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إن قضية الشهيد 
الشيوعي فرج هللا 

الحلو، كانت المثـال 
الصارخ للديكتاتورية 
والقمع واالستبداد 

ومصادرة حرية 
التعبير والتنكيـل 

بسجناء الرأي 
وتعذيبهم حتى 

الموت..

كمال مراد 

مل تكن �س����دفة اأن اتخذ امل�ؤمتر اال�ستثنائي 
للحزب ال�س����ي�عي ال�س�����ري، الذي انعقدت 
جل�س����ته االأوىل ي�����م 2003/12/18 قرارًا 
بتحدي����د ي�����م ال�س����هيد ال�س����ي�عي بتاري����خ 
ا�ست�س����هاد الرفي����ق ف����رج الله احلل�����، الذي 
ق�سى حت����ت التعذيب ال�ح�س����ي على اأيدي 
اج يف دم�سق  اأجهزة اأمن عب����د احلميد ال�سرَّ
حزي����ران  م����ن  والع�سري����ن  اخلام�����س  يف 

 ..1959
�سه����ر  م����ن  والع�سري����ن  اخلام�����س  فف����ي   
م����ن  اأ�سه����ر  �ست����ة  حزي����ران 1959، وبع����د 
احلمل����ة املباحثي����ة املجن�ن����ة.. انق�س عدد 
م����ن زبانيتهم عل����ى الرفيق ف����رج الله احلل� 
يف اأح����د بي�����ت دم�سق.. و�ساق�����ه اإىل قب� 
مظل����م حي����ث عذب�����ه ليل����ة باأكمله����ا تعذيبًا 
وح�سي����ًا م�ستمرًا حتى انطف����اأ لهيب احلياة 

يف عينيه، وت�قف قلبه الكبري عن اخلفقان 
اإىل االأبد...

ومع �س����روق �سم�����س ال�ساد�����س والع�سرين 
م����ن حزي����ران، ب����داأ املجرم�����ن حماوالتهم 
الإخف����اء مع����امل جرميته����م الب�سع����ة بع����د اأن 
ثار �سده����م ال�سمري االإن�س����اين، وهبت يف 
وج�هه����م اأعا�س����ري االحتج����اج م����ن جميع 
اأنحاء الدني����ا... وبداأت جثة ال�سهيد حتاكم 
جالديها، فجعلتهم يعي�س�ن يف اأرٍق م�سٍن، 
وفقدوا االأم����ن وال�سكين����ة... البع�س منهم 
اق����رح دفنه����ا فدفن����ت.. واالآخ����رون ذهب�ا 
يفت�س�����ن ع����ن مكان اآخ����ر اأكرث اأمان����ًا، حتى 
خطر ببالهم تفجري االأر�س مبنطقة �سخرية 

نائية ليدفن�ا فيها �سر جرميتهم النكراء..
اإاّل اأن ذلك كله مل يبعد عنهم اخل�ف والرعب 
م����ن ال�سهي����د، حت����ى وه����� جث����ة هام����دة... 

باملن�س����ار  وقطع�����ه  اجلثم����ان  فاأخرج�����ا 
اإرب����ًا... ف�سل�ا الراأ�س ع����ن اجل�سد، بروا 

اليدين وال�ساقني... وذوب�ها باالأ�سيد...

سمات المناضلين
لقد اختزل ال�سهيد �سم����ات املنا�سلني الذين 
يرخ�س�ن حياتهم فداًء للق�سية التي اآمن�ا 
به����ا.. ومع مرور خم�سة واأربعني عامًا على 
ا�ست�سه����اد فرج الله احلل�، فاإنه مازال ماثاًل 
يف ذاكرة الث�ار يف زمن درجت به اخليانات 
ولعبة خلط االأوراق، وقلب احلقائق.. ومن 
اأ�س����ف اأن����ه مل يب����ق يف ذاك����رة الكثريين من 
املنا�سل����ني عن ال�سهيد الكب����ري اإاّل ا�سمه!!.. 
بالرغم من االإرث الهام الذي تركه لنا نتيجة 
متتعه بثقافة عالي����ة ومعرفته الأ�س�س الفكر 

املارك�سي والراث الث�����ري العاملي اإ�سافة 
اإىل اهتمام����ه بالتاري����خ والفل�سف����ة واالأدب 
العرب����ي والعامل����ي. ول����ه يف ه����ذه املجاالت 
العدي����د من االأبح����اث والدرا�سات واملقاالت 
الت����ي تنتظر م����ن حمبي����ه اأن يبعث�ه����ا اإىل 

الن�ر.. 
اإن ق�سية ال�سهيد ال�سي�عي فرج الله احلل�، 
كانت املث�ال ال�س����ارخ للديكتات�رية والقمع 
التعب����ري  حري����ة  وم�س����ادرة  واال�ستب����داد 
والتنكي�����ل ب�سجناء ال����راأي وتعذيبهم حتى 

امل�ت.. 
ف����رج الله احلل�����.. ط�املا �سمعن�����ا االأحاديث 
امل�ستفي�س����ة ع����ن اأخالقه العالي����ة ووطنيته 
م����ن  للنا�����س ون�سال����ه  ال�سادق����ة وحمبت����ه 
اأج����ل ق�ساياه����م وكذلك عن ثقافت����ه العميقة 
وم�قعه الكبري يف ميدان االأدب وال�سيا�سة 

يف عدة بلدان عربية،.
ويتذك����ر جنيب �س����رور يف ق�سيدته )حبات 
احلل�����،  الل����ه  ف����رج  ل�س�����ان  البذار(عل����ى 
ي�لي������س  الت�سيك����ي  واالأدي����ب  املن�ا�س����ل َ 
ال�سه����رية  الرواي����ة  �س�اح����ب  ف�ت�سي����ك، 
)حت����ت اأع������اد امل�س�انق(، ال����ذي م�ات حتت 
التعذيب ال�ح�سي باأي����دي ال�سرطة الن�ازية 
)الغ�ستاب�����( راف�س�����ا ً االع����راف اأم�امه�����م 
ب�اأ�سم�����اء رفاق�����ه اأع�س�����اء خ�الي����ا املقاوم����ة 
املن�ا�س����ل  تيلم�����ان  واأرني�س����ت  ال�طني����ة 
االأمل�����اين الذي ا�ست�سهد اأي�س�����ا ً يف �سج��ن 
ج�انبهم�����ا  اإىل  يذك�����ر   1941 ع�����ام  هتل����ر 
املنا�سل والكاتب ال�سي�عي امل�سري �سهدي 
عطي����ة ال�سافعي الذي م�ات حت����ت التعذيب 
يف اأقبي����ة املخ�اب����رات ع�����ام 1960 ع����ن 48 
ع�ام�����ا ً.. اإنه�����ا ملق�ارن����ة �سليم�����ة و�سحيحة 

ت�سمي اجل�الدين الذين عذب�ا �سهدي وفرج 
الل����ه ب�اأنه����م الغ�ست�اب����� نف�سه ال����ذي ارتكب 
اأفظ����ع اجلرائم بح����ق املن�ا�سلني وال�سع�ب 

االأوروبية وبحق االإن�سانية جمع�اء..

لم تمت الجريمة..
ق�س����ة جرمية اغتي�����ال فرج الل����ه املختطف، 
الت����ي مل تتاأك����د اإال بع����د قراب����ة ال�سن����ة م����ن 
ا�ست�سه����اده حتت التعذي����ب الهمجي، ك�انت 
عل����ى ك�ل ل�س����ان يف �س�رية ولبن����ان وم�سر 
وغريه�����ا.. �سمعه����ا االأطفال م����ن اأه�اليهم.. 
ال�سيا�سي����ني..  اأث����ارت  مثلم�����ا  واأثارته����م 
ومل مت����ت تلك اجلرمي����ة الب�سعة م����ع مرور 
واال�ستنك�����ار  ال�سخ����ط  فع����م  ال�سن����ني.. 
التح����رر  وح����ركات  ال�سعبي����ة  االأو�س����اط 
وال�سل����م يف الع����امل وت�سكلت جل�����ان دولية 
ت ْ �سخ�سيات المعة ً من بلدان اأوروبية  �سمَّ
واآ�سي�ي����ة ومن بل����دان عربي����ة واأخرى يف 
اأمريكا الالتينية م�ار�ست �سغ�ط�ًا �سيا�سية 
على القيادة امل�سري����ة.. وقد �سجل التاريخ 
ف�سل ه����ذا الت�سامن ال����دويل ب�سبب متل�س 
اأجهزة االأم����ن يف �س�رية والقيادة امل�سرية 
من م�س�ؤوليتها جتاه جرمية نك�راء اهت�زت 

له�ا م�ساعر اأحرار العامل..

أحبت��ه دمش��ق.. وعرفت��ه 
حمص

ع����رف ف����رج الل����ه احلل����� دم�س����ق بحاراتها 
و�سخ�سياتها واأحبها.. وقبلها عرف حم�س 
�س يف اإحدى مدار�سها وتعرف اإىل  التي درَّ
اأهاليه����ا.. و�ساف����ر كث����ريا ً اإىل بلدات وقرى 
معظم املحافظ����ات ال�س�ري����ة فالتقى ك�ادر 
احل����زب فيه����ا وعائالتهم فاأحب�����ه كثريا ً ملا 
كان����ت حتمله �سخ�سيته من �سفات االإن�سان 

ال�دي����ع ال�����دود املت�ا�سع اله����اديء املحب 
لالآخري����ن والناكر للذات اأمام اإميانه املطلق 
بالعمل اجلماعي معيارا ً للرقي والتط�ر..

لق����د كان فرج يف مرحل����ة العمل ال�سري منذ 
قي����ام ال�ح����دة من�ذج����ا ً للقائ����د ال�سي�ع����ي 
والرفي����ق املح����ب ل�طن����ه و�سعب����ه والغي�ر 

على احلزب. 

