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ُ
ْ
الحزب القومي :نسر وحمامة ودوري
تحقيق

ّ
قبل عام من بلوغ الحزب السوري القومي االجتماعي سن الثمانني ،تتكثف اجتماعات ّلم شمل القوميني .أول من أمس ،تالقى مسنو الحزب بدعوة من القيادة .اليوم،
يلتقي املبعدون واملبتعدون للدعاء على القيادة .ويوم األحد املقبل يجتمع قوميون آخرون بدعوة من قيادة أخرى.
غسان سعود
سعيد
ي� ��روي األدي � ��ب ًال �ك �ب �ي��ر ،ال �ق��وم��ي ّ
تقي الدين ،نقال عن الكاهن ال��ذي تلقى
اعتراف الزعيم قبيل إعدامه ،أن مؤسس
ال �ح ��زب ال� �س ��وري ال �ق��وم��ي االجتماعي
أنطون سعادة طلب التدوين أنه سيعدم
ف ��ي ت �ل��ك ال�ل�ي�ل��ة ( 8ت �م��وز « ،)1949أما
أبناء عقيدتي فسينتصرون وسيجيء
ان �ت �ص��اره��م ان�ت�ق��ام��ًا مل��وت��ي» .ل��م ينتقم
ال �ق��وم �ي��ون مل ��وت س �ع��ادة ك �م��ا ش ��اء هو
ول��م ينتصر أب�ن��اء عقيدته ،لكن مجرد
صمود الحزب العلماني بعد الصعاب
ّ
ال �ت��ي م ��رت ع�ل�ي��ه ي �ع��د أم � �رًا الف �ت ��ًا .وما
احتفاالت األحزاب والجماعات السورية
القومية االجتماعية املتعددة بالذكرى
ال�ت��اس�ع��ة وال�س�ب�ع�ين ل�ت��أس�ي��س الحزب
( 16تشرين الثاني  )1932غير إعالن عن
إنجاز جامع :حزب سعاده يمنح نفسه
وسام الثبات.
ف� ��ي أس � �ب� ��وع واح� � ��د ي �ص ��ل إل � ��ى مكتب
ال�ص�ح�ي�ف��ة ث�ل�اث دع� � ��وات :األول � ��ى عبر
الفاكس عنوانها «ثبات وتجدد» يدعو
من خاللها رئيس الحزب النائب أسعد
حردان إلى تكريم من مضى على انتمائه
إل� ��ى ال� �ح ��زب خ �م �س��ون ع ��ام ��ًا أو أكثر،
وذل��ك ف��ي «ق�ص��ر امل��ؤت �م��رات ـــــ ضبية».
ال�ث��ان�ي��ة ع�ب��ر دع ��وات شخصية لبعض
الصحافيني يدعو فيها رئيس الحزب
ال �س��وري ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي الدكتور
علي ح�ي��در إل��ى إح�ي��اء عيد ال�ح��زب في
«قصر إميل لحود للمؤتمرات ـــــ ضبية»
أي �ض��ًا .االح �ت �ف��ال األول ي ��وم األح� ��د 14
ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي ،وال �ث ��ان ��ي ي� ��وم األحد
 21تشرين ال�ث��ان��ي ،وك�لاه�م��ا ف��ي قصر
لحود للمؤتمرات ،وعند الحادية عشرة
قبل الظهر .أما الدعوة الثالثة فيحملها
