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مع رفيق العمر جورج ّالبطل

ّ
اإلنسان الحقيقي ،المفكر الحر ،أمير الصراحة
ّ
مروة *
كريم
مـهـمـتــي ف ــي ه ــذا ال ـحــديــث ال ـي ــوم ع ــن رفـيــق
ال ـع ـم ــر جـ ـ ــورج ال ـب ـط ــل ،ه ــي م ـه ـمــة صـعـبــة.
ول ـل ـص ـع ــوب ــة م ـ ـصـ ــدران مـ ـت ــرابـ ـط ــان .ي ـعــود
املـصــدر األول إلــى أن ج ــورج هــو رفـيــق عمر
ودرب وقـضـيــة عـلــى ام ـتــداد خمسة وستني
عامًا من عمرنا املشترك .أما املصدر الثاني،
فـيـعــود إل ــى أن ل ـج ــورج شـخـصـيــة تستحق
االهتمام ،لندرة ما اجتمع فيها من سمات.
لكن هــذه الصعوبة بمصدريها ال تثنيني
ّ
عما أنــا مقتنع بـضــرورة الـبــوح بــه حــول ما
أعرفه عن جــورج وبرفقته على امـتــداد هذه
األعـ ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة والـ ـسـ ـت ــن .هـ ــذه امل ـعــرفــة
بجورج البطل تقودني من دون افتعال إلى
إع ـطــائــه ث ــاث ص ـف ــات :اإلنـ ـس ــان الـحـقـيـقــي،
املفكر الحر ،وأمير الصراحة.
لهذه املعرفة بجورج بداية مثل كل معرفة .كان
ذلك في عام  .1951فقد جمعتنا الصدف في
املأتم الحاشد الــذي أقامه الحزب الشيوعي
للمناضل فرج الله حنني الذي كان قد خرج
من السجن إلــى القبر بعد أن كــان قد شارك
في إحــدى املظاهرات العاصفة التي نظمها
الحزب الشيوعي من أجل تأسيس الجامعة
الوطنية .وهكذا دخل فرج الله في املظاهرة،
ومنها إلــى السجن ،ومــن السجن إلــى القبر.
وعـ ـ َّـد طـ ـ ُ
ـاب ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة وال ـط ــاب
ال ـج ــام ـع ـي ــون فـ ــي ال ـج ــام ـع ـت ــن األم ـي ــرك ـي ــة
َ
الشهيد األول
واليسوعية فــرج الـلــه حـنــن،
للجامعة الــوطـنـيــة .وكــانــت مـشــاركــة جــورج
البطل في املأتم تعبيرًا بسيطًا ومباشرًا في
اآلن ذاته عن انتمائه إلى الشيوعية من دون
أن يدخل في صفوف الحزب الشيوعي .وكان
لي ولجورج في ذلك التاريخ وفي مأتم فرج
الـلــه حـنــن رفـيـقــان ،هـمــا نــديــم عـبــد الصمد
وألـبـيــر ف ــرح ــات ،لــذلــك اخ ـتــرت ه ــذه الـبــدايــة
في الحديث عن جــورج لداللتها التاريخية
الخاصة به والخاصة بالجامعة َاللبنانية
وبفرج الله حنني وبالرفيقني اآلنفي الذكر.
وقـ ــد كـ ــان م ــن املـ ـص ــادف ــات ال ـت ــي ت ـت ـكــرر في
التاريخ أن ذلك املأتم لفرج الله حنني قد جاء
في العام األول لتأسيس الجامعة اللبنانية
تحت اسم «دار املعلمني العليا».
والجدير بالذكر ،في هذه البداية من الحديث
عن جورج ،أنه ينتمي إلى عائلة برجوازية.
فوالده سليم البطل كان أحد كبار أصحاب
معامل الــدبــاغــة فــي بـلــدة مشغرة البقاعية،
مـسـقــط رأس ج ـ ــورج .واإلش ـ ـ ــارة إل ــى عــائـلــة
ج ـ ــورج ه ــي ل ـل ـقــول ه ـنــا ب ــال ــذات إن ج ــورج
الـ ــذي ك ــان ق ــد ب ــدأ مـنــذ شـبــابــه ال ـبــاكــر يـقــرأ
ف ــي ال ـك ـتــب امل ــارك ـس ـي ــة ،س ــرع ــان م ــا دخـلــت
األف ـ ـكـ ــار االش ـت ــراك ـي ــة ف ــي ح ـي ــات ــه وح ـ ّـول ـت ــه
بالتدريج إلى الشيوعية من بابها الواسع.