الخيانة المميتة..
َّا ً اأن  كن�ا ق����د �سمعن�ا من اأ�سخا�س اأك����ر �سن�
اأح����د اأع�س����اء القي����ادة مم����ن ائ�ْت�ُمن�����ا على 
الكث����ري من اأ�سراره�ا، ك�����ان على علم مب�عد 
قدوم فرج الله احلل� من بريوت اإىل دم�سق 
يف مهمة حزبية خا�س�ة.. وقد تبني باأن هذا 
ال�سخ�����س، ويدعى رفيق ر�س�ا )راأفت(، ه� 
اخلائن واملتخ����اذل الذي اأعط����ى املعل�مات 
الت����ي اأو�سلت رجال املخاب����رات بقيادة عبد 
اج )مفرزة �سامي جمعة وعبد  احلميد ال�س�رَّ
ال�ه����اب اخلطيب( اإىل فرج الل����ه فاعتقل�ه 

ف�����ر و�س�له اإىل البي����ت ال�سري يف دم�سق 
واقت����ادوه اإىل اأحد اأقبيتهم القذرة املعروفة 

يف )حي الطلياين(. 

الشهيد في سطور..
* ول����د ال�سهي����د فرج الله احلل����� عام 1906 
يف قرية »ح�سرايل« ق�ساء جبيل يف لبنان، 

وه� من عائلة قروية فقرية..
* ح�سل عل����ى �سهادة البكال�ري����ا ال�س�رية 
� الق�س����م االأول � يف املدر�س����ة االإجنيلي����ة يف 
حم�����س حي����ث كان يتابع عن كث����ب نه��س 
حرك����ة التح����رر واال�ستق����الل يف �س�ري����ة، 
واأخذت اأفكار الث�رة على الظلم والعب�دية 

جتد طريقها �سهاًل اإىل نف�سه...
* يف مطل����ع الثالثينات م����ن القرن املن�سرم 
تع����رف اإىل اأو�س����اط ال�طني����ني والزعم����اء 
الث�ريني يف دم�سق وحم�س، واأ�سهم معهم 
يف بن����اء واإن�س����اء حزب العم����ال والفالحني 

يف �س�رية ولبنان..

* يف عام 1936 عندما كانت م�جة الن�سال 
ال�طن����ي لل�سعب ال�س�ري �س����د اال�ستعمار 
الفرن�س����ي يف اأوجه����ا، كان يف قلب املعركة 
يف دم�س����ق خالل اإ�سرابه����ا التاريخي الذي 
ا�ستم����ر قراب����ة ال�ست����ني ي�م����ًا.. واأثناء تلك 
اال�ستعماري����ة  ال�سلط����ات  األق����ت  املع����ارك 
الفرن�سية القب�س عليه واأبعدته اإىل بريوت 

ومنعته من دخ�ل �س�رية..
* مابني اأع�����ام 1936 � 1939 لعب ال�سهيد 
ف����رج الل����ه احلل����� دورًا هام����ًا يف مناه�سة 
الفا�سي����ة، حيث خي����م خطرها عل����ى العامل، 
جري����دة  يف  املق����االت  م����ن  العدي����د  وكت����ب 
»�س�����ت ال�سع����ب« وغريه����ا م����ن ال�سح����ف 

الدميقراطية..
* يف ع����ام 1937 مّت انتخ����اب الرفي����ق خالد 
بكدا�����س اأمينًا عاما للجن����ة املركزية، وعمل 
اإىل جانب����ه فرج الله حل����� واأرتني مادويان 
ونق�����ال �س����اوي، حي����ث �سكل�����ا مع����ًا ن�اة 
عمل����ت ب�س�����رة م�سركة مدة رب����ع قرن، ثم 
ان�س����م اإليه����م فيما بع����د، بع�����س اللبنانيني 
امل�سرك����ة  القي����ادة  و�سكل�����ا  وال�س�ري����ني 

للحزب. 

* بتاري���خ 31 كان����ن االأول ع���ام 1943، 
و1-2 كان����ن الثاين ع���ام 1944 انعقد يف 
بريوت امل�ؤمت���ر ال�طني للحزب ال�سي�عي 
ال�س�ري، ج���رى فيه انتخاب جلنة مركزية 
جديدة للحزب ال�سي�عي ال�س�ري اللبناين 
واأم���ني عام ل���ه ه���� الرفيق خال���د بكدا�س، 
واأقر فيه امليثاق ال�طني والنظام الداخلي 
اجلدي���د، كم���ا ت�سكل���ت جلنت���ان مركزيتان 
اإحداهم���ا لقي���ادة احل���زب يف  منف�سلت���ان 
بكدا����س  الرفي���ق خال���د  برئا�س���ة  �س�ري���ة 
واأخ���رى يف لبنان برئا�سة الرفيق فرج الله 

احلل�.
م  ُق���دِّ الفي�س���ي،  احلك���م  �سيط���رة  اإب���ان   *

للمحكم���ة الع�سكري���ة حي���ث حكم���ت علي���ه 
بال�سج���ن خم����س �سن�ات ق�س���ى 22 �سهرًا 
منه���ا يف �سج����ن القلع���ة والرم���ل وبعبدا 
وبيت الدين. واأخلي �سبيله بعد زوال حكم 

في�سي.
* كان ال�سهي���د فرج الل���ه احلل� من االأركان 
امل�ؤ�س�س���ني للم�ؤمتر ال�طن���ي اللبناين عام 
1943 الذي جمع خمتل���ف الق�ى ال�طنية 
وال�سيا�سية يف لبنان التي تكافح للخال�س 
م���ن اال�ستعم���ار. ويف هذه الف���رة انتخب 

�سكرتريًا للحزب ال�سي�عي اللبناين.
* م���ن ع���ام 1954 � 1958 عم���ل م�س����ؤول 

التحرير يف جريدة »الن�ر« الدم�سقية.
�ساهم يف ترجمة كثري من امل�ؤلفات العلمية 
التقدمية والفل�سفي���ة واالقت�سادية، وكتب 
جمم�ع���ة كب���رية م���ن املق���االت واالأبحاث 
االجتماعية وال�سيا�سية، وكان له دور فّعال 

يف ن�سر االأفكار اال�سراكية العلمية. 

محطات حزينة
لق���د اغتال���ت االأي���دي الق����ذرة يف حمط���ات 
حزين���ة �س�داء من التاريخ ف�رج الله احلل� 
وعب���د اخلالق حمج����ب و�سلم���ان ي��سف 
وغ�س���ان  غيف���ارا  وت�س���ي  »فه���د«  �سلم���ان 
كنفاين وناجي العلي.. وغريهم الكثري من 
ال�سرفاء... ولكنها مل ت�ستطع ولن ت�ستطيع 
اأن تطف���ىء اجل���ذوة املتق���دة الت���ي اأزكته���ا 
حريته���ا  �سبي���ل  يف  ال�سع����ب  ت�سحي���ات 

وكرامتها وا�ستقاللها..
�ستبق���ى ذك���رى ف���رج الله احلل���� يف ذاكرة 
املنا�سلني ال�سرف���اء ويف قل�بهم بعيدًا عن 

الن�سيان.. برغم اأنف كل األ�ان الطغاة..

عن موقع اال�شرتاكية العاملية

الحل��و..  ف��رج هللا 
جذوة متقدة

كان الشهيد فرج هللا الحلو من 
األركان المؤسسين للمؤتمر 

الوطني اللبناني عام 1943 الذي 
جمع مختلف القوى الوطنية 

والسياسية في لبنان التي تكافح 
للخالص من االستعمار.
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اسماعيل خليل الحسن 

)القـرُن ُيــقاُل العشــروْن

والعـام التاسـُع والخمسـوْن

وحدي أنتظــُر الغستابــو

وحدي.. وحدي؟!

ومئاٌت من حــويل

ومئاٌت من قبــيل

ومئات من بعــدي

َـّاْل وألوُف ألوُف العمــ

يف الخارج ال بل يف قلبـي

ورفـاقي كلُّ الرشفاْء

يف وطني يحضنهْم شعبـي

أأنا وحدي؟(

القرن يقال الع�سرون، اأي مرارة و�سخرية 
ينط����ي عليه باطن ه���ذه الكلمات؟ وماذا 
اأي�س���ا؟ العام التا�س���ع و اخلم�س�ن اأي اأن 
الع�سر قد انت�سف، هل انتقلت املجتمعات 
�سع����دا اإىل اأن�ار احل�س���ارة وقد بددت 

خلفها دياجري الظالم؟ 
من هذه االأر�س انطلق���ت اإ�سعاعات هامة 

ع هام التاريخ : تر�سّ
قب���ل مي���الد امل�سي���ح باألف���ي ع���ام، ق���ررت 
�سريع���ة حم�رابي فردي���ة العق�بة ، بدال 
من العق�ب���ات االعتباطي���ة و اجلماعية ، 
ف���ال عق�بة اإاّل بن�س ، وال ت�سري العق�بة 
الع�س���ر  يف  وكان  الفاعل���ني،  بح���ق  اإاّل 

ال���ذي اأ�سم����ه اجلاهل���ي ، اأ�سه���ر ح���رم ، 
حيث يت�ّقف �سف���ك الدماء و ترك فر�سة 
للت�ال���د والتكاث���ر، يف حني ال ن���رى االآن 
حرمة حّتى لرم�س���ان يف بالد احلرم ، ثم 
جاء االإ�س���الم لي�سع احلدود والتعزيرات 
، حي���ث مل تك���ن هنال���ك حدود ل���دى االأمم 
املجاورة جغرافيا اأو زمنيا ، وهي حدود 
دنيا عل���ى االإن�سان اأن يتاب���ع تط�يرها و 
اإثرائه���ا ال تقدي�سه���ا و تيبي�سها كما يفعل 

فقهاء التخلف.

اإن جني���ب �س���رور يدين الق���رن الع�سرين 
، انطالق���ا م���ن �سرية ف���رج الل���ه املروعة، 
حي���ث كان���ت ومل ت���زل متار����س ف��س���ى 
احلك���م ب���دال من حك���م الق�ان���ني ، وحيث 
العق�بة م�سخ�سن���ة ، يقررها من ميار�س 
العقاب م�ستندا اإىل معل�ماته ال�سخ�سّية 
ع���ن ال�سحّية وهي �سحل���ة يف العادة ، و 
اإىل مزاج���ه النف�سي وه���� غالبا ما بك�ن 
�سادّيا �سفراوّيا ، و اإىل ثقافته احلق�قية 
و ال�سيا�سّي���ة ال�سحلة مع �سالحيات غري 
حمدودة ت�س���ل اإىل حد ت�سفي���ة ال�سجني 
وو�س���ع نهاي���ة حليات���ه فه� ال���ذي يحيي 
احلار����س  امل���الك  ه����  األي����س   ، وميي���ت 
للحكم؟ فعلي���ه اأاّل يغفل ، و اإاّل فتك النا�س 

باحلكم.
وعندم���ا نتحّدث عن الق�انني ال نعني بها 
لها امل�ستبدون على مقا�سهم  تلك التي يف�سّ
روها  ث���م ال يلبث����ن اأن ميّط�ه���ا اأو يق�سّ

وفق اأمزجتهم.