زم �ل��اء ص �ح��اف �ي��ون ق ��وم �ي ��ون يقولون
إن �ه��م ت �ن��ادوا إل ��ى االج �ت �م��اع ف��ي فندق
مساء اليوم بعدما ضاقت بهم القاعات
الحزبية الرسمية.
في النتيجة يتبني أن املقصود ّ
بلم شمل
القوميني ليس إال ّل��م شمل املجموعات
ال� �ق ��وم� �ي ��ة امل � �ت � �ع� ��ددة ،دون أن تتضح
بالنسبة إل��ى ال �ق��وى ال �ث�لاث (وأكثرها
ج��دي��ة ،ال �ح��زب ب��رئ��اس��ة ح� ��ردان طبعًا)
م�ع��ال��م امل��رح �ل��ة ال�لاح �ق��ة أو م��ا ب�ع��د ّلم
الشمل ،في ظل تراكم للمعطيات يؤكد
أن األفرقاء الثالثة ال يسعون إلى تعزيز
أوضاعهم كتمهيد للجلوس إلى طاولة
ّ
م� �ف ��اوض ��ات ت �ن �ت �ه��ي ب� �ل � ّ�م ش �م ��ل جدي
للحزب يسمح له بالوقوف على قدميه
ب��دل ال�ص�ع��ود م��رة ف��وق ب��وس�ط��ة حزب
الله ومرة على أكتاف جمهوره في ملعب
الراية .وهكذا يبدو الثابت الوحيد بعد
 79عامًا على التأسيس أن االنقسامات
ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ�ل�اف��ات ف�ع�ل��ت ف��ي حزب
سعادة ما عجزت عنه األحزاب الطائفية
والسلطات املتعاقبة قبل ال�ح��رب (بعد
ال� �ح ��رب ص ��ار ال� �ح ��زب ب��رئ��اس��ة حردان
جزءًا من النظام).
وس� ��ط امل �ج �م��وع��ات ال �ق��وم �ي��ة الثالث،
ي�ب��دو ال�ح��زب ب��رئ��اس��ة ح ��ردان أكثرهم
معرفة بما يريد ،وإن كان ال يتقدم كما
ك��ان ي��أم��ل .ف�ب�ع��د االح �ت �ف��ال العسكري
الحاشد في أعالي امل�تن الشمالي قبل
أش �ه��ر ،ال��ذي ث� ّ�ب��ت م��ن ض�ه��ور الشوير
ال � �ح � �ض � ��ور ال � �ش � �ب� ��اب� ��ي والجهوزية
القتالية في الحزب (املقاتل أبدًا) ،جاء
االحتفال األخير ليثني على تضحيات
األقدمني ويظهر عمق الجذور القومية
في املجتمع اللبناني .في محاولة من
ق� �ي ��ادة ال� �ح ��زب ل �ل �ت��أك �ي��د ،ع �ب��ر إميلي
أب ��و ج ��ودة وأس �م��ى ك�ن�ع��ان وغيرهما
م�م��ن ت �ج��اوزن ف��ي ان�ت�م��ائ�ه��ن الحزبي
الخمسني ع��ام��ًا ،أن ال�ق��وم�ي�ين ثابتون
ف��ي ال �ع �ق �ي��دة وج ��اه ��زون أب� ��دًا ملواكبة
ال �ق �ي��ادة ح�ي�ن ت��دع��وه��م .وق ��د نجحت
ال � �ق � �ي� ��ادة ال � �ح� ��ردان � �ي� ��ة ع� �ب ��ر التعبئة
الشعبية وال�ح�ش��د ال�ق��وم��ي ف��ي القول،

