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نهاد حشيشو *

فلكه حتى الكفوئني منهم كنقوال الـشــاوي.
ك ـ ــان ص ــواي ــا الـ ـ ــذي ي ـك ـب ــرن ــا ك ـث ـي ـرًا مـ ـن ــاورًا
وان ـت ـهــازيــا ،وعــديــم االسـتـقــامــة إل ـ ــخ( »...ص
 )135صفحات مـحــددة يطلقها جــورج على
الـ ـقـ ـي ــادة ،ي ـ ــوم ـ ــذاك ،ول ـك ـن ـهــا تـ ـن ــدرج أي ـضــا
عـلــى ن ـمــاذج عــديــدة ،مــن االنـقـيــاد والتبعية
والشخصانية لدى القيادة الالحقة ،ولربما
هذه القساوة على صوايا هي من باب تصفية
تسلطه على الـقــرار
الـحـســابــات بالنظر إلــى ّ
وســاطــة لسانه فــي عالقاته مــع الخاضعني
له في التراتبية الحزبية .هذا الكالم جاء قبل
تسلم الشباب الجدد مسؤولية الحزب كاملة
ّ
بـعــد املــؤتـمــر الـثــانــي .م ــاذا عــن ه ــذا املــؤتـمــر،
ّ
«تغير
مسألة املؤتمر الثاني؟ يقول جــورج:

مذكرات الراحل جورج
قرأت كتاب ّ
بفرح كبير ُ
البطل للصديق فــواز طرابلسي الصادر عن
«دار املدى» بعنوان« :أنا الشيوعي الوحيد».
ـذكــرات
بــدايــة ،سبب س ــروري ،هــو أن هــذه املـ ّ
غطت بتفاصيلها مرحلة
هي الوحيدة التي ّ
مــديــدة مــن تــاريــخ الـصــراعــات واملــواقــف التي
كانت شبه مجهولة عن غالبية الشيوعيني
ال ـق ــدام ــى والـ ـج ــدد والـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،ك ـمــا أنـهــا
أضاءت على ّ
مسببات مآل التراجع والهزائم
ال ـتــي أصــابــت واق ــع الـشـيــوعـيــن اللبنانيني
وال ـ ـعـ ــرب وح ــرك ــة الـ ـتـ ـح ــرر ال ـع ــرب ـي ــة .وك ـمــا
تحمس
جــاء فــي مقدمة طرابلسي فهو «قــد ّ
للحوار مع جــورج البطل وتعاطى معه بناء
على اقتناع عميق بأهمية توثيق التجارب
واستخراج دالالتها والدروس ،خصوصًا من
جيل الستينيات والسبعينيات فــي اليسار
اللبناني والعربي».
لــن أت ـن ــاول فــي ق ــراء ت ــي لـلـكـتــاب ون ـق ــدي ،إال
مــا يـهـ ّـم اإلض ــاءة على املــواقــف واالتـجــاهــات
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي أح ــاط ــت بـمـجـمــل الـتـجــربــة
ال ـتــي عــاشـهــا ال ــراح ــل جـ ــورج ال ـب ـطــل ،ومـعــه
جيل من الشيوعيني ،وما كان لها من نتائج
وآث ــار سلبية عـلــى مـســار ال ـحــزب الشيوعي
وتحالفاته ومآله الالحق.

نكبة فلسطين
بدقة موقف الحزب ،آنذاك،
وصف لنا جورج ّ
الـ ــذي قـ ــاده خ ــال ــد ب ـك ــداش م ــن قـ ــرار تقسيم
فلسطني ،وارتـ ــداده عــن مـعــاداة الصهيونية
ورف ـض ــه لـلـتـقـسـيــم الـ ــذي ع ــاد ف ـت ـبـ ّـنــاه بعيد
ص ــدور مــوقــف الـســوفـيــات فــي مجلس األمــن
وت ــأي ـي ــده ــم لـ ــه ،وم ـعــاق ـبــة فـ ــرج ال ـل ــه الـحـلــو
املسؤول اللبناني في هــذا الحزب الــذي قال:
«هـ ــل م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ،ي ــا رف ـ ــاق ،ه ــل ت ــرون ــه
مناسبًا ،ألن االتحاد السوفياتي ّ
غير موقفه،
أن نـغـ ّـيــر نـحــن أيـضــا مــوقـفـنــا دفـعــة واح ــدة،
مــع العلم أن الـحــزب منذ تأسيسه أخــذ هذا
املوقف ّ
املؤيد لفلسطني املوحدة ،وخصوصًا
أنـنــا أصــدرنــا أكـثــر مــن بـيــان ضــد التقسيم»
(ص  .)55عـ ّـلــق ج ــورج عـلــى ذل ــك ق ــائ ـ ًـا« :لــم
وردادي الـشـعــارات من
يجبه أي مــن األزالم ّ
جـمــاعــة خــالــد ،ك ــان نـقــوال ال ـش ــاوي حــاضـرًا،
ومجموعات مــن لبنانيني وســوريــن بينهم
مـ ــايـ ــر مـ ـسـ ـع ــد ،وه ـ ــو م ـ ـحـ ــام اتـ ـهـ ـم ــوه ب ـعــد
قـصــة فـلـسـطــن .أس ـقــط ف ــي أيــدي ـهــم ،ص ــاروا
محتارين م ــاذا يفعلون ،نـقــوال ،سأحكي لك
عــن شخصيته فيما بـعــد»( .املــرجــع نفسه).
أص ــاب ج ــورج فــي تعليقه ه ــذا كـبــد حقيقة
واقع الحزب« :لم يجب أي من األزالم» .كانت
بـنـيــة ال ـح ــزب تـتـشـكــل وف ـقــا لــذلــك ال ـن ـمــوذج.
لقد افتقد إلى النقاء الثوري والثورية ،وهو
حزب الثورة والتغيير .الحقًا ،عرفنا موقف
فــرج الـلــه الـحـلــو الـقــائــد الـشـيــوعــي اللبناني
م ــن هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة بــرم ـت ـهــا ،وم ــوق ــف خــالــد
بكداش زعيم الحزب التاريخي والستاليني
املخضرم وسلوكه تجاه فــرج الـلــه ،حيث تم
ّ
باملحرمات وتهديده بسيف التطهير
رجمه
واإلقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ال ـ ــذي
ك ــان يــوم ـهــا خــاض ـعــا ت ـمــامــا ل ـس ـي ـطــرتــه .إن
الشيوعيني الــذيــن كــانــوا يـنـفــذون ويـقـلــدون
مـســارات الـقـيــادات السوفياتية الستالينية،
يــومــذاك ،أصابهم قبوله للتقسيم بالصميم
وأث ــر عـلــى شعبيتهم وخـ ّـســرهــم الـكـثـيــر من
األعضاء واملناصرين والتأييد الجماهيري
ال ــاح ــق وع ــزلـ ـه ــم .إن س ـب ــب ال ـه ــزي ـم ــة ك ــان
مــوجــودًا فــي ذات ـهــم .والنتيجة كــانــت هزائم
تلو هزائم ..والعمى الفكري الذي أنتج عمى
سياسيًا بعد كل هزيمة لم يجعلهم يرون أو
يفهمون أن سبب هذه الهزائم هو من صنع
أيديهم .ولكي نكون دقيقني أقــول مــن صنع
ق ـيــادات ـهــم ال ـت ــي سـ ــارت ب ـهــم إل ــى الـتـجــريــب
واملغامرة والعدمية.

