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أسعد أبو خليل *
ال ي ـت ـحـ ّـمــل — أو ال ي ـجــب أن ي ـت ـحـ ّـمــل —
فـ ـ ّـواز طــرابـل ـســي امل ـســؤولـ ّـيــة ع ــن مـضـمــون
وأوزار كتاب «جورج البطل ـ ـ ـ أنا الشيوعي
الــوحـيــد» ،دار امل ــدى ، )2018 ،مــع أن غالف
الكتاب يحمل اسمه .طرابلسي هو جامع
أو ُم ـ ـحـ ـ ّـرر الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ــذي هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عــن
تسجيالت ألحاديث ومحاورات مع البطل،
وإن ك ــان الـ ـح ــوار ف ــي ال ـك ـت ــاب نـ ـ ــادرًا .هــذا
التنويه ضروري ألن رواية القائد الشيوعي
عنصرية ذكـ ّ
ّ
ّ
ـوريــة
عقلية
الــراحــل نـ َّـمــت عــن
ّ
ّ
ـات.
وط ـب ـق ــي ــة وط ــائ ـف ــي ــة وش ــاب ـه ــا ّم ـغــال ـطـ َ
القائد الشيوعي اللبناني يتذكر تاريخه
ّ
يتمتع بــذاكــرة ّ
قوية
وتــاريــخ الـحــزب وهــو
ل ـك ـنــه ي ـف ـصــح — ع ــن ق ـصــد أو غ ـيــر قصد
ّ
سلبيات كثيرة فــي تجربة الحزب
— عــن
وق ـيــادتــه وتـحــالـفــاتــه .مــا ي ــرد فــي الـكـتــاب
ّ
يسجل إدانــة قاطعة ملرحلة ّ
هامة وطويلة
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـل ـب ـنــانــي.
وال ـ ـحـُــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـنــانــي ل ــم يـكـتــب
تــاريــخــه بعد (وأرشـيـفــه قــد يكون مفقودًا،
ُ
ك ـمــا ي ـق ــول ال ـب ـط ــل) ،وال ك ـت ــب ع ـنــه تــاريــخ
رسمي أم شبه رسمي بعد .وكتاب محمد
دكـ ـ ــروب ال ـج ـم ـيــل ع ـنــه ه ــو أش ـب ــه — عـلــى
ّ
ّ
ّ
فولكلورية
بسردية
رومانسية الرواية —
للحزب حــازت على رضــى القيادة .الكتاب
الجديد يحوي الكثير عن مراحل مختلفة
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـحـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي مـ ــن دون
َ
أن ي ـك ــون ق ــد ف ـص ــل ف ــي حـقـيـقــة م ــا ج ــرى،
لـكــن الـبـطــل يـســاهــم فــي تــأريــخ مــرحـلــة من
نضاالت الحزب.
ّ
الشيوعيني
هـنــاك فــي الـكـتــاب مــا سيزعج
ّ
املثاليني الذين يؤمنون بالعقيدة والذين
ّ
ّ
تـ ّ
ـرب ــوا عـلــى ك ـتــابــات مــارك ـســيــة ،عــاملــيــة أم
ّ
مـحـلــيــة (ع ـلــى ن ــدرت ـه ــا) .ه ـنــاك الـقـلـيــل في
ّ
النظرية
الكتاب عن العقيدة وعن الخالفات
وع ـ ــن ال ـت ـث ـق ـيــف ال ـح ــزب ــي وهـ ـن ــاك الـكـثـيــر
الكثير عن الخالفات والنزاعات والحزازات
واألج ـن ـحــة وال ـش ـلــل وال ـت ـك ـتــات ف ــي داخ ــل
الـ ـح ــزبُ .يـ ـص ــدم الـ ـق ــارئ ع ـن ــدم ــا يـكـتـشــف
أن ال ـخــافــات ال ـحــزبـ ّـيــة كــانــت ف ــي الـغــالــب
نزاعات حادة بني شلل وليس بني أجنحة
ّ
ّ
نظرية .وما ُي ّ
التاريخية»
سمى بـ «القيادة
ـادة ن ـق ــوال
لـ ـلـ ـح ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي ( أي قـ ـ ـي ـ ـ ُ
ـاوي) كــانــت املـمـسـكــة
ال ـش ــاوي وجـ ــورج حـ ـ ُ
بكل مفاصل التنظيم واملـسـ ِّـيــرة للعالقات
َ
ّ
العامة للحزب .هي التي نظمت الوالء التام
ملوسكو فــي سـنــوات الـحــرب ال ـبــاردة وهي
التي أيضًا اختلقت — بعد انهيار االتحاد
ّ
ّ
التمرد على موسكو
سردية
السوفياتي ـ ـ ـ
فــي سـنــوات الـحــرب ال ـبــاردة عينها .أي أن
ّ
سيرة الحزب خضعت ّ
متغيرات
لتكيف مع
ّ
متغيرات تحالفات قيادة
السياسة ،ومــع
ّ
ال ـح ــزب (أي ال ـش ــل ــة ال ـت ــي ت ـم ـح ــورت حــول
قيادة جورج حاوي).
