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رأي

فــي غ ــرف الـتـحـكــم لـلـمـســاعــدة فــي اخـتـيــار
األه ـ ـ ــداف ،م ـص ـ ّـرح ــا «ط ـل ـب ـنــا م ــن ع ــدد مــن
الدول الحليفة أن يأتوا ويكونوا جزءًا من
مركز التحكم .أنا متأكد من أنهم على علم
بقائمة ّاألهداف».
كــذلــك بــشــر الـجـبـيــر ق ـنــاة «س ــي .إن .إن،».
بعد أيــام من بداية الـعــدوان ،بعظم الــدور
األمـ ـي ــرك ــي ،وأن ال ـس ـع ــودي ــة «ت ـن ـس ــق مــع

تحقق أميركا مصالحها من
دون أن ترسل جيشها مباشرة
وتصرف مليارات الدوالرات

بدقيقة عمليًا».
الــواليــات املـتـحــدة دقيقة
ّ
ه ـ ــذه هـ ــي الـ ـع ــروب ــة الـ ـت ــي ي ـب ــش ــر ب ـه ــا آل
سعود األمة العربية.
أستاذ العلوم السياسية مارك لنش يقول
إن أفضل طريقة لفهم املواقف العلنية عن
«ت ـخ ـلــي أم ـيــركــا» و»ال ـح ـنــق ع ـل ـي ـهــا» ،هي
تفسيرها على أنـهــا لعبة مفاوضة حيث
«ي ـش ـت ـك ــي ال ـش ــري ــك امل ـع ـت ـم ــد م ــن ال ـخ ــوف
م ــن ال ـت ـخ ـلــي ع ـن ــه ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى حــام ـيــه
لتقديم مزيد من الدعم املالي والسياسي
والعسكري ،ويقوم الشريك املعتمد عليه
بـمـحــاولــة تـحـقـيــق ه ــذه امل ـطــالــب مــن دون
ت ـق ــوي ــض م ـص ــال ـح ــه ال ــرئ ـ ّي ـس ـي ــة» .وع ـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن لـ ـن ــش مـ ـح ــق فـ ــي ت ـصــويــر
املــواقــف الـسـعــوديــة عـلــى أنـهــا وسـيـلــة في

لـعـبــة م ـفــاوضــات لتحقيق مـكــاســب أكـبــر،
لكنه يبالغ فــي رســم التفاوت واالخـتــاف
ب ـ ــن املـ ـص ــال ــح الـ ـسـ ـع ــودي ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة
ً
(يـ ـفـ ـت ــرض مـ ـث ــا أن أوبـ ــامـ ــا ك ــان ــت ع ـنــده
م ـش ـك ـل ــة مـ ــع الـ ـقـ ـم ــع ال ـ ـ ــذي اتـ ـخ ــذ ص ـب ـغــة
طــائ ـف ـيــة ب ـح ــق االن ـت ـف ــاض ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة).
املصلحة السعودية التي تفاوض عليها
هـ ــي فـ ــي ت ــدخ ــل أمـ ـي ــرك ــي أكـ ـب ــر لـتـحـقـيــق
نفس املصالح ،فيما تدفع أميركا باتجاه
اض ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ـ ــدور ف ــاع ــل أك ـثــر
ل ـت ـح ـق ـيــق م ـصــال ـح ـهــا ف ــي م ـن ـط ـقــة لـيـســت
أم ـيــركــا فــي وارد ال ـتــدخــل فـيـهــا بـجـيــوش
جـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ،أو ح ـ ـمـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ض ـخ ـمــة
تستهلكها بشريًا وماديًا.
الحقيقة التي ثبتتها الـحــرب على اليمن
هي أن الــواليــات املتحدة لم تنسحب ،وال
تـفـكــر فــي أن تـنـسـحــب مــن املـنـطـقــة ،ولـكــن
هـ ــي س ـت ــدف ــع ب ــوك ــائ ـه ــا ل ـش ــن ال ـ ـحـ ــروب.