في أحداث عام 1958
عن تلك األحــداث ومشاركة الشيوعيني فيها
ضــد حكم كميل شمعون يـقــول ج ــورج« :في
ذلــك الحني كــان للشيوعيني تنظيم عسكري
مـ ـه ــم ض ـ ــد ت ـ ـهـ ــديـ ــدات ت ــركـ ـي ــا ه ـ ــو الـ ـح ــرس
الـشـعـبــي ف ــي س ــوري ــة» (ص  .)77ال ــواق ــع أن
ه ـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم ك ـ ــان ش ـع ـب ـيــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ســوريــا كـكــل .وال فـضــل فـيــه بــواقـعــة للحزب
ال ـش ـي ــوع ــي .ك ـ ــان ال ـخ ـط ــر مـ ـح ــدق ب ـس ــوري ــا.
ووزع ـ ـ ــت ح ـكــوم ـت ـهــا وق ـي ــادت ـه ــا الـعـسـكــريــة
التي كان لتحالف األحــزاب في حركة الدفاع

عنها مــن ح ــزب الـبـعــث إل ــى ال ـحــزب الوطني
الشيوعي في الشارع والجيش ،وعلى صعيد
الـقــوى الوطنية والديمقراطية الـســاح على
ال ـج ـمــاه ـيــر ،ك ــي ت ــداف ــع ع ــن نـفـسـهــا ض ـ ّـد أي
عــدوان تركي (جماعة حلف بغداد) محتمل:
أما في لبنان فقد شارك الحزب الشيوعي في
هذه االنتفاضة ،لكن من غير خطة سياسية
وفكرية شاملة وهــادفــة ،ومــن ضمن أرضية
ـان
غير ثــوريــة .كــان للحزب قــوى مــن صــف ثـ ٍ
في الجيش سرعان ما خرجت منه وانضمت
إلــى الـقــوى املعارضة لشمعون ،بــذل الرفيق
جـ ــورج ،كـمــا يــذكــر فــي كـتــابــه (ص )82 - 81
جهودًا لتأمني السالح ،وخاطر بحياته ،لكن
ّ
يتعد إنـشــاء مركز عسكري للحزب
األمــر لــم
ّ
في منطقة قصقص (املقاصد).

