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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

فل�سطين ...بين النظرة الدينية والنظرة القومية االجتماعية

ت�آمر دولي ـ عربي ...و�ضياع فل�سطين

2
2

يعرض د .إدمون دافش في دراسة الناحية الجغرافية والتاريخية لسورية الطبيعية في الفصل األول ،ويعود في جزء من الفصل الثاني ليعرض
المؤامرات اليهودية على األمة السورية بدءا ً من مؤتمر بال الصهيوني المنعقد عام  1897وما ترتب عنه من خطوات أبرزها اتفاق سايكس – بيكو
ووعد بلفور حيث كانا ترجم ًة لمقررات ذاك المؤتمر المشؤوم.
إضافة إلى ما ورد ،يعود المؤلف في الفصل ذاته ليعرض مراحل النضال الفلسطيني والثورات التي قام بها الشعب الفلسطيني ،وكذلك التيارات
السياسية التي تنازعت النضال الفلسطيني ،وهي التيار اإلسالمي والعروبي ،والتيار الفلسطيني المستقل ،والتيار القومي االجتماعي ،وصوالً إلى
عام النكبة وما ترتب عليه من اتفاقات دولية أدّت إلى قبول «إسرائيل» عضوا ً في األمم المتحدة.
أما في الفصل الثالث ،فيعرض المؤلف اتفاق سايكس – بيكو ووعد بلفور ولجنة كينغ – كرين والمؤتمر السوري العام ،إضاف ًة إلى تقرير لجنة بيل
عام  ،1936عام الثورة الفلسطينية الشاملة.
والجديد ذكره أن المؤلّف قد سلّط الضوء على الرسائل والكتب التي وجهها سعاده للمراجع الدولية والمحلية والتي كان موضوعها صيانة حقوق
األمة ومواجهة الغزو اليهودي.
في الحلقة الثانية واألخيرة في هذا العدد سنعرض المواجهات التي قام بها الشعب الفلسطيني في عامي  1936و ،1937إضاف ًة إلى انعقاد أول
مؤتمر قمة عربي في أنشاص في مصر عام  1946وما رافقه من إعالن بريطانيا رغبتها في التخلي عن االنتداب على فلسطين وبالتالي االنسحاب
منها لمصلحة العصابات الصهيونية وإحالة المسألة الفلسطينية على األمم المتحدة التي عاجلت بإصدار قرارها عام  1947والقاضي بتقسيم
فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية .كذلك سنشير إلى موقف سعاده من قرار التقسيم وترجمة هذا الموقف بالمشاركة العسكرية من قبل القوميين
االجتماعيين ضد العصابات الصهيونية وسط قرار عربي يقضي بمنع السالح عن الحزب السوري القومي االجتماعي.
كما سنشير إلى المراحل التي تلت إعالن دولة «إسرائيل» عام  ،1948وما تالها من اتفاقات هدنة بدءا ً من  24شباط .1949
وفي الفصل الثالث سنعرض اتفاق سايكس ـ بيكو ووعد بلفور والمؤتمر السوري العام ولجنة كينغ كرين األميركية ،إضاف ًة إلى رسالة سعاده إلى
لويد جورج وتقرير لجنة بيل.

