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كمال هاني *
فــي كـتــابــه «وج ــوه مضيئة فــي تــاريـخـنــا»
ال ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــن دار الـ ـ ـ ّف ـ ــاراب ـ ــي ف ـ ــي ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  ،2019يـ ـت ــوغ ــل ك ــري ــم م ـ ـ ــروة فــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة أحـ ـ ـ ـ ــداث ومـ ـ ــواقـ ـ ــف وعـ ــاقـ ــات
وذكــريــات عاشها أو عايشها على امتداد
سبعني عــامــا أمضاها فــي معترك نشاطه
الـحــزبــي والـسـيــاســي والـثـقــافــي .مــن خــال
ّ
ّ
قـ ــراء ة شـخـصـيــة مـسـتـقــلــة ،يـســلــط الـكـتــاب
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى جـ ــوانـ ــب م ـه ـ ّـم ــة مـ ــن ت ــاري ــخ
ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ـ ــذي أتـ ـ ّـم
عــامـ ّـه الــرابــع والـتـسـعــن قـبــل أشـهــر قليلة.
ويوفر الكتاب  -الذي ّ
تبوأ صاحبه مواقع
ّ
حزبية قيادية مــؤثــرة على مــدى يزيد عن
ن ـصــف ق ــرن  -مـ ــادة م ـعــرف ـيــة لـلـشـيــوعـيــن
واليساريني عمومًا ،تسمح لهم ليس فقط
باستخالص ما يفيدهم من دروس وعبر
من قراء تهم لهذا االجتهاد التأريخي ،بل
كذلك بتوظيف هذه الدروس في استكمال
النهوض بمسيرة الحزب املستقبلية .وفي
معرض هــذه الـقــراء ة ينبغي الحرص على
االستماع إلى الرأي والرأي اآلخر ،واإلقرار
ّ
ب ــالـ ـح ــق فـ ــي االخ ـ ـت ـ ــاف ،ط ــامل ــا ب ـق ــي ه ــذا
االختالف محكومًا ّ
بحرية املعتقد وبحجج
ّ
ّ
منزهة عن املقاصد والحسابات الخاصة.
ّ
وال تدعي هــذه املقالة اإلضــاءة على كل ما
ورد في الكتاب ،ولكن استوقفتني بصورة
خـ ّ
ـاص ــة م ـح ـطــات أســاس ـيــة ف ـيــه ،وأب ــرزه ــا:
الـسـمــات امللموسة للبيئة الجنوبية التي
بـ ـ ــدأت ف ـي ـهــا م ـس ـي ــرة امل ــؤل ــف ال ـس ـيــاس ـيــة؛
الفرضيات التي أملت تمييز ّ
مقدمة الكتاب
لركنني حزبيني قياديني ّ
محددين ،هما فرج
ّ
الله الحلو ونقوال شاوي؛ التنوع التاريخي
الشديد فــي الـقــاعــدة االجتماعية واملهنية
واملناطقية للحزب الشيوعي في بلد يطغى
عليه االستثمار السياسي في الهويات ما
دون الوطنية؛ إشكالية العالقة بني الثابت
ّ
واملتحول في مقاربة املؤلف ألزمــة الحزب
وطرق معالجتها.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــات كـ ــانـ ــت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـ ـ ــور فــي
أواســط األربعينيات عندما ّ
تعرف الكاتب
ّ
ف ــي مـسـتـهــل مـسـيــرتــه ع ـلــى «امل ـع ــل ــم» رفـلــة
أب ــو ج ـم ــرا – ص ــاح ــب م ـحــل لـلـخـيــاطــة في
ّ
املــديـنــة – ال ــذي شــكــل آن ــذاك مـنــارة للدعوة
ً
إل ــى امل ـب ــادئ الـشـيــوعـيــة ،ف ـك ـرًا وع ـم ــا ،في
مــديـنـتــه وأري ّــاف ـه ــا الـقــريـبــة وال ـب ـع ـيــدة .ثم
ت ـبــع ذل ــك ت ــأث ــره ال ـشــديــد بـتـجــربــة نسيبه
الشهيد الــدكـتــور حسني م ـ ّ
ـروة ال ــذي ذهب
إلى النجف في العشرينيات طالبًا للعلوم
الدينية وعاد منها في األربعينيات ليخلع
ّ
ّ
ويتحول إلى الفكر املاركسي
زي رجل الدين
ّ
حـتــى اسـتـشـهــاده ع ــام  .1987وي ـتـبــدى من
ف ـصــول ال ـك ـتــاب أن حــالــة ح ـســن م ـ ـ ّ
ـروة لم
ت ـكــن ح ــال ــة م ـع ــزول ــة ،ب ــل ك ــان ــت أق ـ ــرب إلــى
ظــاهــرة ت ـكـ ّـررت مــا بــن األربـعـيـنـيــات حتى
الستينيات وبالتحديد حتى تاريخ إنشاء
ّ
ّ
للمرة
املجلس الشيعي األعلى الــذي تولى
األول ـ ــى ب ـن ــاء املــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة الـشـيـعـيــة
و«ضـبــط شــؤونـهــا» ،على غــرار املؤسسات
ّ
ويتبي
الدينية األخرى املوغلة في قدمها.