)كنت أسرْي

ـْطَ  دمشـْق وسـ

والساعةُ  منتصُف الليـ ْل

والربد رصاٌص مسمـو ْم

والـريح تنـوح كام بوْم

والشارع خـاٍل من نسمْة

ودمشُق

ـُها الظــلمْة ِـّحـ تلف

والليل رضيْر

ـَجمْة مل تبسْم حتى ن

باُح الغستابــو: ـُ ويجيُء ن

“يحيــا القائـْد 

هايـل الرائـْد"

أذكُر أذكــرْ 

يذكرُ مثـيل فوتشيـكْ 

يذكر تيلمــانْ 

“يحيـا الفوهررْ 

هايــل هتلرْ "

أذكرُ  أذكــرْ 

“يحيا الحسنــي

َـّاوي  والحنــ

والشيشكــيل"

أضحكُ ... أضحكْ 

يضحكُ  كـل ُّ العالـمْ 

تضحكُ  كـل ُّ دمشقْ 

يضحكُ  كـلُّ الرشقْ 

أيـن الفوهررْ ؟

رْ : ِـّ رتُ  أفك ـِ ص

أكبادي.. زوجي.. بريوتْ 

وأبـــو زعبـلْ 

أكبادي يف كل العاملْ 

يابريوتُ  

من ماتَ  ومن سوف ميوتُ 

َـّعبِ ( أو يحيا من أجل الش

يقّدم �س���رور تقري���را �سيا�سي���ا ميزج فيه 
�س����را خمتلف���ة متناف���رة يجتم���ع فيه���ا 
و  له���م  ال�قتي���ني  املطبل���ني  و  الطغ���اة 
�سحاياه���م ال�سهداء و االأحياء يف �سريط 
�سينامائ���ي مي���ر يف خي���ال ف���رج الله قبل 
م�ت���ه بلحظ���ات كم���ا �ستم���ر اأ�سم���اء م���ن 
رحل����ا قبله فيتماهى فيه���م وهم من بالد 

خمتلفة اأو من بلد واحد ه� العامل

ـُكْ  ـْم )سألوين من زمنٍ  مااس

تيلمـاْن 

أو شــهدي 

أو فوتشيـك

أو قولوا الحلــو

ماشئتـم قولـوا أيَّ اْســـمِ  

َـّـافْ ..( َـّاٌف إسمـي عس عسـ

اإىل  ع���ن م�سريت���ه  يق���دم تقري���را  ث���م 
التعذي���ب  و�سائ���ل  ويذك���ر   ، امل����ت 
املختلفة، الت���ي ميار�سها اجلالد با�سم 
مب���ادئ علي���ا ، يررها خط���اب الن�سر 
الظف���راوي الذي انف�سح���ت ه�سا�سته 
اأم���ام الهزائم ترى يف كّل �سيء وكاأّن 
اأيدي احل���كام هي يد )ميدا�س( حت�ل 

كل ّ�سيء تلم�سه اإىل تخّلف.

ـُنَّ الغستابو وانفجرتْ  )ج

َـّدمِّْ يف وجهي آبـاُر الـ

فبصقتُ  دماً  ملَء الفـمِّ 

فـي وجه الغستابو الَجهمِ 

وأنا أضحك

ـْـلـهْ ...! رك

ـُكْ ؟ ـْم زعقوا... مااس

إنســـانٌ 

أيُّ إنســاْن..

َـّالْ  إبــنُ  العم

من رأيس حتى قدمـيْ 

من أغور أغـوار القـلبِ 

جندي ٌّ يف جيش الشـعبِ 

قربانٌ  من أجل الحـزبِ 

يف مرَص أنا يف سوريا

يف لبنــانْ 

يف العامل يف كل مكــانْ 

اْت أنا وطني كـلُّ القـارَّ

اْل َـّ أميش يف زحف العم

َـّـاف( َـّاٌف إسمـي عس عسـ

)رضبـوا.. رضبـوا..

آهٍ .. لكأين أركبُ  أرجوحةْ 

تعلو تهبطْ ..... تعلو تهبطْ 

ِـّي الرؤيـا غابتْ  عن

أسقطْ ... أسقطْ وأعـاد الغستابو 

َـّرةْ  الكـ

ةْ  ال أدري يف هذي املـرَّ

ةْ  َـّرَّ من أيــن اآلباُر الث

َـّقْ  يف جسميْ  كانتْ  تتدف

ـُقْ  حاولتُ  كثرياً  أن أبص

جاهدتُ 

ـُقْ  ولكن مل أبص

وتـدور األرضُ 

والسقفُ  الصخري ُّ يدورْ 

وتدور الجـدرانُ  تدورْ 

ويلفُّ األشياَء ضبــابُ 

وتغيب وجوهُ  الغستـابو

و أغيب أنا....(

)ُيــقالُ  العشــروْن

ُـّوْن والعـامُ  ُيــقالُ  الستـ

وأنا يف الجبْ 

ـْلقْ  عينايَ  عىل البـاب املغ

ْمت األخرسْ  أذنـايَ  عىل الصَّ

ـُضولْ  من بابِ  ف

ماذا يف وسع الغستابو؟ 

خلـعُ  أظافرْ ؟

خلعـوها من أول ِّ يــومِ 

م ِّ خرجتْ  باللحـمِ  وبالـدَّ

لن تنبتَ  يل بعـدُ  أظافـرْ 

ماذا يف وسع الغستابو 

فوق التعذيبِ  الوحشـيّ ْْ

فوق الكـيّ ْ

أو صب ِّ املاِء املغيلّ ْ

فـوقَ  الباردِ 

والباردِ  فـوقَ  املغيلّ ْ

أسناين....!

هل بقيت سـنٌ  يف فيك؟!

عقبُ  السيجارة يف اللحمِ ؟

حرقوا لحمي 

ـُغرس ُ عقبٌ  يف العظم  هل ي

ِ؟

قطـعُ  لسـاين؟

هم أحـوجُ  مني للساين

ماذا يف وسع الغستابـو

ملناضلَ  غري املوتْ 

املوتُ  لعيـنٌ  ورهيبْ 

لكن..(

)قلبي يتخطى األسوارْ 

اسْ  لُ  كل َّ الحرَّ ـِ ويغاف

ليعانـقَ  أعضاءَ  اللجنـةْ 

ِـّلَ  أنصارَ  الجبهـةْ  ويقب

َـّمْ  ـَوا لن أتكل ال تخش

ال لن أتكلـمْ 

بْ  فيه املنفـاخْ  ـَرِّ لنج

ـَلُ  الغستابـو امللعونةْ  ي ـِ ح

أأنا ُأنفـخُ  كالبــالونةْ ؟

أأنا ُأنفـخُ  كالبالونة(

قي���ل اأن ف���رج الل���ه ابت�س���م قب���ل اأن يلفظ 
اآخ���ر اأنفا�س���ه، ذاك اأن امل�س���روع ال�طني 
و االإن�س���اين ال���ذي حمل���ه، كان تفاوؤليا و 
مل���يء بال�ع�د وهذا �س���ر �سعادة ت�فرت 
لدي���ه، بينم���ا افتقدناه���ا نح���ن يف زم���ن 

النك��س.

)صمتاً  يا غستابـو

الشعبُ  هو الثورةْ 

الشعبُ  هو الثورةْ 

نوة ـِ لكن ما كلامتُ  الغ

أنا ال أذكرْ 

ً يف  وزعيقــا   ً ُ صوتــا  أســمع 

ُـّلمةْ  الظ

حــارسْ ، هايــل هتلــرْ ، هايل 

هتلرْ 

أسمعُ  صوتَ  املزالجْ 

تيمورلنـكْ 

ا َـّ يا زكري

اجْ  يا سـرَّ

أهالً  أهالً 

ماذا يف وسع الغستابـو

ملناضلَ  غري املوتْ 

اآلنَ  تذكرتُ  الكلامتْ :

> نحنا ودياب الغابـاْت ربينـا

اجي العتامْت مشينــا بالليل الدَّ

للغاب ليالينا.. للريــح غنانينا

هيك.. هيك.. نحنا هيك ربينا(

لع���ّل التقريرّي���ة يف الق�سي���دة ، �ساهم���ت 
يف �سعفه���ا فني���ا ، كم���ا لتاأث���ري الق�سي���دة 
العامي���ة امل�سرّي���ة دوره يف ذل���ك ، و تعر 
�سرع���ة اإيقاعها، جريا على من�ال الق�سائد 
احلديث���ة حين���ذاك ، ع���ن حج���م االنفعالية 
كتابت���ه  ح���ني  ال�ساع���ر  ا�ستبطنه���ا  الت���ي 
الق�سي���دة ، لكّنه���ا بحق ق�سي���دة تاريخّية 
و اآنّي���ة يف وقت واح���د ، ال تلخ�س ماأ�ساة 
رجل بقدر ما تلخ����س ماأ�ساة الع�سر الذي 
نعي����س، كتبه���ا �ساع���ر ماأ�س���اوي ، حلياته 

ة اأخرى. ق�سّ

عن احلوار املتمدن

فرج هللا الحلو و نجيب سرور 
ومأساة العصر

القصيدة األشهر 
عن فرج هللا الحلو , 
كانت للراحل نجيب 
سرور وقد تكون 
هنالك قصائد أخرى 
طواها النسيان

ماذا يف وسع الغستابـو

ملناضلَ  غري املوتْ 

اآلنَ  تذكرتُ  الكلامتْ :

> نحنا ودياب الغابـاْت ربينـا

اجي العتامْت مشينــا بالليل الدَّ

للغاب ليالينا.. للريــح غنانينا

هيك.. هيك.. نحنا هيك ربينا(
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عرجــت. تلــوت القســم الحــزيب الرض 

النبطية كانت تنتظر قدومك

تزرع يف دربك. شجر االحرار املتشابك

كنت اشاهدك مساءا تتفقد ارضحة الزراع 

املذبوحني

وخصوصا حسن الحايك.

