8

السبت  3تشرين األول  2015العدد 2706

رأي

ّ
ّ
وجه الرأسمالية القبيح :الحملة ضد الشيوعية والشـ
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مديرا التحرير:
إيلي شلهوب،
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

أسعد أبو خليل *
ّ
للشيوعيني في لبنان طائفة تحميهم،
ليس
ّ
وال رج ـ ــال ديـ ــن دي ـم ــاغ ــوج ــي ــن ل ـي ـتــاجــروا
ّ
الشيوعيون
بالعملة مــن أجـلـهــم .ال ،لـيــس
ّ
طــائـفــة مــن ال ـطــوائــف املـحـصـ ّـيــة واملـحـظــيــة.
ّ
اللبنانية،
وهم لهذا ال ينالون اعتراف الدولة
الـتــي ال تعترف إال بالطوائف وال تتعامل
ّ
للشيوعيني
إال بــالـعـمـلــة ال ـطــائ ـفـ ّـيــة .لـيــس
ّ
فــي لـبـنــان دول ــة إقـلـيـمـ ّـيــة ،طــائـفــيــة ،تتولى
رعاية مصالحهم ،وهم بذلك عرضة لالتهام
ّ
للشيوعيني
والتصنيف واإله ــان ــة .ولـيــس
ّ
م ـي ـل ـي ـش ـيــا مـ ـس ــلـ ـح ــة ،ألن قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـح ــزب
الشيوعي قـ ّـررت أن الطائف يعنيها ،مع أن
االت ـفــاق كــان محاصصة طائفية ،كما كان
مناقضًا لكل أح ــام الـيـســار اللبناني ،ولم
يــزد النظام الطائفي إال تدعيمًا وتمكينًا.
ّ
ـادة ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
تـخــلــت ق ـيـ
ُ ّ
عن الكفاح املسلح ،لم تفعل ذلك بضغط من
ّ
الشيوعيني فــي لبنان
أح ــد .وف ــوق مـعــانــاة
والعالم العربي ،فقد بلغ الضعف بهم في
لبنان أن مي شدياق ونقوال ّ
شماس وجيش
ّ
ّ
الحريرية يتطاولون عليهم من دون
كتاب
ّ
رد.
ّ
ليس نقوال شماس نافرًا في كالمه :هو االسم
الحركي لرفيق الحريري وكل طبقة األثرياء
املتحالفني مع زعماء لبنان (وزعماء لبنان
بــاتــوا مــن أثــرى األثــريــاء) .نقوال شـ ّـمــاس لم
يـصـ ّـرح إال بمقاصد السياسات الـتــي ُبني
عليها لـبـنــان مــا بـعــد ال ـح ــرب ...كـمــا لبنان
مــا قبل ال ـحــرب .لــم ُيــدخــل رفـيــق الحريري
ّ
ّ
رأسمالية هي
الرأسمالية إلى لبنان — وكل
ّ
متوحشة— ،بل الحقيقة ،ان رفيق الحريري،
ّ
اعــاد رأسماليي لبنان من رأسمالية القرن
ّ
رأسمالية القرن التاسع عشر.
العشرين إلى
رأسـمــالـ ّـيــة نـقــوال شـ ّـمــاس ورفـيــق الحريري
موصوفة في ّ
ْ
مقدمة كتاب ّ
مدينتي»
«قصة
ّ
لتشارلز ديـكـنــز .بالنسبة لنقوال شــمــاس،
كما أصـحــاب امل ـل ـيــارات ،فــإن حـيــاة املاليني
الفقراء ال تعنيهم .هــؤالء الــذيــن تطيب
مــن
ّ
ل ـه ــم ج ـه ــن ــم فـ ــي ل ـي ــال ــي الـ ـشـ ـت ــاء ،بـحـســب
وصــف امــن الريحاني فــي «الــريـحــانـ ّـيــات».