وعندما التقينا في عام  1953في املهرجان
ال ـعــاملــي لـلـشـبــاب والـ ـط ــاب ،ك ــان ق ــد أصـبــح
شيوعيًا باملعنى السائد النتماء األفراد إلى
الشيوعية وإلى أحد أحزابها .وكان لجورج
في عملية االنتقال من مثل تلك العائلة إلى
حضن الشيوعية رفيقان :لبناني ،هو فؤاد
زح ـي ــل ،ومـ ـص ــري ،ه ــو مـحـمــد س ـيــد أح ـمــد،
ابن الباشا أو ما يشبهه في الجاه والثروة.
وص ـ ــار ال ـث ــاث ــة ف ــي ان ـت ـمــائ ـهــم ال ـك ــام ــل إلــى
أفكارهم التي اخـتــاروا الصيغة التنظيمية
لها في صفوف الحزبني اللبناني واملصري
وتخليهما الكامل عن الثروة والجاه ،صاروا
في توصيفي لهم ثالثة أبطال تراجيديني.
ُ
لبنان أربع سنوات بني عامي 1953
غبت عن ُ
و ،1957إذ أرسـ ـل ــت بـ ـق ــرار م ــن الـ ـح ــزب إلــى
بودابست لكي أمثل في قيادة اتحاد الشباب
الديمقراطي الـعــاملــي الشبيبة الديمقراطية
اللبنانية والـعــربـيــة .وحــن عــدت إلــى لبنان
ان ـت ـق ـلــت ال ـع ــاق ــة م ــع جـ ـ ــورج إل ـ ــى مـسـتــوى
ُ
عرفت فيما بعد أنــه كان
أوســع وأعمق .وقــد
ُ ِّ
ّ
قــد كــلــف فــي ع ــام  1959مهمة ســريــة تتمثل

ّ
ف ــي الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى دمـ ـش ــق ف ــي ظ ـ ــل ال ــوح ــدة
الـســوريــة املصرية إليـصــال رســائــل وصحف
إلى قادة الحزب ،مستفيدًا في ذلك من سيارة
البويك الكبيرة التي كان يقودها ومن كونه
ابـ ــن ع ــائ ـل ــة ب ــرج ــوازي ــة مـ ـع ــروف ــة .وكـ ـ ــان قــد
ت ـعـ ّـرف فــي ع ــام  1958إل ــى الـقــائــد الشيوعي
الـشـهـيــد ف ــرج ال ـلــه ال ـح ـلــو الـ ــذي ك ــان يتنقل
ب ــن دم ـش ــق وبـ ـي ــروت ب ــاس ــم «أبـ ــو ف ـي ــاض».
وعندما انفجرت ثورة  1958ضد حكم كميل
شـمـعــون ال ــذي ك ــان قــد ّ
زور االنـتـخــابــات في
ع ــام  1957مــن أج ــل اإلت ـيــان بمجلس نيابي
ي ـع ـ ّـدل ال ــدس ـت ــور وي ـج ــدد ل ــه واليـ ـت ــه ،كــانــت
ّ
تسجل لــه .وكانت
لجورج أدوار مهمة فيها
تـلــك ال ـثــورة قــد انـفـجــرت فــي أن ـحــاء مختلفة
مــن ال ـبــاد .وإذ ك ــان امل ـقــاومــون بـحــاجــة إلــى
سالح ،فقد كان من مهمات جورج البطل مع
رفيقه نديم عبد الصمد الذهاب إلــى دمشق
واالتفاق مع فرج الله الحلو لنقل السالح في
سـيــارة ج ــورج وفــي وســائــط أخ ــرى ،بما في
ذلك البغال إليصالها إلى مراكز املقاومة في
البقاع والجنوب وبـيــروت .وكــان لهما رفاق
آخـ ــرون فــي تـلــك املـهـمــة .وك ــان ذل ــك يقتضي
من جورج ونديم الجرأة االستثنائية للقيام
بـتـلــك امل ـه ـمــة ال ـص ـع ـبــة .ف ـقــامــا ب ـهــا وتـحـ ّـمــا
ّ
استنادًا إلى انتمائهما الراسخ ألفكارهما كل
احتماالت النتائج لتلك املغامرة .إال أنه كانت
لهذين الرفيقني جــورج ونديم مهمة صعبة
ُ ِّ
أخرى كلفاها للذهاب إلى املختارة واالتفاق
مع القائد الشهيد كمال جنبالط على إرسال
مقاتلني شيوعيني من ذوي االنتماء الطائفي
املسيحي إلــى منطقة الـشــوف للتخفيف من
الـطــابــع الطائفي ال ــدرزي للمقاومة فــي تلك
املنطقة التي كان سكانها خليطًا من الدروز
واملسيحيني .وجــرت العملية بنجاح وذهب
املقاتلون.