د .إدمون دافش
سنورد هنا موجزا ً لنضال الشعب الفلسطيني قبل
عام  1948تاريخ إعالن قيام دولة «إسرائيل» .لقد
واجهت فلسطين وشعب فلسطين مواجهة أسطورية
ع ّز نطيرها في العالم في التاريخ القديم والحديث،
وإذا كانت هذه المواجهة لم تؤ ِّد إلى إحباط الغزوة
اليهودية الصهيونية العالمية واالنتصار عليها،
لحد اآلن ،فألن هذه المواجهة كانت باللحم الحي
كما يقول المثل ،فلسطين واجهت أع��داءه��ا بغياب
وعي قومي اجتماعي ،يجند قوى األمة السورية التي
تنتمي إليها فلسطين في خطة نظامية واحدة ،وضمن
قضية قومية واضحة واحدة .لقد واجهت بدال ً من ذلك
بعقلية ارتجالية ،كما يقول سعاده ،وبوسائل قليلة،
وأحيانا ً تحت قيادات واقعة تحت تأثير النفوذ الغربي
االستعماري وهي القيادات العربية الرجعية التي قادت
الجيوش العربية عام  1947وقبل ذلك خالل ثورات
 1936و 1937التي أحبطتها الوساطات والتدخالت
والمساومات التي قامت بها الدول االستعمارية عينها
التي تآمرت مع اليهود على فلسطين.
كان الحزب السوري القومي االجتماعي لم يكد
يبصر ال��ن��ور بعد ،وك��ان زعيمه ال يكاد يخرج من
سجن حتى يدخل إلى سجن .إن هذه الرسالة التي
أجاب فيها سعاده على الرفيق عبدالله النعواس من
فلسطين إبان ثورة ، 1936توضح لنا ظروف الحزب
في تلك المرحلة ،يقول« :لقد سررنا بروح اإلخالص
واالستعداد للتضحية البادية في رسالتكم وبتفكيركم
العملي وصحة نظركم في األم��ور ونحن نأمل أن
تستفيد حركتنا الناشئة من هذه المواهب ،إن مركز
الحزب اليوم في حالة ال يتمكن البعيد من تقديرها
فنحن في معركة شديدة مع قوى الحكومة اللبنانية
والقوى الرجعية التي ترى في حركة الحزب خطرا ً على
كيانها ...وكذلك فنحن نرى في هذه الثورة أنها تدل
على يقظة الشعب وعلى تألمه من الحالة الحاضرة
ولكنها ال تدل مطلقا ً على تنظيم للقوى ومقدرة رشيدة
في القيادة ،أقول إننا ال نرى في هذه الثورة معركة
فاصلة بيننا وبين أعدائنا ،ولكننا نثق أنه مهما كانت
النتيجة اآلن فإن الحركة السورية القومية االجتماعية
س��ت��ؤدي إل��ى إف��ش��ال خطة الصهيونية المجرمة
والتغلب على كل الصعوبات الخارجية األخرى .إن
وصيتي إليكم اليوم وإلى جميع الرفقاء في الجنوب
السوري هو أن يقوم كل فرد بما يدعوه إليه الواجب
القومي في الظروف العصيبة الحاضرة وأن ال يسمح
أحدكم باليأس يتسرب إلى قلبه عند مشاهدة الفوضى
في العمل وما تؤدي إليه من نتائج سيئة ،بل أن يظل
كلكم مؤمن بأمته التي لن تموت وبحزبه الذي يسير
دائما ً إلى األمام .دمتم للجهاد ولتحيا سورية».
إن م��ا س��ن��ورده اآلن م��ن انتفاضات وتظاهرات
ومواجهات ي��دل بوضوح عما ك��ان يعنيه سعاده
بالفوضى والنتائج السيئة :
أ .في نيسان  1921قامت تظاهرات في فلسطين
احتجاجا ً على زيارة ونستون تشرشل وزير الدفاع
البريطاني.
ب .في أيار  1921تظاهرات في يوم العمال العالمي
في جميع أنحاء فلسطين.
ج .في آذار  1924كانت انتفاضة أهالي يافا ضد
بريطانيا واليهود.
د .سنة  1925كان إضراب ضد زيارة بلفور الفتتاح
الجامعة العبرية في القدس.
ه .في أيلول عام  1928قامت ثورة حائط البراق.
و .عام  1929اتخذت الحركة الوطنية الفلسطينية
خطة التحالف مع العالم العربي واإلسالمي وسعت
النضمام متطوعين من البالد العربية واإلسالمية.
ز .في حزيران  1930سجل مجيء شخصيات من
مصر وسورية ولبنان والعراق والهند وإيران وتركيا
تحت عنوان الدفاع عن حائط البراق.
ح .في  11كانون األول انعقد مؤتمر إسالمي في
القدس بحضور مندوبي  22بلدا ًيمثلون الشعوب
العربية واإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م ت��أي��ي��دا ًللقضية
الفلسطينية.
ط .في تموز  1932تم تشكيل ح��زب االستقالل
الفلسطيني الذي راح ينادي بالوحدة العربية واعتبار

فلسطين جزءا ً من سورية.
وفي السنة نفسها في  16تشرين الثاني تأسس
بشكل سري الحزب السوري القومي الذي يقول إن