كانت عيدان التبغ الدامي يغسلها الدمع

وكانت اشجار البلوط تقول غدا يأيت

واليوم تجيء، فقد نرثوا جسدك من باب 

الشام

اىل باب القدس كام نرثوا صويت

هكــذا رصت ارضــا تــن من النيــل حتى 

الفرات

هكذا رصت وجه الزمان املمدد فينا

ورصت العنارص رصت النبات

كنــت طفــال، ولكــن عرفتك مــن قصص 

االمهات

اعلن منذ االن بأن صوتك ما زال يدوي

يف الوديــان الراحلة اليك وكنا نحيك انك 

يوما ستؤوب

ترحل يف سفح الجبل االحمر مزروعا

ما بني الرشيان وبني العظم تلوب

يف اعضــاء الســامق...الرسو...وال بد لكل 

غريب

وصليــب  بصليــب  موســوما  برجــع  ان 

وصليب.

اعلن منذ االن بأين من حزبك حتى يزهر

قــرب صبايــا التبــغ وحتى تخــر دروب 

ودروب ودروب

تنتظر قدومك تنتظر قدوم املحبوب

اليوم تجيء عريسا من حولك يفرح اطفال 

قران

وتعانقها االنا

لست غريبا.. ال تخجل وتقدم

الفرح يقاتل اوغاد الليل..تقدم

التبغ بعادي من ال يســقيه صباح مســاء.. 

تقدم

للدهشــة اســباب.. نعرف انك طفل تلقي 

اسألة ال تسأل.

طفل انــا.ز قدمت من قرية بنب 

نعيم تقع ما بني الحزن وبني 

الكرباج

هــي اقرب 

د  ال و ا

لبحر  ا

مليت  ا

لقلبه

مثلك.. تناثرت 

تعظــرت  لكنــي 

بدمك

طفل انا قدمت من التبغ املرتاكض 

يف وادي الجوز

شاهدت اهرام الجيزة وسيدة حريصا

وآثار اقــدام اجدادي فــوق صخور جبل 

ماريا الشاميل

واراك تركض يف شارع طويل

تبحث عن مالمح وجهي

حسنا سأقول بعض التفاصيل

هنا مر من هنا اشبالنا

وهناك يف سفح عيبال تسكن 

حبيبتي

وما  جــاؤوك  الليلــة 

كنت سوى ارشاقة

الشــعب،  روح 

وهذا يكفيك

الليلة جاءوك وقهقهت االلسن

يف سجنك هذي الليلة جاؤوك

ذلك ان القتلة عرفوا ان لسانك ال ينظق

اال حني يريد لذا قتلوك

شقوا قلبك نصفني

خلعوا عينيك الن الزراع املذبوحني

حملوا امتعة الزمن املر وطافوا

التموا يف بابك واختبأوا يف العينني

ورأوا يف عينــك الغابــة والبحــر ورمــل 

الصحراء

وكذلك كانت خطوات العامل.زسواعدهم 

تتأرجح من طول االرهاق. وجاء النعي

صباحا ال ادري ظهرا او عرصا.

فرتاكض يف االجفان الدمع..بكوك

الليلــة يا فــرج العــامل، تهــاوى، انذبح 

العامل محمود

مــن اعىل برج يبنيه لســادة هــذي املدن 

الصفراء

كتبــت احدى الصحف بــان املوت طريق 

الله..ز

وان املوعد قد حان فال حول وال فوة

والليلة يافرج الزراع انقلبت شاحنة

تحمــل عــامل التبغ االخــر، مل يحدث 

يشء

قالت كل الصحفبان حليمة اخذت غفوة

والليلة يافرج الطالب الثوريينكنت اشاهد 

صورتك عىل مقربة منها

تقع فلسطني

مــن يقطــع بالقول بانك يف هذي الســنة 

البيضاء

مل تعرف اغصانا حرقت يف دبني

من يقطع بالقول بانك مل تعرف

ما حدث من الذبح الهيل املنفيني

علقتك يف رشيان القلب ومللمت رمادك

واليلة يافرج املدن العطىش

يا فرج الطلقة والسكني

شــاهدتك يف كفــر الرمان تقبــل صورة 

لينني

وتزور خاليا الحزب العلنية والرسية،

تهتف باسمك يف كفر الرمان

البــادان  وادي  ويف  الجــوز  وادي  ويف 

املطعون

من قاع النهرحملتك يف البال سنني

واليوم نلملم اجساد الشهداء الخراء

نوزع باسمك للشعب نياشني

ال بد لكل غريب ان يرجع للساحات

ال بد لكل غريب ان يرج للساحات خصوصا 

انت وثوار فلسطني

باسم عبدو

عز الدين المناصرة 

عندم���ا رف�س احل���زب ال�سي�ع���ي ال�س����ري اللبناين حّل 
نف�س���ه، وعندم���ا حدد احل���زب م�قفه م���ن ال�حدة"البن�د 
ال�13"، وعندما مل يتن���ازل عن م�اقفه ال�سيا�سية واأفكاره 
واأيدي�ل�جيت���ه املارك�سي���ة، وظ���ل �سادق���ًا يف حتالفات���ه 
ومدافع���ًا اأمين���ًا ع���ن العم���ال والفالح���ني وفق���راء ال�طن 
واملثقف���ني، تعر�س احل���زب اإىل هج�م اأمن���ي ومباحثي، 
ودخل االأل�ف من ك�ادره واأع�سائه املعتقالت وال�سج�ن، 

وتعر�س�ا الأب�سع اأن�اع التعذيب اجل�سدي والنف�سي.
اعتق���ل الرفي���ق فرج الل���ه احلل� ي�م 25 حزي���ران،1959 

واأ�سبح هذا الي�م، ي�م ال�سهيد ال�سي�عي.
لق���د �سم���د الرفي���ق ف���رج، ظ���ل كامل���ارد، واج���ه اجلالدين 
ب�سالب���ة ال�سي�ع���ي االأمني ملبادئ���ه.. املنا�س���ل العنيد من 
اأج���ل حق�ق الكادحني، ومن اأج���ل الدميقراطية واحلرية، 
م���ن اأج���ل وح���دة عربي���ة �سليم���ة، وح���دة تلب���ي م�سال���ح 

ال�سعبني امل�سري وال�س�ري.
واليزال اجل���الدون الهمجي����ن يتذكرون"بع�سهم اليزال 
على قي���د احلياة"، وعمالء املكت���ب الثاين"ال�سراجي"من 
اأمثال اخلائ���ن والعميل رفيق ر�سا، ال���ذي اأ�سبح حمققًا، 
فقال ل���ه فرج:"اإلك زم���ان بهال�سغلة؟ وب�س���ق يف وجهه"، 
وخ���الل 24 �ساع���ة ا�ست�سه���د ف���رج.. م���ات ف���رج!اإن ي����م 
ال�سهي���د ال�سي�عي، لي�س ي�م فرج فق���ط، واإمنا ه� اأي�سًا 
ي����م مئ���ات �سه���داء الن�س���ال �س���د االإقط���اع واال�ستعمار 
الفرن�س���ي، واالأنظمة الت�سلطي���ة الديكتات�رية.. وحروب 
التحري���ر والن�س���ال ال�طن���ي والطبق���ي. وه���ذه املقالة ال 
تت�سع لتع���داد اأ�سماء ه����ؤالء امل�ساعل امل�سيئ���ة يف تاريخ 

احلزب وال�طن.
طف�لة وفقر وطم�حات 

ولد فرج الل���ه احلل� �سن���ة 1906 يف قرية"ح�سراإيل"من 
عائلة فالحي���ة فقرية. هاجر اأ�سقاوؤه برفق���ة والدتهم، ومل 
يك���ن فرج قد جتاوز ال�سنة الثالثة من عمره، ون�ساأ برعاية 

�سقيقته الكرى مرييانا و�سقيقه غالب.
طف�لة غرقت يف بحر من امل�ساعب واحلرمان والتعا�سة، 
كان يف العا�س���رة عندما عّلق االأتراك ع���ام 1916 االأحرار 

من اللبنانيني وال�س�ريني على اأع�اد امل�سانق.
كان���ت درا�ست���ه االأوىل يف مدر�سة"عم�سي���ت"يف القري���ة 
املجاورة ل�"ح�سراإيل"، وكان معلمه كاهنًا، ونتيجة لظلم 
املعل���م وق�ساوته يق�ل فرج:"مل يدخ���ل اإال ال�سيء الي�سري 
يف راأ�س���ي، ولن يغيب عن ذاكرتي طعم الق�سبان، وال تلك 

االأخ�ساب املكّبلة لليدين".
�سع���ر فرج بالتميي���ز ب���ني اأوالد االأغني���اء واأوالد الفقراء، 
وب���رز هذا التميي���ز يف معاملة مدير املدر�س���ة واأ�ساتذتها، 
ف���رك املدر�س���ة، وب���داأ يبح���ث عن عم���ل لعج���ز والده عن 
ت�ف���ري م�ستلزم���ات الدرا�سة. فذه���ب اإىل مدين���ة بانيا�س 
ال�س�رية، ثم ُطرد الأن���ه دافع عن املزارعني الذين ُيرغم�ن 
على العمل اأربع ع�سرة �ساعة يف الي�م.. وبعدئذ عمل يف 
التدري�س يف اإح���دى قرى منطقته. ويف عام 1929 تعاقد 
مع مدر�س���ة يف مدينة حم�س لتدري�س اللغ���ة العربية اإىل 
جان���ب حت�سيل���ه الذاتي يف الكلي���ة ال�طني���ة االإجنيلية. 
وتع���رف يف هذه املدينة اإىل االأفكار املارك�سية من �سديقه 

وزميله نا�سر الدين حدة.