ّ
السياسية
يظهر في الكتاب أن الخيارات
لـلـحــزب تـحــت قـيــادتــه الـتــاريـخـ ّـيــة لــم ْ
تحد
ع ــن ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات االتـ ـح ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي ول ــم
ت ـحـ ْـد أي ـضــا عــن حـســابــات خــاطـئــة للحزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي قـ ـب ــل وب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب
األه ـل ـ ّـي ــة .ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي هو
ح ـ ـ ــزب لـ ـيـ ـب ــرال ــي إصـ ـ ــاحـ ـ ــي ،ول ـ ـيـ ــس ه ــذا
مـ ّ
ـذم ــة ب ــه ب ـق ــدر م ــا ه ــو تـصـنـيــف ل ـبــرامــج
ّ
وشعارات ورهانات وأولــويــات الحزب في
مراحله املختلفة — وكما تــرد في الكتاب
نفسه .لقد تـعـ ّـرض ال ـحــزب ،مثل غـيــره من
ّ
العربية
أح ــزاب الـيـســار وأح ــزاب الـقــومـ ّـيــة
واملـ ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،إلـ ــى اض ـط ـهــاد
فـظـيــع م ــن ق ـبــل س ـل ـطــات األمـ ــن الـلـبـنــانـ ّـيــة
التي كانت ،غالبًا ،تعمل ملصلحة املعسكر
الـغــربــي .وهــذا املعسكر َ
أدار منذ استقالل
ّ ّ
لبنان الــرئــاســات اللبنانية كلها مــن دون
ّ
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء وش ـ ـ ــن ح ــرب ــا ضـ ــد ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة
واالشـتــراكـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة .لـكــن قـيــادة الـحــزب
الـشـيــوعــي الـلـ ّبـنــانــي راه ـ ًنــت عـلــى الـعـهــود
الـلـبـنــانـيــة كــافــة ،مـتـمـنـ ّـيــة أن يـعــود ّ عليها
هــذا ّالــرهــان بأقصى مــا كــانــت تتمناه ،أي
التمثل فــي داخ ــل الـنـظــام اللبناني — في
املجلس النيابي اللبناني (وكــان هذا حلم
ج ــورج ح ــاوي حـتــى الـنـهــايــة) .ول ـهــذا ،فــإن
مــرح ـلــة ال ـع ـس ـكــرة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـحــرب
ّ
األهلية ناقضت التاريخ املعاصر للحزب
ّ
ّ
تحديًا للتثقيف الحزبي الداخلي.
وشكلت
ّ
يعترف جــورج البطل إن الـحــزب ت ــردد في
ً
ال ـع ـس ـكــرة لـعـلـمــه أن ذل ــك سـيـقـصــي جـيــا
مــن الـشـيــوعـ ّـيــن تـ ّ
ـربــى عـلــى فـكــرة التغيير

الـلـي ـبــرالــي الــدي ـمــوقــراطــي .كـتــب ف ــرج الـلــه
الحلو فــي «صــوت الـشـعــب» فــي  ١٦شباط
«( ١٩٤٤كتابات مختارة» ,ص« :)١١١ .أجل
إن ـنــا ن ـ ّ
ـؤي ــد ه ــذا الـعـهــد ون ـنــاضــل م ــن أجــل
توطيده ونـجــاحــه» .وبلغ تنظير املهادنة
ال ـش ـي ــوع ــي ل ـل ـن ـظــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـنــانــي
أوجــه فــي عهد فــؤاد شهاب عندما ّ
روجــت
قيادة الحزب لفكرة أن فؤاد شهاب ورشيد
ك ــرامــي وص ــا إل ــى «طــريــق الـقـطــع الـكــامــل
ّ
الرأسمالية» (ص .)١٩٦ .وهــذا الرهان
مع
ّ
اسـتـمـ ّـر حتى عهد سليمان فرنجية الــذي
حظي باستقبال حار من قبل قيادة الحزب
الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي ال ـتــي مـنـحـتــه تهنئة
رس ـم ـ ّـي ــة (فـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي كـ ــان ان ـت ـخــاب
فــرنـجـ ّـيــة هــو انـتـصــار لـفــريــق عـتــاة اليمني
املدعوم من قبل املعسكر الغربي املناهض
ّ
للشيوعية ).أما نسبة صنع القرار من قبل
االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي أو م ــن ق ـبــل ال ـق ـيــادة
الــداخ ـلـ ّـيــة ف ـهــذا أم ــر ال يـسـهــل ال ـح ـكــم فيه
لـغـيــاب ال ـصــراحــة فــي ال ــرواي ــات الـحــزبـ ّـيــة،
بما فيها هذه الرواية.
ت ـك ـش ــف روايـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـط ــل عـ ــن جـ ــوانـ ــب غـيــر
جـمـيـلــة ال ـب ـ ّـت ــة ف ــي ت ــاري ــخ وفـ ــي تـ ّ
ـوج ـهــات
ق ـيــادة ال ـحــزب الـشـيــوعـ ّـيــةُ .يــدهــش الـقــارئ
أن ه ـن ــاك طــائ ـفـ ّـيــة ف ــي داخـ ــل ه ــذا ال ـحــزب
َ
ال ـع ـل ـمــانــي (وال ـ ـ ــذي أهـ ـم ــل م ـثــل غ ـي ــره مــن
أح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـيـ ـس ــار حـ ـم ــل م ـش ـع ــل ال ـع ـل ـم ـنــة
الشاملة أو مصارحة القاعدة حول موقف
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ال ـح ـق ـي ـقــي م ــن الـ ــديـ ــن) .ه ـنــاك
ّ
نــزعــة طــائـفـ ّـيــة ض ــد الـشـيـعــة عـنــد امل ــؤل ــف،
وه ــي تـتـكـ ّـرر فــي ال ــرواي ــة (يـقــابـلـهــا حــرص
م ـح ـمــود ع ـلــى م ـشــاعــر ال ـي ـهــود — ب ــن كل
ّ
الطائفية
الطوائف املذكورة) .لكن املشكلة
في الحزب وردت في شهادة جــورج حـ ّـداد
ُ
الذي ّ
تعرض للطرد (من جملة من طرد في
الحزب) في عام  ،١٩٦٤إذ يقولّ :
«فلما علمَ
عي ُ
ّ
صوايا صوايا بأنني ّ
شيعيًا أبدى
نت
اع ـتــراضــه واس ـت ــاء كـثـيـرًا وأتـحـفـنــي بتلك
العبارة وهــي« :يــا رفـيــق ،أكلونا الشيعة»
(ج ـ ــورج ح ـ ــداد« ،ال ـي ـس ــار ،الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
ّ
والعلمانية في املشرق العربي»« ،الحوار
ّ
املـتـمـ ّـدن» ٢١ ،آب .)٢٠٠٤ ،وهــذه العقلية ال
ً
ّ
سردية البطل .هو مثال يستنكر
تغيب عن
ّ
أن الشيعة الذين تعلموا في دول املعسكر
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي نـ ـ ـب ـ ــذوا الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
(ص ،)٤٢-٤١.كأن هؤالء وحدهم هم الذين
ّ
تاريخية
هجروا الحزب الذي باتت قيادات
فـيــه مـنـخــرطــة فــي م ـشــروع يـمـيـنــي رجـعــي
ت ـقــوده املـمـلـكــة ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة .وي ـقــول مــادحــا
ّ
فرج الله الحلو أن مارونيته كانت «عنصرًا
أســاسـ ّـيــا ف ــي ت ـمـ ّـي ــزه» (ص .)٥٧ .ال ن ــدري
ّ
يتحدث فــي الجينات.