إال أنني ،وأنا أتحدث عن عالقة جورج بفرج
الله الحلو ،أجدني مدفوعًا إلى رواية تتصل
باعتقال فرج الله الحلو في دمشق في شهر
حزيران من عام  .1959وكان فرج الله يشرف
عـلــى إص ــدار جــريــدة «ال ـن ــداء» الـيــومـيــة التي
ّ
كنت عضوًا في هيئة تحريرها وأحد كتابها.
يقول جــورج إنــه أخبر فــرج الله بعد عودته
م ــن إح ـ ــدى م ـه ـمــاتــه ف ــي دم ـش ــق أنـ ــه شــاهــد
رفـيــق رض ــا ،عـضــو اللجنة املــركــزيــة للحزب
الشيوعي املسؤول عن أمــن فــرج الله ،شاهد
رفيق رضا في دمشق يدخل مع مجموعة من
األمنيني املعروفني إلــى أحــد املطاعم كما لو
أنه واحد منهم .رفض فرج الله بشكل قاطع
ً
تلك الرواية ،قائال لجورج« :إنك اشتبهت به
يا جورج ،فرفيق رضا قائد ومناضل موثوق
وال يمكن أن يرتكب تلك الخيانة» .لكن جورج
ّ
أصر على موقفه استنادًا إلى معرفته برفيق
رضــا .فذهب فــرج الله في شهر حــزيــران إلى
دمشق من دون أن يأخذ في االعتبار ما رواه
له جــورج البطل عن رفيق رضــا .فاعتقل في
م ــدخ ــل ال ـب ـيــت الـ ـس ـ ّـري الـ ــذي ك ــان يـقـيــم فيه
عندما كان يذهب إلى دمشق.
ف ــي امل ـع ـت ـقــل ف ــوج ــئ ف ــرج ال ـل ــه بــرف ـيــق رضــا
يـقــول للمحققني األمـنـيــن :إن ال ــذي أمامكم
ليس «أبــو فـيــاض» ،بــل هــو فــرج الله الحلو.
ّ
ً
وتــوجــه إلــى فــرج الـلــه ،قــائــا لــه بـكــل وقــاحــة:
«اعترف يا فرج الله»ُ .صدم فرج الله بما رأى
ولم يجد أمامه سوى أن يبصق في وجه ذلك
الخائن .وبعد ساعتني من ذلك الحادث كان
فــرج الله قد مــات تحت التعذيب .وأصبحت
ال ــرواي ــة عــن اعـتـقــالــه وتـعــذيـبــه م ـعــروفــة في
الـكـتــاب ال ــذي أصـ ــدره أح ــد املـحـقـقــن سامي
جمعة ،راويًا التفاصيل املذهلة لذلك الحدث،
معلنًا في الكتاب أنه لم يشارك في التعذيب.
وك ــان ش ــاه ـدًا ف ــي املـحـكـمــة ال ـتــي أقـيـمــت في
دمـشــق حــول قضية فــرج الـلــه ،بعد انفصال
وسوريا ،وصدر فيها عن
الوحدة بني مصر
ّ ّ
النيابة العامة بيان يتبنى كل تلك التفاصيل
املتصلة بذلك الـحــدث ،التي انتهت بتذويب

جسد فرج الله وإلقائه في مجارير دمشق.

معركة االنفصال
ّ
ثم ّ
تمر األيام .ويدخل جورج البطل مع رفيقه
ج ــورج ح ــاوي بـقـيــادة الـقــائــد نـقــوال شــاوي
ف ــي ع ــام  1964ف ــي مـعــركــة ان ـف ـصــال الـحــزب
الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي عــن ال ـحــزب الشيوعي
ال ـس ــوري ،ال ـتــي اقـتـضــت منهما تـحــديـدًا أن
يلتقيا بأكبر عدد من الشيوعيني اللبنانيني
إلقـنــاعـهــم بـتـلــك ال ـض ــرورة الـتــاريـخـيــة .وتـ ّـم
لهم ذلك باستثناء مجموعة من الشيوعيني
الــذيــن عــارضــوا االنـفـصــال .فاضطر الحزب
إل ــى إخــراج ـهــم م ــن ص ـفــوفــه .وبـ ــدأت عملية
ّ
بناء الـحــزب الشيوعي اللبناني ،فدخل كل
من جورج حاوي وجورج البطل إلى اللجنة
املركزية .ودخلت أنــا بعد عودتي من فيينا
في قيادة مجلس السلم العاملي إلــى املكتب
ال ـس ـيــاســي .وكـ ــان ل ـنــا رفـ ــاق ع ــدي ــدون ممن
اختارهم نقوال شاوي بعناية وبدقة ،استنادًا
ُ ِّ
إلى أدوار مهمة كانوا قد كلفوها إلى صفوف
اللجنة املركزية واملكتب السياسي .وفي عام
 1965تأسست جبهة األحزاب والشخصيات
الــوط ـن ـيــة م ــن ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـتــراكــي
والحزب الشيوعي وحركة القوميني العرب،
ّ
وك ــل مــن الـنــائـبــن م ـعــروف سـعــد والـجـنــرال
جميل لـحــود والـسـيــدة نـهــاد سـعـيــد ،وال ــدة
ّ
النائب السابق فــارس سعيد .وكــان لكل من
جــورج حــاوي وج ــورج البطل وأن ــا ،رفيقهم
الـثــالــث ،مهمة تمثيل الـحــزب الشيوعي في
تلك الجبهة بقيادة كمال جنبالط .لكن ذلك
ًّ
ال ـع ــام ق ــاد ك ـ ــا م ــن ج ـ ــورج ال ـب ـطــل وج ــورج
حاوي إلى السجن بوشاية من أحد الرفاق(!)
