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تقــرير

«الديموقراطي الشعبي» :إسناد خلفي للمقاومة اإلسالمية
ألن الحزب الديموقراطي الشعبي لم يلق السالح ،وتعفف عن التنازالت السياسية والطائفية ،وال يزال «مصابًا» ـ رغم لبنانيته ــ باملاركسية اللينينية والكفاح املسلح
وحقوق الطبقة العاملة ،وألن جاهليه الكثر يشملونه بالحزب الشيوعي ،كان محطة يجب التوقف عندها في العيد الثامن والثمانني لتأسيس «شيوعية» لبنان
آمال خليل
تحلقت ف��ي م�ق��ر ال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي
ال� �ش� �ع� �ب ��ي ف � ��ي ص� � �ي � ��دا م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
األش � � � � �خ� � � � ��اص .ت� � �ح � ��ت ل� � ��وح� � ��ة خ � �ل� ��دت
م� �ح� �ط ��ات م � ��ن ع �م �ل� �ي ��ات امل � �ق� ��اوم� ��ة ف��ي
رام� � �ي � ��ة وع � �ي � �ت� ��ات وال � �ق � �ن � �ط� ��رة ،ج �ل��س
ع �ل��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،ذوو ال �ش �ع��ر األب �ي��ض
ّ
وذل� � � ��ك امل � �غ� ��ط� ��س ب� � �ـ«ال� � �ج � ��ل» ،ال� �ع� �م ��ال
وال �ص �ن��اع �ي��ون واألس ��ات ��ذة وامل �ث �ق �ف��ون،
ال�س�ي��دات ال�ع��ام�لات وامل��راه �ق��ات الالتي
ال يتخلني ع��ن «ال��وات��س أب» .وبينهم،
أطفال من عمر الشهر حتى عشر سنني.
ه��ؤالء ه��م عائلة ال�ح��زب الديموقراطي
الشعبي .يبدو ع��ادي��ًا «ص�م��ود» الكثير
من الرفاق األوائ��ل على شجرة العائلة،
ممن أصيبوا واعتقلوا وتظاهروا تحت
ج�ن��اح��ه .ل�ك��ن ان�ض�م��ام ط�ل�اب وط��ال�ب��ات
م ��دارس وج��ام �ع��ات ح��دي�ث��ًا إل��ى ال�ح��زب
العلماني ،يشكل ظاهرة الفتة في صيدا.
ف�م�ه�م��ة ق �ط��اع ال �ش �ب��اب ف�ي��ه ص�ع�ب��ة في
اس�ت�ق�ط��اب ط�ل�اب امل� ��دارس وال�ج��ام�ع��ات
والعمال إلى أفق علماني يقدس سالح
امل � �ق� ��اوم� ��ة ،ف� ��ي ظ� ��ل «م � ��وض � ��ة» األس �ي ��ر
وال�ح��ري��ري التي تتوجه إل��ى ه��ذه الفئة
العمرية بالذات.
مناسبة اللقاء ،تقريب الرفاق والرفيقات
ال� �ج ��دد م ��ن م ��اض ��ي ال� �ح ��زب وأم� �ج ��اده
ف ��ي ج �ب �ه��ة امل� �ق ��اوم ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ب �ه��دف
تثبيت البوصلة لديهم التي قد يهزها
ال �ع �ص��ف امل��ذه �ب��ي وال �ط��ائ �ف��ي امل�س�ت�ع��ر
حولهم .استذكروا شهيد الحزب األول
راج��ح غ��رز الدين ال��ذي سقط ع��ام 1969
في عملية فدائية مع الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني في غور األردن .إال أن
«الشهيد الحي» رمزي ،حضر ليخبرهم
ك �ي��ف أط� �ل ��ق ال � �ص� ��واري� ��خ ع �ل ��ى م�س�ب��ح
«ليبانون بيتش» في خلدة أثناء انعقاد
طاولة املفاوضات بني لبنان واسرائيل
ل�ت��وق�ي��ع ات �ف��اق  17أي� ��ار «ال � ��ذي ال ي��زال
يحوم حولنا» .أما رشيد فقد حضر من
دون إحدى قدميه وعينه اللتني فقدهما
ب��ان �ف �ج��ار ل �غ��م ف ��ي ك� �ف ��رف ��ال ��وس أث �ن��اء
م �ش��ارك �ت��ه ف��ي ع�م�ل�ي��ة ل�ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة
الوطنية.
ل �ك��ن م � ��اذا ع ��ن امل �ق��اوم��ة ال � �ي� ��وم؟ .ي��ؤك��د
األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل �ل �ح��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
ال �ش �ع �ب��ي ن ��زي ��ه ح �م ��زة ل �ه��م أن ال �ح��زب
رفض قرار حل املقاومة وتسليم السالح.
وظ ��ل ح �ت��ى ع ��ام  ،1994ي�ن�ف��ذ ع�م�ل�ي��ات
ف��ي ال �ج �ن��وب .إال أن ع ��دم وج� ��ود ن�ق��اط
متقدمة لهم في الخطوط األمامية كما
كان للحزب الشيوعي ،أعاق عملياتهم.
مع ذل��ك ،أكد حمزة أن ق��رار القتال ليس
مرتهنًا ب��إم��رة ح��زب ال �ل��ه ،مفصحًا عن
دور الجندي املجهول في ع��دوان تموز
م ��ن ج �ه��ة وج �ه��وزي��ة ك � ��ادره ال�ع�س�ك��ري
ملواجهة العدوان اإلسرائيلي.
م � � � ��ن ه� � � �ن � � ��ا ،ي � � ��أخ � � ��ذ ب � � �ع� � ��ض ال � � ��رف � � ��اق
ال �ش �ي��وع �ي�ين ع �ل��ى ال� �ح ��زب ت �ح��ول��ه إل��ى
إس�ن��اد خلفي ل�ح��زب ال�ل��ه «ال ��ذي ص��ادر
دوره ��م واح�ت�ك��ر امل�ق��اوم��ة املسلحة ضد
اس ��رائ� �ي ��ل» .ي �ن �ت �ق��دون م ��ا ي �ق��ول��ون إن��ه
ذوب � ��ان «ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ش �ع �ب��ي» في
خيارات الحزب القائد لقوى الثامن من
آذار :ليس أول�ه��ا امل�ش��ارك��ة ف��ي تظاهرة
الثامن م��ن آذار وليس آخ��ره��ا املشاركة
ف��ي أح��داث السابع م��ن أي��ار ف��ي مناطق
وجوده في بيروت والجبل وصيدا .لكن
للحزب املاركسي اللينيني قناعة بدعم
الحزب اإلسالمي ،يستمدها من قناعته
ب �ض��رورة اس�ت�م��رار ال�ك�ف��اح املسلح ضد
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة واإلم �ب��ري��ال �ي��ة أي�ن�م��ا ك��ان
وم��ع أي جهة .يوضح حمزة ب��أن عالقة