إذا كــان البطل هنا
ّ
ويتحدث البطل عن معركة الفنادق (وهي
ّ
ل ــم ت ـكــن إال م ـعــركــة ص ــد اج ـت ـيــاح كـتــائـبــي
ّ
الغربية) على أنها كانت من أجل
لبيروت
«امـ ـتـ ـص ــاص غ ـض ــب ال ـ ـشـ ــارع اإلس ــام ــي»
(ص ،)٢٥٥.ث ــم ن ـل ــوم إع ـ ــام الـ ـغ ــرب ال ــذي
كــان ُيــدرج قــوى اليسار تحت خانة القوى
ّ
اإلسالمية؟ ألــم يكن اليسار العلماني يرد
ّ
االق ـت ـصــاص مــن وحـشــيــة الـكـتــائــب أيـضــا؟
وفــي حديثه عــن الشيعة فــي الـحــزب يبدو
البطل منزعجًا منهم ويقول« :لعب الشيعة
ّ
أساسيًا .وبــدأت الصعوبات ألن
هنا دورًا
دور إي ــران الـجـنــوبــي قــد ب ــدأ» (ص.)٢٧٦ .
وجهل البطل بالواقع الجنوبي والشيعي
ّ
ي ـ ــدع ـ ــه يـ ـ ـظ ـ ــن أن إي ـ ـ ـ ـ ــران هـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ب ـنــت
ّ
ّ
حسينيات في الجنوب وأن الحسينية هي
ّ
«بــدعــة إيــرانــيــة» (ص( )٢٧٦ .يـقــول البطل
إن ال عــاقــة للنجف بــالـحـسـيـنـ ّـيــات مــع أن
ّ
الحسينيات ظهرت في القرن التاسع عشر
ف ــي الـ ـع ــراق ،وظ ـه ــرت ق ـبــل ذل ــك ف ــي أن ـحــاء
مـخـتـلـفــة م ــن ال ـعــالــم اإلس ــام ــي وبــأس ـمــاء
ّ
شيعية املقاومة
مختلفة) .وينفر من صفة
ّ
ّ
مسيحية عــدة من جميع
ويــذكــر بـ «أسماء
املناطق» .ويضيف «لكنهم ّ
شيعوها»(.ص.
 .)٢٧٨من هم هــؤالء؟ وفــي صيغة مستقاة
مــن الـنـظــام اللبناني الـطــائـفــي (ال ــذي كــان
ال ـحــزب يـعــارضــه) يـقـتــرح الـبـطــل أن يكون
املنصب الثاني في الحزب ملسيحي إذا كان
ّ
سنيًا (ص .)٣٣٣ .واملــوضـ ّـوع
األمــن الـعــام
ال ـطــائ ـفــي يـلـفـتــه دومـ ــا ف ـيــذكــر ع ــن مـمــثـلــة
ّ
ّ
ّ
قبطية» (ص.)٢٥٤ .
«مسيحية
مصرية أنها
ّ
واملـ ــؤلـ ــف ،وه ــو ان ـت ـمــى ل ـعــائ ـلــة م ـي ـســورة،
ال يـخـفــي اح ـت ـقــاره لـلـطـبـقــات ال ـف ـق ـيــرة في
املـجـتـمــع وه ــو ال ي ـت ـ ّ
ـردد ف ــي ال ـحــديــث عن
ع ـ ــائ ـ ــات م ــرم ــوق ــة وع ـ ــائ ـ ــات «مـ ـمـ ـت ــازة»
(ص( )٣٥٥.أي ّ
ثرية ،طبعًا) .ها هو يصف

ّ
السوريين كثيرًا»
يعترف البطل أن حاوي «أعطى المسؤولين
ل ـن ــا م ـش ـه ـدًا ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ب ـع ــد ال ـت ـحــريــر:
ّ
ّ
الفالحية
امللونة
«صدمتني رؤيــة الثياب
ّ
ت ـتــدلـ ّـى م ــن ال ـش ــرف ــات ،وازدحـ ـ ــام ال ـش ــوارع
ُ
واألزق ــة ب ــاألوالد الـحـفــاة ...وحــزنــت ...كيف
تـتـحـ ّـول بـســرعــة مــديـنــة ب ـي ـضــاء ...ويطغى
عليها املظهر الريفي» (ص .)١١١.وعندما
س ــأل ــه حـ ــاوي ع ــن م ـشــاهــدتــه ف ــي ال ـجــزائــر
قــال لــه« :تـصـ ّـور أن الكرنتينا انتقلت إلى
ً
شارع الحمراء .وفعال حصل ذلك في شارع
الحمراء وجواره عندما زحف سكان حزام
الـفـقــر ،كـمــا كـنــا نـسـمـيــه ،واح ـت ـلــوا ش ــوارع
ّ
ويتحدث عن مشاهدته
بيروت» (ص.)١١٢ .
ّ
ل ــذوي الـبـشــرة ال ـس ــوداء «بــالـكــامــل» للمرة
األولـ ـ ــى ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ك ـح ــدث ُيـ ـس ـ ّـج ــل ،مــع
ّ
مالحظته لـ «التخلف» في غانا (ص.)١٢٧ .