إذ كانا ّ
يعدان للقيام بعمل شعبي للتضامن
مــع عمال شركة التبغ ،وخــاضــا فــي املعتقل
معركة مع قــوى األمــن النتزاع الئحة أسماء
كانت بيد حاوي فوضعها في فمه وابتلعها.
ذهـ ـب ــت ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ل ـل ـق ــاء كـ ـم ــال ج ـن ـبــاط
وإعالمه بما حدث .وكان الجورجان عزيزين
جـ ـدًا ع ـلــى ق ـلــب ج ـن ـبــاط ،فـفـعــل املـسـتـحـيــل
ل ــإف ــراج عـنـهـمــا .وال ـج ــدي ــر بــالــذكــر ه ـنــا أن
دخـ ــول جـ ــورج الـبـطــل إل ــى الـسـجــن ف ــي ذلــك
العام كان الثاني في مسيرته النضالية .ففي
أواسط الخمسينيات دخل إلى سجن الرمل
في بيروت بعد مظاهرة كان قد شارك فيها
وبقي فيه ثالثة أشهر .وله روايات طريفة عن
تلك املرحلة داخل السجن.
ّ
ثم دخلنا نحن الثالثة في ذلك العام بالذات
في حوار دعتنا إليه حركة القوميني العرب
للبحث فــي إمكانية توحيد الـقــوى الثورية
ال ـعــرب ـيــة ،وه ــو ال ـش ـعــار ال ــذي س ــاد ف ــي تلك
املرحلة .وكنا في الحزب من الذين تبنوا ذلك
الـشـعــار ،وكتبنا الكثير حــولــه ،وكـنــت أكثر
ً
الذين كتبوا .لكن ذلك اللقاء لم يعش طويال.
إذ اكتشف رفاقنا في الحوار أننا غير َّ
مهيئني
ملثل تلك املهمة .إذ كنا نرى أن إطالق الشعار
شيء ،والتسرع في الدخول في تحقيقه شيء
آخر .وخاضوا على صفحات مجلة «الحرية»
مـعــركــة واس ـعــة ضــد ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،من
دون أن يؤثر ذلــك الخالف في وجــودنــا معًا
شــركــاء فــي جبهة األحـ ــزاب .وقـبــل أن يغادر
ج ــورج إل ــى مــديـنــة ب ــراغ ،لـكــي يمثل الـحــزب
الشيوعي فــي هيئة تحرير مجلة «قضايا
السلم واالشتراكية» التي كانت تنطق باسم
األح ــزاب الشيوعية في العالم ،شــارك باسم
الحزب الشيوعي في املهرجان الشهير الذي
أقامته جبهة األحــزاب في بلدة بتخنيه في
املنت األعلى .وأشهد من خالل متابعتي لدور
جورج في املجلة ،وفي مشاركتي في العديد
من الـنــدوات التي أقامتها املجلة ،أن جورج
كان في هيئة تحرير املجلة وفي عالقاته مع
أعضائها ،وال سيما مع املندوبني السوفيات
أص ـح ــاب الـ ـق ــرار ال ـح ــاس ــم ف ـي ـهــا ،ك ــان سيد
أفكاره ،قارئًا نقديًا للمواقف من دون الوهم
بأنه يستطيع أن ّ
يغير ما كان ممثلو الحزب

ال ـش ـيــوعــي ال ـســوف ـيــاتــي ي ـقــدمــونــه ك ـق ــرارات
ومواقف قاطعة .وكانت األحــزاب الشيوعية
تقبل بما يفرض عليها باسم األممية التي
س ــادت عـلــى ام ـتــداد تــاريــخ طــويــل فــي شكل
مختلف ّ
عما أراده مــاركــس وإنجلز ولينني
منها .ويهمني في هذا السياق أن أشير إلى
أن ج ــورج صــاحــب الشخصية املـمـيــزة ،كما
ّ
وصـفـتـهــا ،ظ ــل يـقــرأ مــا وص ــل إلـيــه مــن كتب
وك ـت ــاب ــات م ــارك ــس وإن ـج ـلــز ول ـي ـنــن .وك ــان
أكثر اقتناعًا بما قدمه له ماركس في كتبه
وكتاباته .وكان ينتقد إنجلز ،وال سيما في
كتابه « .»Anti Duhringوكان يرى أن ماركس
ل ــم يـكــن قــاطـعــا ف ــي أفـ ـك ــاره ،إذ ك ــان ي ــرى أن
الفكر ،كل فكر ،هو فكر تاريخي كما أشار إلى
ذلك في قول معروف «ال ّ
تحولوا األفكار إلى
ّ
عقائد جامدة» .وظل جورج في ذلك املوقف
ّ
وتميزًا حتى آخر حياته.