يق����ل ف���رج بع���د اأن ق���راأ يف جمل���ة فرن�سي���ة مقال���ة ع���ن 
اال�سراكي���ة  اأكت�ب���ر  ث����رة  اإع���داد  يف  ودوره  لين���ني 
العظمى:"اأح�س�س���ت عندما ق���راأت ه���ذه الدرا�سة بخفقان 
غ���ري اعتيادي يف قلبي، وات�سحت يل ي�مها الطريق التي 
يج���ب اأن اأختاره���ا يف حيات���ي، ومل اأكت���ف بقراءتها مرة 

واحدة، بل عدت اإليها مرارًا وتكرارًا".
زار االحت���اد ال�س�فييتي للمرة االأوىل عام،1934 واأ�سدر 
بع���د ع�دت���ه كتاب���ًا بعن�ان"اإن�ساني���ة جديدة تبن���ي عاملًا 
جدي���دًا"، واأ�سه���م يف تاأ�سي����س وحتري���ر جريدة"ن�س���ال 
ال�سع���ب". ويف ع���ام 1935 اأ�سب���ح ع�س����ًا يف اللجن���ة 
املركزي���ة للح���زب ال�سي�ع���ي، واأثبت وج����ده الفاعل يف 
ال�ساح���ات الن�سالي���ة املختلف���ة، فه� بني العم���ال ي�جههم 
وير�سده���م. ورافق الفالحني وعا����س يف �سف�فهم. ونظم 
وا�س���رك يف تظاهرات كثرية يف لبن���ان واملدن ال�س�رية 
�س���د اال�ستعم���ار الفرن�س���ي، ورك���ز عل���ى ت�حي���د الق�ى 
الكادح���ة والعمل اجلماعي وال�سعبي بعي���دًا عن النزوات 

الفردية وامل�سلحة ال�سخ�سية.
ق���ال عن���ه الرفي���ق حمم����د االأطر�س"اأب���� داود":"ف���رج 
الل���ه مث���ال لالن�سب���اط الث����ري والعمل اجل���دي الدوؤوب 
املت�ا�س���ل ال���ذي كان يق����م ب���ه ب���كل نك���ران ذات وبهمة 

ث�ري���ة عالية. كان �سلبًا ومت�ا�سع���ًا مما جلب اإليه حمبة 
الرف���اق واحرامهم له، كما كان من قادة احلزب البارزين. 
قام بدور ه���ام يف احلركة العمالي���ة والتحررية يف لبنان 

و�س�رية".
وق���ال فرج قب���ل ن�سف ق���رن ونيف بع���د زيارت���ه لالحتاد 
ال�س�فييتي:"لي�س���ت اال�سراكي���ة بن���ت لين���ني، وال ربيبة 
رو�سي���ا القي�سرية، بل هي بن���ت التاريخ الب�سري وربيبة 
االإن�سانية باأجمعها، ولي�س االحتاد ال�س�فييتي اإال امليدان 
االأول لتحقي���ق ه���ذه املب���ادئ، وال ميك���ن اأن يفهم االحتاد 
ال�س�فييتي كل الفهم اإال من يفهم املارك�سية اأواًل من جهتها 

املبدئية كل الفهم".
ُيعاقب املنا�سل ال�طن���ي الدميقراطي ال�سي�عي املخل�س 
من قبل قي���ادة احلزب اأو االأمني العام، وت�جه ر�سالة"من 
القي���ادة املركزي���ة اإىل منظم���ات احل���زب ال�سي�عي"وذلك 
مل�قفه املعار�س لق���رار تق�سيم فل�سطني، وكانت القيادة قد 

وافقت واأيدت م�قف ال�س�فييت.
عب���ادة  تي���ار  ب�ج���ه  ع���ام 1937  الل���ه  ف���رج  وق���ف  لق���د 
ال�سخ�سية داخل قيادة احلزب، وحمل ل�اء الدميقراطية. 
وقال:"احل���زب ال�سي�ع���ي ق�ته يف قيادت���ه الدميقراطية 
وتنظيم���ه الدميقراط���ي". ويف م�ؤمت���ر احل���زب املنعق���د 

يف نهاي���ة كان����ن االأول ع���ام 1943 واأول كان����ن الثاين 
ع���ام،1944 وكان اآن���ذاك اأمينًا للحزب اللبن���اين قال: )اإن 
احلزب ال يهمل اال�ستفادة من احلركات ال�طنية التحررية 
يف الع���امل، ولك���ن عندما ي�سع �سيا�سته ال يقل���د اأحدًا على 
االإط���الق، ال يف ال�سرق وال يف الغرب، ب���ل يطبق نظريته 
على اأح�ال البالد، وال يحاول اأبدًا اأن يطبق اأح�ال البالد 

على نظريته".
وكتب الرفيق دانيال نعمة يف ذكرياته"ذكريات الفتة"عن 
ال�سهي���د فرج الله قائاًل:"مرة واح���دة �سعرت باأن فرج الله 
اأ�سي���ب باالكتئاب، وخفتت حما�ست���ه للعمل. كان ذلك بعد 
االأخب���ار وانت�سارها يف العامل ح�ل تقرير خرو�س�ف يف 
نق���ده ل�ستالني وعبادة الفرد. ي�م ذاك كما اأعتقد تذكر فرج 
ر�سالة"�س���امل"، ورمبا ت�س�ر اأن املحاكم���ة كان ينبغي اأن 
تك�ن لغريه، اأو على االأقل اأن ال تك�ن له". و�سمع الرفيق 
داني���ال اأن ف���رج الل���ه طالب ب���اأن ُيع���اد البح���ث يف ر�سالة 
�س���امل، واأن تدق���ق االأم�ر وت�سح���ح بالن�سب���ة اإليه، ولكن 
ه���ذا الطل���ب ُرِف�س، وقيل لف���رج: لي�س له���ذا ال�سبب كانت 

املحاكمة، واإمنا الأ�سياء اأخرى!
ومل تب���ق االأم�ر كما هي، ولكن بع���د ف�ات االأوان ومرور 
�سن����ات عل���ى ا�ست�سهاد الرفيق ف���رج، فقد اأُعي���د االعتبار 
ل���ه، واأزيل���ت ر�سالة �س���امل م���ن وثائق احل���زب ال�سي�عي 
اللبناين، بقرار من امل�ؤمتر الثاين عام،1968 وكذلك فعل 

حزبنا ال�سيء ذاته يف م�ؤمتره ال�ساد�س عام 1987.
النهاية.. ال�سهادة 

كان اجل���الدون يعّلق�ن االآمال الكب���ار على كلمة ينطق بها 
ف���رج الله، فكان �سمته مظهرًا م���ن مظاهر العظمة والق�ة 
وال�سالب���ة والتف���اين وال�سيط���رة على ال���ذات واالزدراء 

بامل�ت.
وتق���دم املحام���ي مي�سي���ل عق���ل * ب�سك����ى بال�كال���ة عن 
ال�سي���دة فرجين���ي اأرمل���ة الرفي���ق ف���رج وبناتها"ب�سرى، 
جن�ى، ندى"، بحق املدع���ى عليهم"عبد احلميد ال�سراج، 
عبد ال�هاب اخلطيب، �سام���ي جمعة، رفيق ر�سا، نع�سان 
حممد زكار"، بجرائم ت�قيف فرج الله احلل� ب�س�رة غري 

م�سروعة، واإيقاع التعذيب اجل�سدي به وقتله.
قال عبد ال�هاب اخلطيب للرفيق فرج:"اإنك ل�سيد ثمني".. 
وكان ف���رج يرف����س االإجابة والرد عل���ى اأ�سئلة اجلالدين، 
عق بالكهرباء يف قدميه.  رب بع�سا حتى تك�سرت، ثم �سُ ف�سُ
وكان �سام���ي جمعة ي�سع �سلك الكهرباء يف املاآخذ، ويق�م 
عبد ال�هاب اخلطيب ب��سع الطرف الثاين من ال�سلك يف 
اإبهام���ي قدمي فرج.. ونفخ بطن���ه باله�اء مبنفاخ �سيارة، 
وقفز عليه، واأم���ر بتعليق وعاء ماء ف�ق راأ�سه، تقطر منه 
قطرات متقطعة من امل���اء.. وكان"رفيق ر�سا"يناق�سه يف 
اأف���كاره ال�سيا�سية والعقائدية، ولكن فرج ب�سق يف وجهه 

واتهمه باخليانة والعمالة للمباحث.
ويف �سب���اح 1959/6/26 مات ف���رج.. ا�ست�سهد فرج يف 
مت���ام ال�ساعة،15،07 وو�سع�ه حت���ت الدرج، ثم ُنقل اإىل 
مزرع���ة �سام���ي جمع���ة، واأعي���د وذّوب باالأ�سي���د خ�فًا من 

اكت�ساف اجلرمية الب�سعة.

عن موقع احلرية

الحري��ة  ش��هيد  الحل��و..  هللا  ف��رج 
والديمقراطية 

فرج هللا الحلو

فرج هللا الحلو 
والرحابنة 
و"نحنا ودياب 
الغابات"

اغتي���ل فرج الل���ه احلل� حت���ت التعذي���ب ال�سدي���د بعد 
�ساعات من اعتقاله، وذّوب ج�سده باال�سيد عام 1959، 
بعد ان �سلمه احد املخرين ال�س�ريني من رفاقه لعمالء 

ال�سراج.
كلمات االغنية:

نحنا و دياب الغابات ربينا
بالليل بداجي العتمات مشينا

للغابة ليالينا للريح غنانينا
هيك هيك نحنا هيك ربينا

للحب مننشد نغمتنا للغادات
سيري يا بنية لخيمتنا غدويات

تتهني بديرتنا و بتغني لعشرتنا

و بتطبلك رفقتنا و بتحيينا
يا زينا يا زينا لي في الربع بنية

إلها عيون فتانات بالواحة السحرية
ي��ا وله��ان ف��ي الغاب��ات هالحل��وه 

الحوريه
ه��ي ه��ون فالحن��وات عن��د س��واق 

الميا
دقوا األلحان بجيرتنا يا شبان

و خضرا ترقص على نغمتنا و األلحان
لعيونك يا خضرا يا حلوه يا سمرا

طير الغابة الخضرا دينا جينا

ودي��اب  "نحن��ا  اغني��ة: 
الغابات ربينا"

كلمات:  المناضل
"فرج هللا الحلو"