عـنــد هـ ــؤالء امل ـن ــازل تـحــت ال ـج ـســور تكفي،
وإص ــاح الثقوب فــي األحــذيــة مــن واجـبــات
ـري
إص ــاح ال ـح ــال ،كـمــا وع ــظ رف ـيــق الـحــريـ ّ
يــومــا .ويسند ه ــؤالء وع ــود الــديــن بالجنة
ووعود الحريري بـ«الربيع القادم» (علما ان
ّ
العدو).
املقصود كان السالم مع دولة
لكن إطاللة نقوال ّ
شماس بليغة في عظتها.
ّ
ّ
هي ترسم لنا املالمح الحقيقية للحريرية
ّ
السياسية :ال ،لم يخلق رفيق الحريري دولة
ّ
الفساد ،لكنه أعالها شأنًا وأسسها (وضع
لـبـنــان مـ ّ
ـؤسـســاتـهــا) وســاهــم فــي املــزاوجــة
بني رجال األعمال وبني ساسة الفساد .كان
زعماء لبنان في حقبة ما قبل الحرب (أناس
ّ
مثل سليمان العلي في عكار وكامل األسعد
في الجنوب وصبري حمادة في البقاع) من
ّ
ّ
اللبنانية
مخلفات اإلقـطــاع .قضت الـحــرب
ع ـل ــى هـ ـ ـ ــؤالء ،ل ـك ـن ـهــا اس ـت ـب ــدل ـت ـه ــم بـحـكــم
أصحاب املليارات في كل الطوائف .وصار
ّ
ً
تملك املليارات مدخال إلى الحكم في لبنان.
نقوال ّ
شماس قال ما ال تريد ان تقوله الطبقة
الحاكمة جـهـرًا .لكن الـحــريــري سبقه بقول
ذلك في فعله وإعماره (من جيب اللبناني)
وفــي خطابه وسياساته .إن بناء لبنان ما
بعد الـحــرب كــان على مـقــاس أثــريــاء لبنان
ودول الخليج .لم يلحظ تخطيط الحريري
لإلعمار أي وجود للطبقة ّ
املتوسطة ،فكيف
ُ
يلتفت الى الفقراء واملوعزين الذين طــردوا
من بيروت (قبل الحرب وبعدها) من خالل
ّ
املدينية.
منظومة لبرجزة الجغرافيا
ن ـق ــوال ش ـ ّـم ــاس ل ــم يـكـتــف بــإهــانــة ال ـف ـقــراء،
ب ــل زاد ع ـلــى ذلـ ــك إه ــان ــة ل ـل ـش ـيــوعـ ّـيــن في
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ـ ّـيـ ــون (ع ـ ـلـ ــى ان ــواعـ ـه ــم
وأن ـســاق ـهــم) مـجـبــرون ب ــال ـ ّ
ـرد عـلــى شـ ّـمــاس
هــذا .وبيان الحزب الشيوعي اللبناني في
َ
ً
ال ـ ّ
ـرد ك ــان هــزيــا ،ال بــل زه ــا بــدفــاع الـحــزب
عـ ــن «االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي» .االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي؟ ه ـ ــذا اق ـت ـص ــاد رأسـ ـم ــال ــي مـنــذ
ّ
الجمهورية فكيف يــدافــع عنه حزب
إنـشــاء
ش ـيــوعــي؟ وكـ ــأن ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي أض ــاع
هـ ّ
ـويـتــه ،وب ــات يخجل بــأ ُصــولــه املــاركـسـ ّـيــة.
ّ
يكفي انك ال تجد كلمة املعلم ماركس على
موقع الحزب على اإلنترنت.
إن ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـش ـيــوعـ ّـيــن ف ــي لـبـنــان،
ومــن قبل احــد األث ــري ــاء ،يكشف عــن الوجه
اإلي ــدي ــول ــوج ــي ال ـق ـب ـيــح لـلـسـلـطــة الـطـبـقـ ّـيــة

ال ـحــاك ـمــة ،وال ي ـجــب أن ي ـمـ ّـر ه ــذا الـهـجــوم
مـ ـ ـ ــرور ال ـ ـك ـ ــرام مل ـ ــا ي ـح ـم ـل ــه م ـ ــن تـ ـه ــدي ــدات
وأوص ـ ـ ـ ـ ــاف تـ ـ ـط ـ ــاول نـ ـ ـض ـ ــاالت اآلالف مــن
ّ
والفلسطينيني
الـلـبـنــانـ ّـيــن والـلـب ـنــانـ ّـيــات
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــات م ــن ال ــذي ــن ح ـم ــوا لـبـنــان
وفلسطني على مر عقود التاريخ اللبناني.