يزداد استنارة

الخالفات الداخلية واالنهيار
ّ
ثم يأتي عام  ،1966العام الذي خرجت فيه إلى
النور خالفات داخلية في قيادة الحزب بني
تيار مجدد كــان يـقــوده نقوال ش ــاوي ،ومعه
الـجـيــل ال ـثــانــي فــي ق ـيــادة ال ـح ــزب ،وب ــن من
ُعـ ّـدوا في ذلك التاريخ «الحرس القديم» .ولم
يلبث هذا الخالف أن ّ
تحول إلى معركة كنت
أول من عوقب بسبب أفكاري ومواقفي فيها
بــإرســالــي إلــى املــدرســة األمـمـيــة فــي موسكو
إلعادة تأهيلي .وكنا ،جورج حاوي وأنا ،قد
أصبحنا عضوين في املكتب السياسي وفي
سكرتاريا اللجنة املركزية .في غيابي اندلعت
امل ـعــركــة ،وك ــان ج ــورج ح ــاوي بطلها األول،
ومعه حشد من الرفاق في املكتب السياسي
والـلـجـنــة املــركــزيــة م ــن جـيــل ال ـش ـبــاب .وك ــان
جورج البطل ،وهو في براغ وأنا في موسكو،
نتابع املعركة التي انتهت في صيف ،1967
بعد أن كان جورج حاوي قد عوقب باتهامه
ّ
مــن قـبــل ك ــل مــن ســوسـلــوف وبــونـيـمــاريــوف
من قــادة الحزب الشيوعي السوفياتي بأنه
ع ـم ـيــل ل ـل ـم ـخــابــرات األم ـي ــرك ـي ــة .فـ ـغ ــادر إلــى
الخارج رغبة منه في إبقاء املعركة بطابعها
التجديدي هي األساس .انتصر جيل الشباب
فــي معركته ضــد الـتــدخــل السوفياتي الفظ.
وعقد اجتماع للجنة املركزية تقرر فيه عقد
املؤتمر الثاني للحزب في صيف عام .1968
والـجــديــر بالذكر فــي هــذا السياق أن جــورج
البطل لم يستطع أن يبقى بعيدًا عن املعركة،
فغادر براغ إلى بيروت ،وكان من أكثر الرفاق
نشاطًا في تلك املعركة التاريخية.
انعقد املــؤتـمــر الـثــانــي ،وك ــان لـجــورج البطل
دور مهم إلى جانب رفــاق آخرين مع الرفيق
غ ـس ــان ال ــرف ــاع ــي ال ـ ــذي كـ ــان رئ ـي ــس الـلـجـنــة
ّ
املكلفة إعــداد وثائق املؤتمر .وتشير أحــداث
كثيرة بعد انعقاد املؤتمر الثاني إلى املرحلة
ال ـج ــدي ــدة امل ـه ـمــة ال ـت ــي دخـ ــل ف ـي ـهــا ال ـح ــزب.
وكــان لـجــورج البطل على ال ــدوام مــن موقعه
ف ــي بـ ــراغ خ ــال خـمـســة ع ـشــر ع ــام ــا ،وخ ــال
زياراته للبنان ،دور مهم في صياغة مواقف
الحزب .لكن ما هو في نظري األهــم في دور
ج ــورج هــو مــا قــام بــه ،بــاســم الـحــزب وباسم
مجلة «قضايا السلم واالشـتــراكـيــة» وباسم
عدد
أفكاره ،من نشاطات بالغة األهمية في ٍ
من بلدان العالم في أوروبــا وآسيا وأفريقيا
في املؤتمرات والندوات واملحاضرات .وكنت
شاهدًا على واحدة من تلك املحاضرات التي
كـتــب نـصـهــا جـ ــورج ف ــي مــوسـكــو وأطـلـعـنــي
ّ
تتميز باملواقف الجديدة التي
عليها ،وكانت
كــان ج ــورج حريصًا على الـبــوح بها عندما
كانت تتاح له فرص من ذلك النوع.