م ــن ال ـك ـت ــاب أن هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة ق ــد شـمـلــت
عددًا من طالب العلوم الدينية في النجف،
العراقيني منهم واللبنانيني ّ ،الذين اتجهوا
ب ــدرج ــات مـتـفــاوتــة نـحــو تـبــنــي أش ـكــال من
الفكر املاركسي واالشـتــراكــي واإلصــاحــي،
وكـ ـ ّـرسـ ــوا االج ـت ـه ــاد خ ـ ــارج م ـن ـطــق تــأويــل
ّ
النص الديني الــذي يتوسله الحكام كأداة
لتأبيد سيطرتهم السياسية واالجتماعية
وال ـث ـقــاف ـيــة .ويـشـيــر ال ـكــاتــب بـشـكــل خــاص
في هذا اإلطــار إلى اللبناني الشيخ محمد
شـ ـ ــرارة والـ ـع ــراق ــي ال ـش ــاع ــر م ـح ـمــد مـهــدي
الـجــواهــري .وربما تدفع تلك الظاهرة إلى
االستنتاج أن إمكانات التقاطع بني األفكار
االشـتــراكـيــة واألف ـكــار املـسـتـمـ ّـدة مــن إســام
تنويري ووضعي كانت قائمة في البلدين
ّإب ـ ـ ــان س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــم امل ـل ـك ــي ف ــي ال ـع ــراق
وتـحــالــف اإلق ـطــاع فــي لـبـنــان ،بــالـنـظــر إلــى
اسـتـفـحــال م ــؤش ــرات ال ـت ـفــارق االجـتـمــاعــي
والحرمان واإلقصاء في البلدين واالنحسار
النسبي لسلطة الدولة املركزية في األرياف.
غ ـيــر أن ه ــذا ال ـت ـقــاطــع ض ـعــف نـسـبـيــا بعد
وصــول أطياف من البورجوازية الصغيرة
ّ
املستبدة إلــى السلطة فــي الـعــراق وإحـكــام
سـيـطــرتـهــا امل ــرك ــزي ــة ال ـعــات ـيــة ع ـلــى مجمل
ال ـب ــاد ،ثــم ب ـخـ ّ
ـاصــة بـ ّعــد ت ـحـ ّـول الـطــوائــف
إل ـ ــى أحـ ـ ـ ــزاب ش ـم ــول ـي ــة م ـط ـل ـقــة سـ ـ ــواء فــي

لبنان مــا بعد الـحــرب األهلية أو فــي عــراق
مــا بـعــد ال ـغــزو األمـيــركــي ع ــام  ،2003حيث
أصبح الفكر الديني والطائفي السائد أداة
السياسي بامتياز من قبل القوى
للتوظيف
ّ
السياسية املتنفذة .وهــذا ما يطرح أسئلة
راهـنــة حــول ّ
أي دور يمكن – بــل يجب  -أن
يلعبه ّاليسار في تعاطيه مع هذه الوظيفة
الـ ـت ــي أث ـ ـ ــرت فـ ــي وع ـ ــي ال ـ ـنـ ــاس واس ـت ـل ـبــت
ّ
ّ
الضيقة ،وذلك
وجدانهم وعــززت الهويات
بغية إعادة كسبهم ليكونوا جزءًا ال يتجزأ
من كتلة شعبية وطنية جامعة تكافح من
أجل التغيير السياسي واالجتماعي.
وي ـت ـن ــاول ال ـكــاتــب س ـمــات ق ـي ــادات حــزبـيــة
ل ـع ـب ــت دورًا مـ ـه ـ ّـم ــا فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـح ــزب
ً
الشيوعي ،مستهال مقدمة كتابه بالحديث
ع ــن رم ــزي ــن ب ــارزي ــن ه ـمــا بــال ـت ـحــديــد فــرج
ال ـلــه الـحـلــو ون ـقــوال ش ــاوي .ورب ـمــا ارتـبــط
اخـ ـتـ ـي ــار ه ــذي ــن الـ ــرمـ ــزيـ ــن ب ـق ـن ــاع ــة ك ــري ــم
مـ ّ
ـروة أنـهـمــا ،بــالــرغــم مـمــا يجمع أو يـفـ ّـرق
ّ
بـيـنـهـمّــا ،ق ــد ج ــس ــدا عــامــل ح ـســم أســاسـيــا
فـ ــي أدق م ـن ـع ـط ـفــن فـ ــي تـ ــاريـ ــخ الـ ـح ــزب:
ت ـج ـس ـي ــد فـ ـ ــرج ال ـ ـلـ ــه الـ ـحـ ـل ــو ل ـ ـقـ ــوة املـ ـث ــال
التاريخي في التمايز عن املوقف الرسمي
ل ـل ـحــزب م ــن ال ـق ـض ـيــة ال ـقــوم ـيــة األهـ ـ ــم ،أي
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة؛ واضـ ـط ــاع نـقــوال
ش ــاوي ب ــال ــدور األبـ ــرز فــي تـحـقـيــق عملية
ال ـف ـصــل الـسـلـمــي واملـ ـت ــوازن ب ــن الـحــزبــن
الشيوعيني اللبناني والسوري عام .1964
صفحات للحديث عن
ويـخـ ّـصــص الـكــاتــب
ّ
لطاقة
فرج الله الحلو القائد الفذ واملمتلك ّ
غـيــر م ـح ــدودة عـلــى الـعـمــل وال ـن ـقــد الـبــنــاء
وت ـط ــوي ــر ق ـ ـ ــدرات ال ـع ــام ـل ــن مـ ـع ــه ،والـ ــذي
رفض املوقف الحزبي من تقسيم فلسطني
وخـ ـض ــع ل ــإب ـع ــاد وال ـت ـخ ــوي ــن م ــن جــانــب
القيادة البكداشية .وهــذا ما ّأدى إلــى فرز
فــي املــواقــف مــن هــذه املسألة داخــل الحزب
الـشـيــوعــي ،ودف ــع «اخـ ــوان عـمــر فــاخــوري»
إل ـ ــى ال ـت ـض ــام ــن مـ ــع ف ـ ــرج الـ ـل ــه فـ ــي أوائ ـ ــل
الخمسينيات ،وفي طليعتهم رئيف خوري
ومعه هاشم األمني واميلي فارس ابراهيم
وق ــدري قلعجي ومــوريــس كــامــل وغيرهم.