وه ــو يــزهــو فــي زيــارتــه للهند بــالـتـقــائــه بـ
«املـجـتـمــع املـخـمـلــي ال ـه ـنــدي» (ص.)١٨١ .
ب ـ ــأي م ـص ـط ـلــح م ــاركـ ـس ــي ي ـ ـنـ ــدرج وص ــف
«املـجـتـمــع امل ـخ ـم ـلــي»؟ وه ــو ي ـبــدي حــرصــا
ّ
ّ
طال ّ
طبقية (جبهة القوى
بية
شديدًا بنخبة
ّ
ُ
الـطــابـ ّـيــة) وي ـقــول عـنـهــا« :وك ـنــت حريصًا
ّ
عـلــى ال ـنــوع مــن ال ـط ــاب» (ص )٢٥١ .وهــو
يـبــذل جـهـدًا إلث ـبــات أن أم ــن املـعـلــوف كــان
منتسبًا إلى الحزب الشيوعي ،فيما األخير
ن ـفــى ذل ــك أك ـث ــر م ــن م ـ ـ ّـرة .وف ــي م ــوق ــع آخــر
اعترض أن يكون موعده مع وليد جنبالط
َ
«النور»
في يوم أحد ألن جنبالط يستقبل
— بــال ـحــرف ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي ي ــوم األح ــد (ص.)٣٣٢.
واملوضوع النسوي غائب عن ذهن القائد
الـشـيــوعــي املـنـشـغــل بــاملــوضــوع الـنـســائــي.

في ّموضوع الحرب
ينكشف قصور
األهلية
ّ
الحزب ومسؤوليته الكبرى
في إهمال صعود اليمين
اللبناني

ّ
التحرش بالنساء ،ترد
معاكسة النساء ،أي
في معرض الطرائف في رواية البطل .يقول
الـقــائــد الـشـيــوعــي« :أذك ــر مــرة أنــي سـكـ ُ
ـرت،
ّ
أجنبية موجودة في الفندق
وكانت واحدة
ً
ُ
تغالظت عليها قليال» (ص .)٣٩٠ .ال ندري
إذا كانت القهقهة هنا واجبة .ثم يروي عن
ّ
«استثنائيًا»
جورج حاوي وكيف أنه افتنت
ّ
ّ
الستينيات .وعــاد بعد
كوبية في
بمرافقة
 ١٤ع ــام ــا ك ــي ي ـب ـحــث ع ـن ـهــا وق ـ ــال« :ق ـل ـبـ ُـت
الــدن ـيــا رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ولـكـنـنــي صــدمـ ُـت
صـ ــدمـ ــة ه ــائـ ـل ــة عـ ـن ــدم ــا ش ــاه ــدتـ ـه ــا وق ــد
ُ
كنت
أصبحت سمينة جدًا وفاقدة لكل ما
أت ـصـ ّـوره فيها مــن جـمــال» (ص .)١٣٢ .من
املـنـطـقــي أال يـبـحــث ال ـك ـتــاب ف ــي مــوضــوع
غياب النساء عن قيادة الحزب التاريخي.
ّ
البطل
أما في املواضيع ّالسياسية فيكشف ّ
عــن الكثير مما كــنــا ال نــدركــه أو مــا كــنــا ال
نـفـهـمــه .ف ـمــوضــوع إذالل ف ــرج ال ـلــه الحلو
يتضح أنه كان على يد رفاقه أكثر مما كان
على يــد االتـحــاد السوفياتي .رفــاق الحلو
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن ه ــم ال ــذي ــن أم ـع ـنــوا ف ــي إذالل ــه
وإهــانـتــه (ص .)٥٦ .وحـتــى تسليم الحلو
لـسـلـطــات ن ـظــام ال ــوح ــدة ،فـقــد ك ــان نتيجة
ُ
خيانة رفيقه وحارسه له (ص .)٩٩ .وفصل
جــورج حــاوي من الحزب واتهامه بالعمل
ملـصـلـحــة االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــركـ ّـيــة كــانــت
نـتـيـجــة وش ــاي ــة م ــن رفـ ــاق ل ــه ف ــي ب ـي ــروت.
والـ ـكـ ـت ــاب ي ـت ـض ـ ّـم ــن ال ـك ـث ـي ــر عـ ــن ن ــزاع ــات
ّ
الشيوعيني ،وهــذه الصراعات
وصــراعــات
ك ــان ــت ف ــي أغ ـل ـب ـهــا ذات م ـن ـحــى شـخـصــي
غـيــر سـيــاســي أو ع ـقــائــدي .وال ـق ـيــادة التي
ح ـك ـمــت الـ ـح ــزب ل ــم ت ـكــن ف ــي وارد إشـ ــراك
األعـضــاء فــي صنع ال ـقــرار ،أو فــي الحرص
ع ـلــى اس ـت ـقــالـ ّـيــة م ــن م ــوس ـك ــو .ه ــي وال ــت
ستالني في عهده ،ثم نبذته عندما نبذته
ال ـق ـيــادة الـســوفـيــاتـ ّـيــة ،ثــم ع ــادت إلـيــه بعد
ُ
س ـق ــوط خ ــروتـ ـش ــوف .وال ــذي ــن ط ـ ـ ــردوا فــي
ّ
حـمـلــة  ١٩٦٤أتـهـمــوا يــومـهــا بــاملــاويــة (أي
بــالـخــروج على طــاعــة موسكو) ثــم اتهموا
في السنوات األخيرة بأنهم والوا موسكو.