عندما دخلنا في الحرب األهلية في عام ،1975
كان جورج ال يزال في موقعه في مجلة «قضايا
ال ـس ـلــم واالشـ ـت ــراكـ ـي ــة» .لـكـنــه ك ــان ي ــأت ــي إلــى
بيروت بني وقت وآخر .وكانت لنا نقاشات مع
أعضاء قيادة الحزب كنت شريكًا له في الكثير
ُّ
مــن آرائـ ــه .واس ـت ـنــادًا إل ــى ه ــذا ال ــواق ــع ،كلفنا،

جورج البطل وأنا ،من قبل األمني العام للحزب
جورج حاوي في عام  1988إعداد وثيقة فكرية
ً
وسياسية احتفاال بمرور عشرين عامًا على
انـعـقــاد املــؤتـمــر الـثــانــي لـلـحــزب .كـنــت يومها
أقيم في موسكو ضيفًا على اللجنة املركزية
للحزب الشيوعي السوفياتي منذ صيف عام
 .1987فالتحق بي جورج البطل إلى موسكو.
وهناك وضعنا خالل شهر بعد نقاشات بيننا
وتفكير عميق وقراءة للواقع القائم في لبنان
ّ
فــي ظ ــل ال ـحــرب األهـلـيــة وف ــي الـعــالــم العربي
وفي العالم ،وضعنا وثيقة من قسمني :القسم
األول يـحـكــي ف ــي صـيـغــة قـ ــراءة نـقــديــة قصة
األع ــوام الـعـشــريــن الـتــي كــانــت قــد مـضــت بعد
انعقاد املؤتمر الثاني .أما القسم الثاني ،فقد
اخترنا أن نعطيه طابع موضوعات تتناول
ّ
ك ــل الـقـضــايــا الـلـبـنــانـيــة والـعــربـيــة والـعــاملـيــة
والـقـضــايــا املـتـصـلــة بــالـحــزب ف ـك ـرًا وسـيــاســة
وتنظيمًا .وعدنا إلى لبنان حاملني معنا تلك
الوثيقة .لكننا فوجئنا بأن املكتب السياسي
واللجنة املركزية لم يوافقا عليها ،وال سيما
في ما يتعلق بقراءتنا النقدية فيها للحرب
األهلية ولدخول الحزب فيها .وكنا قد توقفنا
نقديًا في الوثيقة عند املقاومة الفلسطينية
ال ـت ــي ك ــان ــت ق ـبــل ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة ق ــد أقــامــت
دول ـت ـه ــا ف ــي ل ـب ـن ــان داخ ـ ــل الـ ــدولـ ــة ،ودخ ـل ــت
بالشراكة مــع الحركة الوطنية اللبنانية في
الـحــرب األهـلـيــة .ولــم نـتــرك قضية إال وقدمنا
فيها قراءتنا النقدية للمواقف الخاصة بها.
وتوقفنا ّ
مليًا فــي آخــر مــوضــوعــة عند رأينا
فــي صيغة ال ـحــزب الـشـيــوعــي فـكـرًا وسياسة

وتنظيمًا .وقدمنا رؤيتنا للحزب في صيغته
الجديدة كما تصورناها.
ُرف ـض ــت الــوث ـي ـقــة ،وخـضـعـنــا لــذلــك الــرفــض،
ووضعتها في أحد أدراج مكتبتي في منزلي.
وأذكــر أننا أعدنا ترتيبها طباعة في صيغة
كتاب ،ووضعنا له مقدمة ،وقررنا أن ننشره.
وكــان ذلــك في عــام  .2005لكننا عندما أعدنا
قراءة الوثيقة اكتشفنا أنها أصبحت متخلفة
ّ
عما صار جديدًا في فكرنا ،ومختلفًا اختالفًا
أســاس ـيــا ع ــن ال ـس ــاب ــق .فـعــدلـنــا ع ــن نـشــرهــا.