الوحدة والخالف مع عبد الناصر
حــول هــذه املـســألــة الـهــامــة ج ـدًا يـبــدو موقف
صاحب املــذكــرات مرتبكًا وملتبسًا ،أو ربما
غير محدد املعالم ،علمًا أن هذه املسألة كانت
بالنسبة إلــى الشيوعيني ،يــومــذاك والحـقــا،
مدمرة ،يقول« :في البداية برز موقع الحزب
ّ
مــن ال ــوح ــدة بشكل واض ــح لكنه ســرعــان ما
ارتبك عند إعالنها بالشكل الــذي ُأعلنت به،
متفق مع ضباطه
كان من املفترض أن الحزب ّ
ع ـلــى ال ـت ــوج ــه ن ـحــو إق ــام ــة وح ـ ــدة ات ـحــاديــة
ولـ ـي ــس ان ــدم ــاجـ ـي ــة ،وق ـ ــد ن ـش ـط ــوا فـ ــي ذل ــك
االتجاه .واعتقد أن خالد بكداش لم يعارض
الوحدة ألنه كان صاحب القرار عند اتخاذه»
(ص  .)92بـ ــدايـ ــة أق ـ ـ ــول إن دخ ـ ـ ــول ال ـح ــزب
الشيوعي وبسرعة في معركة مع الناصريني
وال ـقــوم ـيــن ال ـع ــرب والـبـعـثـيــن وك ــل ال ـقــوى
الوحدوية (وحــدة  )1958فوتت عليه فرصة
تــاري ـخ ـيــة الس ـت ـث ـمــار امل ـكــاســب ال ـتــي حصل
عـلـيـهــا م ــن ن ـض ــاالت ــه وم ــواق ـف ــه ف ــي مــرحـلــة
ن ـهــوض ق ــوى ال ـت ـحــرر ال ـعــرب ـيــة ف ــي ســوريــة
واملنطقة ككل ( .)1957 - 1954أما عن موقف
الحزب وبقيادة خالد بكداش من الوحدة فقد
أحدث ضررًا بالغًا .كيف ذلك؟
لـقــد تــركــز بــرنــامـجــه عـلــى اس ـت ـبــدال الــوحــدة
االندماجية القائمة بالفعل والتي ساهم في
قيامها بل فرضها عدد من الضباط السوريني
في مقدهم عفيف البزري وكتلته العسكرية
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وهـ ــي املـ ــؤيـ ــدة ل ـل ـش ـيــوع ـيــن مــع
أخـيــه صــاح ال ــذي ت ــرأس املـقــاومــة الشعبية
بــن عــامــي  ،1957 - 1956ب ـ «ات ـحــاد فــدرالــي
فـضـفــاضــي» .وك ــان ه ــذا الـبــرنــامــج باعتقاد
الكثيرين مــن الــوحــدويــن وثيقة انفصالية
تــامــة (ت ـقــدم الـثـقــافــة الـشـفــويــة داخ ــل الـحــزب
الشيوعي على تحديد صدور هذا البيان قبل

إعالن الجمهورية العربية املتحدة ،في حني
إنه قد تم اإلعالن عنه بعد إعالن الجمهورية
العربية املـتـحــدة بـحــوالــى تسعة أش ـهــر) .لم
يجرؤ على مثلها أي سياسي ســوري حتى
ذلك الوقت.
ُيـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي الـ ـع ــراق ــي مــع
أطــراف «جبهة التحرر الوطني» ،بعيد ثورة
 14تـمــوز  1958عـمــدوا إلــى إص ــدار بـيــان في
 29كــانــون األول (ديـسـمـبــر)  ،1958أي بعد
أسبوعني ونيف على برنامج خالد بكداش
وبعد حوالى أسبوع من إدانــة عبد الناصر
له ،يدعو للتصدي للمؤامرات االستعمارية
ال ـت ــي ت ـت ـعــرض ل ـهــا األم ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وال ـتــي
تهدف لإليقاع ما بني الجمهوريتني العراقية
والعربية املتحدة ،وتفاعلت هذه اإلدانــة في
الـعــراق وغـيــره فــي عنف سياسي تجلى في
األولى بمعارك بني «القوميني» و«العراقيني»
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـق ــف ف ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــم الـ ـشـ ـي ــوعـ ـي ــون
اس ـ ُـت ـخ ــدم ــت ف ـي ـهــا ال ـخ ـن ــاج ــر واملـ ـس ــدس ــات
وال ـق ـب ـضــات  -ل ـقــد ُف ـت ـحــت امل ـعــرك ــة ال ـض ــارة
ـدم ــرة ب ــن ال ـق ــوى الـقــومـيــة والـشـيــوعـيــة
وامل ـ ّ
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا ،وك ــان ــت ل ـه ــا تـجـلـ ّـيــاتـهــا

وتأثيراتها البعيدة على املسار الالحق لكل
ّ
مــا ك ــان يـسـمــى ،ي ــوم ــذاك ،بـمـعــركــة التحرير
ال ـعــرب ـيــة أو ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر ال ـقــوم ـيــة إل ـ ــخ...
يحملون املسؤولية لخالد بكداش
القوميون ّ
يحملونها لجمال عبد
وهؤالء
والشيوعيني
ّ
ال ـنــاصــر (أن ـظ ــر« :قـ ـي ــادات وه ــزائ ــم» ،تأليف
نهاد حشيشو ،دار عشتروت  -بيروت .)2007
ك ــان م ــوق ــف ف ــرج ال ـل ــه ال ـح ـلــو ت ـج ــاه مـســألــة
الوحدة مغايرًا ملوقف خالد بكداش ،فهو كان
يرى أن املوقف املبدئي من هذه الوحدة الذي
كان الشيوعيون اللبنانيون والسوريون من
أوائ ــل دعــاتـهــا ،مـنــذ نـشــأة حــزبـهــم ،يقتضي
مواجهة العاصفة القادمة بمرونة مــن أجل
ال ـت ـم ـ ّـك ــن مـ ــن ت ـص ـح ـيــح األخ ـ ـطـ ــاء وت ـســديــد
الخطى ،فــي وقــت الحــق( .أنـظــر «كــريــم مـ ّ
ـروة
يتذكر» ص .)137
ُيرجع البعض موقف بكداش هذا من الوحدة
ومـ ـع ــادات ــه ل ـهــا إلـ ــى ك ــردي ـت ــه وإل ـ ــى أس ـبــاب
أخرى .أنا أقول إن تسلطه على الحزب وعدم
وجــود ديمقراطية ثورية في داخله وبنيته
التقليدية هي سبب فرديته وسلطته فالقرار
له وحده ..وهذا ّ
تكرر غالبًا ،في بنية الحزب
الشيوعي اللبناني الحقًا.
ي ـق ــول ج ـ ــورج ال ـب ـط ــل« :مـ ــن خـ ــال نـشــاطـنــا
اليومي واطالعنا على وضــع الحزب وآفــاق
ت ـط ــوره اكـتـشـفـنــا ال ـه ـشــاشــة ال ـس ــائ ــدة .ففي
غياب خالد بكداش ُيشل العلم القيادي في
ّ
ال ـح ــزب .يــوجــد ف ــرد ،والـجـمـيــع يـ ــدورون في