يعترف جورج حاوي بسلطة األمني العام
ّ
الديكتاتورية ،في عهد الشاوي وفي عهده
ّ
هـ ــو .ال ـش ــل ــة ال ـن ــاف ــذة ت ـت ـخــذ م ــا ت ـش ــاء مــن
ال ـق ــرارات بالتنسيق الـكــامــل مــع مـنــدوبــي
موسكو في بيروت .يعترف البطل أنه طرد

أحمد الحسيني من الحزب ألن األخير قال
ّ
في اجتماع حزبي «روحــوا بلطوا البحر»
ّ
(ص .)١٩١ .وفــي مــوضــوع الـحــرب األهلية
ي ـن ـك ـش ــف ق ـ ـصـ ــور الـ ـ ـح ـ ــزب ومـ ـس ــؤول ـ ّـيـ ـت ــه
الكبرى في إهمال صعود اليمني اللبناني،
وفي هزال املواجهة ضـ ّـده .ليس أن الحزب
فشل في قراء ة الوضع السياسي اإلقليمي
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـعــاملــي وان ـع ـكــاســه عـلــى ل ـب ـنــان ،ب ــل إن
الـ ـح ــزب ل ــم ي ـكــن ح ـتــى ي ـق ــوى ع ـلــى إجـ ــراء
ّ
ق ــراء ة مــاركـسـ ّـيــة لـلـبــورجـ ّ
اللبنانية.
ـوازيــة
ي ـع ـ ّتــرف ال ـب ـطــل أن ق ـي ــادة ّال ـح ــزب ل ــم تكن
تتوقع الحرب ولم تكن تتوقع إطالة أمدها،
ألن ال ـت ـح ـل ـيــل (غـ ـي ــر امل ــاركـ ـس ــي) ل ـل ـق ـيــادة
ّ
ّ
اللبنانية هي
البورجوازية
كــان مفاده أن
«أذك ــى» مــن أن تشعل ال ـحــرب (ص.)٢٤٨ .
ً
أي أن الحزب كان جاهال بالدور الوظيفي
ل ـل ـبــورجـ ّ
ـوازيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،واف ـت ــرض أنـهــا
ّ
م ـس ـت ـق ــل ــة ب ــذاتـ ـه ــا (لـ ـك ــن الـ ـبـ ـط ــل ي ـع ـتــرف
ب ـنــدرة ال ـق ــراء ة عـنــد ق ــادة ال ـحــزب — بمن
فـيـهــم ح ــاوي — ويـضـيــف أن كــريــم م ـ ّ
ـروة
«كانت لديه مشكلة في العيون ،فعانى من
صعوبة في القراء ة فصار آخرون يقومون
 .)١٨٣ويـعـتــرف البطل
بــالـقــراء ة لــه» (ص.
ّ
أن ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي فــضــل ق ـي ــادة يــاســر
ّ
اليمينية على كــل فصائل اليسار
عــرفــات
الـفـلـسـطـيـنــي (مـ ــع أن ال ـت ــدري ـب ــات األولـ ــى
ّ
منظمة «الصاعقة»
للحزب شــاركــت فيها
املوالية للنظام السوري (ص).)٢٤١ .
ويـبــدو أن البطل حسم مــوضــوع اغتياالت
الـ ـشـ ـي ــوع ـ ّـي ــن ف ـ ــي الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ـ ّـي ــات .وه ـ ــذا
امل ــوض ــوع بـ ــات وقـ ـ ــودًا ف ــي مـ ـع ــارك الـيـمــن
ّ
ّ
قضية
الرجعي االنتهازي الذي يستغل أية
ضد حزب الله لتأليب قطاعات مختلفة من
الــرأي العام ضـ ّـده .وأدبـ ّـيــات وإعــام  ١٤آذار
كانت حاسمة منذ خروج الجيش السوري
ّ
املسؤولية
من لبنان في تحميل حــزب الله
كاملة عن هذه االغتياالت .لكن ليست هذه
رواية البطل .يلقي البطل باللوم على حركة
«أم ــل» ثــم على االسـتـخـبــارات الـسـ ّ
ـوريــة في
ّ
لبنان (من غير أن يوضح سبب استهداف
األخـ ـي ــرة ل ـل ـحــزب ب ـمــا أن ــه ي ـفـ ّـصــل الـعــاقــة
الوثيقة التي جمعت بني قيادة الحزب وبني
النظام السوري ،الــذي كان يرسل مندوبني
عنده الحتفاالت الـحــزب) .يقول عن «أمــل»:
«وقعت مجازر بيننا وبني حركة أمل العام
ّ
يضيقون
( »١٩٧٨ص ،)٢٧٦ .و «أصـبـحــوا
علينا حتى في بيروت ،يزعجوننا ويعتدون
على مراكزنا» (ص .)٢٨١.يضيف البطل« :لم
ّ
األهلية في تلك
يشارك حزب الله في الحرب
الـفـتــرة بـسـبــب انـشـغــالــه بـخـطــف أشـخــاص
ملـصـلـحــة االس ـت ـخ ـب ــارات اإلي ــران ـ ّـي ــة» (ص.
 ،)٢٨٣ثم يقول« :ليس حزب الله الذي قتلنا
فــا ث ــأر بـيـنـنــا» (ص .)٢٨٥ .ه ــذه الـشـهــادة
ال ـحــاس ـمــة م ــن ق ـي ــادي ف ــي ال ـح ــزب ل ــن تفي
بالغرض ألن أعداء حزب الله الذين يريدون
تقويض سمعة الحزب بني الذين ّ
يؤيدون
املـقــاومــة ضــد إســرائـيــل سـيـصـ ّـرون على أن
الحزب هو املسؤول.
ليست رواي ــة البطل عــن عــاقــة الـحــزب مع
النظام الـســوري مقنعة بتاتًا .هي نموذج
ع ــن الــديــالـكـتـيــك غـيــر امل ـق ـصــود :الـتـحــالــف
والـ ـ ـص ـ ــراع — ب ـح ـســب ال ـت ـن ــاق ــض الـ ـ ــوارد
ً
فــي ال ـك ـتــاب .لـقــد فــوجـئـ ُـت م ـثــا بتفاصيل
الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــوث ـ ـيـ ــق ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ـ ْـن .ك ــان
ً
ق ـ ــادة الـ ـح ــزب م ـث ــا ال يـ ـس ــاف ــرون إال عـبــر
الـخــط الـعـسـكــري (ل ــم يـتـعـ ّـرض الـبـطــل إلــى
ّ
م ـضــاي ـقــات ع ـلــى الـ ـح ــدود إال ف ــي امل ــرت ـ ْـن
ال ـل ـت ـ ْـن مـ ـ َّـر ف ـي ـه ـمــا ع ـل ــى ال ـخ ــط الـ ـعـ ــادي).