ّ
ل ـك ـن ـنــا ،ج ـ ــورج وأن ـ ــا ،تــاب ـع ـنــا كـ ــل م ـنــا عـلــى
طــريـقـتــه الـبـحــث فــي كيفية تـجــديــد أفـكــارنــا،
ان ـطــاقــا مـمــا ك ــان ي ـبــدو لكلينا فــي مـشــروع
غورباتشوف باسم البرسترويكا أنــه يحمل
وج ـهــن مـتـنــاقـضــن .وج ــه أول ،ه ــو الــرغـبــة
فــي تجديد االشـتــراكـيــة وإع ــادة بنائها على
أس ــس مختلفة ع ــن ال ـســابــق .وال ــوج ــه اآلخ ــر
الـنـقـيــض ه ــو م ــا كــانــت تـشـيــر إل ـيــه الــوقــائــع
من أن غورباتشوف باسم البرسترويكا كان
يهدم ما كــان قائمًا في االتـحــاد السوفياتي،
داخل الحزب وداخل الدولة ،من دون أن يضع
أسسًا متينة ملــا يكان يـعـ ّـده إع ــادة بـنــاء .ولم
يلبث أن انهار االتحاد السوفياتي ،وانهارت
معه التجربة االشتراكية ّ
برمتها .وكنا نعد
فــي الـحــزب لعقد املــؤتـمــر ال ـســادس فــي ربيع
عام  .1992وجرت نقاشات واسعة في الحزب
ح ــول الــوثـيـقــة الـتـحـضـيــريــة .وك ــان ال بــد من
ّ
وضــع وثيقة نهائية تـقـ ّـدم للمؤتمر .فكلفنا
األم ــن ال ـع ــام لـلـحــزب ج ــورج حـ ــاوي ،ج ــورج
ال ـب ـط ــل وأنـ ـ ــا ،وض ـ ــع مـ ـش ــروع ص ـي ـغــة لـتـلــك

ّ
تابعنا كل منا
على طريقته
البحث في
كيفية تجديد
أفكارنا ،انطالقًا
مما كان
يبدو لكلينا
في مشروع
غورباتشوف
باسم
البرسترويكا أنه
يحمل وجهين
متناقضين

الوثيقة .فذهبنا إلى مكتب الحزب في دمشق،
ووض ـع ـن ــا ذلـ ــك املـ ـش ــروع خـ ــال ثّ ــاث ــة أيـ ــام،
ّ
ً
وسلمناه لجورج حاوي لكي يتبناه تسهيال
لالتفاق ُحوله ألننا كنا ،جــورج البطل وأنــا،
قد بدأنا نعتبر من الهراطقة ،رغم أنني كنت
رسميًا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وقــد أق ـ ّـرت الوثيقة فــي املؤتمر مــع تعديالت
طفيفة .وكنا قد حرصنا في صياغتها على
ت ـقــديــم صـ ــورة ج ــدي ــدة مـخـتـلـفــة ل ـل ـحــزب في
الفكر وفي السياسة وفي التنظيم تتالءم مع
املرحلة الجديدة في شقيها :الداخلي املتصل
بنهاية الحرب األهلية وتوقيع اتفاق الطائف،
وعامليًا املتصل بسقوط التجربة االشتراكية.
وكان قد بدأ يجري في ذلك التاريخ الحديث
عن تغيير اسم الحزب .وكانت الفكرة أن نعود
إلــى حــزب الشعب الــذي كــان هــو اســم الحزب
في البدايات .لكن املؤتمر ّ
أقر الوثيقة ورفض
تـغـيـيــر اس ــم ال ـح ــزب .ووض ـع ــت الــوث ـي ـقــة في
ً
األدراج .وأذك ــر أن ج ــورج قــد نـشــر م ـقــاال في
مجلة «الطريق» في عــام  1994في إصدارها
ً
الـجــديــد ،ال ــذي كـنــت م ـســؤوال عـنــه ،أعـلــن فيه
بوضوح انتهاء صيغة الحزب الشيوعي التي
ســادت على امتداد القرن العشرين وأن على
الجيل الجديد من االشتراكيني أن يبحث عن
صيغة جديدة للحزب في الشروط الجديدة
البالغة التعقيد.
بــدأ ج ــورج منذ ذلــك الـتــاريــخ ،وكـنــت شريكًا
له ،في الخروج التدريجي من العمل الحزبي
فـ ــي ص ـي ـغــه امل ـخ ـت ـل ـف ــة .وه ـ ــو مـ ــا ح ـص ــل فــي
املــؤتـمــر الـثــامــن للحزب ال ــذي عقد فــي مطلع
عام  .1999لكن الحزب كان قد دخل في أزمته
املــزمـنــة .فكتبنا ،ج ــورج وأن ــا ،بـيــانــا موجهًا
إلى الشيوعيني نشرناه في جريدة «النهار»
ّ
في عــام  ،2000دعوناهم فيه إلــى العمل بكل
طاقاتهم من أجل إنقاذ الحزب مما كان سائدًا
فيه وإخــراجــه مــن أزمـتــه ووضـعــه بالتدريج
فــي املـكــان ال ــذي يـعــود لــه فــي عملية التغيير
الديمقراطي في البلد .وكــان ذلك آخر إسهام
لنا في العمل باسم الحزب من خارج املواقع
فيه.