الوضع منذ استقالل الحزب( ،عــن بكداش)،
وقد شكل مؤتمر الحزب املطلب األول»( .ص
 )143وفــي مكان آخــر يـقــول« :كــانــت املطالبة
باملؤتمر وضرورة اإلعداد له وإعادة االعتبار
ـره ـلــت م ــع م ــرور
لـلـشــرعـيــة الـحــزبـيــة ال ـتــي تـ ّ
املهمات التي دافع عنها الرفاق
السنني ،أولى ّ
الجدد في اللجنة املركزية» (ص .)146
واقع األمر أن الدعوة إلى مؤتمر ينقذ الحزب
من جموده الفكري والسياسي والتنظيمي
ج ـ ـ ــاءت مـ ــن ِقـ ـب ــل م ـج ـم ــوع ــة ط ــال ـب ـي ــة داخـ ــل
الحزب كنت في عــدادهــا واملـحـ ّـرك لها ،وذلك
بــدءًا من أواســط عام  ،1963بعد االنقالب في
العراق ضد عبد الكريم قاسم واملجزرة ضد
الشيوعيني.
وأيـ ـض ــا االنـ ـق ــاب ض ــد ح ـكــم االن ـف ـص ــال في
سورية (آذار  )1963وخساراتنا البالغة أثناء
مرحلة الوحدة وأيضًا خالل هذا الحكم! لقد
بـ ــدأت ال ـس ـعــي بــوع ـيــي امل ـتــدنــي وإم ـكــانــاتــي
املتواضعة النعقاد مثل هذا املؤتمر العتيد.
تسلمته بشكل ضبابي
ّأدى هذا الوضع الذي ّ
بـ ــي ،خـ ــال عـ ــام  ،1963إلـ ــى بـ ــدء الـ ـك ــام مع
رفاقي الطالب في الجامعة اللبنانية وبعض
األســاتــذة حــول ض ــرورة انـعـقــاد مؤتمر عام
ل ـل ـح ــزب ي ـع ـيــد األم ـ ـ ــور إل ـ ــى ن ـص ــاب ـه ــا .وق ــد
ـدت فــي ال ـبــدايــة تـجــاوبــا لــديـهــم ،غـيــر أن
وج ـ ُ
خفت وتالشى ،بعد
ما
سرعان
التجاوب
هذا
َ
ـدخــل الــرفــاق ح ــاوي ،بـطــل ،دب ــس ،إلقناعنا
تـ ّ
بعدم إمكانية حصول مؤتمر كهذا في هذه
الـ ـظ ــروف وت ـح ـج ـب ـهــم ب ــال ـس ـ ّ
ـري ــة .وك ـن ــت قــد

حصلت من رفاقي في الخاليا الجامعية على
ّ ُ
تـعــهــد مـكـتــوب مـمـهــور بــإمـضــاءاتـهــم رفعته
إلــى املـســؤولــن فــي الـحــزب بـضــرورة انعقاد
هــذا املؤتمر بأسرع وقــت ممكن .لكن الرفاق
ع ــادوا فسحبوا إمـضــاءاتـهــم وتــراجـعــوا عن
الــدعــوة ،بعد بــروز َّممانعة الثالثي القيادي
الــوس ـيــط .ول ــم ي ـتــن ال ــدع ــوة ب ــإص ــرار ســوى
مجموعة صغيرة أصـبـحــت ،الحـقــا)1964( ،
مـفـصــولــة مــن ال ـح ــزب .ه ــذه حقيقة ك ـنـ ُـت قد
ذكرتها تفصيليًا في كتابي (قيادات وهزائم،
دار عشتروت ،بيروت  )2007الذي صدر قبل
أكثر من عقد من الزمن.
الــرفــاق الــذيــن سحبوا تواقيعهم وتراجعوا
عــن موقفهم تـجــاه ض ــرورة انـعـقــاد املؤتمر،
آن ــذاك ،هم على ما أذكـ ُـر منهم وقــد تجاوزوا
الـ ـث ــاث ــن :أن ـ ـطـ ــوان عـ ـب ــدو ،جـ ـ ــورج جـ ـب ــران،
الشهيد سهيل طويلة ،علي سرحان ،الياس
رح ـيــم ،ال ـيــاس شــاكــر ،ال ـيــاس ح ـنــا ،أن ـطــوان
زكنون ،الياس حــرب ،خليل ديــاب ،مصطفى
فخر الدين...
تبنته
الذي
املؤتمر
هذا
انعقاد
إلى
إن الدعوة
ّ
مجموعتنا ،عــاد التكتل الــذي قــاده الثالثي
الــراحــل الـبـطــل ،ح ــاوي ،الــدبــس ،إل ــى طــرحــه،
الح ـق ــا ،أم ــام ال ـق ـيــادة ف ــي ظ ــل ال ـخ ــاف ال ــذي
ّ
نشب مع جماعة نخلة مطران  -إدمــون عون
ال ـتــي كــانــت عــزلــت نـفـسـهــا ف ــي ه ــذا ال ـصــراع
عــن الـقــواعــد ،عبر طروحاتها السرية داخــل
ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة وعـ ـ ــدم ن ــزول ـه ــا إلـ ــى ه ــذه
القواعد للتبشير بها والتصاقها بطروحات
ب ـكــداش املـتـهــافـتــة ،وق ــد أدى ه ــذا األم ــر إلــى
ب ـق ــاء ت ـلــك الـ ـط ــروح ــات ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـفــاعــل
القيادي ،ما جعل أصحابها يتصارعون مع
القيادة دون أن يعرف من األعضاء العاديني
والقيادات الدنيا حقيقة ما يجري.
هــذا الصمت غير املـبــرر ،الــذي صارحني به
ق ـبــل غـيــابـهـمــا ع ــن ال ـح ـيــاة وم ــن ب ــاب الـنـقــد
الذاتي أحمد الحسيني (أبو هشام) وإدمون
عــون ،وهما من قــادة هذا التكتل في الحزب،
حداد ،منح القيادة إمكانية
يومذاك ،وجورج ّ
ت ـف ـس ـيــر كـ ــل ط ــروح ــات ـه ـم ــا الـ ـخ ــاص ــة بـعـقــد
املــؤت ـمــر ،إذا صـ ّـحــت وغ ـيــرهــا ،بــأنـهــا خدمة
ل ـل ـت ـيــار ال ـص ـي ـنــي (ي ــوم ـه ــا ّات ـه ـم ـنــي ج ــورج
البطل أثناء نقاش جرى مع أحمد الحسيني