تـقــرأ فــي الـكـتــاب عــن وج ــود مـكـتــب خــاص
بالحزب في دمشق لتنسيق العالقة ،كما
تـقــرأ عــن اجتماعات قـ ّـمــة بــن ح ــاوي وبني
ح ــاف ــظ األسـ ـ ــد .ي ـع ـت ــرف ال ـب ـط ــل أن ح ــاوي
ّ
السوريني كثيرًا» (ص.
«أعطى املسؤولني
 ،)٣١٥أي أن االعتراض على موقف النظام
كان في الخذالن ،أو في عدم مكافأة النظام
لـلـحــزب فــي تــأيـيــده لـلـنـظــام .يـقــول البطل:
«كنا دائمًا ّ
نميز ســوريــة» .والـحــزب انتقل
من التحالف مع صالح جديد إلى التحالف
مع حافظ األسد بعد استيالء األخير على
الـسـلـطــة .وي ـع ـتــرف الـبـطــل أن ال ـح ــزب كــان
ضد معاداة كمال جنبالط للنظام السوري
(ص .)٢٦١ .الـعـتــب األســاســي هــو فــي عــدم
تــوزيــر أو دع ــم مــرشـحــي ال ـحــزب للنيابة.
ّ
وينوه الكاتب بتحالف الحزب مع النظام
ّ
الـســوري لكنه يميز حزبه بالقول إنهم لم
يرتموا في أحضان النظام — من دون أن
ْ
االثني (ص.)٢٧٣ .
يشرح الفارق بني

وي ـع ـتــرف الـبـطــل بـعــاقــة وثـيـقــة م ــع نـظــام
ص ـ ـ ّـدام ح ـس ــن ،إذ ي ـق ــول« :ج ـ ــاء ت امل ـبــالــغ
األولـ ـ ـ ــى امل ـن ـت ـظ ـم ــة مـ ــن الـ ـع ــراق ـ ّـي ـ ّـن ال ــذي ــن
أرس ـ ـلـ ــوا املـ ـس ــاع ــدات م ـ ّـن دون مـ ــنـ ــة» ،أم ــا
ال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـبــي ف ـ ـ «ت ــأخ ــر ال ـل ـي ـب ـ ّـي ــون فــي
الـتـكـ ّـرم عـلـيـنــا»(.ص .)٢٥٧ .وفـيـمــا ال يجد
الـبـطــل غـضــاضــة مــن الـتـحــالــف مــع أنظمة
ّ
ّ
ّ
ّ
بالشيوعيني في
استبدادية نكلت
عربية
سنوات تحالف الحزب الشيوعي اللبناني
معهم ،فإنه يستثني النظام الناصري من
ّ
ّ
وده وي ــرك ــز ع ـلــى قـمـعــه لـلـشـيــوعـ ّـيــن كــأن
ّ
ُ
َ
ذل ــك يـ ـق ــارن بــالـقـمــع الـبـعـثــي لـلـشـيــوعــيــن
ول ـغ ـي ــره ــم .ل ـكــن ح ـكــم ال ـك ــات ــب ع ـلــى نـظــام
عـبــد ال ـنــاصــر يــأخــذ مـنـحــى هــزلـ ّـيــا عندما
ي ـقـ ّـيــم تــأم ـيــم ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس — أي أكـبــر
تـحـ ّـد عــربــي لالستعمار الـغــربــي — هكذا:
«كان فشة خلق» (ص .)٣٧١ .واملعركة التي
ّ
الرجعية
خاضها عبد الـنــاصــر ضــد قــوى
ْ
تلفت البطل.
واالستعمار الغربي لم
يبالغ البطل في تقدير حجم ودور مقاومة
الـ ـح ــزب ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة .وال ـب ـط ــل ي ـع ـت ــرف أن
ً
ّ
الـحــزب لــم يـكــن يــومــا حــزبــا ثــوريــا مـقــاتــا.
ّ
وف ـي ـم ــا ك ـ ــان «حـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب» قـ ــد شــكــل
ق ــوى كــومــانــدوس اب ـتــداء مــن ال ـعــام ،١٩٦٦
فـ ــإن الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ب ـقــي ع ـلــى ت ـ ـ ّ
ـردده
ّ
ّ
ف ــي خ ــوض ال ـح ــرب ال ـتــي شــن ـهــا — ض ــده
وضـ ــد ح ـل ـفــائــه — حـ ــزب ال ـك ـتــائــب وبـقـيــة
ميلشيات إسرائيل في لبنان .يقول البطل:
«حصل ما خشيناه حول عسكرة الحزب»
(ص )٢٥٠ .ك ـ ــأن ال ـع ـس ـك ــرة ك ــان ــت خ ـيــار
تـ ــرف .وتـ ـح ـ ّـدث ع ــن خـ ــروج ع ــدد كـبـيــر من
األعـضــاء بسبب االن ـخــراط فــي الـحــرب ألن
الحزب لم يكن ّ
يعد أعـضــاء ه لغير النصر
ال ـن ـي ــاب ــي املـ ـب ــن .وبـ ـع ــد ألي ط ـل ــع ج ــورج
ح ــاوي بـشـعــار «ال ــرد عـلــى عـنــف الــرجـعـ ّـيــة
بالعنف الثوري» (ص )٢٤٦ .أي ترك زمام
ّ
يتحدث
املـبــادرة بيد األع ــداء ،وهـكــذا كــان.