فلسطين هي جزء حيوي مهم من وطن كامل تام غير
قابل للتجزئة هو سورية الطبيعية ،وإن القضية
السورية هي قضية قومية مستقلة كل االستقالل عن
أية قضية أخرى ،وأعلن أن كل القرارات الدولية بشأن
فلسطين هي قرارات باطلة ،وأنه ليس لعصبة األمم
وال لمصر وال للسعودية أن تقرر مصير فلسطين ،وأنه
ليس لليهود حقوق ال عامة وال خاصة في فلسطين،
وأن القوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي
أو إنكاره وإذا ما تركت األمة اعتماد القوة في تقرير
مصيرها قررته الحوادث الجارية واإلرادات األجنبية.
ومنذ ذلك التاريخ والنضال الفلسطيني تتنازعه
ثالثة اتجاهات :االتجاه العروبي الديني اإلسالمي
الذي يعتبر فلسطين بلدا ً عربيا ً إسالمياً ،وبالتالي
قضيتها هي قضية تخص العرب والمسلمين كلهم،
ولهؤالء أن يقرروا في شأنها ومصيرها ،واالتجاه الذي
يسمي نفسه الحركة الوطنية الفلسطينية المستقلة
ويرى أن القرار الفلسطيني يجب أن يكون فلسطينيا ً
مستقالً ،ويرى في العالم العربي واإلسالمي الظهير
الذي يتكل عليه ويراعيه بنفس الوقت ،وأخيرا ً االتجاه
القومي االجتماعي الذي يأخذ على االتجاهين األولين
إغراقهما في االنفالشية العروبية واإلسالمية من جهة
وف��ي الخصوصية الفلسطينية المستقلة عن بقية
بيئتها ومكانها ومجتمعها وأهلها من جهة أخرى،على
رغم أن الخصوصية الفلسطينية المستقلة هي في
الحقيقة متناغمة ومتكاملة مع االنفالشية العروبية
واإلسالمية ،ما يفقد فلسطين هويتها القومية السورية
الحقيقية ويعرض قضيتها القومية للضياع في تزاحم
واختالط مصالح الحكومات العربية واإلسالمية التي
هي متحالفة مع المصالح الغربية االستعمارية.
في  15نيسان  1936تفجرت الثورة الفلسطينية
وع��م��ت ال��م��واج��ه��ات جميع م��دن وق���رى فلسطين،
وأعلن اإلض���راب ال��ع��ام ،بعد ذل��ك بعشرة أي��ام أي
في 25نيسان شكلت في القدس «اللجنة العربية
العليا» برئاسة المفتي الحاج أمين الحسيني وشكلت
تنظيمات «الجهاد المقدس» وتدفق المتطوعون إلى
فلسطين لالشتراك في الثورة ،وكانت اللجنة العربية
العليا وتنظيمات الجهاد المقدس تنتظر تدفقهم من
الدول العربية واإلسالمية كافة ،من مصر والجزيرة
العربية وتركيا وباكستان وأفغانستان ،بينما كان
الواقع أن السوريين هم الذين تدفقوا من لبنان والشام
والعراق ،ونذكر منهم القائد القومي الشهيد سعيد
العاص ومحمد األشمر وف��وزي القاوقجي وغيرهم
الكثير ،وهكذا تأكد بالدم أن القضية الفلسطينية في
قضية قومية سورية في الصميم ،وليست مشاعا ً
عروبيا ًوإسالمياً ،وكان أن أجهضت الثورة وتوقفت
بمساع بريطانية مع المفتي على أساس وعود كالمية
ٍ
وخدع سياسية.
في تشرين الثاني  1936أرسل وزير المستعمرات
البريطاني لجنة تحقيق إلى فلسطين لدراسة الوضع
برئاسة المستر بيل وضعت تقريرا ً عرف بتقرير بعثة
اللورد بيل) تجدون نصه في فصل الوثائق) .وعلى إثر
ذلك وجه سعاده مذكرة باسم الحزب السوري القومي
االجتماعي إلى عصبة األمم رد ا ً على تقرير بعثة اللورد
بيل رافضا ً تقسيم فلسطين ومحذرا ً من خطر قيام كيان
صهيوني على جزء منها ،وكانت هذه أولى المذكرات
الرسمية الحقوقية القومية للدفاع عن فلسطين.
ف��ي  12أي��ل��ول  1937ت��ج��ددت ال��ث��ورة بعد قتل
حاكم لواء الجليل في الناصرة وكانت الثورة أكثر
عنفا ً واتساعاً ،فتصدت لها القوات البريطانية التي
قامت بتسليح المنظمات الصهيونية في مقابل منع
السالح عن أبناء فلسطين ،وأرسلت ق��وات جديدة
بلغت  100ألف جندي وقامت بإنشاء محاكم صورية
للفلسطينيين والسوريين المتطوعين ،واعتقلت
خمسين ألفا ً منهم وحكمت بالسجن على ألفين منهم،
وكان قد بلغ عدد الشهداء ثالثة آالف والجرحى سبعة
آالف ،وحكمت على  140ثائرا ً باإلعدام شنقاً .وهكذا
توقفت الثورة التي لم تكن منظمة تنظيما ً صحيحا ً
على أساس قومي ومجهود قومي واحد.
في عام  1941التحق حوالى  136ألف متطوع