داخ � �ل � �ي� ��ًا ،ي � � ��درك ال � �ح� ��زب أن م��واج �ه��ة
اس� ��رائ � �ي� ��ل أس � �ه� ��ل م � ��ن م ��واج � �ه ��ة ق ��وى
الطائفية والرأسمالية .م��ن على شرفة
منزله في رأس بيروت ،يستعيد حمزة
أح��داث السابع م��ن أي��ار ال�ت��ي ال يخجل
حزبه باملشاركة فيها ،بعد أن سقط له
الكثير ف��ي م��واج�ه��ات ال�ت�ص��دي لعمالء
اس��رائ �ي��ل وال� �ق ��وى ال �ف��اش �ي��ة .م ��ن ه�ن��ا،
ال يفصل ح�م��زة امل��واج �ه��ة األخ �ي��رة عن
مقاومة اإلمبريالية والصهيونية .لكنه
يقر بأن «الصراع عميق ،قد ينهزم فيه
العلمانيون أك�ث��ر م��ن م ��رة» .اليوميات

ال �ح��زب�ين امل �ب��اش��رة ب ��دأت ب�ع�ي��د ع ��دوان
عناقيد الغضب ف��ي ع��ام  ،1996عندما
«أدرك � �ن� ��ا أن امل �ق ��اوم ��ة امل �س �ل �ح��ة ح��ال�ي��ًا
ه��ي بيد ح��زب الله ف�ق��ط» .وانطالقًا من
املبادئ املاركسية« ،اخترنا التالقي مع
ت�ل��ك امل �ق��اوم��ة ال �ك �ف��وءة واإلي �ج��اب �ي��ة مع
ً
الناس ب��دال من عزلها وضربها» ،يقول
حمزة .املعادلة التي طرحها «الشعبي»،
انعكست بعد سنوات في خطاب السيد
حسن نصرالله عندما أعلن استعداده
«ل� �ل� �ت� �ع ��اون م� ��ع امل� ��ارك � �س� ��ي ال �ل �ي �ن �ي �ن��ي
والقومي واإلسالمي الشرفاء».

