــالــم .فـكــل الــدعــم النـتـفــاضــة شعبنا
الفلسطيني الذي يستعيد اليوم وهج قضيته،
ويقطع الطريق على صفقات املتاجرين بها
في غير مكان من عواصم القرار في العالم...

فــي الـيـمــن الـفـقـيــر والـ ــذي ُي ـ َـدم ــر عـلــى رؤوس
سكانه بــالـطــائــرات وال ـســاح الـغــربــي ،املــدفــوع
ثمنه أضعافًا مضاعفة ،وتتسابق دول حقوق
اإلنـســان إلــى التملق لــدول الـعــدوان أيضًا لقاء
ُ
صـفـقــات مــن أسـلـحــة ،ســتـصــرف فــي تقطيع
أوص ــال األط ـف ــال ...وفــي ال ـعــراق وأفغانستان
ولـبـنــان ،...وســط صمت مريب و«مـقــرف» من
قبل كل من ّيدعي اليوم حرصه على املدنيني.
هي تلك البلطجة الغربية ّالسائدة منذ قرن حتى
ً
الـيــوم :لــم تترك مـجــاال إل وتدخلت فيه ،مدت
هو موجود
يدها إلى ما في باطن األرض وما ّ
على سطحها .لم تترك موضوعًا إل ودست
أنفها فـيــه ،وهــا هــي الـيــوم تجتمع وفــي شكل
سافر على العدوان ،لكن ذلك ليس مستغربًا،
ألن ذلك من طبيعتها .ما يحصل اليوم أشبه
بالرقص على رؤوس الثعابني .مصير شعوب
املنطقة ودولـهــا هــي فــي ذيــل اهتمام عواصم
تلك ال ــدول .مصالحها وتـجــارة أسلحتها في
املقدمة ،ومـ ّـا يجاهر بــه تــرامــب أو مــاكــرون أو
ً
مــاي ليس إل دلـيــا على ذلــك .يـهــددون بالرد
العسكري ،وأي جديد في ذلك ،إنهم بعسكرهم
وحروبهم مــوجــودون منذ قــرن في منطقتنا:
ألــم يــرتــووا بعد من الــدمــاء والنفط؟ ألــم تمتلئ
خزائنهم مــن خـيــرات املنطقة ومــواردهــا؟ إذًا،
ملاذا هذا «الهواش» وبهذه الطريقة؟
لقد أصــابـهــم ،مــن دون أدن ــى شــك ،إحـبــاط مع
بداية تداعي مشروعهم في املنطقة ،ومــا هذا
االستنفار الـغــربــي /الـعــربــي ،عند كــل محطة،
ّتكون في مصلحة محور سوريا وحلفائها،
إل تأكيد على ذلك .اليوم مع إنهاء ملف الغوطة
ت ـك ــون ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ق ــد أب ـع ــدت قضيتني
أساسيتني عنها :التقسيم واإلسقاط .واملعارك
الـتــالـيــة ،لــن تـكــون فــي قـلــب ســوريــا وإن ـمــا في
األطراف :في الجنوب ،والذي هو باألساس خط
مواجهة مع العدو الصهيونيّ ،
لكن املستجد
فيه هو وصــول قــوى تنادي بتحرير األرض،
وه ــا هــي ال ـيــوم عـلــى رمـيــة حـجــر مــن الـحــدود
الـتــاريـخـيــة لفلسطني املـحـتـلــة .وف ــي الـشـمــال،
حيث الـتــربــص الـتــركــي ال ي ــزال مــوجــودًا ،فإن
معركة ال ّبد حاصلة ،لكنها ستكون خاضعة
لتفاهمات بني قوى ضامنة لها .تبقى معركة
الـ ـش ــرق ،وال ـت ــي س ـت ـكــون ف ــي وج ــه االح ـت ــال
األميركي؛ وبتقديرنا أنها ستبدأ قريبًا ،إن لم
تكن قد بدأت بالفعل ،وما نسمعه عن عمليات
ـف لـلـمــواقــع األمـيــركـيــة بــن فـتــرة وأخ ــرى
قـصـ ّ
ليس إل بعضًا من إرهاصات بدايتها .املوقعة
سـتـكــون عـلــى ذل ــك ال ـنــوع مــن املــواج ـهــة؛ فكما
كانت في العراق كذلك ستكون في سوريا ،مع
كثير من التشابه والتعاون بني قوى شاركت
فيها سابقًا وستشارك حاليًا.
نـحــن ال ـيــوم أم ــام ع ــدوان أمـيــركــي غــربــي على
املـنـطـقــة ،سـيـكــون مــدعــومــا عــربـيــا ،وسيكون
إلسرائيل دور فيه على قدر استطاعتها .فهل
سيعمل الروس على إلجام هذه االندفاعة؟ من
دون شك الدور الروسي هو املستهدف قبل كل
ً
شــيء ،يليه اإليــرانــي وصــوال إلــى البقية ،لذلك
فإن تطور األمور مرهون بموازين القوى .هي
دول كبرى وصاحبة نفوذ ،لكن نحن أصحاب
املنطقة ومواطنوها؛ فقضيتنا في هذا االتجاه
عادلة :فلسطني حق لنا ،وكذلك الجوالن ومزارع
شبعا والــرقــة ودي ــر ال ــزور والـ ـع ــراق ....حماية
أرض ـنــا وم ــوارده ــا والـ ــذود عـنـهــا ،فـعــل واجــب
علينا .حــق شعوبنا بالحرية والديموقراطية
وال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة ال م ـســاومــة عـلـيــه .هي
معركة حق وإرادة ،فما دامت القضايا مترابطة
املجاالت
فلماذا ال تكون املواجهة شاملة وفي
ٌ
ً
ً
كافة؟ هو ليس سؤاال وال تساؤال ،وإنما َم َه َمة،
وهـ ــي ب ــرس ــم قـ ــوى ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي ف ــي كل
بلداننا العربية .فلسطني تبقى األساس ،وعلى
هذا األساس يجب البناء.
* عضو مكتب سياسي ،مسؤول
العالقات السياسية في الحزب
الشيوعي اللبناني