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

يهودي في الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية
الثانية واش��ت��رك��وا بالحملة على ال��ش��ام ولبنان
وأصبحوا نواة جيش الهاغانا «اإلسرائيلي» ،بينما
منعت حكومة االنتداب على السوريين أن يحملوا
سكينا ً كانت عقوبتها ستة أشهر سجن ،وهكذا
استمرت الهجرة اليهودية إل��ى فلسطين بحماية
حكومة بريطانيا ،واستمر العمل في بناء المستوطنات
الستيعاب المهاجرين اليهود.
في أيار  1946عقد مؤتمر قمة لملوك ورؤساء دول
الجامعة العربية في انشاص بمصر وأعلنوا «أن
فلسطين قطر عربي ال يمكن أن ينفصل عن بقية األقطار
العربية األخرى» وطبعا ً بقي هذا اإلعالن حبرا ًعلى
ورق.
في نيسان  1947أعلنت بريطانيا تخليها عن
االنتداب وعزمها على االنسحاب من فلسطين وأحالت
القضية على األمم المتحدة وفق خطة مدبرة لتنفيذ
مشروع التقسيم الذي اقترحته بعثة اللورد بيل .وهكذا
انتقلت القضية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
التي انتدبت بدورها لجنة خاصة للتحقيق وتوصلت
هذه اللجنة إلى مشروع أقرته األكثرية يقضي بتقسيم
فلسطين .رفضت الحكومات العربية ق��رار تقسيم
فلسطين وأعلنت جامعة الدول العربية مساندة شعب
فلسطين في نضاله من أجل حريته و»استقالله» وتم
تأليف لجنة عسكرية لتهيئة وتنظيم وسائل الدفاع
عن فلسطين ،وغني عن القول إن هذه الخطوة كانت
متأخرة جدا ً وناقصة جدا ً ومرتجلة جداً ،هذه اللجنة
شكلت م��ا يشبه جيش اإلن��ق��اذ ،ه��ذا الجيش ال��ذي
تالعبت به أه��واء الحكومات العربية الواقعة تحت
تأثير النفوذ الغربي االستعماري نفسه الذي تآمر مع
اليهود على فلسطين .هذا الجيش هو الذي منع السالح
عن السوريين القوميين االجتماعيين الذين كانوا
ينتظرون المنع من األعداء وليس منه .وهذا الجيش
هو ال��ذي أذع��ن ورض��خ لرغبة الحكومات العربية
بالمساومة وإيقاف الجهد العسكري تحت ضغوط
الدول الكبرى فكان أن وافقت جامعة الدول العربية
على هدنة «مؤقتة لمدة أربعة أسابيع لتمكين الوسيط
الدولي الكونت برنادوت من تقديم االقتراحات لحل
المشكلة» (ك���ذا) .هكذا إذن أرادت جامعة ال��دول
العربية تسليم المشكلة إلى الكونت برنادوت لحلها
 ،هذا ما حدا بسعاده في تلك المرحلة من إعالن أنه
ليس لألمم المتحدة وليس لمصر أو السعودية أن
تقرر مصير فلسطين ألن فلسطين هي جزء من قضية
قومية سورية ليس لغير السوريين أن يبتّ بمصيرها،
وال بأس هنا أن نورد هذا المقطع من حديث للزعيم
عام « :1947وكان قصد القيادة القومية االجتماعية
العليا تشكيل ما ال يقل عن كتيبة كاملة لتبتدئ
العمل على أن تشكل كتائب أخرى تتبعها إذا حصل
نجاح في تسليح الكتيبة األول��ى ،لكن ذهبت جميع
المحاوالت التي قامت بها عمدة الدفاع وعلى رأسها
األمين أديب قدورة أدراج الرياح ...وحصلت اتصاالت
مع بعض أشخاص الحكومات والجواب كان دائما ً «ال
سالح للقوميين االجتماعيين» وقد حدث في وقت من
أوقات المعارك أن قيادة جبهة القدس عرضت على
منفذية القدس العامة تسليح فرقة قومية اجتماعية
تتخذ موقعها في ال��ق��دس ،فأتى رس��ول مستعجل
من المنفذية وخابر المركز فقبلت القيادة القومية
االجتماعية العليا العرض فوراً ،وعاد الرسول بالقبول
وطلب التفاهم على التفاصيل ،فلم تمض أيام معدودة
حتى ج��اء رس��ول ثاني هو ناموس منفذية القدس
العامة الرفيق عبد اللطيف كنفاني يقول إن قيادة
القدس عدلت عن التسليح بحجة أن ال سالح لديها!
مع ذلك فقد انخرط قوميون اجتماعيون كثيرون في
الجيوش المحاربة وحاربوا في كل الجبهات ،وكانوا
المتطوعين الوحيدين الممتازين بنظامية وتفان في
الواجب شهد بها كثيرون .ولما دخل اليهود حيفا
وعكا كانوا مز ّودين بالئحة أسماء عدد من القوميين
االجتماعيين الذين أبلوا في المعارك ضدهم ليقبضوا
عليهم .وقد تمكن أكثر هؤالء الرفقاء من النجاة بدقة
خططهم ونظاميتهم ،وفي نواحي اللد والرملة وجدت
فرقة صغيرة دعيت فرقة الزوبعة شكلها الرفيق
المجاهد مصطفى سليمان قامت بأعمال حربية مهمة،
ولم تجد أيّ تأييد ومؤازرة من بقية الجيوش لتغطية