الحان:
"االخوين رحباني"

غناء:
 وديع الصافي وفيروز
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كريم مروة 

 وق���ف البط���ل ي�مها اأم���ام جالدي���ه منت�سب 
القام���ة، مرف�ع الهامة، �سام���خ الراأ�س، واثقًا 
بنف�س���ه وبالق�سي���ة الت���ي اأعطاه���ا كل عمره. 
واأطل���ق من فمه ب�سق���ة يف وجه ذل���ك الكائن 
ال�سبيه بالرجال، ال���ذي خانه. فاأردى اخلائن 
بتل���ك الب�سق���ة �سغريًا ذلياًل حمتق���رًا. ثم قال 
جلالديه:"اأنا فرج الله احلل�. واأنتم تعرف�ن 
م���ن ه� فرج الله احلل�. فاعلم�ا اإذن اأنكم لن 
ت�ستطيع�ا اأخذ كلمة واحدة مني. فافعل�ا بي 
ما �سئتم. خ�سئتم وخ�سئ الذين كلف�كم بهذه 
املهم���ة القذرة". فانهال اجلالدون عليه �سربًا 
وتعذيب���ًا اإىل اأن قتل����ه. واإذ حت���ّ�ل اجل�سد 
العام���ر اإىل جثة هامدة، �سارع اجلالدون اإىل 
دفنه يف ب�ستان �سامي جمعة، الذي قاد عملية 
االإعتق���ال، م�ستعين���ًا يف ذل���ك باخلائ���ن الذي 
كان م�س����ؤواًل ع���ن البي���ت ال�س���ري، الذي كان 
ف���رج الله مت�جه���ًا اإليه يف تل���ك الليلة. وكان 
ذلك امل�س�ؤول قد حت���ّ�ل، يف وقت �سابق، من 
دون معرف���ة فرج الل���ه، اإىل عميل للمخابرات 
ال�س�ري���ة. فمار�س اخليان���ة لالأمانة من دون 
اأن يرف له جفن. وعندما �ساع نباأ اعتقال فرج 
الل���ه، وب���داأت تت����اىل ردود الفع���ل اللبنانية 
والعربي���ة والدولي���ة عل���ى االإعتق���ال، طلب���ت 
ال�سلط���ات امل�سرية من خمابراته���ا ال�س�رية 
اإخفاء اأي اأثر لف���رج الله، الإثبات االإدعاء باأنه 
مل يك���ن يف �س�ري���ا �سخ����س ا�سمه ف���رج الله 
احلل� واأن نباأ اعتقال هذا ال�سخ�س كان عاريًا 
عن ال�سحة! هكذا كانت تدار �س�ريا، يف ذلك 
الزمن، اأ�س�ة بكل ما عرفته اأنظمة االإ�ستبداد 
العربية قدميًا وحديث���ًا. فنب�س القر، ونقلت 
اجلثة اإىل اأحد مراك���ز املخابرات يف دم�سق. 
وو�سع���ت يف ح�����س، واأحرق���ت بحام����س 
كريت���ي اأذاب كامل اجل�سد. ثم �سّرب اجل�سد 
املذوب اإىل جماري دم�سق وغ�طتها. وكانت 
دم�س���ق واحدة من اأكرث املدن التي اأحبها فرج 
الل���ه، واأم�سى زمن���ًا جمياًل و�سعب���ًا وط�ياًل 

يف رب�عها. فا�ستقبلت املدينة الطيبة املعذبة 
روح البط���ل، التي ح�مت يف اأج�ائها، وبني 
الغن�ّ���اء.  اأح�س���ان غ�طته���ا  �س�ارعه���ا ويف 
ا�ستقبلت روح فرج الل���ه، فيما ي�سبه التحدي 
جلالديه ول�سادتهم، معلنة لكل العامل اأن روح 
ال�سه���داء االأبط���ال من ن����ع فرج الل���ه احلل� 

ت�ستع�سي على الفناء.

ح�س���ل ذلك يف مدين���ة دم�س���ق، يف اخلام�س 
والع�سري���ن من �سهر حزيران من عام 1959. 
وكان���ت دم�س���ق، يف ذل���ك التاري���خ، عا�سم���ة 
االإقلي���م اجلن�ب���ي م���ن اجلمه�ري���ة العربية 
املتح���دة. وكان ف���رج الل���ه ع�س����ًا يف قي���ادة 
احل���زب ال�سي�عي يف لبن���ان و�س�ريا. وكان 
مكلف���ًا م���ن قب���ل القي���ادة االإهتم���ام بال��س���ع 
الداخل���ي للح���زب يف �س�ري���ا، بع���د اأن غادر 
معظ���م قادته وك����ادره اإىل لبن���ان، خالل تلك 
الفرة املظلمة من حياتها، ومن حياة احلزب 
ال�سي�ع���ي فيها. وقد جاء االإغتيال تت�يجًا ملا 
اعتره �س���ادة ذل���ك التاريخ العرب���ي الهجني 
اإنت�سارَا تاريخيَا من قبلهم على من اعتروهم 
اأع���داء تل���ك ال�ح���دة االإندماجي���ة ب���ني م�سر 
و�س�ري���ا. وهي ال�حدة التي مت���ت بالق�سر، 
�س���د ال�قائ���ع وال�س���روط واخل�س��سي���ات 
املختلف���ة، التي اأ�سّر ال�سي�عي�ن على اأخذها 
يف االإعتب���ار، وعلى التم�سك به���ا واحرامها 
وال�ستمراره���ا.  ال�ح���دة  لنج���اح  ك�س���رط 
وكان اله���دف املعل���ن من تلك ال�ح���دة الربط 
ب���ني م�س���رق الع���امل العرب���ي ومغرب���ه، �س���د 
االأع���داء احلقيقيني وال�همي���ني ل�حدة االأمة 
العربي���ة، القدامى منه���م واجلدد. وكانت تلك 
م���ن اأخطر املغامرات التي وق���ع فيها الرئي�س 
جم���ال عبد النا�س���ر، وكررها اأك���رث من مرة، 
تت�يجًا الأحالم���ه التي عّر عنها ب��س�ح يف 
كتابه"فل�سفة الث�رة". ودفع من ر�سيده ثمنًا 
باهظ���ًا لتل���ك املغامرات، حت���ى وه� يف جمد 

�سع����د �سخ�سيت���ه كبط���ل تاريخ���ي لل�سعب 
امل�س���ري ولل�سع�ب العربي���ة. وغادر احلياة 
حزينًا، و�سط حزن عرب���ي عظيم على غيابه، 
وعل���ى انهي���ار اأحالم���ه يف حتقي���ق احلري���ة 
واالإ�سراكية وال�حدة التي كانت قد حت�لت 
اإىل اأح���الم للمالي���ني من اأبن���اء عاملنا العربي 

الكبري. 

قد يك�ن اللبناني����ن وال�س�ري�ن ن�س�ا تلك 
امللحمة املت�سلة بحياة ه���ذا القائد ال�سي�عي 
املتمي���ز، فرج الله احلل�. لكن التاريخ �سيظل 
يتذكره م���ع اأمثاله من االأبط���ال الذين وهب�ا 
حياتهم، من خالل الن�سال، التزامًا باأفكارهم 
ودفاع���ًا  و�سعبه���م  وطنه���م  لق�ساي���ا  ووف���اء 
عنه���ا. ومل يكن هذا العطاء �س���كاًل من اأ�سكال 
الت�سحي���ة بالنف�س جمانًا. ب���ل اأن االإ�ست�سهاد 
جاء م���ن خ���ارج اإرادة ال�سهيد، ق�س���رًا وظلمًا 

وت�ح�سًا. 

يف العام 2005 بلغ عمر فرج الله احلل� املائة 
ع���ام. ويف عام 2009 م�س���ى على ا�ست�سهاده 
ن�س���ف ق���رن. كان، اإذن، ح���ني ا�ست�سه���د، يف 
الرابع���ة واخلم�س���ني م���ن عم���ره. وه���� عمر 
�سب���اب. اإنه العم���ر الذي يك����ن االإن�سان، من 
ن�ع ف���رج الل���ه خ�س��س���ًا، قد بل���غ بتجاربه 

الغنية فيه مرحلة الن�سج يف اأرقى اأ�سكالها.

اأتذك���ر ف���رج الل���ه الي����م، يف ه���ذه املرحل���ة 
احلرجة من تاريخ لبنان، ومن تاريخ احلركة 
التي انتمى اإليه���ا وكان من م�ؤ�س�سيها، اأعني 
بالتحدي���د،  اللبن���اين  ال�سي�ع���ي  احل���زب 
اللبناني���ة  التحرري���ة  ال�طني���ة  واحلرك���ة 
والعربية، الي�ساري���ة الطابع والرنامج، يف 

اآن.