وإذ يشير مـ ّ
ـروة إلــى اعتراف نقوال شاوي
الصريح بأخطاء جسيمة وقع فيها بضغط
مباشر مارسه عليه خالد بكداش يوم كان
الـحــزبــان الشيوعيان ال ـســوري واللبناني
ّ
يتوسع فــي توصيف
حــزبــا واح ـدًا ،إال أنــه
ّ
املزايا التي تمتع بها هذا الرجل :امتالكه

نــاص ـيــة ال ـع ـلــم وال ـث ـقــافــة ورج ــاح ــة الـعـقــل
ّ
وتميزه بنهمه للقراء ة وتواضعه
واللغات
ّ
وتعففه عــن املناصب ،مــع التشديد بشكل
ّ
خاص على تفوقه على غيره من القيادات
الحزبية فــي مجال دفــع الـكــوادر الوسطى
إلى أعلى مواقع املسؤولية.
ويتوقف الكتاب في العديد من فقراته عند
ّ
التنوع الكبير في القاعدة البشرية للحزب.
ّ
ّ
ويتكرر حديث الكاتب عن الدور املهم الذي
ّ
ل ـع ـبــه األسـ ــاتـ ــذة وامل ـع ــل ـم ــون الـشـيــوعـيــون
املنتشرون في املدن واألرياف ،والذين كانت
خالياهم الحزبية في الخمسينيات أقرب
إلى حلقات ثقافية تبحث في قضايا العلم
واألدب وال ـش ـعــر وال ـس ـيــاســة واالج ـت ـم ــاع،
وليس فقط فــي القضايا املطلبية البحت.
وك ـ ـ ــري ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ــروة نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــق أواس ـ ـ ـ ــط
ّ
املعلمني ّ
ملدة عامني في
األربعينيات بسلك
ّ
شمسطار ،وتوطدت عالقته بالعديد منهم،
ال سيما جعفر األمني وبولس الحلو وعبد
الـحـســن حــامــد وع ــادل الـصـبــاح وكثيرين
ّ
املميز للحزب
غيرهم .وقد ساهم الحضور
ّ
في صفوف املعلمني في التمهيد  -إلى جانب
الحركة الطالبية الصاعدة  -ملعركة تأسيس
الجامعة اللبنانية ،حيث قـ ّـدم الـحــزب ّأول
شهيد في هذه املعركة ،هو فرج الله حنني
الذي استشهد تحت التعذيب بعد تظاهرة
ط ــاب ـي ــة عـ ـ ــام  .1951وي ـس ـت ـع ـي ــد ال ـك ـت ــاب
ج ــوان ــب م ـشــرقــة م ــن ت ـج ــارب ومـســاهـمــات
كفاحية قــام بـهــا شـيــوعـيــون وأصــدقــاؤهــم
في العديد من الحقول ،عبر وجوه مضيئة
يـتـنــاول الـكــاتــب بعضًا منهم (مـعـتــذرًا عن
ّ
كل سهو في ذكر األسماء) :في قيادة العمل
الـنـقــابــي ،مصطفى الـعــريــس وسـعــد الــديــن

يتناول الكاتب ّسمات
قيادات حزبية أدت دورًا
ّ
مهمًا في مسيرة
الحزب الشيوعي

مــوم ـنــة والـ ـي ــاس ال ـه ـبــر والـ ـي ــاس ال ـب ــواري
وع ــادل عبد الصمد وغـيــرهــم؛ وفــي املجال
الـسـيــاســي ،ج ــورج ح ــاوي وخـلـيــل الــدبــس
ويوسف خطار الحلو وفــؤاد قــازان وأرتني
مــادويــان وف ــاروق معصراني وأحـمــد املير
األيوبي وعلي العبد وكريكور حمامجيان
وس ـه ـيــل ي ـمــوت وال ـش ـه ــداء سـهـيــل طــويـلــة
ً
وخـلـيــل نـ ّـعــوس ومـيـشــال واك ــد ،فـضــا عن
أقدم املفقودين محي الدين حشيشو؛ وفي
امل ـج ــال الـثـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي ،الـشـهـيــدان
حسني مروة ومهدي عامل وسالم الراسي
وم ـح ـم ــد دك ـ ـ ــروب وأن ـ ـطـ ــون ت ــاب ــت وأح ـم ــد
علبي والدكتور شكرالله كرم ومير مسعد،
والـشـعــراء أسـعــد سعيد ومـيـشــال قهوجي
وم ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان ،وامل ـســرح ـيــون األوائـ ــل
جــال خــوري ويعقوب ال ـشــدراوي وأسامة
ً
ال ـع ــارف ،فـضــا عــن مـنــاضـلــن ب ــارزي ــن من
أمثال عبد املطلب الحسيني وميشال بدورة
وحاتم سلمان ...ومع أن قسمًا أساسيًا من
ّ
ّ
ه ــؤالء قــد ســاهــم بــأشـكــال شــتــى  -وك ــل من
موقعه النضالي واملهني  -في رفد املقاومة
الوطنية اللبنانية ضد املحتل اإلسرائيلي،
فإن لوحة الوجوه كان يمكن أن تكون أكثر
ً
اكـتـمــاال لــو شملت وجــوهــا ب ــارزة شــاركــت
ب ـف ـع ــال ـي ــة واسـ ـتـ ـشـ ـه ــدت خ ـ ــال ق ـي ــادت ـه ــا
لعمليات هذه املقاومة .وإلى جانب الوجوه
اللبنانية املـضـيـئــة ،يـفــرد الـكـتــاب مساحة
لـعــدد مــن كـبــار املثقفني الـيـســاريــن الـعــرب
واألج ــان ــب الــذيــن ت ـعـ ّـرف عليهم مـ ـ ّ
ـروة عن
كثب خالل مسيرته الطويلة ،ومن ضمنهم
منيف وسمير أمــن وصــادق
عبد الرحمن ّ
جالل العظم وحنا مينة وأبو سيف يوسف
ومكسيم رودنسون وبابلو بيرودا وناظم
حكمت.