انسحابها فتركت منكشفة لهجوم العدو وطعاما ً
لنيرانه ،وقد فقدت هذه الفرقة الصغيرة ع��ددا ً من
أفرادها ،وإن عدد الضحايا القوميين االجتماعيين
عدد غير قليل ألنهم كانوا دائما ً في قلب المعارك» ،إن
محاصرة الحزب السوري القومي االجتماعي لمنعه
من التصدي والتعبئة من أجل فلسطين لم تقتصر على
قيادة جيش اإلنقاذ والحكومات العربية الرجعية ،بل
ها هي الحكومة اللبنانية تمنع الحشد القومي من اجل
فلسطين الذي أعلنه سعادة في  2تشرين الثاني 1947
فاستعاض عنه الزعيم في بيان تبعه برسالة مفصلة
موجهة إلى القوميين واألم��ة السورية وهي رسالة
فائقة األهمية تشرح مراحل القضية الفلسطينية كلها
وموقف الحزب منها ،وننصح بالرجوع إليها.
نتابع تسجيل المفاصل الرئيسة لألحداث ،فحتى
نهاية عام  1947لم تستطع الوكالة اليهودية رغم
تواطؤ بريطانيا أن تمتلك أكثر من مليون ونصف دونم
من األراض��ي الفلسطينية أي ما نسبته  4,6في المئة
من مجموع مساحة فلسطين .منتصف آذار  1948قام
الجيش البريطاني بمساعدة اليهود في احتالل األراضي
المخصصة لدولة «إسرائيل» وفقا ً لقرار التقسيم .في
منتصف ليلة  15أيار عام  1948مع انتهاء االنتداب
البريطاني ،أعلن بن غوريون قيام دولة «إسرائيل» وفي
الوقت نفسه اعترف الرئيس األميركي ترومان بدولة
«إسرائيل» بعد عشر دقائق من إعالنها .وفي نفس اليوم
دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين ،هذه الجيوش
التي قال عنها سعاده ،وكان قوله
صحيحا ً مئة في المئة ،إنها دخلت لتتنازع على
ما بقي من فلسطين وليس لمحاربة اليهود وتحرير
ما أخذوه منها ،ذلك أنه نتيجة المساومات مع الدول
الكبرى وافقت جامعة الدول العربية ،كالعادة ،في 11
حزيران  1948كما قلنا سابقاً ،على هدنة الوسيط
الدولي الكونت برنادوت...
ع��ام  1949وف��ي خطاب ب��رج البراجنة في أول
حزيران ،أي قبل اغتياله بشهر وسبعة أي��ام ،يعلن
سعاده ما اعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير
وعجلت بتدبير اغتياله في فجر الثامن من تموز ،قال:
«إن الدولة اليهودية تخرج اليوم ضباطا ً عسكريين،
وإن الدولة السورية القومية االجتماعية تخرج هي
أيضا ً ضباطا ً عسكريين ،ومتى ابتدأت جيوش الدولة
الجديدة الغريبة تتحرك بغية تحقيق مطامعها األثيمة
واالستيالء على بقية أرض اآلب��اء واألج��داد ،ابتدأت
جيوشنا تتحرك لتطهير أرض اآلباء واألجداد وميراث
األبناء واألحفاد من نجاسة تلك الدولة الغريبة ،هذا
ليس آخر جواب نعطيه ،ألن الجواب األخير سيكون
في ساحة الحرب متى قررت القيادة القومية إعالن
ال��ح��رب» .هكذا إذن لقد أعدموا سعاده بالتضامن
والتكافل بين اليهود والدول االستعمارية والحكومات
العربية الخادمة لها في أقذر مؤامرة وأفضح محاكمة
صورية دام��ت  24ساعة من لحظة االعتقال ،إلى
توجيه التهمة إلى المحاكمة إلى المذاكرة إلى إصدار
الحكم إلى التصديق عليه إلى اإلعدام ،وإننا لمناسبة
الثامن من تموز ال بد أن نسجل أن إعدام سعاده كان
إحدى الحلقات المخطط لها والمدبرة الستكمال اغتيال
فلسطين.
نتابع تسجيل ال��م��راح��ل التاريخية واألح���داث
المفصلية :في  24شباط  1949تم التوقيع على
الهدنة الثانية في جزيرة رودس اليونانية بإشراف
الوسيط الدولي رالف بانش بعد أن اغتالت العصابات
اليهودية الكونت برنادوت في 1948/9/ 17في
القدس .لقد بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين عام 1949
مليون الج��ئ ذهبوا إل��ى محيط فلسطين الطبيعي
وامتدادها العمراني واالجتماعي أي إلى لبنان والشام
وشرقياألردن ولم يذهبوا إلى مصر والعربة وتركيا
والهند )باكستان) .إن امتداد اللغة والدين لم يستقبل
الالجئين الفلسطينيين بل إن امتداد الحياة واالجتماع
في سورية الطبيعية هو الذي استقبلهم ،وهو الذي
سيسير معهم لتحرير أرض اآلباء واألج��داد وميراث
األبناء واألحفاد ،كما قال سعاده ،مهما طال الزمن.
تقرر قبول» إسرائيل» عضوا ً في األم��م المتحدة
بحسب المادة الرابعة من ميثاقها ،وبعدها باشرت»
إسرائيل» بنقل برلمانها وهيئاتها الحكومية من تل
أبيب إلى القدس خالفا ًلما وافقت عليه في بروتوكول
لوزان الذي قدمته لجنة التوفيق الدولية ورفضت علنا ً
قبول القرار المتعلق بالقدس ثم أعلنت عدم رغبتها
بعودة الالجئين إلى ديارهم ،وأعلن بن غوريون أن
مشروع التقسيم قد مات ودفن وأن الوضع في فلسطين
ستقرره القوة العسكرية .ومنذ ذلك الوقت والقوة
العسكرية العدوة تنفذ برنامجها بينما القوة القومية
في نوم وسبات تحت طبقة الفوضى والضياع بين
مطرقة العقلية الدينية الطائفية والعرقية والعشائرية
والمصالح الخصوصية ،وسندان الحكومات العربية
المتحالفة مع الغرب الداعم لـ»إسرائيل» الذي انتزع
القضية الفلسطينية من أيدي أصحابها الحقيقيين
ورماها في سوق المساومة الدولية .هذا هو ثمن دم
أنطون سعاده.
لن نتكلم كثيرا ً عن المراحل التالية ،أي عن حرب
الـ  67والـ  73والـ  78والـ  82ومذبحة صبرا وشاتيال
وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وعن
كل الفصول التي أوصلت فلسطين إلى الوضع السيئ
ال��راه��ن ،بل التي أوصلت األم��ة السورية كلها إلى
ما يشبه وضع فلسطين ،فهذه المراحل كلها تشبه
ما حدث قبلها منذ اللحظات األول��ى لنشوء القضية
الفلسطينية.
نختم بقول سعاده منذ عام  1924أي قبل تأسيس