احلل����،  الل���ه  ف���رج  ا�س���م  ا�ستح�س���ار  اإن 

وا�ستح�س���ار التجربة التي مي���زت م�سريته، 
ال يرمي���ان اإىل التذكري بع�ا�سف تلك احلقبة 
م���ن تاريخ لبنان و�س�ري���ا ومن تاريخ العامل 
العرب���ي. فله���ذه امل�ساأل���ة �س���روط وظ���روف 
وم�س���رية  ا�س���م  ال�ستح�س���ار  لك���ن  اأخ���رى. 
فرج الل���ه وظيفت���ني، بالن�سب���ة اإيّل، تت�سالن 
بحا�س���ر اأيامن���ا، ومب�ستقبله���ا، �س����اء على 
ال�سعي���د اللبناين، اأم عل���ى ال�سعيد اللبناين 
_ ال�س�ري، اأم على ال�سعيد العربي بعامة. 
ال�ظيف���ة االأوىل ه���ي للتذكري ب���اأن �سي�عيي 
احلقب���ة املا�سية يف بلدانن���ا ويف العامل هم، 
برغم االأخطاء التي ارتكب�ها، اأكرث �سدقًا من 
�سي�عيي الي�م يف انتمائهم اإىل حركة تبتغي 
تغي���ري الع���امل، يف اجت���اه حتقي���ق احلري���ة 
وال�سعادة للب�س���ر، با�سم االإ�سراكية، وبا�سم 
مرجعيته���ا املتمثل���ة بفكر مارك����س. ال�ظيفة 
الثاني���ة هي لالإ�ستف���ادة من جتربة ف���رج الله 
احلل����، الت���ي قمعت يف املهد م���ن قبل الرفاق 
داخ���ل احل���زب اأواًل، ث���م اأزيلت م���ن ال�ج�د 
بالقت���ل يف اأقبي���ة التعذي���ب، على ي���د جالدي 
اأنظم���ة االإ�ستب���داد العربي���ة. واالإ�ستفادة من 
جترب���ة فرج الل���ه تق�سي ب���اأن يتاب���ع من هم 
يف حرك���ة الي�س���ار اللبناين، ورمب���ا العربي، 
م���ا كان قد انقطع يف عه���د هذا القائد ال�سهيد، 
وم���ا كان ق���د ا�ستعي���د على ي���د رفاق���ه بقيادة 
ال�سهي���د االآخر ج�رج ح���اوي يف زمن الحق، 
بعد ا�ست�سهاد فرج الل���ه بب�سعة اأع�ام. وه� 
اجلهد االإبداعي يف الفكر ويف ال�سيا�سة الذي 
كان جريئًا يف اقتح���ام �سع�بات ذلك الزمن. 
وكان ذل���ك اجلهد باهظ الكلف���ة. وقد تّ�ج يف 
ق���رارات امل�ؤمتر الثاين للح���زب التي حررت 
حزبن���ا م���ن اإرث تاريخ���ي ق���دمي، وو�سعت���ه 
عل���ى طري���ق جدي���د خمتل���ف ع���ن ال�سائد من 
ال�سيا�س���ات واالأف���كار والطق�����س التي كانت 
تهيمن على حياة االأحزاب ال�سي�عية يف عاملنا 
العرب���ي ويف الع���امل. وكان���ت تل���ك القرارات 

ذاته���ا يف ج�هره���ا ويف بع����س تفا�سيله���ا 
اأ�سبه باعتذار من فرج الله احلل� عن االإ�ساءة 
الت���ي كانت قد وجهت اإلي���ه. كما كانت مبثابة 
اإحي���اء الأفكار والجتاه���ات يف ال�سيا�سة ويف 
التنظي���م ه���ي، يف زمانه، اإرها�س���ات حلركة 
التجدي���د الت���ي ع���رت عنها ق���رارات امل�ؤمتر 
الثاين. وكان���ت ل�سيا�سة احل���زب يف احلرب 
اأبطال هم اإياهم اأبطال تلك احلركة التاريخية 
املمي���زة امل�س���ار اإليه���ا، التي اأع���ادت االإعتبار 
لف���رج الله احلل���� ولنهجه. وقد كن���ت واحدًا 
م���ن ه����ؤالء امل�س�ؤولني عن تل���ك ال�سيا�سة يف 
احل���رب، مثلم���ا كن���ت يف امل�ؤمتري���ن الثاين 
والثال���ث للحزب، واحدًا م���ن اأبطال التجديد 
لتل���ك احلركة املجي���دة. اإال اأن احلرب االأهلية 
الت���ي دف���ع اللبناني����ن اإليه���ا، ب���اإرادة منهم، 
وبالق�س���ر خارج هذه االإرادة، وحاول احلزب 
ال�سي�عي جتنيب البالد ال�ق�ع فيها وف�سل، 
ثم �س���ار ج���زءًا منها بع���د وق�عه���ا، واأ�سريًا 
ملجرياته���ا، عادت، اأي هذه احل���رب، فاأغرقت 
احل���زب فيم���ا كان يري���د التخل����س من���ه يف 
حرك���ة التجدي���د امل�س���ار اإليها. وهك���ذا بداأت 
تتبدد تدريجي���ًا، من خ���الل �سيا�سات احلزب 
يف احل���رب، االإجن���ازات التاريخي���ة املتمثلة 
يف ق���رارات امل�ؤمت���ر الث���اين )1968( ثم يف 
ق���رارات امل�ؤمتر الثالث )1972(، التي عمقت 

وط�رت قرارات امل�ؤمتر الثاين.

اإن لهذه ال�ظيف���ة الثانية من ا�ستح�سار ا�سم 
وجترب���ة وم�سرية ف���رج الله احلل���� اأهميتها 
التاريخية بالن�سب���ة اإىل امل�ستقبل، على وجه 
اخل�س�����س. فهي ت�سري اإىل �س���رورة اإحياء 
جدي���د حلركة الي�س���ار، حترر املنتم���ني اإليها، 
با�سم مرجعية مارك����س، وجتاوزًا للكثري من 
اأف���كاره ومفاهيمه، حتررهم من كل ما ارتبط 

بالفكر من �سنمية حّ�لته اإىل عقيدة جامدة.

اإال اأن احلدي���ث ع���ن ف���رج الل���ه احلل����، بهذه 
اأنن���ا  يعن���ي  ال  االإ�س���ارات،  وبه���ذه  املع���اين 
نتح���دث ع���ن �سهي���د قدي����س. فه���� كان مث���ل 
كل النا����س، ومث���ل كل الق���ادة التاريخي���ني، 
يجم���ع بني البط�لة ونقي�سه���ا، بني ال�س�اب 
يف  والتف���اين  ال���ذات  ح���ب  ب���ني  واخلط���اأ، 
االإرتباط بالق�سية. فه�، اإذن، اإن�سان طبيعي، 

بكل املعاين.

كان ف���رج الل���ه احلل����، عل���ى امت���داد عم���ره 
ال�سيا�س���ي، واح���دًا م���ن اأع���رق ال�سخ�سيات 
اللبناني���ة الت���ي �سارك���ت يف �سن���ع ا�ستقالل 
لبن���ان، ويف الن�س���ال املت�ا�س���ل دفاع���ًا ع���ن 
ال�ط���ن اللبن���اين، ككي���ان �سي���د وح���ر، وعن 
نظامه الدميقراط���ي، وعن تقدمه يف امليادين 
كافة، وعن �سع���ادة �سعبه. وهي املهمات التي 
خل�سها احلزب ال�سي�ع���ي اللبناين بال�سعار 

الب�سيط التايل: وطن حر و�سعب �سعيد.

ت�سري ال�سرية االأوىل لفرج الله احلل�، �سرية 
�سبابه الباكر، اإىل اأنه ينتمي اإىل تلك النماذج 
م���ن قادة الفكر وال�سيا�سة، الذين ترز مالمح 
�سخ�سيتهم من���ذ البدايات، وتتابع و�س�حها 
وتط�رها ور�س�خه���ا مع مرور الزمن، وذلك 
يف قلب االأحداث، �سغريها وكبريها، انفعااًل 
عميق���ًا به���ا، وفعاًل يظ���ل يتزاي���د ويكر، مع 
م العمر وتراكم التج���ارب، اإىل اأن يكتمل  تق���دُّ

بنيان ال�سخ�سية.

يف   1905 ع���ام  يف  الل���ه  ف���رج  ُول���د 
بلدة"ح�سراي���ل"، يف �ساحل ق�ساء جبيل يف 
حمافظة جبل لبن���ان. ون�ساأ، منذ ال�الدة، يف 
و�سط عائل���ة فقرية. ف�الده كان م���الكًا ريفيًا 
ك ريفي  �سغ���ريًا. ووالدت���ه كان���ت ابن���ة م���الَّ
�سغ���ري. وحني ك���رت العائلة �سع���ر االأب�ان 
بالعجز ع���ن القيام باأودها. فق���ررا اأن ت�سافر 
ال�ال���دة اإىل اأم���ريكا ال�سمالي���ة م���ع اثنني من 
االأوالد، حي���ث كان يقي���م اأح���د اأخ�يها. وكان 
ال�سائ���د يف تل���ك االأيام يف مناط���ق اجلبل اأن 
ت�سافر الزوج���ة اإىل اخلارج، بداًل من الزوج، 
خالفًا مل���ا كان �سائدًا يف جن����ب لبنان. هناك 
مار�س���ت االأم العم���ل كبائعة جّ�ال���ة. وكانت 
تق�سم الدخ���ل من عملها بينه���ا، ومعها ابناها 
املرافقان لها، وب���ني زوجها واالأوالد املقيمني 
مع���ه يف لبن���ان. وكان ف���رج الل���ه اأ�سغره���م 

جميعًا.

مع بداي���ة احلرب العاملية االأوىل اأ�سيب والد 
ف���رج الله مبر����س اأقعده عن العم���ل. ف�ساقت 
�سب���ل العي����س اأمام العائل���ة. وكان ف���رج الله 
فاهت���مَّ  م���ن عم���ره.  العا�س���رة  ي���زال دون  ال 
بربيت���ه والعناي���ة ب���ه �سقيقه االأك���ر غالب. 
ومل يت�س���نَّ لف���رج الل���ه الذه���اب اإىل املدر�سة 
اإالَّ بع���د انتهاء احل���رب العاملية االأوىل. وكان 
ق���د بل���غ الثالث���ة ع�س���رة م���ن عم���ره. فالتحق 