بأنه هــو الــذي ّ
يحركني فــي توجهاتي ،رغم
ّ
أنني لم أكــن أعرفه وتعرفت إليه ،الحقًا ،في
عقد سبعينيات القرن املاضي).
علمًا ،أن أصحاب املوضوعة الصينية كانوا
في واقع األمر معزولني وغير ّ
تواقني ملالقاة
ّ
تـلــك املـجـمــوعــة .إن املـجـمــوعــة امل ــاوي ــة تلقت
بعض الوجود املتواضع واملحدود من تأييد
عناصر طالبية ،كنت أنا في عدادها ،وكانت
قد طالبت بعقد مؤتمر ،ثم دفعت دفعًا بعد
ذل ــك ،كنتيجة الن ـســداد آف ــاق الـعـمــل املـجــدي
والسريع ،إلى مالقاة أصحاب التيار الصيني
الصغير .وقد غادر أبرز هذه العناصر موقعه
فــي ه ــذا الـتـنـظـيــم املـ ــاوي بـســرعــة (تجربتي
ـرت ـهــا ف ــي كـتــابــي «ق ـي ــادات
ال ـخــاصــة وق ــد ذكـ ُ
وهزائم» ،دار عشتروت ،بيروت  )2007بسبب
جدية وانتهازية مؤسسه جميل شاتيال
عدم ّ
وأالعيبه املقاوالتية) وحتى اختراقه بتواطؤ
لشله عن العمل كما ذكر الشهيد
طوعي منه ّ
ج ـ ــورج ح ـ ــاوي ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة وفــي
وأصبحت مجموعتنا
مقابالته الصحافية،
ْ
منه بــراء .وأيضًا ما جــاء على لسان الراحل
جــورج البطل حول تواصله الدائم معه (ص
.)165
ّ
يتبي من هذا العرض أن سعي تكتل الشباب
(حــاوي ،دبس ،البطل ،عبد الصمد وغيرهم)
متأخرًا ،وكنت أنا
النعقاد هــذا املؤتمر جــاء
ّ
وبعض الــرفــاق ضحايا ضغوطات مورست
علينا من قبلهم لعدم انعقاده ،بسبب موقف
الـقـيــادة الـتــاريـخــي فــي تـلــك الحقبة الــرافــض
النعقاده.
أم ــا عــن أس ـبــاب ال ـص ــراع ض ـ ِّـد ق ـيــادة صــوايــا
 ش ــاوي  -ب ـكــداش فـ ُـيــرجـعـهــا ج ــورج البطلإلــى عــوامــل داخلية وخــارجـيــة .األول ــى كانت
ـا مـ ــن خـ ـ ــال االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ح ـق ـي ـق ـيــة فـ ـع ـ ً
وال ـت ـك ـت ـي ــك .فـ ـه ــذه الـ ـقـ ـي ــادة ك ــان ــت ،ب ـمــوقــف
ونصيحة من السوفيات ،مع العالقة برشيد
كرامي ،في حني أن ميل الشباب كان مع كمال
جـنـبــاط .لـكــن مــا أغـفـ َـلــه ج ــورج الـبـطــل أنـهــم،
أي ال ـق ـيــادة الــوسـيـطــة كــانــت تـنـ ّـفــذ م ــا يـقــرر
ّ
التقية» ،ذلك
واتبعوا في هذا املجال «أسلوب
ألن مـســار الـحــزب غير ديمقراطي وأوام ــري.
أذك ــر فــي ه ــذا امل ـجــال أن ط ــاب دار املعلمني
نفذوا شتاء  1963إضرابًا مفتوحًا
االبتدائية ّ
م ــن أج ــل ال ـح ـصــول عـلــى مـطــالـبـهــم وأب ــرزه ــا
زيــادة منحتهم الدراسية من ِقبل الدولة مئة
ل ـيــرة .الـتـقـيـ ُـت الشهيد ج ــورج ح ــاوي صدفة
وذهبت وإياه إلى دار املعلمني في بئر حسن
ملالقاة رفاقنا املضربني.
وق ـ ــد أخ ـب ــرن ــي أن م ــوق ــف الـ ـح ــزب م ـع ــارض
ّ
لــاس ـت ـمــرار ف ــي اإلض ـ ــراب ،ألن اسـتـمــراريـتــه
ت ـ ــؤذي وضـ ــع ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي ك ـ ّـن ــا نــؤيــدهــا
(حكومة رشيد كرامي) .لدى لقائنا املسؤول
ال ـحــزبــي ف ــي ال ـ ــدار ج ـنــان ش ـع ـبــان وإع ـطــائــه
التعليمات ب ـضــرورة فـ ّـك اإلضـ ــراب ،اعترض
بشدة على ذلــك وأخبرنا بــأن ذلــك مستحيل
براغ ( 1968بيل راي)