يأخذ بعض الرفاق
الشيوعيين على
تحوله إلى إسناد
الحزب ّ
خلفي لحزب اهلل

الكفاح املسلح يثبت صوابيته يومًا بعد يوم حتى تحرير كامل األرض (أرسيف)

إلى الرفيق السيد حسن
في عيد تحرير الجنوب ،العام املاضي،
ج �م��ع ج � ��اد ح �ش �ي �ش��و ،اب � ��ن ال �ث �م��ان��ي
ً
س �ن��وات ،م ��اال «ص� ّ�م��ده» م��ن مصروفه
قجة بالستيكية ،دس
الشخصي ،ف��ي ّ
ف �ي �ه��ا رس ��ال ��ة خ��ط �ه��ا ع �ل��ى ورق � ��ة م��ن
دف�ت��ر امل��درس��ة ،وج�ه�ه��ا للسيد حسن
ن�ص��رال�ل��ه .ب��دأه��ا بالتعريف ع��ن نفسه
بأنه «من الحزب الديموقراطي الشعبي،
من صيدا ،لبناني .أريد أن أعطي النقود
ل�ل�م�ق��اوم��ة ل�ت�ش�ت��روا ال �س�ل�اح ل�ن�ح��ارب
اسرائيل الكلبة .وعندما أكبر سأكون
م �ق��اوم��ًا ش�ي��وع�ي��ًا وس ��أح ��ارب أم�ي��رك��ا
واس��رائ �ي��ل ح� ّ�د ح��زب ال�ل��ه وسأفرمهم
قطعة قطعة ح�ت��ى أط��رده��م م��ن لبنان
والجوالن وفلسطني التي أحبها كثيرًا».
واختتمها بالتعبير عن فرحه فيما لو
بادله السيد برسالة .حمل الطفل قجته
الختامية
إل��ى مليتا التي كانت املحطة
ّ
ل �ل �م �س �ي��ر ال � � ��ذي ش � � ��ارك ف� �ي ��ه ون��ظ �م��ه
ح��زب��ه ،م��ن ال��وادي ص�ع��ودًا حتى املعلم
الجهادي .هناك ،ب��ادر ج��اد إل��ى تسليم
ال�ق�ج��ة ب��ال��رس��ال��ة ،مل �س��ؤول امل�ع�ل��م .بعد
أي ��ام ،ات �ص��ل األخ �ي��ر ب��وال��د ج��اد يبلغه
ب��وج��ود أم��ان��ة لطفله س�ي��وص�ل�ه��ا وف��د
م ��ن ح� ��زب ال� �ل ��ه خ�ل��ال زي � � ��ارة خ��اص��ة

ملقر الحزب الديموقراطي الشعبي في
ص �ي��دا .األم ��ان ��ة ك��ان��ت ب � ��روازًا حفظت
داخ�ل��ه رس��ال��ة ج��اد التي أكملها السيد
ب �خ �م �س��ة أس� �ط ��ر ج ��واب� �ي ��ة ب �خ ��ط ي ��ده
م�م�ه��ورة ب��إم�ض��ائ��ه ،وج�ه�ه��ا ل�ـ«ال�ع��زي��ز
ج � ��اد» ،ش��اك �رًا ل��ه «م�ح�ب�ت��ك ل�ل�م�ق��اوم��ة
ول �ح��زب ال �ل��ه وف�ل�س�ط�ين وع �ل��ى تبرعك
ب�ن�ق��ودك وأس ��أل ال�ل��ه أن يوفقك لتكون
مقاومًا لالحتالل وناصرًا للحق».
الطفل الشيوعي ذو السنوات الثماني،
تحول إلى بطل حكاية يرددها عدد من
املشايخ والكوادر في حزب الله لألطفال
وال� �ف� �ت� �ي ��ان ف� ��ي امل �خ �ي �م ��ات وج �ل �س��ات
ال�ت�ع�ب�ئ��ة ال �خ��اص��ة ب �ه��م .ل�ك��ن ل�ي��س ه��ذا
كل ما أنجزه ج��اد .انتسب تلقائيًا إلى
ال �ح��زب ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ش�ع�ب��ي ،حتى
قبل أن ينطق .ورثه عن والديه وأعمامه
وأوالده � � ��م ،م�ث�ل�م��ا ورث امل �ش��ارك��ة في
االعتصامات واملسيرات املطلبية طلبًا
للعدالة االجتماعية وان�ت�ص��ارًا للفقراء
وض��د ال�س�ي��اس��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي عوكر
وانتصارًا للثورات العربية وتضامنًا مع
املعتقلني الكوبيني الخمسة في الواليات
امل �ت �ح��دة وإح � �ي ��اء ل ��ذك ��رى اس �ت �ش �ه��اد
غ � �ي � �ف ��ارا .ك �م ��ا ان �ت �ق ��ل إل� �ي ��ه ب ��ال ��وراث ��ة