ّ
واملتحول
أما إشكالية العالقة بني الثابت
في مقاربة أزمــة الحزب وطــرق معالجتها،
فـ ــإن ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ـ ــرزت ت ـ ـحـ ــت ص ـ ـيـ ــغ ومـ ـس ـ ّـمـ ـي ــات
وم ـنــاس ـبــات عـ ـ ّـدة ف ــي ف ـق ــرات ال ـك ـت ــاب :في
وثــائــق املــؤتـمــر الـثــانــي للحزب عــام 1968؛
وفي تقرير كريم مــروة وجــورج البطل عام
 1988بتكليف من جــورج حــاوي بمناسبة
مرور  20عامًا على املؤتمر الثاني( ،و«الذي
أهملته قيادة الحزب» بحسب ّ
مروة)؛ وفي
ورقة عام  - 1999حول مشروع للحوار في
الحزب  -تناول فيها الكاتب هوية الحزب
الفكرية واالجتماعية وشـكــل التعاقد بني
أعـضــائــه واس ــم ال ـحــزب؛ وف ــي مـقــال جــورج
البطل الذي نشرته مجلة الطريق عام 1994
واقترح فيه إلغاء صيغة الحزب الشيوعي
السائدة منذ عشرينيات القرن املاضي ،مع
إعطاء األولوية للتغير الديمقراطي ...وفي
اخ ـت ـص ــار ،ان ـع ـك ـســت خ ــاص ــة ال ـط ــروح ــات
املـتـعـلـقــة بــأزمــة ال ـحــزب وط ــرق معالجتها
فــي وثــائــق املــؤتـمــر ال ـســادس ( )1992التي
تـضـ ّـمـنــت الــدعــوة إل ــى «ح ــزب مـفـتــوح على
التجديد ،وعلى القضية الوطنية وقضية
ال ـ ـكـ ــادحـ ــن وقـ ـضـ ـي ــة الـ ـحـ ــريـ ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ...ح ــزب دي ـم ـقــراطــي حقيقي
كبير للتغيير ،أكثر طموحًا وأكثر واقعية
وأكثر التصاقًا ّ بحياة شعبنا وبلدنا» ،مع
الـتــأكـيــد – تـجــنـبــا لـلـجـمــود الـفـكــري  -على
جـعــل الـفـكــر مــوضــع نـقــاش دائ ــم فــي ضــوء
تطور الشروط املادية التاريخية .وبحسب
مـ ّ
ـروة ناقشت هــذه الــوثــائــق مسألة تغيير
اســم الـحــزب وال ـعــودة إلــى «ح ــزب الشعب»
ال ــذي تـ ّ
ـأســس عــام  ،1925ولـكــن بعد نقاش
مستفيض ارتأى املؤتمر الحفاظ على اسم
الحزب صيانة لوحدته.
وإذا كان من استنتاج ختامي ،فإن القضايا
املـطــروحــة فــي الــوثــائــق املــذكــورة فــي كتاب
ك ــري ــم مـ ـ ـ ـ ّ
ـروة ال ت ـ ـ ــزال مـ ــن ح ـي ــث ال ـج ــوه ــر
قائمة بشكل ساطع :هوية الحزب الفكرية،
املـ ــوقـ ــف مـ ــن ق ـض ـي ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــي
واالجتماعي في لبنان ،املوقف من القضية
الـقــومـيــة ومـشــاريــع الـسـيـطــرة اإلمـبــريــالـيــة
ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ،م ـس ــأل ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـحــزبــي
وامل ـ ــواء م ـ ــة ب ــن امل ــرك ــزي ــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة،
وامل ــوق ــف م ــن م ـســألــة حــريــة ال ـ ــرأي والـ ــرأي
اآلخ ــر وأش ـك ــال الـتـعــاقــد داخ ــل ال ـحــزب في
زمــن شبكات التواصل االجتماعي ...ولكن
املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـد هـ ــو أن هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـض ــاي ــا ت ـط ــرح
راهـنــا فــي ظــل تـحـ ّـوالت بنيوية عميقة في
املـعـطـيــات الــدول ـيــة وال ـعــرب ـيــة والــداخ ـل ـيــة:
دول ـ ـيـ ــا ،ت ـ ّ
ـرس ــخ أزم ـ ــة ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي
وصيغه النيولبيرالية املتعاقبة خصوصًا
فــي أوروبـ ــا ،وصـعــود الـتـيــارات الشعبوية
والـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة ف ــي م ـقــابــل انـحـســار

ال ـ ـي ـ ـمـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار وأح ـ ـ ـ ــزاب
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة ،وال ـع ـس ـك ــرة
امل ـتــزايــدة لـلـعــاقــات الــدول ـيــة املـتــزامـنــة مع
ال ـعــودة إلــى الـسـيــاســات الحمائية وتــزايــد
مؤشرات الحرب التجارية الكونية ،واتجاه
القطبية الــدولـيــة األحــاديــة تدريجيًا نحو
ّ
املتعددة ...عربيًا ،انفجار
نظام من القطبية
ّ
دول املنطقة وتفتتها تحت ضغط الصيغ
املختلفة ملـشــروع الـشــرق األوس ــط الجديد،
وت ـش ــاب ــك وت ـع ــاظ ــم ال ـض ـغ ــوط ــات الـغــربـيــة
واإلسرائيلية والرجعية لتصفية القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ،واس ـت ـن ـفــار
«الـ ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى اإلق ـل ـي ـم ـي ــة» ملـ ــلء ال ـف ــراغ
الناجم عــن انهيار حركة التحرر العربية،