ألن ال ـطــاب مـصـ ّـمـمــون عـلـيــه ،وأن ــه فــي حــال
اإلص ــرار على األم ــر فلن يــدخــل الـصـفــوف إال
الشيوعيني وبناء على أوامــر القيادة ،ونحن
فك
فكر جــورج
ّقلةّ ،
قليال ليصرف النظر عن ّ
ً
اإلض ــراب وطلب مــن جنان متابعته .انتقلنا
بعدها إلى جريدة الحزب «النداء» ،حيث دخل
جورج إلى غرفة صوايا ليخبره بما استجد،
وإذ بي أسمع صراخًا من داخل الغرفة مدويًا،
وكـ ـ ــان صـ ــوت ص ــواي ــا ي ـل ـع ـلــع «ق ـل ـن ــا م ــا فــي
إض ــراب يعني مــا فــي إض ــراب ،ول ــو ...منقول
ثــور بتقولوا إحـلـبــوه ...مــا بتفهم»؟ وغيرها
م ــن االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ال ـف ـج ــة ع ـل ــى عـ ــدم تـنـفـيــذ
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ...أح ــرج ـ ُـت ك ـث ـي ـرًا م ـمــا سمعت
فـجــورج مـســؤولــي وإعـجــابــي بــه كــان شــديـدًا
وتـعـ ّـجـبــت مــن ح ــدة املــاحـظــات الـتــي ُوجـهــت
إليه وهــو صامت .ذكــرت هــذه الحادثة ،وهي
واحــدة من جملة حــوادث فجة كانت تحصل
دل ــت على
فــي مـجــرى الـنـضــال الـحــزبــي .وإن ّ
ـردي الـعــاقــات
ش ــيء فــإنـهــا ت ــدل عـلــى م ــدى ت ـ ّ
الحزبية بني املسؤولني في أطرهم القيادية.
حد بعيد لكن
وقد ّأثرت بي هذه الواقعة إلى ّ
بـبـســاطــة وع ـيــي وحـمــاسـتــي ل ــم يـسـمـحــا لي
يومذاك باالندفاع إلى االستنتاجات التآمرية
الـتــي عـنــت ،الحـقــا ،طــرد صــوايــا ومجموعته
م ــن ال ـح ــزب وح ــرم ــان ــه م ــن ح ـقــوقــه الـحــزبـيــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ك ـنــف الـ ـص ــراع الـ ــذي اسـتـمــر
داخل اللجنة املركزية.

مسألة الديمقراطية في النظم
االشتراكية «وربيع براغ»
ـذكــراتــه «بــدايــة انتقاداتي
يـقــول البطل فــي مـ ّ
الكثيرة باكرًا ملا يجري في البلدان االشتراكية،
قبل الجميع ،وقــد وضعت قدمي على أرض
تـلــك ال ـب ـل ــدان ،إل ــى درجـ ــة ق ــال ل ــي ن ـقــوال مــرة
مــازحــا :أن ــت فضيحة ،يــا أخ ــي كــل الحيطان
تنصت ،وما بشوفك إال نازل
معبأة سماعات ّ
ّ
ومنبهًا .كان ذلك
فيهم انتقادات قالها مازحًا
في العام ( .»1968ص .)230
ـا رف ـيــق ج ـ ــورج ،ك ـنــت يــوم ـهــا ف ــي قـيــادة
م ـهـ ً
ـدت مــن بحضور نقوال؟
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ن
وا
العليا
ـزب
الـحـ
َ
ك ــان ال ـخــوف مــن ال ـسـ ّـمــاعــات؟! ال ...ال األج ــدر
ك ــان تــوج ـيــه االن ـت ـق ــادات مل ــن سـتـقــابـلـهــم من
امل ـس ــؤول ــن ف ــي هـ ــذه ال ـن ـظــم ال ـب ـيــروقــراط ـيــة
املعادية للديمقراطية االشتراكية .تخلصتم
من خالد بكداش وسلطته وجبروت صوايا
وصلفه ،وملاذا لم تناقش مسألة الديمقراطية
ك ـك ــل داخـ ـ ــل الـ ـح ــزب ب ـع ــد ت ـسـ ّـل ـم ـكــم مـقــالـيــد
األمور؟
ب ـم ــا ي ـخ ـ ّـص ـن ــي دف ـ ـعـ ـ ُـت ال ـث ـم ــن غ ــال ـي ــا أث ـن ــاء
وجودي في أملانيا الشرقية بسبب انتقاداتي
الدائمة ومواقفي االعتراضية على كل أشكال
وكنت وقتها خارج
التسلط والبيروقراطية
ّ
ُ
ال ـ ـح ـ ــزب ..اعـ ـت ــرض ـ ُـت ون ـب ـه ــت إل ـ ــى ض ـ ــرورة
االعتراض على تلك النظم .إن لقائي في برلني
الشرقية مع الراحل خليل دبس كان مشهودًا