ّ
الشيوعية ،هي حملة تدخل
إن الحملة ضد
ّ
ضمن تأسيس الــدولــة اللبنانية منذ عهد
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــن .ك ــان ــت دول ـ ــة االن ـ ـتـ ــداب تـلـقــي
ّ
الشيوعية،
القبض على َمن يجاهر بالدعوة
ّ
او حتى َمــن يجاهر بــالــدعــوة الرومانسية
ّ
ّ
الفرنسية الحاملة ،وهذا هو حال
االشتراكية
ّ
ّ
اللبنانية في بداياتها.
الشيوعية
الحركة
َ
أوك ــل ــت،
ـد
ـ
ق
ـ
ف
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
م
ـة
ـ
ـ
ل
أم ــا دو
ِ
ّ
ّ
الشيوعية في أراضيها .ولم
مهمة محاربة
ّ
ّ
ُيسمح للنبتة الشيوعية العربية بأن تنمو
وأن تــزدهــر كـمــا ح ــال غـيــرهــا مــن األح ــزاب
وال ـع ـق ــائ ــد .ألن اإلي ــدي ــول ــوج ـ ّـي ــة ت ـلــك كــانــت
ّ
ّ
حقيقيًا على مصالح السلطة
تشكل خطرًا
ّ
ّ
والسياسية (الحليفة) الحاكمة.
الطبقية
ك ــان ــت ال ـح ـك ــوم ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ع ـب ــر ب ــرام ــج
ّ
ّ
وعلنية تـمـ ّـول تلك الحكومات التي
ـريــة
سـ ّ
ّ
ّ
ّ
تتبنى رسـمــيــا مـحــاربــة الـشـيــوعــيــة بشتى
الوسائل .وكانت صناعة الثقافة واإلعــام
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــرع ــا م ــن ه ــذه الـ ـح ــروب (غ ـيــر)
ال ـس ـ ّ
ـري ــة ،وك ــان ــت ج ــري ــدة «ال ـن ـه ــار» و«دار
الصحف
النهار» ّو«الـحـيــاة» وغيرهما من
ُ ّ
ودور الــنـشــر ،تـســاهــم فــي ال ـحــرب املضللة
ّ
ّ
ّ
والشيوعينيُ .مــذكــرات عن
الشيوعية
ضــد
ّ
ّ
ّ
شيوعيني سابقني يذمون الشيوعية كانت
ُ
ّ
العربية بعد أشهر قليلة
تنشر ُمترجمة إلى
فقط من نشرها في الغرب ،وكانت شهادات
ّ
الشيوعية تمأل
قدري القلعجي التائب عن
ّ
النفطية.
الصحف
عملت كل أجهزة األمــن والجيش في لبنان
ّ
الشيوعية والـشـيــوعـ ّـيــن في
على مـحــاربــة
لـبـنــان ،وأوارق فــريــد ش ـهــاب (راجـ ــع كتاب
«ف ــي خــدمــة ال ــوط ــن :م ـخ ـتــارات مــن األوراق
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ل ـفــريــد شـ ـه ــاب») تـكـشــف ان كــان
هناك أجهزة من خارج سلطة الدولة تعمل
ّ
ّ
ّ
والشيوعيني
الشيوعية
التجسس على
على
(يبدو من أوراق شهاب أنه كان يدير جهاز
ّ
ّ
ّ
والشيوعيني
الشيوعية
تجسس خاص ضد
ّ
بعد تقاعده من وظيفته الرسمية ولحساب
ج ـهــة م ـج ـه ــول ــة) .وقـ ــد خ ــرق ــت أجـ ـه ــزة أمــن
ّ
الفلسطينية
الــدولــة املـنـظـ ّـمــات الـشـيــوعـ ّـيــة
ّ
ـدو م ــن وراء ذلــك
وســاه ـمــت ف ــي خــدمــة ال ـع ـ ّ
ّ
(هل كانت صدفة ان الذي جند وليد قدورة،
ـويــة اللجنة املــركـ ّ
ال ــذي وص ــل إل ــى عـضـ ّ
ـزيــة
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني ،لم يكن
للجبهة

ّ
الذين باعونا ماركس ُمعلبًا
ستالينّ ،يبيعوننا
من قبل
ُ
اليوم ماركس معلبًا من
قبل البنك الدولي
غير أبو أرز عندما كان في جهاز األمن العام
اللبناني ،كما كشف عصام أبو زكي أخيرًا
ّ
في كتابه «محطات في ذاكرة وطن»؟).