يـنـقــل ال ـص ـحــافــي ســامــويــل أوكـ ـف ــورد عــن
امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة
أنهم كانوا «يحلمون» بأن يبادر الجيش
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي املـ ـسـ ـل ــح أمـ ـي ــركـ ـي ــا ف ـ ــي ك ــاف ــة
ّ
قطاعاته إلى شن حرب كهذه .ليست هذه
الحرب هي حرب أميركا على اليمن فقط،
ولكنها هي منتهى آمالها أيضًا .إن كان
أوباما قد نجح في إطالق اليد التدميرية
آلل س ـع ــود ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة لـلـيـمــن
وشـعـبــه وم ـقــدراتــه ،فــإنـنــا نـعـلــم يـقـيـنــا أن
مــن كــان ينتظر أمـيــركــا لـتــدافــع عـنــه ،ومع
ذلك لم يتحرك إال بغريزة الخوف ليقصف
من عشرات آالف األقدام في أعالي السماء،
س ـي ـت ـك ـس ــر جـ ـب ــروت ــه أم ـ ـ ــام الـ ـحـ ـف ــاة ع ـلــى
األرض الذين اختاروا الصمود ـ وصمدوا
ـ وسط الحصار ،وهم ال تنقصهم العزيمة
وال املعرفة في الحرب والقتال.
* باحث عربي
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الفرسان الثالثة...
جورج ورضوان وكمال
سعدالله مزرعاني *
األسبوع املاضي كان أسبوعًا حزينًا بالنسبة
إلى كثيرين .فقدنا خالل بضعة أيام ثالثة من
األصدقاء والرفاق الذين ،في حقل كفاحي أو
أكثر (سياسي ،أو ثقافي أو عسكري) ،كانوا
مناضلني أعالمًا .هم تركوا ،بهذا القدر أو ذاك،
بصمات في غاية األهمية .نتحدث عن القادة
الـثــاثــة :ج ــورج البطل ،رض ــوان حـمــزة وكمال
البقاعي .مــارس الثالثة تجربتهم األساسية
في الحزب الشيوعي اللبناني .بل إن تجربتهم
في الحزب ،لوال بعض االنقطاعات بالنسبة إلى
كمال البقاعي ،استغرقت حياتهم بأكملها.
في واقع الحزب الشيوعي ،منذ انهيار االتحاد
السوفياتي عــام  ،1991الكثير مــن الفجوات
والـصـعــوبــات ،التي تـحـ ّـول بعضها الــى أزمــات
متفاقمة ،وخصوصًا في العقد األخير .القيادة
السابقة الـتــي تجاهلت األزم ــة وفاقمتها عن
وعي أو عن سوء تقدير وتعامل ،رفعت شعار
"مـنـكـمــل بــال ـلــي ب ـق ـيــوا" لـتـبــريــر مـســؤولـيـتـهــا
املـضــاعـفــة عــن دف ــع أع ــداد كـبـيــرة مــن أعـضــاء
ال ـح ــزب إل ــى الـتـخـلــي الــواق ـعــي ع ــن عـضــويـتــه،
بحيث أصـبــح عــدد مــن بقي مــن أعـضــائــه في
التنظيم ال يتجاوز ثلث عــدد الــذيــن كــانــوا في
عـضــويـتــه ع ـنــدمــا تـسـلـمــت ال ـق ـي ــادة امل ــذك ــورة
زم ــام املـســؤولـيــة .ووف ــق مـبــدأ "مــن ليس معي
فهو ضد الـحــزب" ،مارست تلك القيادة ،التي
اس ـت ـم ــرت ملـ ــدة  13س ـنــة (خ ـم ــس م ـن ـهــا غير
شــرع ـيــة :بــاملـمــاطـلــة وال ـت ـمــديــد وال ــره ــان على
تـيـئـيــس أعـ ـض ــاء الـ ـ ـح ـ ــزب )...س ـيــاســة فـئــويــة
باملعنى الشامل للكلمة :تغذية عصبية عمياء
في ذهن رفاق يتميزون بحسن الطوية والنية
دون الحس النقدي الضروري الذي ينبغي أن
يمتلكه مـنــاضــل "طـلـيـعــي" .مـمــارســة تعسف
بــدائــي وتهريجي فــي مـحــاولــة تكريس قيادة
و"قائد" على الطريقة الكورية الشمالية.