أي� �ض ��ًا ،ش �غ��ف م �ت��اب �ع��ة ف �ق ��رة ال�ت�ح�ي��ة
إل ��ى ش �ه��داء امل �ق��اوم��ة اإلس�لام �ي��ة على
ق �ن��اة امل �ن��ار ،وح �ف��ظ ت�ف��اص�ي��ل العملية
االس �ت �ش �ه��ادي��ة ل�ب�ط��ل ج�ب�ه��ة امل �ق��اوم��ة
اللبنانية ج�م��ال س��اط��ي وس �ي��رة حياة
غيفارا ،ومناصرة كل حركات التحرر
في العالم واملناضلني من أجل فلسطني
ورف � ��ع ش � ��ارة «ال ت �ن �س��وا أس ��ران ��ا ف��ي
السجون اإلسرائيلية» وشعار «املقاومة
الوطنية اللبنانية وج��دت لتبقى» .لكن
كل ذل��ك لم يثن ج��اد عن إص��راره على
األخ��ذ بثأر ق��دم وال��ده التي بترت أثناء
إح��دى مشاركاته ف��ي عمليات الجبهة
ق �ب ��ل أن ي ��ول ��د ب �س �ب �ع��ة ع �ش ��ر ع ��ام ��ًا.
يتمسك باملقاومة اإلسالمية ،معبرًا عن
«قناعته» ب��أن «الشيوعيني يحبون أي
حدا يحارب اسرائيل وأميركا».
لم تكن رسالة «الرفيق» جاد وحدها من
ح� ّ�رك السيد ليجيب بسرعة ويوصي
مساعديه ب�ـ «ب��روزت�ه��ا» وتسليمها له
باليد وت�ص��وي��ر تلك اللحظة بالفيديو
ليشاهدها الحقًا .بل إن تجربة حزبه
مع الحزب الديموقراطي الشعبي كانت
ال ��داف ��ع األق � � ��وى .ك �ل �م��ات ج � ��اد ،نسخة
مبسطة لخطاب «الشعبي» الراشد.

ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ب �ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا امل �ص �ي ��ري ��ة
ّ
تضيق الخناق على عناصره
والعابرة
في ظل السعار املذهبي والتدفق املالي.
يدرك الشعبي قدراته ،ويعرف أن مكانه
ليس ّفي الصف االول ،بل في الكواليس.
ل��م ي��رش��ح أح � �دًا م��ن اع �ض��ائ��ه مل�ق�ع��د أو
منصب ما .عمل بصمت بدءًا من جبهة
املقاومة إل��ى معارك النقابات العمالية
واالت � �ح � ��اد ال �ع �م��ال��ي ال� �ع ��ام وم��واج �ه��ة
ال � �ت ��دخ ��ل ال� � �س � ��وري ودع� � � ��م امل ��رش �ح�ي�ن
العروبيني واملقاومني ضد قوى السلطة،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ح� ��زب ال �ل��ه ال � ��ذي ت �ش �ف��ع ل��ه
م�ق��اوم�ت��ه .ف��ي ص�ي��دا ال�ت��ي يشكل فيها
ً
�لا واض �ح��ًاّ ،
يحمل «ال�ش�ع�ب��ي» نفسه
ث�ق
والقوى الوطنية ،مسؤولية تمدد ظاهرة
األسير وقبلها املد الحريري .لكن أسفه
األكبر على تناسي كيف رفضت جرافات
م��ؤس�س��ات ال�ح��ري��ري امل�س��اع��دة ف��ي رفع
أن � �ق� ��اض امل� �ب ��ان ��ي ال� �ت ��ي ق �ص �ف��ت خ�ل�ال
االجتياح اإلسرائيلي عام  ،1982إلنقاذ
العالقني تحتها ومنهم أح��د مؤسسي
الحزب الشهيد رشيد بروم الذي قضى
مع عائلته متأثرين بجراحهم .لكن ليس
شعور االنتقام الشخصي ما يجعل من
آل الحريري وارتباطاتهم العدو اللدود
للحزب الشعبي .ب��ل إنها «الرأسمالية
واالس �ت �ئ �ث��ار» ،ال �ل��ذان ه��زم�ه�م��ا ال�ح��زب
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ب�ل��دي��ة ص�ي��دا ع��ام 2004
وف� ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي ف��از
ب �ه��ا «ال �ح �ل �ي��ف» أس ��ام ��ة س �ع��د ،ع�ن��دم��ا
ح� ّ�ول ال�ح��زب نفسه فيهما إل��ى ماكينة
انتخابية.
الحزب الذي خرج من رحم حزب العمل
االش�ت��راك��ي العربي ال��ذي أسسه ج��ورج
ح �ب��ش ع ��ام  ،1969ط��ال �ع��ًا م ��ن ال�ج�ب�ه��ة
الشعبية لتحرير فلسطني ،ينام مرتاح
ال �ض �م �ي��ر راض � �ي� ��ًا ب �ح �ج �م��ه امل �ت��واض ��ع
وم� �ب� �ت� �س� �م ��ًا الت� � �ه � ��ام � ��ه ب� �ـ«ال� �خ� �ش� �ب� �ي ��ة
والراديكالية وع��دم التنازل واملساومة
وامل �ث��ال �ي��ة ف ��ي زم ��ن األوغ � � ��اد» .ك �ي��ف ال،
وحمزة نفسه كان يمكن أن يكون اليوم
زعيمًا سياسيًا في البرازيل التي هاجر
إل�ي�ه��ا ب��داف��ع ال�ع�م��ل ف��ي الخمسينيات
وش��ارك ف��ي ح��رك��ات التحرر ف��ي أميركا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ب �ق �ي��ادة ت �ش��ي غ �ي �ف��ارا .لكنه
ف� �ض ��ل ب � ��أن ي� �ت ��رك ال� �ت� �ح ��رر ال� �خ ��ارج ��ي
وي��ؤس��س ل�ت�ح��رر ب�ل��ده ال ��ذي ان�ت�ه��ى به
إل ��ى االع �ت �ق��ال ع�ل��ى ي��د ع�ن��اص��ر املكتب
ال � �ث ��ان ��ي ب �ت �ه �م��ة ال �ت �ح �ض �ي��ر الن� �ق�ل�اب
ع�ل��ى ال ��دول ��ة« .ال �ش �ع �ب��ي» ي�ق�ت�ن��ع ال�ي��وم
بضعف موارده املالية التي يؤمنها من
اشتراكات األعضاء .وإلنجاز نشاط ما،
ّ
«نلم ما ّ
تيسر من بعضنا البعض» .مع
ذلك ،يملك الحزب مؤسسات عدة كان قد
افتتحها في زمن العز وال يزال نشاطها
م �س �ت �م �رًا .م �س �ت��وص��ف ال �ش �ه �ي��د رش�ي��د
بروم وجمعية األدب والثقافة في صيدا
ومنتدى إنسان في الشويفات والتجمع
الوطني الديموقراطي في عكار.
ح �ت��ى اآلن ،ي �ت��اب��ع ال �ش �ع �ب��ي م�س�ي��رت��ه
ال �ن �ض ��ال �ي ��ة .ف��ال �ش �ي��وع �ي��ة «ل � ��م ت�س�ق��ط
بانهيار االتحاد السوفياتي الذي ضربه
التطبيق ال�خ��اط��ئ لالشتراكية البعيد
ع��ن أس��س ال�ف�ك��ر امل��ارك �س��ي اللينيني».
فيما «ال�ك�ف��اح امل�س�ل��ح يثبت صوابيته
ي ��وم ��ًا ب� �ع ��د ي� � ��وم ح� �ت ��ى ت� �ح ��ري ��ر ك��ام��ل
األرض» .في رحابه ،أيقن سمير القنطار
م�ع�ن��ى ف�ل�س�ط�ين وح �ي��ات��ه ال �ت��ي أن�ق��ذه��ا
عناصر الحزب خالل إح��دى املواجهات
ال�ت��ي شاركهم فيها ف��ي جبل الكنيسة.
م��ع ذل ��ك ،ي�ع�ت�ب��ر ب��أن��ه أع �ط��ى أك �ث��ر مما
أخ� ��ذ .ح �ت��ى أول �ئ ��ك ال ��ذي ��ن أع �ط��اه��م من
حصته وقاعدته وموارده ،لم يفوه حقه،
حتى حزب الله.