البطل بمبالغة شــديــدة عــن دور «الـحــرس

يبالغ البطل في تقدير
مقاومة
حجم ودور
ّ
الحزب العسكرية

الـشـعـبــي» فــي الـجـنــوب .ويـنـكــر عـلــى حــزب
ال ـل ــه دوره ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــات امل ـق ــاوم ــة فـيـقــول:
ّ
الثمانينيات) في
«ولم يشارك حينها (في
ّ
ّ
عمليات املقاومة إال الكبيرة املركبة» (ص.
ّ
 )٢٨٣كــأن الكبيرة املــركـبــة لــم تلعب الــدور
األبرز في إخراج ّ
قوات االحتالل من أرضنا.
ّ
ويزعم أن الحزب الشيوعي قــام بعمليات
املقاومة قبل أن ينشأ حزب الله الذي «كان
ً
ّ
باألميركيني والخطف في
حينها مشغوال
بـ ـي ــروت» (ص )٢٧٨ .ك ــأن ال ـح ــزب ل ــم يكن
ْ
باالثني معًا .لكن يعترف البطل على
يقوم
مـضــض بــالـعــامــل ال ــذات ــي فــي تــراجــع دور
ّ
الشيوعيني فــي املـقــاومــة إذ يـقــول« :لكننا
تــراجـعـنــا ألن ــه لــم تـعــد هـنــاك حـمــاســة عند
ال ـش ـيــوعـ ّـيــن ال ــذي ــن دخـ ـل ــوا ف ــي ح ــال ــة مــن
اإلحباط الشديد» (ص ،)٤١١ .وهذا العامل
ّ
قــلـمــا ي ــرد ف ــي ت ــاري ــخ تـلــك املــرح ـلــة عـنــدمــا
ّ
انسحب آالف من الشيوعيني في الجنوب
وفــي غيرها من العمل السياسي ،وبعض
هـ ــؤالء ع ــاد وان ـخ ــرط ف ــي ح ــرك ــات رجـعـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
شيعية) .لكنه يزعم أن
(سنية أو
طائفية
ّ
«حزب الله منعنا» (ص .)٤١١ .لم يقدم بعد
ً
أي شيوعي دليال واحدًا عن موقعة أو مكان
ّ
ُمـنــع فـيــه الـشـيــوعــيــون مــن الـقـيــام بــأعـمــال
مقاومة .هل كانت الساحة في الجنوب في
ً
ّ
ّ
الشيوعيني الذين
محرمة على
 ٢٠٠٦مثال
أرادوا املشاركة في مقاومة العدوان؟
إن هذه الشهادة تفيد في رسم صــورة من
تاريخ الحزب لكنها تبقى شهادة منقوصة.
ش ـهــادة ج ــورج ح ــداد (امل ـط ــرود) ستصدر
في كتاب في هذا العام ,وستساهم — مع
غيرها مــن الـشـهــادات — فــي كتابة تاريخ
موثوق للحزب.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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تصهين واشنطن
وعدوانية تل أبيب
سعد الله مزرعاني *

ّ
في مرحلة تسلم «املحافظني الجدد» زمام السلطة في إدارة الرئيس جورج بوش االبن وتحت
إشــرافــه ،لــم يـتـ ّ
ـردد كثير مــن الصهاينة ،فــي دولــة الـعــدو ،بتكرار أو إعــان معادلة« :أميركا
تحكم العالم ونحن نحكم أمـيــركــا» .رغــم ذلــك لــم يبلغ الــدعــم الرسمي للصهاينة مــا يبلغه
ّ
اليوم لجهة تبني أجندة متكاملة من ِقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب ،لتمكني قيادة العدو
الصهيوني ،وبمبادرة ومشاركة ّ
تامة ونشطة من قبل واشنطن ،من تصفية كامل حقوق
الشعب الفلسطيني ،دون رحمة أو هوادة!
بدأت «القصة» من الوعود االنتخابية للمرشح دونالد ترامب الذي نافس هيالري كلينتون،
ّ
وعبر تدخل صارخ ووقح وغير مسبوق ،من قبل رئيس حكومة العدو ،ضد إدارة الرئيس
ّ
الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا .نـتــذكــر كيف ّ
وج ــه مجلس الـشـيــوخ األمـيــركــي (ال ــذي يسيطر عليه
بنفوذ كبير) دعوة إلى بنيامني نتنياهو إللقاء
«الجمهوريون» ويتمتع اللوبي الصهيوني فيه
ٍ
كلمة متجاوزًا األعراف ووزارة الخارجية والرئيس ،في محاولة الستفزاز أوباما وإضعافه
وفرض سياسات عليه أو التراجع عن أخرى (خصوصًا االتفاق بشأن امللف النووي اإليراني).
ّ
منذ فــوز تــرامــب تــوالــت حلقات مسلسل أميركي هجومي فــي دعــم الصهاينة وفــي تبني
سياساتهم وخططهم حيال الشعب الفلسطيني :من تنفيذ قرار نقل السفارة األميركية إلى
القدس ،إلى االعتراف بعنصرية دولــة االغتصاب ويهوديتها ،إلى سحب االعتراف بمكتب
منظمة التحرير في واشنطن ،إلى وقف مساهمة الواليات املتحدة في تمويل «األونروا» ،إلى
االنسحاب من املنظمات الدولية التي صوتت ملصلحة انضمام فلسطني إلــى عضويتها...
ومنذ أيام ،وقف تقديم منح تعليمية لطالب فلسطينيني في الجامعة األميركية في بيروت!!