ّ
ّ
كانت الحركة التقدمية العربية ،بنموذجها
الجنبالطي والبعثي وال ـنــاصــري ،تساهم
ه ــي األخـ ـ ــرى ف ــي الـ ـح ــرب ض ــد ال ـش ـيــوعـ ّـيــة
ّ
بحجة الــدفــاع عــن الــديــن مع
والـشـيــوعـ ّـيــن
ّ
ّ
ّ
ان الحركة الشيوعية العربية تنصلت من
الفكر املــادي اإللحادي في نشرها للعقيدة
ال ـش ـي ــوع ـ ُ ّـي ــة (إال فـ ــي م ــرح ـل ــة وج ـ ـيـ ــزة مــن
ّ
التاريخ املبكر للحزب الشيوعي ّالعراق في
ّ
عهد حسني رح ــال) .ومــا قاله حنا بطاطو
عن الحزب الشيوعي العراقي في كتابه عن
ّ
االجتماعية القديمة والحركات
«الطبقات
الـثـ ّ
ـوريــة فــي الـعــراق» ينطبق على األحــزاب
ّ
ّ
الشيوعية الـعــربــيــة .إن مطبوعات الحزب
م ـنــذ الـخـمـسـيـنـيــات ومـ ــا ب ـعــد ال تـتـضـ ّـمــن
«إشـ ـ ــارة واحـ ـ ــدة» إل ــى ال ــدي ــن ،وأن الـحــركــة
الـشـيــوعـ ّـيــة قـ ـ ّـررت الـتـعــامــل مــع الــديــن عبر
ال ـت ـجــاهــل (ص ٤١٠ .م ــن ك ـت ــاب ب ـطــاطــو).
إن الـحــركــة الـشـيــوعـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة قـ ّـدمــت ّمن
التنازالت الكثير في محاولة منها لتجنب
ال ـ ـعـ ــداء وال ـ ـحـ ــرب ض ـ ّـده ــا ل ـك ــن ذلـ ــك أل ـحــق

ّ
مسلحة ،ألن قيادة الحزب الشيوعي ّ
ّ
قررت أن الطائف يعنيها (هيثم الموسوي)
للشيوعيين ميليشيا
ليس

الضرر بها ألنــه فتح املجال امــام املزيد من
ّ
العقائدية في تاريخها.
التنازالت
إن هــذه الـعــوامــل ،وال ـحــروب وامل ـجــازر التي
ُ ّ
ّ
الشيوعية في العراق وفي
كانت تشن ضد
ُ
السودان وفي األردن وفي اليمن وفي عمان
— حتى ال ننسى تلك الثورة في ُعمان والتي
ّ
كتب عنها عبد الرزاق التكريتي أخيرًا كتابًا
ّ
قـ ّـيـمــا — كــلـهــا أض ـع ـفــت م ــن جـســم الـحــركــة
ّ
ّ
الشيوعية العربية .لكن هــذا ال يعفيها من
ّ
مسؤولية الهزيمة واالنكسار والضعف .لقد
ساهمت قيادة خالد بكداش في ربط الحركة
ّ
ّ
العربية بقرار التقسيم املشؤوم،
الشيوعية
كـمــا ان ق ـيــادة ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
ّ
الشيوعية
وال ـســوري (وغ ـيــره مــن األح ــزاب
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة) ســاه ـمــت ط ـي ـلــة سـ ـن ــوات الـحـكــم
السوفياتي في ربط الحزب وسياساته ّ
ذيليًا
بــالـقـيــادة املــوســوكــوبـ ّـيــة .أك ـثــر مــن ذل ــك ،إن
النموذج الشيوعي الذي قاده جورج حاوي
ونقوال الشاوي وكريم ّ
مروة في لبنان ،فاق
النموذج السوفياتي في قمعه وستالينيته
ّ
للتنوع والنقد الذاتي الحقيقي.