وصـ ـ ـع ـ ــود وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ّـم ان ـ ـح ـ ـسـ ــار ال ـت ــوظ ـي ــف
ال ـس ـيــاســي ال ـغ ــرب ــي واإلق ـل ـي ـم ــي وال ـعــربــي
ف ــي الـ ـح ــرك ــات اإلس ــامـ ـي ــة امل ـت ـط ـ ّـرف ــة بـعــد
تقويضها النـتـفــاضــات «الــرب ـيــع الـعــربــي»
أهدافها املشروعة ،واستمرار
وحرفها عن
ّ
أزمة البديل املتمثل في األحزاب الشيوعية
وحـ ــركـ ــات ال ـي ـس ــار ال ـع ــرب ــي ب ــال ـت ــراف ــق مــع
صـ ـ ـع ـ ــود حـ ـ ــركـ ـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة وشـ ـعـ ـبـ ـي ــة مــن
خ ــارج ـه ــا ...لـبـنــانـيــا ،ت ـحـ ّـول ال ـطــوائــف إلــى
أحــزاب شمولية مغلقة كتعبير موضوعي
ع ـ ـ ــن ت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والهوياتية في املنطقة وارتدادات مشاريع
ّ
املصممة لها ،واهتزاز
التفتيت والتجزئة
نـظــام العمل املــأجــور ومنظومة الخدمات
العامة والتقديمات االجتماعية ،والتساقط
امل ـت ـســارع لـلـفـئــات الــدن ـيــا وامل ـتــوس ـطــة من
«الـطـبـقــة الــوس ـطــى» وس ــط تـعــاظــم اإلف ـقــار
والـبـطــالــة والـهـجــرة فــي صفوفها كنتيجة
ّ
لترسخ النمط االقتصادي الريعي ،وتنامي
الـ ـح ــرك ــات امل ــدن ـي ــة – م ــن خـ ـ ــارج األحـ ـ ــزاب
السياسية والـحــركــات النقابية القائمة –
وســط تــزايــد املـشــاريــع امللتبسة للتوظيف
الـسـيــاســي فــي ه ــذه ال ـحــركــات ،نــاهـيــك عن
خـطــر اق ـتــراب الـبـلــد أكـثــر فــأكـثــر مــن لحظة
االنهيار االقتصادي الوشيك...
ف ــي م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ،ال يـ ـع ــود م ـج ـ ّـرد
االت ـفــاق عـلــى تــوصـيــف األزم ــة وتشخيص
ّ
األهم هو اقتران
تداعياتها كافيًا بذاته ،بل
ه ـ ــذا ال ـت ـش ـخ ـيــص ب ـت ـحــديــد م ــا ه ــو م ـتــاح
مــن بــدائــل – واقـعـيــة وكــامـنــة – تــرتـكــز إلــى
ح ـي ـث ـيــات ف ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة واق ـت ـصــاديــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة ث ــاق ـب ــة وم ـس ـت ـم ــدة فـ ــي اآلن
ذاتـ ــه م ــن م ـت ـغـ ّـيــرات ال ــواق ــع امل ـل ـمــوس ومــن
مـنـهــج التحليل االش ـتــراكــي الـعـلـمــي .ومــن
خـ ــال ق ــرائ ـت ــي مل ــا ورد ف ــي ال ـك ـت ــاب ،أمـيــل
إل ــى ال ـق ــول إن كــريــم مـ ـ ّ
ـروة ال يـسـعــه إال أن
ي ـك ــون مـنـسـجـمــا وم ـت ـف ـقــا م ــع هـ ــذا ال ـ ــرأي.
ّ
فــالـحــل فــي جميع األح ــوال  -بالنسبة إلى
حــزب كالحزب الشيوعي اللبناني يمتلك
هــذا الـتــاريــخ مــن التضحيات ومــن الثبات
فــي املــواقــف املبدئية األساسية  -لــن يكون
ب ــاالنـ ـصـ ـي ــاع لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط ــات واإلغـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ّ
املتنوعة التي تـحــاول دفعه نحو التراجع
ع ــن نـهـجــه ال ـف ـكــري امل ـس ـت ـقــل ،وال بـمــاقــاة
الـ ـط ــروح ــات ال ـل ـب ـيــرال ـيــة امل ـت ـقـ ّـم ـصــة تـحــت
شـعــارات «فكر يومي» ملتبس ومــن النوع
«ال ـس ـهــل وامل ـم ـت ـن ــع» ،وال بـتـعـمـيــة طبيعة
ال ـص ــراع ف ــي املـنـطـقــة أو ت ــوري ــة الـتـنــاقــض
ّ
التحرر
األساسي بني مصالح شعوبنا في
الوطني والسياسي واالجتماعي ومصالح
التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي
امل ـت ـمـ ّـســك ب ـتــأب ـيــد س ـي ـطــرتــه .وفـ ــي الــوقــت
ّ
الــذي يؤكد الحزب على مواقفه هــذه ،فإنه
ي ــدرك مسبقًا حجم ون ــوع التحديات التي
يواجهها فــي معرض الحاجة إلــى تعميق
منطلقاته الفكرية وطــروحــاتــه السياسية
وشبكات تحالفاته الداخلية والخارجية،
وإلى توسيع حضوره بني العمال والطالب
والنساء واملثقفني وتجديد وتطوير حياته
الــداخ ـل ـيــة ك ــي يـصـبــح بــالـفـعــل أك ـثــر جــذبــا
للشباب وأكثر انفتاحًا على الــرأي والــرأي
اآلخــر داخــل الحزب وخــارجــه .وهــذا املسار
ل ــن ي ـك ــون س ـهــل ال ـت ـح ـق ـيــق م ــا ل ــم يــواصــل
الحزب ّ
تحركه على األرض ومع الناس ومن
أجــل قضاياهم الفعلية األساسية ،ملتزمًا
بالشعار الذي رفعه في التظاهرة الشعبية
ّ
الحاشدة التي نظمها في السادس عشر من
كــانــون األول املــاضــي« :إلــى ال ـشــارع» بغية
خلق الكتلة الشعبية الـقــادرة على تعديل
موازين القوى السياسية واالجتماعية في
البلد.