من قلب جبل لبنان ،إن حالة املؤسسة
ّ
ّ
الحزبية األس��اس� ّ�ي��ة أفضل ّ
يسوق
مما
ب� �ع ��ض ال� �ق ��وم� �ي�ي�ن وغ � �ي� ��ر القوميني،
ّ
ول��م ت�لام��س ح��د االن �ه �ي��ار أو اإلفالس

م � ّن ��ذ أك� �ث ��ر م� ��ن خ �م �س�ي�ن ع ��ام ��ًا وأكثر،
م��ث �ل��وا ف��ي م��راح��ل م�خ�ت�ل�ف��ة أع �م��دة في
ال �ح��زب ال �ق��وم��ي ،م�ث��ل ال��رئ�ي��س السابق
ل �ل �ح��زب ي ��وس ��ف األش� �ق ��ر وغ� �ي ��ره ممن

الشعبي كما يقول خصوم حردان.
ّ
ولكن ال بد من اإلشارة إلى نقطة ضعف
كبيرة أخرجها احتفال األحد إلى العلن
ّ
ّ
وتمثلت ف��ي ّ
أساسيني،
حزبيني
تغيب

أسعد حردان (أرشيف ــ بالل جاويش)

بورتريه «ميداني»
ً
ال يشبه ص��ورت��ه امل�ت��داول��ة ،ال شكال وال
مضمونًا.
خطواته سريعة .يسير من دون مرافقني
وال س�ل�اح .ي �ق��ارب ط��ول��ه م �ت �رًا وثمانني
سنتيمترًا .ي�ت��وج��ه م�ب��اش ّ��رة إل��ى طاولة
ليستطلع
أص��دق��ائ��ه م��ن دون أن يتلفت ّ
وجوه املوجودين في املطعم .يسلم على
أصدقائه وأصدقائهمّ ،
معرفًا عن نفسه
باسم وهمي ال يسترعي اهتمام م��ن ال
ي �ع� ّ�رف ه��وي�ت��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وم ��ن يعرفها
ي�س��ل��م عليه ب �ب��رودة امل�ت��آم��ري��ن .ف��ي أول
ال �ك�ل�ام ك �م��ا ف��ي آخ � ��ره ،ال ي�م�ك��ن َم ��ن ال
يعرفه أن يعرفه.
ال يحمل هاتفًا خلويًا .حتى األصدقاء
امل � �ق� � ّ�رب� ��ون ال ي �ع �ل �م��ون م� �ك ��ان إقامته
الحقيقي ،فيحضر وسطهم فجأة .صفته
«رجل أعمال» ،دائم التنقل .يضع القميص
ّ
امل�ق��ل��م غير امل��وش��وم ب��اس��م ش��رك��ة تحت
«البنطلون» الرسمي .يبقي آخر زرين في
القميص الشتوي ،دائمًا ،مفتوحني .يضع
ف��ي معصمه س��اع��ة ري��اض �ي��ة .ل��م َي ْعلق
شيء على وجهه أو رقبته أو ساعديه من
آث��ار التعذيب والتعنيف ال�ل��ذي��ن ّ
تعرض
لهما .شعره ،أظافره القصيرة وتنسيق
ث�ي��اب��ه ت�ج�ع��ل م�ظ�ه��ره أق ��رب إل ��ى أستاذ
املدرسة منه إلى «املقاتل».
ب��دأ الشيب بالتسلل م��ن أط ��راف شعره

ّ
بالتوسع.
ف ��ي ات� �ج ��اه ال �ص �ل �ع��ة اآلخ � ��ذة
ي �خ �ل��و ج �ب �ي �ن��ه م ��ن ال �ت �ج��اع �ي��د .حاجبه
األيسر أسمك من األيمن .يرتدي نظارة
ط �ب� ّ�ي��ة س�م�ي�ك��ة وق ��د ش�ف�ي��ت ع �ي �ن��اه فما
ع ��اد ال �ض��وء ال �ق��وي ي�ض��اي�ق��ه .شامتان
ع�ل��ى خ��ده األي �م��ن وش��ام��ة ع�ل��ى األيسر.
ظ�ل�ال ال�ل�ح�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي م� ّ�ي��زت��ه في
صورته املعروفة تغطي خديه .يقول إن
«ك��رش��ه» يكبر رغ��م أن مشيته وطريقة
جلوسه توحيان بمواظبته على التمارين
الرياضية.
يضحك اآلخ ��رون يبتسم ويحاول
ح�ين
ً
قليال من ّ
جديته الطاغية ليجاري
الخروج
أص��دق��اءه ف��ي ال�ت�ن�ك�ي��ت ،مصطنعًا فور
إنهائه النكتة ضحكة صغيرة .عند ِّ
الجد،
ال يسمح ب��أن يعلو ص��وت ف��وق صوته.
يتحدث ب�ه��دوء ،يأخذ نفسًا عميقًا بني
ينّ
عبارة وأخرى .يتب من مداخالته أنه ذو
ثقافة ّ
عامة واسعة ،فيتحدث بمعرفة عن
تفاصيل امل��ذاه��ب املسيحية وتمايزاتها
بعضها ع��ن ب �ع��ض .ي �ع��رض معلوماته
ف��ي ش ��ؤون ً م�ت�ن��وع��ة ،م��ن ال�ك�ه��رب��اء إلى
املياه وصوال إلى السياسة .يبدي إعجابًا
بكتاب الباحث أن�ط��وان بطرس « 8تموز
محاولة في تأريخ رجل فذ» حيث يعرض
ال �ك��ات��ب ال ��رواي ��ات ب �ش��أن اغ �ت �ي��ال زعيم
ال� �ح ��زب ال� �س ��وري ال �ق��وم��ي االجتماعي