المفتي أمين الحسيني

الشهيد سعيد العاص

الحزب بثماني سنوات ،يقول »:كل سوري أينما كان
وحيثما وجد هو مسؤول عن ال��ذل الضارب أطنابه
ف��ي ب�لاده والعبودية الواضعة نيرها على عنقه
وأعناق مواطنيه ،لذلك يجب على كل سوري أكان في
الوطن أو المهجر أن يعمل إلنقاذ وطنه وأمته من الذل
والعبودية»...

 .5رفض الوصاية السياسية التي ينطوي عليها
االن��ت��داب المقترح وقبول المعونة األجنبية لمدة
محدودة بشرط أال تتناقض مع االستقالل والوحدة
القومية.
رسالة سعاده إلى لويد جورج 1931/05/10
ه��ذه رسالة طويلة كتبها سعاده قبل تأسيس
الحزب بسنة واحدة ،نقتطف منها ما يلي:
« ...إنكم ارتكبتم خطأ منطقيا ً وخطأ علميا ً وخطأ
فلسفيا ً حين قلتم في خطابكم في مأدبة الجمعية
الصهيونية «لم تكن البالد )فلسطين (وطنا ً لقوم ما بل
كانت خراباً ،وأفضل ما فيها أنها تصلح ألن تكون وطنا ً»،
لست في حاجة إلى أن أدلكم على مواضع خطأكم ألني
على يقين تام أنكم تعرفون جيدا ً كما أنا أعرف بأن تلك
البالد فلسطين هي جزء حيوي من وطن كامل تام غير
قابل التجزئة ألمة واحدة هي األمة السورية .ثم تقولون
إن األعمال التي أنجزتها الصهيونية إلى اآلن كافية
للداللة على أن األرض التي كانت تفيض لبنا ً وعسالً
لم تكن حديث خرافة ،وتنسون أن اللبن والعسل كانا
يفيضان من تلك األرض بفضل سواعد األمة التي هي
فيها قبل مجيء اليهود إليها ...اسمحوا لي أن أختم
جوابي هذا بالموافقة على ختام خطابكم التاريخي
الذي جاء فيه« :يحق لنا أن ننتظر من هذه التجربة
أمورا ً عظيمة ال تقتصر على فلسطين بل تتناول العالم
أجمع» .الحقيقة هي كما قلتم ،فإن أمورا ً عظيمة – أمورا ً
عظيمة جدا ً – ستترتب على هذه المحاولة األثيمة التي
لم يعرف التاريخ محاولة أخرى تضاهيها في اإلثم،
وإني أطمنكم بأن نتائجها لن تقتصر على فلسطين بل
ستتناول العالم .ومن يعش ي َر»».

الفصل الثالث
المالحق والوثائق
اتفاق سايكس بيكو

في  16اي��ار  1916بلغ التأمر االستعماري على
أمتنا ذروته وذلك بتوقيع اتفاق سايكس بيكو الذي
مزق سورية إلى مناطق نفوذ لبريطانيا وفرنسا ،وكان
ذلك نتيجة طبيعية لـ»فقدان الوجدان القومي» الذي
قال سعاده إنه مسؤول عن الويل ال��ذي حل ويحل
بنا طالما لم يعتصم السوريون بقوميتهم ويعملوا
لقضيتهم القومية المستقلة .إن أهم ما جاء في هذا
االتفاق هو تقسيم سورية إلى :
 .1المنطقة الزرقاء وتمتد من رأس الناقورة إلى
كيليكيا واالسكندرون وتكون من حصة فرنسا.
 .2المنطقة الحمراء وتشمل األراضي الممتدة من
أقصى جنوب الشام إلى العراق شاملة بغداد والبصرة
والمناطق الواقعة بين الخليج واألراضي الممنوحة
لفرنسا ،كما تشمل مينائي عكا وحيفا ،وتكون من
حصة بريطانيا.
 .3المنطقة السمراء وتشمل فلسطين ويقام نظام
دولي فيها.

وعد بلفور

في  8تشرين الثاني  1917أص��درت الحكومة
البريطانية قرارا ً سمي وعد بلفور ألن وزير خارجية
بريطانيا اللورد بلفور أبلغه بكتاب منه إلى اللورد
الصهيوني روتشيلد ،وفي ما يلي نصه:
يسرني جدا ً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللة
الملك التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على
أماني اليهود الصهيونية ،وقد عرض على ال��وزارة
وأقرته:
«إن حكومة جاللة الملك تنظر بعين العطف إلى
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين
وستبذل جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على
أن يفهم كليا ً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير
الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف
غير اليهودية المقيمة اآلن في فلسطين وال الحقوق أو
الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان
األخرى .المخلص آرثر جيمس بلفور».

تقرير لجنة كينغ كرين

تألفت هذه اللجنة من ممثلين للواليات المتحدة
األميركية وقد وصلت إلى سورية في1919 /6/ 15
وبعد زيارتها لعدة مناطق وضعت تقريرها بتاريخ
 .1919/08/28ولقد نشر هذا التقرير ألول مرة في
جريدة «تايمز» بتاريخ  1922/12/02وأهم ما جاء
فيه :
«وجود شعور عدائي ضد الصهيونية في فلسطين
وكل سورية.
ض��رورة المحافظة على وحدة سورية الطبيعية
ومن ضمنها فلسطين مع االحتفاظ بالحكم الذاتي في
لبنان داخل إطار الوحدة السورية وعلى أن يعامل
العراق كقطر واحد.
العدول عن الخطة التي ترمي إلى جعل فلسطين
دولة يهودية وتقييد الهجرة إلى فلسطين.

المؤتمر السوري العام
 2تموز 1919

عقد هذا المؤتمر في دمشق وضم ممثلين عن جميع
المناطق السورية من شاميين ولبنانيين وأردنيين
وفلسطينيين وعراقيين ،واهم ما جاء فيه ما يلي :
 .1االعتراف باستقالل سورية الطبيعية دولة
ذات سيادة وتنصيب فيصل ملكا ً عليها واالعتراف
باستقالل العراق وعدم إقامة حواجز اقتصادية بين
القطرين العراقي والسوري.
 .2نقض اتفاق سايكس بيكو ووع��د بلفور وكل
مشروع يرمي إل��ى تقسيم سورية أو إنشاء دولة
يهودية في فلسطين.
 .3رف��ض مطالب الصهيونيين بجعل القسم
الجنوبي من البالد السورية أي فلسطين وطنا ً قوميا ً
لإلسرائيليين ورفض هجرتهم إلى أي قسم من بالدنا
ألن ليس لهم فيها أدنى حق وألنهم خطر شديد جدا ً
على شعبنا.
 .4رف���ض ف��ص��ل ال��ق��س��م ال��ج��ن��وب��ي م��ن س��وري��ة
والمعروف بفلسطين والمنطقة الغربية الساحلية التي
من جملتها لبنان عن الوطن السوري ونطلب أن تكون
وحدة البالد مصونة ال تقبل التجزئة بأي حال كانت.