* عضو املكتب السياسي
للحزب الشيوعي اللبناني
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حزب العمال والفالحين على باب القرن الثاني
هواجس في أسئلة
أحمد بعلبكي *
ـ ـ هل يخرج الحزب الشيوعي من االنفراد في العمل السياسي بعد أن صار
االقتصاد اللبناني «غير بعيد عن انهيار وشيك» ،على حد خطاب أمينه العام
حنا غريب في تظاهرة  16كانون األول  2018التي شارك فيها عدد من غير
املنتظمني حزبيًا؟
ـ ـ هــل ينجح األم ــن الـعــام فــي االنـتـقــال إلــى رح ــاب الـتـشــارك فــي دعــوتــه إلــى
«تشكيل كتلة شعبية ديـمــوقــراطـيــة منظمة» بمعنى أن تـضــم شخصيات
وأحزابًا إصالحية غير طائفية إلى جانب شخصيات إصالحية في أحزاب
ً
طائفية حاكمة تخطب في اإلصــاح ،وذلــك تمثال بتشكيلة «الحركة الوطنية
اللبنانية» التي رئسها طوال عشر سنوات قبل الحرب األهلية وفي سنواتها
األولــى الزعيم الشهيد كمال جنبالط .تشكيلة ّ
تميز في قيادتها إلى جانبه
األم ــن ال ـعــام ال ـخ ــارق فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـشـهـيــد ج ــورج ح ــاوي وأم ـنــاء
عامون آخرون في كل من «حركة القوميني العرب» و«الحزب السوري القومي
االجتماعي» باإلضافة إلى شخصيات إصالحية وكوادر مناضلة ال يتجاوز
عديد امللتزمني في كل منها العشرات؟
ً
ـ ـ هــل الـنـظــام الـطــوائـفــي هــو ال ـيــوم فـعــا «عـلــى وش ــك االن ـه ـيــار» ،وه ــل بلغت
ً
أزماته فعال حدود تهديد مصالح زعاماته الطائفيني ومرجعياتهم الخارجية
املستفيدة من أدواره في محيطه اإلقليمي ،هذه املرجعيات التي ما تركته ينهار
خالل حرب أهلية امتدت على عقد ونصف عقدـ وشاركت بعدها في مدينة
الطائف السعودية بإعادة تركيب نظامه؟
ّ
التحول عــن فهم املاركسية
ـ ـ هــل يسهل على كــوادر الـحــزب «املتمركسني»
السوفياتية الصياغة باعتبارها نهجًا يوصل إلى جنة مجتمع املساواة املثالي،
وعن فهم حقيقة املادية التاريخية التي جاءت بها منذ منتصف القرن التاسع
عشر لتكون عــدة منهجية طرائقية «فلسفية» كونية لتحليل آلـيــات وفهم
صيرورات الصراعات والتحوالت الداخلية والدولية املنعكسة داخل املجتمعات
واألنظمة املختلفة وليست نظرية ُمثبتة اختباريًا في علوم الطبيعة؟
ـ ـ هــل يقصد األمــن الـعــام للحزب بمفهوم «الكتلة الشعبية الديموقراطية»
ً
االقتصادي والسياسي تغييرًا ثوريًا بعيدًا عن مفهوم
تشكيال لتغيير النظام
ُ
انقالب يقوم به ضباط الجيش ،املوزعون في لبنان على الطوائف ،فيستحيل
عليهم تقبل فكرة املشاركة فيه واملخاطرة بفقدان الراهنة املستقرة؟
ـ ـ هــل تــدرك قـيــادة الـحــزب الشيوعي فــي مثل هــذا الــواقــع ال ـضــرورة الوطنية
لتخليها عن الخطاب الثوري للتغيير الذي ال تتوافر لتقبله الشروط التاريخية
السياسية ـ ـ اإلقليمية والثقافية ـ ـ االجتماعية الشعبية؟ وهــل يــرى أعضاء
الـقـيــادة أي نهج للتغيير الديموقراطي يمكن أن ُيكتب لــه النجاح فــي لبنان
الطوائفي اليوم عن غير نهج اإلصالح املتدرج املتصاعد الذي يسهل أن تتقبله
ُ
ُ
ُ
وتشارك في تحقيقه نخب الفئات املتوسطة مع نخب الفئات الشعبية على
اختالف والءاتها .هذه الفئات التي خاطبتها قيادات الحزب منذ حوالى القرن
الثورويون في منشوراتهم باإلضافة إلى قيادات منظماته
وخاطبها مثقفوه ّ
املناطقية .خطابات ظلت تعني في أوساط شبيبته املهمشة التصويب الثوروي
على إسقاط النظام؟
نعم ،لقد ارتفعت عاليًا الشعارات الثوروية التي ال تخدم التغيير الديموقراطي
فــي الـتـظــاهــرة ،إلــى جــانــب الفـتــات طالئعها ،رافـعــة بـنــود الــورقــة االقتصادية
«اإلنقاذية» التي أعلنها الحزب في مواجهة األزمة البنيوية لالقتصاد اللبناني
املـهـ ّـدد «باالنهيار» فــي تقدير أمينه الـعــام .وبــرز التباعد بــن زمــن مضمون
الــورقــة ،وبــن زمــن الـشـعــارات الطبقية التي مــا زال يصدح بها الشباب منذ
ما قبل ستينيات القرن املاضي حول ما ُيصيب «ثنائية الفالحني والعمال»
ُ
السائبة في نطاق بيروت
ممن أجبرهم مذاك تمركز رأسمالية الريع واألسواق ُ
ّ
الكبرى على النزوح من األرياف املهمشة إلى الضواحي املريفة ليتحولوا باتجاه
أبواب الهجرات القريبة والبعيدة أو قطاعات األعمال الصغيرة الالنظامية التي
تفتقد الحماية وتتعرض للمنافسة اإلغراقية في أسواقها املحلية املفتوحة،
تاركني ألصحاب العمل فرص اإلفادة من رخص عروض العمالة األجنبية ،ال
سيما السورية ّ
املهجرة منها والالجئة إلى جميع املناطق اللبنانية.