أن�ط��ون س �ع��اده ،وال ينسى اإلش ��ارة إلى
كونه هو قد ّ
تبحر في دراس��ة العالقات
اللبنانية ـــــ اإلسرائيلية منذ نشأتها.
الرجل الذي اختار الظل ال يعنيه اإلعالم
وال ال�ح��دي��ث ع��ن ت�ج��رب�ت��ه .ي��زع�ج��ه عدم
وج� ��ود م��ن ي�ف�ك��ر ف��ي ال �ش��أن ال �ع��ام في
العالم العربي .يحاول أال يستفيض في
ال �ك�لام ع��ن ق�ض��اي��ا ل�ب�ن��ان امل�ح�ل�ي��ة ،لكنه
يخشى أن ت�ت�ح��ول م �ع��ارك ق��وى  8آذار
إل��ى م��ا ي�ش�ب��ه م �ع��ارك ال�ح��رك��ة الوطنية،
فتضيع البوصلة .يتحدث ع��ن ّ
تخيالت
اللبنانيني وي�ض�ح��ك م��ن ش�ط��ارت�ه��م في
اخّ �ت��راع ال �س �ي �ن��اري��وه��ات .ب��ال�ن�س�ب��ة إليه
تبنت مجموعة أخ��رى م�ش��روع الكتائب
اللبنانية والقوات« ،املشروع الخطر» كما
ّ
يسميه.
يعجز ال��رج��ل ال�ه��ادئ ع��ن تهدئة أصابع
يديه ،فهي تبقى خالل تحدثه في حركة
دائ � �م ��ة ،ي �م �س��ك ف �ن �ج��ان ال� �ش ��اي بثالث
أص��اب��ع .وح�ين ي� ّ
�ود إظ�ه��ار تركيزه على
ّ
يلصق أصابع يديه بعضها
كالم محدثهّ ،
ببعض ،كأنه يصلي ،قبالة أنفه مباشرة.
م�ت��زوج ول��ه ول ��دان ي��رب�ي��ان ب��دالل��ه .يدافع
ع��ن ال �ح��زب ب�ح�م��اس��ة .ال �ث �ب��ات واحترام
املؤسساتية الحزبية أس��اس�ي��ان ف��ي أن
تكون سوريًا قوميًا اجتماعيًا ،بالنسبة
إليه.