هذا الطابع الفئوي َّ
كرس عزل الحزب وانقطاع
صــاتــه بـمــن ينبغي أن يـقـيــم مـعـهــم عــاقــات
ت ـف ــاع ــل وت ـ ـعـ ــاون وت ـ ـحـ ــالـ ــف ...ك ـم ــا أدى إل ــى
فـ ــرض عـمـلـيــة فـ ــرز داخ ـ ــل ص ـف ــوف أع ـضــاء
ال ـحــزب عـلــى أس ــاس ال ــوالء أو ال ـعــداء للقيادة:
على حساب الكفاءة والكفاحية والـقــدرة على
الـقـيــادة وامل ـبــادرة .ثــم ،وهــذا هــو األخـطــر ،على
حـســاب دور الـهـيـئــات الـشــرعـيــة وممارستها
ملـســؤولـيــاتـهــا فــي إدارة عـمــل ال ـحــزب .وكــذلــك
على حساب أصول العمل املكرسة في النظام
الداخلي بحيث أصبح انتهاك هذا النظام أمرًا
طبيعيًا وفــق مبدأ أننا "ق ـيــادة" ولسنا سلطة
(ك ـمــا ج ــاء فــي تـقــريــر تـبــريــري م ـك ـتــوب!) .ال
غــرابــة فــي ذل ــك (!) إذ إن املـجـمــوعــة املــذكــورة
اسـتــولــت عـلــى ق ـيــادة ال ـحــزب مــن خ ــال عمل
تكتلي انقالبي ُد ِّبــر بأكثر من ليل ،وبوسائل
غـيــر م ـشــروعــة غــال ـبــا ،وغ ـيــر أخــاق ـيــة وغـيــر
رفاقية ،في أحيان كثيرة.
في عجالة وتكثيف ،يجمع بني الرفاق الثالثة
ابـ ـتـ ـع ــاده ــم عـ ــن م ـث ــل ه ـ ــذه األسـ ــال ـ ـيـ ــب ،وم ــن
ث ـ ّـم اب ـت ـعــادهــم ع ــن ال ـع ـمــل ال ـق ـي ــادي ،ألس ـبــاب
مختلفة ،في املرحلة املــذكــورة .أمــا من شارك
م ـن ـهــم ،كــال ــرف ـي ــق رضـ ـ ـ ــوان ،ف ـق ــد ش ـ ــارك مــن
مــوقــع اع ـتــراضــي :هـكــذا ك ــان األم ــر ،بالنسبة
إلــى رض ــوان فــي املــؤتـمــر الـعــاشــر ،وكــذلــك في
املــؤت ـمــر األخ ـي ــر ،ال ـح ــادي ع ـشــر ،حـيــث فشل
معظم أعضاء القيادة السابقة في االنتخابات
الحزبية.
ال ــواق ــع أن امل ــواق ــف امل ــذك ــورة لـكــل م ــن ج ــورج
البطل ،ورضوان حمزة ،وكمال البقاعي ،كانت،
عمومًا ،نتيجة ملسار سياسي وسلوكي مديد.
فجورج البطل كان يتفرد بحسه النقدي الدائم
والحاد والطريف .عززت أهمية هذا النقد جرأة
صاحبه األدبية ومعرفته املوسوعية املقرونتني
بـهـمــة كـفــاحـيــة عــال ـيــة ،وبــأري ـح ـيــة اجـتـمــاعـيــة
ُ
كــانــت تـمـ ِّـيــزه ،وتـبـعــده ،لسبب فيه وفــي بيئته
االجـتـمــاعـيــة وقـنــاعــاتــه الـفـكــريــة ،عــن النمطية
والعقد والتعقيدات .كان البطل ال يستثني أحدًا

من انتقاداته :ال "الرفاق الكبار" (السوفيات)،
وال الــرفــاق املحليني ،قياديني أو ســواهــم .أدى
ذل ــك إل ــى تـحـســس الـق ـيــاديــن الـتـقـلـيــديــن منه
واعـ ـتـ ـب ــره ب ـع ـض ـهــم غ ـي ــر م ـس ـت ــوف ل ـش ــروط
القيادة بمعناها التقليدي الذي كان سائدًا في
الحركة العاملية .وقد جرت محاوالت إلبعاده،
كـنــت ،بكل تــواضــع ،ممن تـ ّـصـ ّـدوا لها مدافعًا
عن كفاءته وعمق معرفته وثقافته وعالقاته
ومـحـبــة ال ــرف ــاق واألص ــدق ــاء لـ ــه ...فــي مــراحــل
ال ـت ـحــوالت واالن ـع ـطــافــات فــي لـبـنــان واملـنـطـقــة
وقبلها االنهيار الكبير في موسكو ،وفي مناخ
االرت ـب ــاك والـتـبــايــن فــي مــواقــف ق ــادة ال ـحــزب،
اب ـت ـعــد جـ ــورج ع ــن ال ـع ـمــل ال ـق ـي ــادي واب ـت ـعــدت
القيادة السابقة عنه إلى حد القطيعة واإلهمال،
وخصوصًا حني حــاول التدخل املخلص ملنع
بعض انحرافات قيادية في الحقلني التنظيمي
والسياسي :لم يحظ بمجرد استقبال!