لطاملا برز الفهم الثوري لألزمة البنيوية للنظام في خطابات القيادات املتعاقبة
للحزب الشيوعي وفي تقارير مؤتمراته املتعاقبة .وقد تمرس في تشخيصها
خبراء االقتصاد السياسي لديها منذ أكثر من أربعة عقود ،وفق تحليالت
ـذا الـتـمــرس الـقـيــادي الــراديـكــالــي لــم يــؤثــر فــي ورع ال ــوالءات
م ـكــرورة .لـكــن هـ ُ
«امل ّ
تدينة» خصوصًا في أوساط املثقفني بينها ومنهم كثير
الزبائنية األهلية
من شيوعيي مرحلة العز السوفياتي للحزب .ولم يحل الفهمُ الثوري املزمن
ألزم ــة النظام مــن دون ضـمــور الـحــزب داخ ــل فـئــات العمال وأطــرهــا النقابية
وداخل فئات صغار الفالحني والشباب املتخرجني ممن لم تتوافر لهم فرص
التخرج بالكفاءات العلمية و/أو التقنية املطلوبة في أسواق العمل في لبنان كما
في املهاجر املتاحة أمامهمّ ،
وأن توسع أنواع البطالة في صفوف هذه الفئات ال
ُ
بمعاداته أرباب العمل
يقربها بالضرورة من الخطاب الشيوعي الذي يهجس ُ
بما يجعل الشباب أكثر ابتعادًا عن تحاليل الشيوعيني املقلقة في دنياهم
وأكثر اقترابًا من اإليمان بالعمل من أجل آخرتهم.
ُ
فــي تقديرنا أن مــا نشير إلـيــه مــن ضـمــور تأثير الـحــزب فــي تعميق الوعي
الـتـفـكـيــري والـنـضــالــي فــي بـيـئــات ال ـحــزب كـمــا داخ ــل تنظيمه ال يـعــود فقط
إلــى صعوبة فهم املهمشني ملسؤوليات أطــراف التحالف املتحاصص داخل
الحكم واالقتصاد عن تهميشهم بفعل تشريعاته إلدارة آليات السوق لتعود
مردودات األزمات ،ومنها خاصة املالية والنقدية ألطرافه ،بل هو ضمور يعود
إلــى مـغــاالة بعض ق ــادة الـحــزب فــي اعـتـمــاد نهج ّ
التميز الـفـكــري املـفــرط عن
طروحات القوى السياسية األخــرى بما يقود حكمًا إلــى االنـعــزال .نهج كان
ُيعتمد قبل قيادة األمني العام الشهيد حاوي واستمر بعدها مستندًا إلى نهج
األممية الثالثة السوفياتية بعد الحرب العاملية الثانية .وكان حاوي هو األكثر
معاناة من ضيق هــذا النهج وهــو األقــدر على فهم ضــرورة توطني وتكييف
املــاديــة التاريخية لتصبح أكثر مــاءمــة فــي عملية تحليل األوض ــاع الثقافية
السياسية اللبنانية ومحدداتها الداخلية والخارجية.
وعندما عجز عن فــرض تجاوز ضيق هــذا النهج استقال من قيادة الحزب

مودعًا ليطرح ما سماه «الحركة الديموقراطية اللبنانية» التي كان عليه أن ُيقتل
بعد تكثيف تحركه من أجلها تاركًا بعده نهج التمايز واالنعزال خاصة منها:
 .1تلك التي اعتمدتها األحزاب املاركسية ـ ـ اللينينية في التفكير املثالي املؤدلج
باملادية التاريخية املروج في العمل السياسي في أحزاب املجتمعات الطرفية.
أدت املغاالة في تبني هــذا النهج إلــى تبعية هــذه األحــزاب ومــن بينها الحزب
الشيوعي لتجعلها أقــرب إلى املعصومية ّ
الدينية .فحالت هذه «املعصومية
املتمركسة» دون االجتهاد الثقافي لتوطني نهج التفكير امل ــادي التاريخي
ودون املحاججة القائمة على تحليل أوضاع املجتمعات املتمثلة في تشكيالت
تتعدد داخلها األنظمة االجتماعية ـ ـ الثقافية التي تستغلها تيارات ّ
التدين
تبعية األحــزاب الشيوعية الطرفية
السياسي الحتكار مواقع القرار .وحالت ُ
الفقيرة التحليل من دون إبــراز التناقضات املعاشة داخــل تشكيلة األنظمة
وبينها في املجتمع الواحد ودون ّ
نمو فهمها وانفتاحها على ثقافة تقدمية
ُ
تعلل تجاوزها .فهم استقاللي ال بد منه الستقطاب نخب الفئات املهمشة
ّ
فيمكنها مــن الــوعــي املــائــم للمشاركة فــي إص ــاح أوضــاعـهــا وبمستوى
إمكاناتها النضالية.
الشيوعي ُإلى استباق املراحل
الحزب
قيادة
في
العاملون
 .2غالبًا ما يميل
ُ ّ
ضللة املبعدة عن ُّ
تحسس
والتعبئة التي تتجاوز قدرات الجماعات الشعبية امل
مظاملها الراهنة ،فيميلون إلى استهوان التحريض الثوري و«املناداة بإسقاط
النظام» في الوقت الذي تميل فيه الفئات الشعبية اليائسة إلى ّ
التكيف اآلمن
واستهوان تسليم والءاتها ألمراء الطوائف وفقهائها مبتهلة أمام عروضهم
اليومية املغرية دينيًا وماديًا .ولطاملا استفزت روح اليأس والتكيف لدى العوام
طالئع الشيوعيني فاستهونوا بــدورهــم االنفعال السلبي فــي ردوده ــم على
عرضني عن فروض ّ
تدينها على
الثقافة الدينية في بيئاتهم الطائفية الضيقة ُم ِ
سبيل املثال وعن مقدساتها فيعود أصحاب هذه الثقافة لينفعلوا بدورهم
أيضًا على قصور الحزب الشيوعي لناحية مرور نحو قرن على تأسيسه من
دون تمكنه من تحقيق األحالم التي يعد بها.