وفي رفضه
كان اإلعالم الحزبي الشيوعي اللبناني أكثر
تـ ّ
ـزمـتــا وانـغــاقــا عـقــائـ ّ
ـديــا مــن إع ــام الحزب
الشيوعي السوفياتي.
فــور سـقــوط االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،فـ ّـر قــادة
ّ
ّ
ّ
املاركسية مذعورين.
اللبنانية من
الشيوعية
ّ
ّ
واألنـكــى ان القيادة الشيوعية الستالينية
ّ
السوفياتية على كل
التي فرضت األجـنــدة
ّ
ّ
ّ
العربية ،كانت أول من
الشيوعية
األحــزاب
ه ــرب مــن تهمة الـشـيــوعـ ّـيــة بـمـجـ ّـرد سقوط
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي واصـطـنـعــت لنفسها
ت ــاري ـخ ــا م ـ ّ
ـزي ـف ــا م ــن امل ــواج ـه ــة وامل ـع ــارض ــة
لهيمنة االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي وال ـتــي كانت
هي املسؤولة عن نشرها في العالم العربي.
كـمــا أن الـحــرب ضــد الـشـيــوعـ ّـيــة هــي ذاتـ ّـيــة:
ّ
أك ـث ــر م ــن م ـحــاولــة ل ـل ـحــل ال ــذات ــي لـلــوجــود
الـتـنـظـيـمــي تـلـبـيــة لـطـلــب خ ــارج ــي .الـحــزب
ّ
ال ـش ـيــوعــي امل ـص ــري ح ــل نـفـســه ع ــام 1965
ّ
والحزب الشيوعي
سوفياتية،
تلبية ألوامر
ّ
السوري لم يرد ان يطالب بحقه في العمل
ّ
ّ
العربية
الجمهورية
في سوريا بعد إقامة
املـ ـتـ ـح ــدة .ق ـب ــل بـ ـك ــداش ح ــال ــة ال ـن ـف ــي شـبــه
ّ
الستالينية
الـطــوعــي ،فيما ق ـ ّـررت الـقـيــادة
للحزب الشيوعي اللبناني تمييع عقيدة
ّ
بمجرد سـقــوط االتـحــاد
الـحــزب وتغييبها
السوفياتي.
ل ـق ــد س ــاه ــم رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري فـ ــي إس ـق ــاط
ّ
الشيوعية في لبنان ،عبر اجتذاب
الحركة
ّ
منظمة العمل الشيوعي والحزب
قــادة من
ال ـش ـيـ ُـوعــي ال ـل ـب ـنــانــي .ط ـب ـعــا ،ل ـيــس غــريـبــا
ّ
الجمهورية
على املـفـ ِـســد األكـبــر فــي تــاريــخ

ّ
اللبنانية ان يبتاع قيادات في كل األحــزاب
ّ
الـلـبـنــانــيــة مــن دون اسـتـثـنــاء لكنه تعاطى
مـ ــع ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــن ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة .ك ــان
يـقـبــل ان يـبـقــى ال ـق ـيــادي ال ــذي يـبـتــاعــه في
ّ
التقدمي االشـتــراكــي» أو
«امــل» أو «الـحــزب
ّ
ّ
«قــرنــة ش ـهــوان» أو «الـ ـق ــوات» أو «الـتـجــمــع
اإلسالمي» أو «حزب الكتائب» على عقيدته،
لكنه كان يفرض على الشيوعي نبذ ًعقيدته
ّ
ّ
الشيوعية ّ واليسار مهنة .ال بل
وتقيؤ ذم
ّ
ُ
إن الحريري كان يجند القيادات الشيوعية
ّ
التقدمية وضد األحزاب
للعمل ضد املطالب
ّ
ً
ّ
الشيوعية .فتولى ،مثال ،املاركسي العتيق
ّ
ّ
ّ
محمد كشلي مهمة ضرب الحركة العمالية
ّ
املستقلة (طبعًا بالتعاون مع حلفاء رفيق
ّ
السورية).