في املراحل األخيرة َّبدل البطل بعض قناعاته،
وك ــان يعيش مرحلة انتظارية ثقيلة وطويلة
باحثًا عن "غودو" الجديد الذي ال يأتي من دون
أن يستدعيه مبادرون!!
رضــوان حمزة كــان شخصية مرهفة ونبيلة
وشاعرة ومركبة بكل ما في الكلمة من معنى.
ه ــو ،عـمــومــا ،تـقـلـيــدي املـفــاهـيــم ال ـعــامــة .لكنه،
بــامل ـقــابــل ،يـتـمـتــع ب ـق ــدرة عــالـيــة عـلــى الـتـفــاعــل
وال ـتــواصــل والـ ـح ــوار .املــدهــش أن ــه ك ــان ّ
ينمي
فــي شخصيته هــاتــن امللكتني مـعــا :املحافظة
واالنـفـتــاح مــن دون أن تتصادما ،كما أعتقد،
إال في معاناته الشخصية .وهو كجورج البطل
كــان يفرح باملواهب الجديدة التي يصادفها:
يشجعها ويتبناها ما تيسر له ذلــك .أقــول ما
تـيـســر ل ــه ذل ــك ،ألن ــه عــانــى ه ــو شـخـصـيــا من
التهميش واإلبعاد حني حاول البعض التعامل
م ـعــه ك ـمــوظــف ول ـي ــس ك ـم ـبــدع وك ـح ــزب ــي في
ّ
"ج ـهــاز" ولـيــس كـفــنــان وكـشــاعــر وكـمـخــرج...
لــم يـكــن رض ــوان ،كــالـبـطــل ،يقسو فــي ارتـفــاع
صوته أو نقده ،لكنه ،مثله ،كان محبوبًا دون
حــدود حتى مــن قبل الــذيــن يتباين معهم في
املنطلق واملــوقــف والـسـلــوك .وكــاهـمــا جــورج
ورضوان كان بعيدًا عن املظاهر وطلب املواقع.
في حالة رضوان ،بلغ هذا الزهد ّ
حده األقصى
إلــى درجــة أنــه امتنع عن ممارسة دوره نقيبًا
للمرئي واملسموع ،اعتقادًا منه بأن ذلك سيعزز
االنقسام القائم .سواه كان ،وفق ما هو سائد،
اسـتـغــل املــوقــع امل ـهــم امل ــذك ــور لـلـظـهــور والـبـيــع
والشراء!
موقعي فــي قـيــادة الـحــزب الشيوعي ،سابقًا،
كـ ــان ي ـس ـمــح ل ــي بـ ــاالطـ ــاع ع ـل ــى دور ك ـمــال
البقاعي في املقاومة ومساهماته املميزة فيها.
طبيعة عملنا كانت تفرض عــدم الــوجــود في
امل ـكــان نـفـســه .سـمـعــت الـكـثـيــر عــن تصميمه
وم ـبــادراتــه .أنـصـفــه الــرفــاق حــن تـحــدثــوا عن
دوره ال ـش ـخ ـصــي امل ــؤث ــر ف ــي املـ ـق ــاوم ــة .هــذا
اإلنصاف ينبغي أن يطاول املئات ممن عملوا
بتفان وتضحية وكفاءة ،وساهموا
في السر،
ٍ
في صنع انتصارات املقاومة وانتصار لبنان
على العدو الصهيوني.
من خالل انخراطه في العمل العسكري املقاوم
ضد العدو ،مــارس كمال البقاعي دورًا وطنيًا
ولـيــس حزبيًا فـقــط .هـكــذا فعل ج ــورج البطل
ورض ــوان حمزة حني أخضعا الخاص للعام،
والحزبي للوطني .هي تجارب تستحق الدرس
لجهة صياغة البرنامج وتحديد األهداف وبلورة
األساليب .املشروع الحزبي هو ،من حيث املبدأ،
مشروع خاص وقيد التبلور .يصبح مشروعًا
وطنيًا ناجزًا حني تتبناه األكثرية .لن يحصل
ذلك بالفئوية والعصبية واالنعزال والجمود...
هذه آفات تكاد تقتل ما تبقى من األحزاب ومن
لـبـنــان عـلــى حــد س ــواء .ت ـجــارب ج ــورج البطل
ورضــوان حمزة وكمال البقاعي وأمثالهم من
املناضلني ،األموات واألحياء ،في غاية األهمية
لهذا الغرض.
* كاتب وسياسي لبناني