حوادث
جملة ّ
ّ
فجة إن دلت
على شيء
فإنها تدل ّعلى
مدى تردي
العالقات الحزبية
بين المسؤولين
في أطرهم
القيادية
انتهازية
استشرت
وسيطرت
على بنى
الحزب الالحقة
واستراتيجيته،
لم يكن حزبًا من
طراز ثوري جديد

ب ـصــراح ـتــي م ـعــه (ب ـع ـيــد هــزي ـمــة  ،1967في
صيف ذلك العام) طلبني للقاء به وكنت في
اليبزيغ .حضرت إلــى فندق اللجنة املركزية
ليال في مطعم ،أظهرت له
وتعانقنا وسهرنا ً
بطريقة حجزي لطاولة وكان املطعم ممتلئًا،
مني للنادل الحزبي ،مشكلة
من خالل رشوة ّ
املستعصيةّ .
شرحت له حالة الحزب
الفساد
االشـ ـت ــراك ــي األمل ــان ــي ال ـح ــاك ــم وم ـ ــدى تــأيـيــد
العمال له .فقلت عنه إنه مصاب بمرض خطير
ّ
اسمه البيروقراطية والفساد وال شفاء منه
إال بــإشــاعــة الديمقراطية فــي الــداخــل ووقــف
انتقدت كذلك
الهيمنة السوفياتية عليه .كما
ُ
عمم
الذي
نفسه
الحزب الشيوعي السوفياتي
ّ
بسلوكيته املتسلطة وتركيبته الستالينية
هذا املرض .وقلت كالمًا محددًا جاء في حينه،
كنبوءة ،إن مسار الحزب األملــانــي الــراهــن لن
يستمر إلــى مــا ال نـهــايــة ،وال بـ ّـد مــن حصول
شيء مفاجئ قد يطيح بكل ما هو ماثل حاليًا
ّ
ويقضي على النظام السياسي واالقتصادي
القائم .وتابعت قولي بأن األحزاب الشيوعية
في االتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية
واقـ ـ ـع ـ ــة تـ ـح ــت ه ـي ـم ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــوى االنـ ـتـ ـه ــازي ــة
والجامدة والتي لن تكون أمينة على قضية
العمال األساسية االشتراكية لدى بروز بوادر
أي تغيير عاصف قد يحدث ...وقد حدث!
كان الرفيق خليل يستمع ّ
إلي وهو مستغرب
لكنه لم يقاطعني بل تركني
كالمي ومندهشّ ،
أسترسل في الكالم .فأدركت عندئذ أن لكالمي
انتهيت قال بهدوء« :لقد
وملا
صدى في نفسه ّ
ُ
ذه ـبــت بـعـيـدًا ج ـ ّـدًا ي ــا ن ـه ــاد!» أج ـب ـتــه« :ال يا
رفيق تلك هي الحقيقة!».
يقول جورج البطل (ص  )168 - 167عن اجتياح
تشيكوسلوفاكيا من ِقبل السوفيات« :في تلك
عدت إلى لبنان ،وقلت لهم في
الفترة كنت قد ُ
الـحــزب إن فــي تشيكيا حــالــة مـمـتــازة ونحن
لدينا الحالة نفسها ،وأننا لسنا لوحدنا في
هذا العالم وأن التشيك يقولون الكالم نفسه
جئت
ال ــذي ن ـقــولــه ...وقـبـيــل انـعـقــاد املــؤتـمــر،
ُ
ـوتـرًا مع
إلــى بـيــروت وكـنــت أع ــرف أن هـنــاك تـ ّ
موسكو ،وفد يذهب وآخر يعود إلى موسكو،
ودوبـتـشـيــك يـقــدم بعض الـتــراجـعــات لكن لم
أكــن أتـصـ ّـور أن تدخل الــدبــابــات ...فــي صباح
اليوم التالي على وصولي إلى بيروت؟ دخلت
ال ــدب ــاب ــات .لــم يــزعـجـنــي إال تــدخــل الــدبــابــات
لتحتل براغ وغير براغ وهي تطلق الرصاص
ّ
دخوال عسكريًا مخيفًا».
إرهابًا .دخلوا
ً
طــاملــا أن ه ــذا امل ــوق ــف ت ـجــاه دوب ـت ـش ـيــك كــان
مــن قـبــل ال ـحــزب ال ــذي يـجــري الـتـضــامــن معه
رسميًا؟ ولو! كان هذا أبسط ما وجب اتخاذه
من موقف!
ف ــي م ـك ــان آخ ــر يـسـتـطــرد ف ـي ـقــول (ص )171
قدمت تقريرًا للحزب،
عندما عدت إلى لبنان ّ
وكنت أذهــب وأعــود ،وكــان انحيازي واضحًا
لالنتفاضة ،وكـنــت أق ــول لـهــم :إنـهــم يعملون
ما نعمله نحن ...ولكن في العام  1968كانوا
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وص ـ ـلـ ــوا إلـ ـ ــى جـ ـ ـ ــورج (ح ـ ـ ـ ـ ــاوي) وم ـش ـك ـل ـتــه
وي ــري ــدون ح ـل ـهــا ،لــذلــك ات ـخ ــذوا ق ـ ــرارًا بعقد
اج ـت ـم ــاع ــات ل ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة .ف ــي اج ـت ـمــاع
حـضــرتــه ،اعـتــرض على اق ـتــراح إص ــدار بيان
تأييد لدخول الجيش السوفياتي  -جيوش
حـلــف وارس ــو  -إل ــى تشكيا لـضــرب «ال ـثــورة
ـاد لـكــل
املـ ـ ـ ـض ـ ـ ــادة» .هـ ــو بـ ـي ــان س ـخ ـي ــف م ـ ـعـ ـ ٍ
نـمـطـنــا ف ــي الـتـفـكـيــر ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت .وهـنــا
تــولــدت ازدواج ـيــة فــي املــوقــف لألسف وليس
فـقــط ال ـت ـبــاســات .نـسـيــر فــي ه ــذا ال ـخــط ،خط
املستقبل ونتفاخر على اآلخرين ،ولكن تجاه
السوفيات ظهرت نزعة انتهازية من جديد.
وهــي انتهازية الـنــاس الــذيــن كــان السوفيات
ق ــد وض ـع ــوا أعـيـنـهــم عـلـيـهــم لـضــربـهــم على
اعتبارهم «مـعــاديــن للسوفيات» ،أي رفاقنا
نـ ـح ــن ،فـ ـتـ ـع ــزز املـ ــوقـ ــف االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــازي ،وع ـ ّـب ــر
ع ـنــه بـكـثـيــر ّم ــن ال ــوض ــوح امل ــؤت ـم ــر ال ـثــالــث.
ع ــذرًا رف ـيــق ج ـ ــورج ...انـتـهــازيــة نـعــم ولكنها
استشرت وسيطرت على بنى الحزب الالحقة
واستراتيجيته .لم يكن حزبًا من طراز ثوري
جــديــد ،وتـ ّـم دفــع األثـمــان الخاسرة بالدخول
في الحرب األهلية والعسكرة وفساد الحركة
وتقلب التحالفات والــوالء لألنظمة
الوطنية
ّ
السائدة وقوى املنظمات الفلسطينية «فتح»
تـحــديـدًا ...وانهيار ما كــان من املمكن تفاديه
مــن نجاحات واستقطابات جماهيرية بدت
واع ــدة للتغيير وتــأمــن األرضـيــة مــن تجربة
لبنان اليسارية الهادرة في سبعينيات القرن
املاضي لنجاح القوى اليسارية العربية في
إرساء أسس للتحول الثوري العربي الشامل!
كـ ـ ــان ال ـ ــدم ـ ــار شـ ــامـ ـ ًـا لـ ـلـ ـح ــزب وإمـ ـك ــان ــات ــه،
وممتلكاته ،وآف ــاق ت ـطــوره ...فتبعثر اليسار
ٍّ
وتشرذم وتقوقع إلى حد بدا ال شفاء منه.