الحريري في املخابرات
ّ
ليس صدفة ان ّ
ذم اليسار والشيوعية في
ّ
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ي ـج ــري ب ــأق ــام شـيــوعــيــن
ســابـقــن مـهـمــا كــانــت ال ــذرائ ــع وامل ـسـ ّـوغــات
وال ـح ـج ــج وال ـت ـن ـظ ـي ــرات امل ـض ـح ـك ــة .فـضــل
هــؤالء طغاة الخليج على ماركس ولينني.
طبعًا ،هــم يـخـ ّـرجــون طــاعــة أنظمة الخليج
ـؤالء في
عـلــى انـهــا خـيــار ديـمـقــراطــي .كــل ه ـ
ـاري ــة ُامل ـ ّ
األنـ ـس ــاق املـخـتـلـفــة م ــن ال ـي ـس ـ ّ
ـزي ـف ـ ّـة
بألوان مختلفة من الــوالء الخليجي تضخ
ب ـصــورة يــومـ ّـيــة ال ـع ــداء ضــد الـيـســار وضــد
ّ
الشيوعية.
ّ ُ
ّ
ّ
إن املـكــارثــيــة الـعــربــيــة امل ـعــاديــة للشيوعية
ل ــم ت ـن ـت ــهِ ع ـل ــى ص ـغ ــر ال ـح ــرك ــة ال ـش ـيــوعـ ّـيــة
ّ
ّ
الشيوعية واليسار،
العربية .ال تزال معاداة
ـورة َ فــي صحف
عـنــوان مـقــاالت ال ــرأي املـنـشـ َ
آل سـعــود الـتــي ال ّ ت ــزال عـلــى نــفــس الـحــرب
ّ
العربية
الباردة ،والتي تكفلت فيها الساحة
بالنيابة عن اآلمر الناهي األميركي .ال يزال
سـمـيــر عـطــالـلــه وغ ـي ــره ي ـم ـلــؤون صـحـفــات
ّ
الشيوعية والتحرض
النفط بالسخرية من
ضـ ـ ّـدهـ ــا ،ب ــرغ ــم ح ــال ــة االنـ ـحـ ـس ــار الـفـظـيــع
ّ
للشيوعية فــي الـســاحــة الـعــربـ ّـيــة .لكن عند
ّ
ه ـ ــؤالء ،تـعـلــو ال ـع ـق ـيــدة ال ــوه ــاب ــيــة ع ـلــى ما
عداها .كما ان لهم حسابًا عسيرًا مع الذين
تـجـ ّـرأوا على حكم الطغاة في الخليج .كان
إعالم اليسار في الخمسينيات والستينيات
حـتــى السبعينيات ُمـجــاهـرًا بــالــدعــوة إلــى
إسـقــاط كــل األنـظـمــة الــرجـعـ ّـيــة (ألن اليسار
الفلسطيني ّ
جر اليسار العربي  -اللبناني
ّ
والسوري نحو مواقف أكثر ثورية بعد إن
اسـتـكــانــت مــواقــف الـيـســار الـعــربــي بــأوامــر
ّ
سوفياتية).
ّ
ذم الشيوعية يجري على أكثر من صعيد.
ه ــو ي ـج ــري ع ـلــى أي ـ ـ ٍـد ش ـيــوعـ ّـيــة م ــن الــذيــن
ّ
يعطلون الحزب الشيوعي اللبناني ،والذين
ّ
ّ
املاركسية عبر شعارات ال
يميعون عقيدته