 .3يعود الضمور النضالي للحزب وتــأثـيــره السياسي فــي تعبئة وتحريك
منظماته بعد تحول التنظيم الحزبي إلى كيان اجتماعي سياسي شبيه بكيان
األقلية االثنية أو الدينية فتقتصر استدامة نظاميته في قاعدة هرمه على:
ـ ـ اإليمان داخل القواعد بتميزها التفلسفي داخل بيئاتها وبتميز سلوكياتها
املتفلتة من التقاليد «الرجعية» ومن فــروض الحرم الديني واألخالقي داخل
العالقات األسرية واألهلية.
ـ ـ مدى الكاريزما الشخصية لدى قياداته العليا واملناطقية ،ومدى مواصلتهم
الخطابة الثورية ومدى علوها على املنصات اللبنانية خصوصًا في حال كانت
الظروف االستثنائية هي التي تدخلت في وصــول القائد الخطيب إلى موقع
القيادة ،كما الحال غالبًا حيث يفرض توافق الضرورة والظرف توصيل القائد.
ومــن الشائع فــي لبنان أن اللقب الــذي يـحــوزه قائد مــا فــي الحكم أو الحزب،
أي حــزب ،يحفظه الناس له ما يفرض عليه أن يكون على قدر مقامه ُلي ّ
كرم
اجتماعيًا بالجلوس في الصفوف األولــى في القاعات والتظاهرات ولــو بعد
خروجه من موقعه القيادي.
ُيضاف إلى ذلك أن القيادة في الحزب الشيوعي تساهم في تكريس شهرتها
داخل هرمية الحزب معتمدة على إخالص والءات القيادات الوسطى املؤثرة
غالبًا فــي خـيــارات وأص ــوات املنظمات املناطقية والقطاعية .ولــم يكتف أحد
القادة في ترسيخ حضوره على والء القيادات الوسطية عندما اكتشف أهمية
دوره داخل الحزب بأنها ترتبط بأهمية الدور الذي ترغب به مرجعيات إقليمية
وخارجية .إن مثل هذا الدور ما كان يمكن أن يصل إليه في ظروف األهلية ـ ـ
الشهيد جورج حاوي بمعزل عن رفاقه في املكتب
اإلقليمية غير األمني العام ُ
السياسي ،علمًا أن مثل هذا املعطى في تكبير املوقع والــدور القيادي في أي
حــزب لبناني ،يمينيًا أو يساريًا ،ينطبق أيضًا على موقع مستوى حضور
رئـيــس الــدولــة فــي لـبـنــان .فالسلطة فــي لبنان كــانــت وتبقى قائمة على دعم
سياسي و/أو مالي خارجي ألطرافها في الحكم اللبناني.
أخيرًا إن مستوى ثورية الخطاب لدى بعض القادة في الحزب الشيوعي يرتفع
أحيانًا تعويضًا عما تتلمسه من انخفاض ميول قيادات األحــزاب الطائفية
والنواب والشخصيات املؤثرة إلى ضرورة االنفتاح عليها واستقبالها ،علمًا
أن هــذه الـقـيــادات يمكن أن تلتقي مــع الشيوعيني لــو جزئيًا فــي الطروحات
اإلصالحية التي يعلنونها ،فتضطر إلــى تأييدها صدقًا أو محاباة ظرفية
في مخاطبة جماهيرها مزايدة ليس إال على راديكالية طروحات الشيوعيني.
وتكون بذلك قد ضللت الجماهير في دفاعها عن مصالحها وأبعدتها عن
أفكار الشيوعيني التي تستفز السلطة الضاربة وعن املشاركة في صفوف
التظاهر ضد التحالف السلطوي.
إن انفتاح الشيوعيني على التشارك مع بعض النواب والشخصيات البعيدين
عنهم املــوالــن اضطراريًا ألمــراء طوائفهم يتطلب تواضعًا في لغة التواصل
ّ
املصوب على
والتشارك في قيادة الشارع تبتعد عن إغراءات الخطاب الثوري
إحراج والءاتهم .أخالقيات املشاركة تحت شعارات إصالحية غير مقتصرة
على الحزب الشيوعي يمكن أن تقوي شوكة بعض النواب في كتلهم النيابية
ُ
ُ
«الكرتونية» ،حيث تبتز أو تــذل غالبيتهم ،ويمكن أن يشارك األقــل ارتهانًا
لزعامات كتلهم في تظاهرات تمشي في صفوفها األولى قيادات وشخصيات
متعددة االنتماءات السياسية ومتنوعة املشارب.
ل ـهــذا ن ــرى أن ت ـفـ ّـرد ق ـيــادة ال ـحــزب بــالــدعــوة لـلـتـظــاهــر ي ـكــون قــد أع ـفــى هــذه
األطــراف من واجبات مصداقيتها ،وبعضهم على سبيل املثال اشتراكيون
أو مـحــرومــون أو مؤمنون مـجــاهــدون أو مــرديــون أو عونيون أو ...ليس من
مصالحهم املشاركة مع الحزب الشيوعي في الشارع وتحت شعارات وهتافات
متطرفة ،ألن همومهم تقتصر على مــواالة زعامات كتلهم ليضمنوا تجديد
انتخابهم وهم معفيون من العمل في خدمات ناخبيهم .وتكون قيادة الحزب
الشيوعي في استبعاد التشارك معهم قد أعفتهم من حرج مواالتهم وبقيت
على ميولها فــي التفرد بتمثيل املهمشني عــاجــزة عــن التواصل معهم وهم
على أبواب مكاتب الزعامات ونوابها يجددون والءاتهم للوصول إلى حاجاتهم
األولية من اإلدارات الحكومية.
* كاتب لبناني

