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  الذاكرة يف
 

  حاوي جورج ذكرى يف
  *مروة كريم

   
 مغاالة، دون ومن عناء دون ومن باعتزاز عنها يتحدث أن ملثلي يمكن التي والوقائع واألحداث األشياء أكثر ما

 امتداد على لعبه الذي املميز وبالدور وبمبادراته، وبأفكاره، النضالية، وبسيرته حاوي، جورج باسم ارتباطاً
 بداية منذ حاوي جورج رافقت أنني ذلك. اجلهات جميع وعلى والقومية، واالجتماعية الوطنية املعارك يف حياته
 األوىل املسؤولية يتبوأ كان عندما حياته، يف صيغها تعددت التي الذورة، إىل وصوالً شخصيته، تطور ويف شبابه،

 مع حتالفها يف اللبنانية الوطنية احلركة يف األساسية األركان من واحداً  صار وعندما اللبناين، الشيوعي احلزب يف
 هذه كل غادر أنه ورغم. والعاملية العربية الشيوعية احلركة يف المعاً جنماً صار وعندما الفلسطينية، الثورة

 ومل البنيوية أزمته يف احلزب فيها دخل التي املرحلة يف الشيوعي، للحزب العامة األمانة من بدءاً املواقع،
 انهيار أرهقها التي والعاملية والعربية الشيوعية احلركة ومن شيعاً، تفرقت التي الوطنية احلركة ومن يغادرها،
 حيويته، جورج فقد وال بريقها، حاوي جورج شخصية تغادر مل ذلك كل رغم األم، موطنها يف االشتراكية التجربة

 القضية وجتاه الكبير، العربي وطنه وجتاه لبنان، وطنه جتاه مسؤولياته عن وال ومبادراته أفكاره عن تخلّى وال
  .استشهاده حلظة حتى واألمل، والقلق والهموم االهتمام مركز األول، شبابه منذ ظلت، التي الفلسطينية

 بتلك انتقل حاوي جورج مثل شخصاً العربي عاملنا يف الثورية باحلركة الطويلة عالقتي تاريخ يف أعرف مل
 والكنيسة واملدرسة البيت لقوانين رافض والشجاعة، والتمرد احليوية شديد يافع فتى من الصاروخية السرعة
 1959 سنة من ابتداء وأنا، هو صرنا، إذ. عمره من والعشرين الواحدة يف وهو قائد مشروع إىل ونظامها، والدولة
 وكنت أعوام، بثمانية أكبره وكنت بيروت، العاصمة يف الشيوعي احلزب منظمة داخل العمل يف وعمر درب رفيقي
  .وخارجه الوطن داخل فيه، املسؤوليات حتمُّل وإىل احلزب إىل انتمائي يف عليه سابقاً
 حياته مسيرة استشهاده بعد اليوم نستعيد حين أمره عجيب. حاوي جورج هو الذي اإلنسان هذا أمر عجيب

 باملعاين تعدداً، والعربية اللبنانية السياسية الشخصيات أكثر من فهو. قرن نصف من تقرب تكاد التي النضالية،
 للتوفيق جمال ال متناقضات األوىل للوهلة يبدو ما بين واجلمع جهة، من االهتمامات، يف التنوع إليها يشير التي

 ال صواباً، يعتقده كان ما يف خلالً يكتشف عندما كان، أنه حاوي جورج أهمية لكن. ثانية جهة من بينها، واجلمع
 كلتا يف كان، وهو. اخللل لذلك الصحيح البديل يكون أن يمكن عما البحث وعن الذات، نقد عن واحدة دقيقة يتأخر

 يف العربي الفكر يف سائداً كان ما يف الشكلي للمنطق حازماً ومعارضاً اجلديل، ماركس ملنطق أميناً احلالتين،
  .العربي العامل ويف لبنان بلده يف الرأي قادة من واحداً  هو فيها أصبح التي احلقبة
 ستينيات أواسط يف الشيوعي، احلزب كوادر من جيلي أبناء ومن جيله أبناء من كبير وعدد وأنا هو معاً، خضنا
 االشتراكية باسم معمماً كان مما وأفكاره سياساته وحترير ولتحريره احلزب، لتجديد كبرى معركة املاضي، القرن