تقرير لجنة بيل في 1936

في هذا التاريخ وعلى إثر ثورة  1936أرسل وزير
المستعمرات البريطاني لجنة تحقيق إلى فلسطين
لدراسة الوضع برئاسة المستر بيل وكان تقريرها كما
يلي:
•أسباب الثورة رغبة الشعب الفلسطيني في نيل
االستقالل.
•رفض إقامة دولة يهودية في فلسطين.
•إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين.
وأخيرا ً اقترحت اللجنة تقسيم فلسطين إلى ثالثة
أق��س��ام عربي وي��ه��ودي وقسم ثالث يضم األماكن
المقدسة ويبقى تحت االنتداب البريطاني.
وردا ً على هذه االقتراح للجنة بيل وجه الزعيم في
 14تموز  1937مذكرة باسم الحزب السوري القومي
إلى عصبة االمم رافضا ًتقسيم فلسطين ،وكانت أولى
المذكرات الحقوقية القومية للدفاع عن فلسطين.
(كتاب مراحل المسألة الفلسطينية).
قرار تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحدة عام
1947
التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولتين:
الدولة العربية وتشمل المنطقة الوسطى والشرقية
من فلسطين وتتألف من غرب الجليل ومنطقة نابلس
ومن السهل الساحلي الممتد من أسدود إلى الحدود
المصرية وتشمل أيضا ً منطقة الخليل وجبل القدس
وغور األردن.
الدولة اليهودية وتشمل الجليل الشرقي ومرج
بني عامر وساحل فلسطين من حيفا إلى جنوب يافا
ومنطقة النقب.
وتخضع القدس وبيت لحم لإلدارة الدولية تحت
سلطة مجلس الوصاية التابع لألمم المتحدة.
فقرات من بالغ الزعيم بصدد قرار تقسيم فلسطين:
« ...إن السياسة الخصوصية االعتباطية قط
وصلت بالمسألة الفلسطينية إلى النتيجة عينها
التي وصلت إليها بالمسألة الكيليكية والمسألة
االسكندرونية ،إلى الكارثة .فقط رأيت الكارثة قبل
وقوعها واقعة ال محالة ألن السياسات الخصوصية
االعتباطية االحتكارية تشبثت بقضايا األمة تشبث
ال��غ��ول ف��ي فريسته .إن ك��ارث��ة فلسطين مسؤول
عنها سياسة الخصوصيات والحزبيات الدينية
والعشائرية .سنرى منذ اليوم بقية رواية الشعوذة»
الوطنية» واالتكالية «العروبية» وسنرى انتصار
الباطل إلى أن يلوح انتصار الحق ،إن انتصار الحق
بات قريبا ً !
أيها القوميون االجتماعيون ،إني أعلن :أن القوميين
االجتماعيين ه��م ال��ي��وم ف��ي ح��ال��ة ح��رب م��ن أجل
فلسطين .على جميع نظار التدريب والمدربين أن
يحصوا القوميين جرائد جرائد .على جميع
المنفذيات العامة والمديريات التابعة لها فتح
سجالت تطوع للذين يريدون االنضمام إلى الجيش
القومي االجتماعي ليحاربوا تحت راي��ة الزوبعة
الحمراء .إن القوميين االجتماعيين يشكلون جيشا ً
بنفسه فلينضم كل قومي اجتماعي إل��ى جريدته
وفرقته.
إن يوم ثالثين تشرين الثاني هو يوم حداد للقوميين
االجتماعيين وعبرة لألمة السورية».

�صدور كتاب للباحث كمال م�ساعد في طبعة ثانية 2015

�إدارة الحرب الم�ستقبلية ومنظومة القيادة وال�سيطرة والتحكم
تعرض «البناء» ملخصا ً عن الكتاب الجديد للباحث في
الشؤون االستراتيجية كمال مساعد وهو يتعلّق بإدارة الحرب
المستقبلية ،ومنظومة القيادة والسيطرة والتح ّكم .يتألف من
فصلين و 4أقسام.
فإدارة الحرب المستقبلية  -كتاب جديد للباحث في الشؤون
االستراتيجية كمال مساعد ،يضاف إل��ى المكتبة العسكرية
واالستراتيجية ،يقع في  150صفحة من القطع الوسط ،يتناول
فيه الباحث منظومة القيادة والسيطرة في الحرب المستقبلية،
م��درك�ا ً أن ال��دول الكبرى ت��ج��اوزت الحرب الكالسيكية ومبدأ
الجيوش الضخمة أمام الجيوش الذكية ،خصوصا ً أن الحرب
المستقبلية تعتمد على التفوق المعلوماتي وحماية شبكات
االت��ص��االت وال��ق��درة على اس��ت��خ��دام الفضاء والتكنولوجيا
والتشويش على اإلقمار االصطناعية ومفاجأة العدو وضربه في
أماكن غير متوقعة.
ويكشف الباحث كمال مساعد في كتابه أن االستراتيجية
العسكرية للحرب المستقبلية ،انتقلت من االستراتيجية التقليدية
إلى االستراتيجية النووية وتتجه حاليا ً نحو االستراتيجية
الفضائية ،كما تغيّرت طبيعة الحرب بتغيير وسائل الصراع
المسلح وأساليبه ،وبعد أن كان االشتباك باألسلحة التقليدية،