في مجرى ذلك ،وفي خدمة هذا املسار العدواني ،استخدمت واشنطن كل أشكال الضغوط
لفرض مواقفها على الــدول التي عارضت سياساتها أو تـ ّ
ـرددت في السير في ركــاب هذه
السياسات .كانت سفيرة واشنطن لــدى األمــم املتحدة نيكي هايلي تترجم هــذه الضغوط
بأكثر األشكال غطرسة وتهديدًا ،ما أثار استغراب العالم ،خصوصًا أن واشنطن هي التي
انقلبت على الـقــرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية :من قــرار حق الـعــودة ،إلى
القرار بشأن القدس ،إلى تمويل «منظمة إغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني» ،إلى مشروع
الدولتني والعاصمتني ،إلى قــرار مجلس األمــن  242الــذي يطالب الصهاينة باالنسحاب إلى
حدود  4حزيران ،إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرار التقسيم األول الذي َّ
شرع في عام
بة على أرض فلسطني وقيام دولة ثانية فلسطينية ...واشنطن هي
 1947إقامة دولة
ِ
مغتص ّ
التي تتنكر لكل ذلك ،وتعطل املفاوضات ملصلحة مشروع صهيوني بالكامل يحمل عنوان
«صفقة القرن».
املفارقة ّ
املتممة لهذا السياق العدواني ،أن واشنطن ّمارست ضغوطًا موازية أيضًاً ،من أجل
فــرض التطبيع مع دولــة الكيان الصهيوني ،مستغلة النزاعات في املنطقة ،ومسهمة ـ إلى
أقصى الحدود ـ في تهميش الصراع مع العدو الصهيوني واستبدال الصراع مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وسياساتها وعالقتها وبرامجها به ...املفارقة األخرى ،األغرب واألخطر،
أن هذه اإلدارة التي تطالب حلفاءها وأتباعها العرب بأكبر خطوات التطبيع مع العدو وأسرعها،
ً
تفرض عليهم أيضًا ،فضال عن أولوية الصراع وحصريته مع إيران ،تقديم أثمان خيالية في
مقابل الــدعــم والحماية فــي الــداخــل وال ـخــارج ،أي فــي الـصــراع على السلطة ،مــن جهة ،وفي
الصراعات ذات الطابع الحدودي أو السياسي أو اإلقليمي ،من جهة ثانية .وال يتردد سيد
َّ
البيت األبيض في التفاخر بــأن «لكل شــيء ثمنًا» ،وأنــه قد وفــر لبالده مليارات ومليارات
الدوالرات عبر صفقات ستؤمن مئات آالف فرص العمل للشباب األميركي ،وال بأس من أن
تغطي إدراة ترامب ،لهذا الغرض ،جريمة اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي في سفارة
بالده في تركيا!
يتصل بذلك ،في املقام الثالث ،إدارة سياسات ،من قبل إدارة ترامب ،تستبدل بالتدخل املباشر
الذي أخفق في العراق وأفغانستان ،سياسات إثارة النعرات واالنقسامات وتشجيع التطرف
واإلرهــاب واعتمادهما ،بشكل شبه مفضوح ،وكذلك تغذية الصراعات ذات الطابع القومي
والعرقي والطائفي .وهي تستغل في كل ذلك أزمات وخالفات قديمة ،وكذلك أخطاء ونزاعات
جديدة .وتستغل خصوصًا ،في هذه املرحلة ،الصراع املذهبي مستفيدة مما تتسم به التعبئة
املعتمدة من قبل املتصارعني ،في هــذا االتـجــاه ،وذلــك لعزل خصومها ،من جهة ،والدعــاء
دعم حقوق أقليات قومية مضطهدة تاريخيًا على غرار ما حصل مع الكرد ،من جهة ثانية.
َّ
إن «انسحاب» واشنطن من سوريا الــذي أكــده الرئيس ترامب أخيرًا ،إنما هو الوجه اآلخر
النخراط أكبر في تغذية النزاعات والتفتيت والعبث بالخرائط وباملصالح .والخطط والتوجهات
املشبوهة في هذا اإلطار تمأل تقارير مراكز األبحاث األميركية .وهي ،جميعًا ،تتحدث عن
ّ
تقسيم املنطقة ودولها وتجزئتها وإعادة فكها وتركيبها ...فيما املستفيد األساسي والوحيد
من كل ذلك ،العدو الصهيوني.
ال شك في أن املبادرة الروسية في التدخل العسكري في سوريا في نهاية صيف عام ،2015
قد أربكت الكثير من الحسابات األميركية .لكن واشنطن ورغم اضطراب وتلعثم سياسات
ترامب ،تراهن على استنزاف موسكو هي األخرى ومعها ،طبعًا ،طهران والصني وكل أولئك
الذين يحاولون عرقلة السياسات األميركية في املنطقة والعالم ،بما فيهم أوروبا نفسها.
في السياق عينه ،وفي ما َّ
خص املنطقة تحديدًا ،ونظرًا لألطماع الصهيونية وتنامي نزعة
العدوان والتطرف في الكيان املغتصب ،وبسبب محاولة االستفادة ،إلى الحد األقصى ،من
إدارة ترامب التي تجاوزت أحالم الصهاينة أنفسهم في دعمها لهم ،في ظل كل ذلك ،وضمن
شروط قد تتوافر في هذه املرحلة أو تلك ،ليس من املستبعد أن يلجأ الصهاينة ،بدعم أميركي،
إلــى شـ ّـن ع ــدوان كبير فــي املنطقة بهدف فــرض وقــائــع جــديــدة .ويـعـ ِّـول الصهاينة ،فــي هذا
الصدد ،على تنامي عالقاتهم مع عدد من الــدول الخليجية والعربية األخــرى .وهي سانحة
غير مسبوقة ملمارسة عدوان قد يحظى ،في شروط معينة ،بدعم علني من الحلفاء السريني
للكيان الصهيوني بذريعة أنهم والصهاينة في موقع واحد بمواجهة الخطر اإليراني!
هذا سياق يحتاج في الواقع إلى ُّ
تفحص ومتابعة .وهو يحتاج أيضًا إلى املراجعة والتصحيح
ّ
لبعض السلوكيات واملمارسات والشعارات التي تقدم هدايا مجانية إلى األعداء من أجل إمرار
مخططاتهم وإنجاحها على حساب املصير واملصالح العربيني ،وكذلك على حساب دول
مصالح شعوب املنطقة باستثناء العدو الصهيوني طبعًا.
* كاتب وسياسي لبناني