 باعتزاز تذكره تزال ال الشيوعية احلركة يف فريد موقع إىل احلزب ونقلنا. حركتنا وانتصرت. ماركس أفكار ضد
 اعتبار إعادة اعتبرناه ما هو جورج، من أساسي وبدور التجديد، ذلك يف حتقق ما أبرز من وكان. احلقبة تلك أجيال

 اشتراكية وفق التاريخ، حركة حتكم التي املوضوعية للقوانين االعتبار وإعادة البالد، ويف احلزب يف للديمقراطية
 حلركتنا كان بالذات االجتاه هذا ويف. العصر حتوالت االعتبار يف آخذاً واحد، آن يف لها وجتاوزاً ماركس،

 حقيقي وطن العربية، البالد سائر مثل لبنان بأن باإلقرار يتعلق األول املوقف: أساسيان موقفان التجديدية
 أن األساس، هذا على واعتبرنا،. العربي الوطن هو أكبر وطن من جزءاً يشكل بالتحديد، املوقع هذا من وإنه، ألبنائه،

 وعلى الديمقراطية، قواعد على قائمة عربية وحدة أجل من املناضلين طليعة يف يكون أن الشيوعي احلزب مهمة من
 العربية والثقافة املشترك والتاريخ املشتركة املصالح االعتبار يف وآخذاً بلد، كل خصوصيات احترام أساس

 املشروع وحقه فلسطين، وطنه أرض على مصيره تقرير يف الفلسطيني الشعب بحق يتعلق الثاين املوقف. املشتركة
  .عليها املستقلة دولته إلقامة املتاحة بالوسائل النضال يف

 للقضية كان فقد ،1968 سنة أواسط يف عقد قد إليه املشار التجديد كرس الذي للحزب الثاين املؤتمر وألن
 هذه حول إطالقها أساس يف جورج كان التي املبادرات ومعروفة. مميز موقع احلزب سياسة يف الفلسطينية



  129، ص )2005 فيص( 63، العدد 16المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية في الذاآرة

 

2 
 

 يف احلزبية منظماتنا وضع يومذاك قررناه ما أهم ومن. الفلسطينية الثورة قادة مع وباالختالف باالتفاق القضية،
 املنظمات تدريب مراكز يف القتالية الكوادر بتدريب وبدأنا. املقاومة منظمات تصرف يف بكاملها احلدودية القرى

 قوات" منظمة إنشاء يف جورج، من بمبادرة شرعنا، ثم. األردن ويف سورية ويف بالذات، اجلنوب يف الفلسطينية
 االحتالل ضد النضال يف العرب الشيوعيين ملساهمة وعسكرية سياسية صيغة تكون أن نريد كنا التي" األنصار

 جهودنا بأن شعرنا وحين. اجملاورة العربية الدول ويف فلسطين يف املغتصبة األرض والستعادة اإلسرائيلي
 هذه ؛1970 سنة مطلع يف الشعبي احلرس إنشاء جورج اقترح الفشل، إىل تميل كانت" األنصار قوات" لتشكيل
  .حزبنا وكوادر رفاقنا خيرة من عدد الغازية اإلسرائيلية القوات ضد رايتها حتت النضال يف استشهد التي املنظمة

. جورج باسم احلزب قرارات من الكثير ربط يف أبالغ أنني املميز جورج دور إىل املتعددة اإلشارات هذه يف يبدو قد
 بالصعوبات املزدحمة احلقبة تلك خالل الطويل دربنا رفاق جميع أقول ما على ويشهد. ذلك عكس هي واحلقيقة

  .وبلدنا حزبنا تاريخ من
 جوانبه، وتعددت طال مهما احلديث، هذا لكن. النضالية سيرته وعن مبادراته، وعن حاوي جورج عن يطول احلديث
 وحدها هي حاوي جورج أمثال من الكبار القادة سيرة أن ذلك. حاوي جورج شخصية اختصار عن قاصراً سيظل

 صيغة يف املغادرة تلك جاءت إذا سيما وال احلياة، يغادر عندما صاحبها، ملعرفة األصلح املرجع تشكل التي
 شعوبهم حياة من الكبيرة الرموز إلزالة اجلبناء القتلة يستخدمه مما ذلك بسوى أو صوت، بكاتم أو بعبوة همجية

  .وأوطانهم
  مروة كريم

 

  4/8/2005 يف بيروت
   
  

  .سابقاً اللبناين الشيوعي للحزب العام األمين نائب  (*)



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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