تطورت وسائل القتال من الدبابة والطائرة والغ ّواصة ،إلى
ال��ص��واري��خ ،واألسلحة ال��ن��ووي��ة ،وم��راك��ب الفضاء ،واألق��م��ار
االصطناعية ،مع ما رافق ذلك من تطور هائل في االلكترونيات،
ما جعل إعداد وإدارة حرب أو صراع مسلح في الظروف الحالية
مسألة شديدة التعقيد وبالغة الخطورة ،وهذا ما استوجب اتباع
استراتيجيات الردع المختلفة .بدأ من التحول التدريجي في قيادة
الحرب المستقبلية من خالل العقيدة العسكرية مع الجنرال دايفيد
باتريوس ،واالنتقال من الصدمة والترويع إلى مكافحة التم ّرد
وقتال العد ّو بأسلوبه وأدواته.
ويكشف الباحث أن روسيا التي تحتفظ بح ّقها في استخدام
األسلحة المناسبة وتطوير نظم جديدة لتدمير السواتل األميركية،
مع إمكان نقل المواجهة إل��ى الفضاء الخارجي والعمل على
اختراق نظم المعلوماتية المعادية ،وهذا ما يجري أيضا ً من قبل
الصين الشعبية التي تحاول حجز مكانها ضمن القوى الكبرى
والناشئة وذلك من خالل قدراتها العسكرية النامية والموازنة
ّ
بخطة هادفة ،وكل ذلك يعتمد على تقنيات
الدفاعية والسير
تكنولوجية «الغبار الذكي» وإقامة جزر عسكرية عمالقة مع وجود
مستشعرات في الفضاء إلدارة الحرب ،وإزالة الفارق الجغرافي
بين ميدان المعركة والقيادة .إضافة إل��ى صواريخ الضربة

العالمية السريعة التي تش ّكل خيارا ً بديالً من استخدام السالح
النووي حيث أن الحرب المقبلة ليست كالسيكية وال تقليدية وال
غير تقليدية ،بل تقنية تكنولوجية بامتياز ،أركانها التأثير في
البث الفضائي والتشويش على األقمار االصطناعية وتعطيل
مرافق الدولة العدو ،والتداخل بين الشبكات مع تدفق هائل في
البيانات ،والبيانات المضادة وتقديم معلومات لحظية في ميدان
القتال ،إضافة إلى أنظمة اإلطالق من دون رؤية خط األفق ،إلحداث
شلل تتبعه سيطرة على الدولة الخصم .لذا فإن ثقافة االستئصال
والسحق واإلبادة ،Total Extermination ،وشيطنة الخصم
وحشره داخ��ل «محور الشر»  ،Axis of evilوالقناعة بأن
الواليات المتحدة «حاملة مشعل الحضارة وصاحبة رسالة»،
كل ذلك أسهم في تأصيل تلك الثوابت لتدعّ مها حيازة الواليات
المتحدة لألسلحة األكثر دمارا ً وفتكا ً وذلك من خالل التف ّوق العلمي
والتكنولوجي الذين حظيت بهما دون باقي األم��م ،ما ع ّمق في
التفكير االستراتيجي العسكري األميركي فكرة «الحرب الخاطفة»
و«النظيفة» و«النزيهة» و«حرب الصفر خسائر» بحيث أغفلوا
التفكير في حرب اليوم التالي ،The day After ،أو حروب ما
بعد الحرب الباردة أو الحرب غير المتوازيةAsymmetric ،
 ،Warوالتي ال تنفع معها قوة نيران وال سيطرة مطلقة على الج ّو

والب ّر والبحر ،أل ّنها ببساطة حروب استنزاف طويلة األمد تقاتل
خاللها «أشباحاً» ،ال جيوشا ً نظامية ،تعتمد تكتيكات ال عالقة لها
بالحروب التقليدية.
يتألف الكتاب من فصلين وأربعة أقسام:
الفصل األول :العقيدة العسكرية األميركية الجديدة.
القسم األول :إدارة الحرب المستقبلية التي ترتكز إلى التالي:
تفعيل التفوق بالمعلومات ومواجهة ح��روب مستقبلية
مفترضة.
تقييم المخاطر.
استراتيجية الردع المختلفة.
نظام فضائي لرصد العالم.
تحليل مخططات األعداء ومواجهته.
مشروع خريطة العالم لعام .2020
القسم الثاني :استراتيجية حديثة تعويضا ً عن الخيار االنووي
والقواعد العسكرية المتقدمة ومنها:
إعادة هيكلة الجيش األميركي.
أسلحة ح��روب المستقبل :ال�لاي��زر في مواجهة الصواريخ
االستراتيجية والتكتيكية.
معايير جديدة الستراتيجية غير نووية.

الطائرة الفضائية لالستغناء عن القواعد المتقدمة.
نظام األسلحة التي تفوق سرعة الصوت.
بناء قيادة أمنية الكترونية لمواجهة الحرب االلكترونية
الجديدة.
وفي الفصل الثاني :يناقش الباحث مساعد األهمية المحورية
لالستراتيجية الروسية – الصينية ،ف��ي مواجهة األح��ادي��ة
القطبية.
القسم الثالث :االستراتيجية الروسية للقرن الواحد والعشرين
العقيدة العسكرية الروسية الجديدة.
أنظمة روسية متطورة لتدمير السواتل األميركية في الفضاء.
برنامج الصواريخ الدفاعية المتعددة الرؤوس.
تخفيض األسلحة الهجومية االستراتيجية.
روسيا تعزز مكانتها العالمية.
القسم الرابع :الصين واستراتيجية المواجهة مع الواليات
المتحدة
الصين والمواجهة في الفضاء.
تعزيز القدرات العسكرية الصينية.
تطوير أسلحة مضادة لألقمار االصطناعية.
الصين والقنبلة النيوترونية.