مالحظة أخيرة
ال ب ـ ّـد مــن اإلش ـ ــارة إلـيـهــا فــي م ـعــرض الـكــام
ع ــن وجـ ــود م ـن ــاخ طــائ ـفــي داخـ ــل ال ـح ــزب في
ستينيات الـقــرن املــاضــي ومــا قبله (مــا قاله
رد ف ـعــل م ـســؤول ـيــه تـجــاه
جـ ــورج حـ ــداد ع ــن ّ
إدخ ـ ــال ش ـي ـعــة لـلـعـمــل ف ــي ص ـحــافــة ال ـحــزب
وأن «الـشـيـعــة أك ـل ــون ــا») ...صــدقــا ه ــذا املـنــاخ
ل ــم يـكــن م ــوج ــودًا ول ــم أمل ـســه أب ـ ـدًا .كـنــا رفــاقــا
وكفى ...يبقى القول ،إن هذا الحزب الشيوعي
الــذي انتميت إليه وغــادرتــه قبيل عــام 1975
والــذي عــرف الهزائم بأبطالها وأشخاصها،
يتمكن مــن تـجــاوز تقليديته والـقـطــع مع
لــم
ّ
التجريب واملغامرة واالستتباع ،وأن يتحول
إلـ ــى حـ ــزب ثـ ـ ــوري ج ـم ــاه ـي ــري ودي ـم ـق ــراط ــي
سيدمر
يتجاوز بقدراته الواقع الطائفي الذي
ّ
األخضر واليابس ويقضي على آمال شبابه
وينشر التعاسة وال ـحــزن واملــآســي لألجيال
ال ـصــاعــدة! رغ ــم كــل ه ــذا ال ــواق ــع املــريــر شكرًا
مذكراتك!
رفيق جورج على ّ
مؤلفاته ،عن التجربة نفسها،
*كاتب لبناني .من ّ
كتاب «قيادات وهزائم» (دار عشتروت.)2007 ،