محطات في مسيرة البطل
ال أس ـت ـط ـيــع أن أن ـه ــي هـ ــذه ال ـت ــداع ـي ــات فــي
الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن جـ ـ ـ ــورج الـ ـبـ ـط ــل م ـ ــن دون أن
أت ــوق ــف ع ـنــد م ـح ـطـ ّـات أخ ـ ــرى س ــاب ـق ــة ،أذك ــر
منها أن جورج قد مثل الحزب في عام 1968
ف ــي الـلـجـنــة الـتـحـضـيــريــة لـلـمــؤتـمــر الـعــاملــي
ل ــأح ــزاب ال ـش ـيــوع ـيــة ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي صيف
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عــام  .1969وكــان متألقًا بشهادة العديد من
الشيوعيني الــذيــن شــاركــوه فــي تلك اللجنة.
فــي ذلــك الـتــاريــخ بــالــذات كــان قــد حــدث ربيع
ب ــراغ .وك ــان ل ـجــورج مــوقــف صــريــح وواض ــح
بــاالع ـتــراض عـلــى الـتــدخــل الـســوفـيــاتــي الــذي
أطـ ــاح الــرئ ـيــس دوب ـت ـشــك .لـكــن ال ـح ــزب ،رغــم
أن ــه ك ــان فــي مــؤتـمــره الـثــانــي عـلــى خ ــاف مع
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ،فــإنــه تــأخــر فــي إعــان
موقفه املعترض على التدخل السوفياتي ضد
ربيع براغ وضد الشيوعية األوروبية .وأذكر
في اآلن ذاته أننا في عام  1970كنا في طريقنا
إلى اللقاء مع رئيس الجمهورية السورية نور
الدين األتاسي في دمشق .على الحدود أوقف
جورج البطل .وبعد جهد جهيد أطلق سراحه
وذهـبـنــا إل ــى املــوعــد مــع الــرئـيــس .فأخبرناه
بما حصل وســألـنــاه عـ ّـمــا إذا كــان مــن املمكن
إزالة هذه اإلضبارات .فأجابنا ضاحكًا :وهل
تعتقدون أن بإمكاني أن أزيــل إضبارتي أنا
التي قد تقودني ذات يوم إلى السجن ،والله
ـض ب ـض ـعــة أش ـه ــر ح ـتــى كــان
أعـ ـل ــم؟ ولـ ــم ت ـم ـ ِ
الــرئـيــس األتــاســي قــد دخ ــل إل ــى الـسـجــن بعد
االنقالب الذي قاده حافظ األســد .وخرج منه
بعد عشرين عامًا إلى القبر.
غادر جورج الحياة وهو في قلب املعاناة ،إذ
كثرت املشاكل الصحية التي واجـهـتــه .لكنه
ّ
ظ ــل ص ــام ـدًا وق ــوي ــا ف ــي مــواج ـهــة ت ـلــك اآلالم
ّ
ّ
التي تهز الجبال .وظل محتفظًا بذاكرة نادرة
امل ـث ــال جـعـلـتــه مـعـتــرضــا عـلــى كـتــب الـتــاريــخ
وعلى املؤرخني ،وال سيما ما يتعلق بتاريخ
لبنان قديمه وحديثه .ولم يكن بمقدور أحد
م ـنــا أن ي ـجــادلــه ف ــي ٍّ
أي م ــن امل ــواض ـي ــع الـتــي
تـعــود إل ــى ال ـتــاريــخ .وكــانــت تــرافـقــه صــراحــة
حقيقية نــادرة املثال في اإلعــراب عن مواقفه
والتعليق على مواقف اآلخرين .فأطلقنا عليه
ّ
صفة أمير الصراحة .أما في ما يتعلق بفكره
ّ
ً
ّ
النير ،فقد ظل يقوى على الزمان ،وصوال إلى
بدايات تعارض مع الكثير من أفكار ماركس.
ّ
لكنه آثر أل يتدخل في عمل الحزب ،رغم أنه
كان شديد النقد للكثير من سياساته.
ل ـق ــد ح ــرص ــت ف ــي هـ ــذا ال ـح ــدي ــث ع ــن ج ــورج
البطل ،وأنــا ّ
أودع األع ــوام الخمسة والستني
من عمرنا املشترك باسم االشتراكية ،حرصت
ّ
ع ـلــى أن أظ ـ ــل م ـعــه ف ــي ذك ــري ــات ذلـ ــك الــزمــن
ّ
الـطــويــل الـجـمـيــل .وه ــو سـيـظــل يــرافـقـنــي في
ال ــذاك ــرة عـلــى ام ـتــداد األعـ ــوام الـبــاقـيــة لــي من
العمر.
* قيادي سابق في الحزب الشيوعي اللبناني