رف �ض��وا ال�ت�ك��ري��م م��ن ق �ي��ادة ي ��رون أنها
أس��اءت كثيرًا إلى نضاالتهم وإل��ى فكر
أن�ط��ون س�ع��ادة ،بينما نجحت القيادة
عبر وسام الثبات في استقطاب بعض
أش ��د م�ع��ارض�ي�ه��ا م�ث��ل ح��اف��ظ الصايغ
ّ
الذي رأى في املبادرة الحردانية مد يد
يستوجب الرد عليه بأحسن منه ،وسط
استغراب بعض القوميني مبدأ إعطاء
وس� ��ام ال �ث �ب��ات مل��ن ب �ل��غ م��رت �ب��ة األمانة
ف ��ي ال � �ح� ��زب ،م ��ا ي �ج �ع �ل��ه ف ��ي غ �ن��ى عن
التكريمات الشكلية .ووف��ق الحردانني
ع �ل��ى ح � � ��ردان ،ف� ��إن األخ� �ي ��ر ي �ع �ج��ز عن
إج��راء تعديل في مجلس العمد يطمح
إل �ي��ه م�ن��ذ أش �ه��ر ،م�ق��دم��ة إلح� ��داث قفزة
في اإلدارة الحزبية ،وذلك لعدة أسباب،
ّ
وتمسكه
م �ن �ه��ا رف� ��ض ت �ع��اون �ه��م م �ع��ه
ب� �ب� �ق ��اء ع �م �ي��د ال � ��دف � ��اع وائ � � ��ل حسنية
والتربية صبحي ياغي في موقعيهما،
وهما املنصبان األساسيان في مجلس
العمد.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ف��إن اإلع ��داد ل�ع�ش��اء الليلة
ال � ��ذي س �ي �ق��ام ف ��ي ف� �ن ��دق الكومودور
ب� ��دأ ق �ب��ل أس ��اب �ي ��ع ع �ب��ر ف �ك ��رة أطلقها
األم �ي��ن ف ��ي ال� �ح ��زب ال � �س� ��وري القومي
االجتماعي سركيس أبو ّزيد وأساسها
ل� ّ�م ش�م��ل ال�ق��وم�ي�ين امل�ش��ت�ت�ين ،بعضهم
ف � ��ي ال� � �ح � ��زب ال� � � ��ذي ي � �ت� ��رأس� ��ه حردان
وب �ع �ض �ه��م ف ��ي ال� �ح ��زب ال � ��ذي يترأسه
علي حيدر (االنتفاضة) وبعضهم في
وسرعان
امل �ن��زل ،ح��ول ط��اول��ة واح� ��دة.
ّ
م ��ا ت�ل�اق��ى ف ��ي م �ك �ت��ب أب ��و زي ��د ك ��ل من
نصري الصايغ ونبيل فغالي ونسيب
ال �ش��ام��ي وغ �س ��ان ال �ش��ام��ي وع �ب��د الله
حيدر ومفيد القنطار وميالد السبعلي
ون � �م� ��ر ث� �ل ��ج وك � �م� ��ال ذب � �ي� ��ان وشوقي
ري ��اش ��ي ورض� � ��وان رزق وع �ب��د الكريم
ع�ب��د ال��رح�م��ن وغ�ي��ره��م م�م��ن يوصفون
ب��أن�ه��م م��ن أرك ��ان ال �ح��زب التاريخيني.
اللقاء الحميمي الذي يفترض أن يكون
م�ف�ع�م��ًا ب��ال��ذك��ري��ات وب �ت �ب��ادل العتاب،
ي��ؤك��د وج�ه��ة النظر ال�ح��ردان�ي��ة القائلة
إن العاتبني عليه ال يستطيعون أكثر
م��ن االج �ت �م��اع ف��ي م�ق�ه��ى أو م�ط�ع��م أو
فندق النتقاده والتنفيس عن أحقادهم
ع�ل�ي��ه .وب��ال �ت��ال��ي ،ف��ي ع �ش��اء ال �ي��وم ،لن
ّ
يعلن م�ش��روع ج��دي أو رؤي��ة للتعامل
مع حردان أو غيره ،ولن تجمع وجهات
النظر حول طاولة العشاء ،التي تصل
ف��ي بعض ال�ح��االت إل��ى ح��د التناقض،
ف��ي وج�ه��ة ن�ظ��ر واح� ��دة ،ول��ن يخرجوا
ب ��ال �ت ��ال ��ي ب � �ق� ��رار ي �ع �ي��ده��م إل � ��ى حركة
ال �ص��راع ال�ح��زب��ي الحقيقي ال��ذي عرف
ح��ردان كيف يحسمه منذ س�ن��وات ،في
ظل وجهة نظر أخرى تقول إن التالقي
خ�ط��وة أول��ى أس��اس�ي��ة ق��د تسهم كثيرًا
ف��ي تشجيع أك�ث��ري��ة ه ��ؤالء ع�ل��ى حسم
خياراتهم ،مع العلم بأن حردان يسخر
في مجالسه الخاصة من بعض هؤالء،
ّ
ويردد أن الكبير وسطهم يحلم بإشارة
منه للدخول إلى «جنة الحزب».
أم��ا علي حيدر ـــــ ال��داع��ي إل��ى االحتفال
الثاني في قصر املؤتمرات ـــــ فيعد منذ
ّ
توليه رئاسة حزبه قبل أشهر بنهضة
قومية يبدو حتى اليوم أنها ستقتصر
ع �ل��ى ال �ت��ذك �ي��ر ب� ��أق� ��وال س� �ع ��اده بشأن
«مهاجمة امل�ف��اس��د القائمة ال�ت��ي تمنع
أمتنا من النمو ومن استعمال نشاطها
وق��وت �ه��ا» ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن ح�ي��در يتذكر
ق��ول س �ع��اده «ن �ح��ن ح��رك��ة ه�ج��وم�ي��ة ال
حركة دف��اع�ي��ة .نهاجم بالفكر والروح،
ون �ه��اج��م ب��األع �م��ال واألف� �ع ��ال أيضًا»،
لكنه يؤثر حتى اآلن عدم الهجوم ،سواء
باألعمال أو باألفعال.
يبقى أن الحزب على مشارف الثمانني
يعيش بأجنحته ال�ث�لاث��ة (ج�ن��اح نسر
وجناح حمامة وجناج دوري) حركة ال
تعرفها األحزاب التي لم تتجاوز عامها
الثامن بعد ،وه��و أم��ر بالغ اإليجابية،
خالفًا ملا يعتقده كثر من قوميني وغير
قوميني.