الت���ي  املجاورة"جداي���ل"،  البل���دة  مبدر�س���ة 
يف�سله���ا ع���ن بلدته"ح�سراي���ل"واٍد عمي���ق. 
وكان عل���ى االأوالد ال�سغ���ار اأن يجتازوا ذلك 
قراه���م،  اإىل  ومنه���ا  املدر�س���ة،  اإىل  ال����ادي 
كل ي����م م�سيًا عل���ى االأقدام. ق�س���ى فرج الله 
ث���الث �سن����ات يف تل���ك املدر�سة حي���ث تعلَّم 
مب���ادئ اللغت���ني العربية واالإنكليزي���ة واأجاد 
التعب���ري بهم���ا مع���ًا. ث���م انتق���ل بعد ذل���ك اإىل 
مدر�س���ة اأعل���ى يف بلدة"عم�سيت"املج���اورة. 
وق���د اأك�سب���ه اجته���اده يف الدرو����س وتف�قه 
والتالمي���ذ.  املعلم���ني  اح���رام  املدر�س���ة  يف 
اإذ ح�س���ل عل���ى ثمان���ني جائ���زة م���ن الدرجة 
االأوىل يف خمتل���ف امل����اد الدرا�سي���ة الت���ي 
باالإجم���اع  واخت���ري  فيه���ا.  االمتح���ان  اأدى 
اأ�س�سته���ا  الت���ي  اجلمعي���ة  رئي����س  ملن�س���ب 
املدر�سة. ثم انتقل م���ن مدر�سة"عم�سيت"اإىل 
مدر�سة"ميف�ق"للرهب���ان ال�اقع���ة يف اأعايل 
جب���ال منطق���ة جبيل. ورغ���م اأن���ه كان مثابرًا 
كعادت���ه عل���ى متابع���ة التح�سي���ل العلمي يف 
���ل  تل���ك املدر�س���ة اإالَّ اأن���ه مل ي�ستط���ع اأن يتحمَّ
ا�ستبداد اإدارة الرهب���ان، االأمر الذي ا�سطره 
اإىل  والع����دة  املدر�س���ة  م���ن  اله���رب  اإىل 
وكان   ،1927 ع���ام  ويف  بلدته"ح�سراي���ل". 
قد بلغ الثاني���ة والع�سرين من عمره، تفاقمت 
ظروف���ه االإقت�سادي���ة، فا�سط���ر اإىل الت�ق���ف 
ع���ن متابعة الدرا�سة مل���دة عامني. وانتقل اإىل 
التدري����س الذي مل ميار�سه ط�ي���اًل. اإذ اختار 
العم���ل يف م�سلح���ة امل�ساحة الت���ي كانت يف 

عه���دة الفرن�سي���ني، متنق���اًل ب���ني م���دن وقرى 
لبن���ان و�س�ري���ا. وكان، كلم���ا اخت���ار ميدانًا 
للعم���ل، ي�سعر مبا ال ير�سي���ه، اإما يف ظروف 
العمل اأو يف طبيعته، واأما يف ظروف احلياة 
والعالقات التي كان ي�سيئه فيها طابع ونظام 
اال�ستب���داد يف �سلطت���ي االنت���داب واالإقط���اع 
معًا. وراودت���ه فكرة الهج���رة اإىل اأمريكا. اإالَّ 
ل املعاناة يف  اأن ارتباط���ه ب�طنه جعل���ه يف�سِّ
االأزمة االقت�سادية عل���ى املغامرة يف الهجرة 
ر يف عام 1931، بعد ط�ل  اإىل اخل���ارج. وقرَّ
بحث ومعاناة، االلتحاق باملدر�سة االإجنيلية 
يف مدين���ة حم�س يف �س�ري���ا ملتابعة الدر�س 
ن من احل�س�ل على  والتدري�س يف اآن. ومتكَّ
الق�سم االأول من ال�سهادة الثان�ية، رغم اأنه مل 
يكن قد مار�س الدرا�س���ة اإالَّ ل�سن�ات معدودة 

ويف فرات متقطعة.

كان ف���رج الل���ه، خ���الل تنقله م���ن مدر�سة اإىل 
مدر�س���ة ومن عم���ل اإىل عمل اآخ���ر ومن قرية 
ومدين���ة اإىل قري���ة ومدينة اأخ���رى بني لبنان 
و�س�ري���ا، يراك���م جت���ارب ومع���ارف ووعيًا 
وطني���ًا متقدم���ًا، باملعن���ى اللبن���اين لل�طنية 
وباملعن���ى الق�م���ي للعروبة. وكان���ت معارفه 
تزداد ات�ساع���ًا وعمقًا. وكان �سغف���ه بالقراءة 
وباالط���الع عل���ى االأف���كار يتعاظ���م. وكان من 
اأك���رث الذين ق���راأ لهم وتاأث���ر باأفكاره���م كتَّاب 
لبناني�ن وم�سري����ن وكتاب عرب من بلدان 
اأخرى. وكان���ت جريدة"ال�طن"التي اأن�ساأها 
ودي���ع عق���ل يف لبن���ان، وهي جري���دة متيَّزت 
بنهجه���ا العروب���ي ال�ا�س���ح، امل�س���در االأول 
لقراءاته. لكنه كان يتابع اأي�سًا ما كان ي�سدر 
يف جملة"الهالل"امل�سرية من كتابات ل�سالمة 
م��س���ى ونق����ال ح���داد، رائ���دّي اال�سراكية 
خلي���ل  جل���ران  يق���راأ  كان  كم���ا  الكبريي���ن. 
ج���ران، ال �سيما كتابات���ه التي كان يعرِّ فيها 
ده، واأبرزه���ا ق�سة"خلي���ل الكافر".  عن مت���رُّ
وكان يبح���ث عن املعرفة يف كل ما كان يت�فَّر 
له م���ن كتب يف حميط���ه. وهك���ذا اأ�سبح، يف 
اأفكاره ويف حت�الته ال�سيا�سية، ق�ميًا عربيًا 
تقدمي���ًا ذا نظرة علمي���ة اإىل املجتمع والك�ن 
واحلي���اة. وقادته جممل تل���ك التح�الت اإىل 
اتخ���اذ ق���رار حا�س���م بالع����دة اإىل الدرا�س���ة 
ال�ستكمال معارفه. فانتقل من مدر�سة حم�س 
االإجنيلية اإىل الكلية االأرث�ذك�سية يف دم�سق 
ن من احل�س�ل عل���ى الق�سم الثاين  حيث متكَّ
من ال�سه���ادة الثان�ية، الت���ي ت�ؤهله لالنتقال 
اإىل املرحل���ة اجلامعية. لكنه مل يتابع درا�سته 
ب���ني حم����س  دخ���ل،  ق���د  كان  اإذ  اجلامعي���ة. 
ودم�سق، يف طريقه اإىل االلتزام بال�سي�عية، 
م���ن خالل انت�ساب���ه اإىل احلزب ال�سي�عي يف 
ف، وه� يف حم�س،  �س�ري���ا ولبنان. فقد تعرَّ
اإىل نا�س���ر حدة، اأح���د امل�س�ؤولني يف احلزب 
ال�سي�ع���ي، واإىل اأع�ساء اآخرين يف احلزب. 
وكان���ت تل���ك بداي���ة الطري���ق اإىل م�ستقبل���ه 
ك�سخ�سي���ة �سيا�سي���ة لبناني���ة، واأح���د القادة 

االأ�سا�سيني يف احل���زب ال�سي�عي يف �س�ريا 
ولبنان. وكان���ت املحطة الثانية، بعد حم�س، 
يف الطري���ق اإىل ال�سي�عي���ة، بلدته ح�سرايل 
ومنطق���ة بالد جبيل، حيث �سارك يف تاأ�سي�س 
اأول منظم���ة حزبية بح�س�ر ف����ؤاد ال�سمايل، 
اأم���ني عام احلزب. ومعروف اأن ال�سمايل كان 
�س االأول للح���زب ال�سي�عي مع امل�ؤرخ  امل�ؤ�سِّ
ي��س���ف ابراهي���م يزب���ك وع���دد م���ن العم���ال 
واملثقف���ني اللبناني���ني، وذل���ك يف 24 ت�سرين 
االأول م���ن ع���ام 1924. اأم���ا املحط���ة الثالث���ة 
م���ن ه���ذا الطري���ق اإىل ال�سي�عي���ة فكانت يف 
ف اإىل عدد من ال�سخ�سيات  دم�سق حي���ث تعرَّ
ال�طني���ة، وكان من بينها خالد بكدا�س، الذي 
كان ق���د اأ�سب���ح، وه���� طال���ب يف اجلامع���ة 
ال�س�ري���ة، �سخ�سي���ة معروف���ة. كان بكدا�س، 
بانتقاله من اجلامع���ة اإىل احلياة ال�سيا�سية، 
م���ن رم����ز احلرك���ة  اإىل واح���د  ق���د حت���ّ�ل 
ال�سي�عي���ة م���ع نا�س���ر ح���دة ور�س���اد عي�سى 
واآخرين مم���ن اأ�سبح����ا الق���ادة االأ�سا�سيني 
للح���زب يف �س�ريا، ث���م يف �س�ري���ا ولبنان. 
وب���داأ ف���رج الله، خ���الل تلك املحط���ات الثالث 
وبعدها، ير�س���خ اأقدامه. وب���داأ وعيه ي�سابق 
زه���ا انتماوؤه اإىل  معارف���ه املراكمة، التي عزَّ
قته���ا قراءاته املتن�عة،  الفكر املارك�سي، وعمَّ
بق�ساي���ا  االإحاط���ة  اإىل  ال���دوؤوب  و�سعي���ه 
بل���ده واأمت���ه، وبالق�ساي���ا التي كان���ت ت�سغل 
الع���امل. اإىل اأن ا�ستقرَّ به املق���ام، بعد دم�سق، 
كم�س����ؤول حزب���ي يف منطق���ة ب���الد جبي���ل، 
وعل���ى عالقة مت�ا�سلة مع املركز يف بريوت. 
ومار����س ن�ساط���ه يف املنطق���ة، لي����س كقائ���د 
حزب���ي وح�س���ب، بل كمحر�س وقائ���د للعديد 
م���ن املع���ارك االجتماعي���ة دفاعًا ع���ن م�سالح 
الفالحني وامل�سالح العامة للقرى، �س�اء فيما 
يتعلق بق�ساي���ا التعليم اأم م���ا يتعلق بق�سايا 
ال�سح���ة واملي���اه و�س����ى ذل���ك م���ن الق�سايا 
االجتماعي���ة الت���ي كان���ت مطالب عام���ة الأهل 

القرى والبلدات يف تلك املنطقة.

واإذ اأ�سب���ح فرج الله �سخ�سي���ة حزبية جيدة 
التك�ين، ووجه���ًا بارزًا من وج����ه املنطقة، 
اأر�سلت���ه قي���ادة احل���زب يف ع���ام 1933 اإىل 
م��سك���� لاللتح���اق ب���دورة مكثف���ة يف اأح���د 
املعاهد ال�سيا�سي���ة العليا التي كانت تعد فيها 
وم���الكات  ال�س�فياتي���ة،  احلزبي���ة  امل���الكات 
االأح���زاب ال�سي�عي���ة املنت�سب���ة اإىل االأممي���ة 
ال�سي�عي���ة. وبقي يف م��سك� عامًا كاماًل عاد 
بعده اإىل منطقة بالد جبيل لي�ساهم، ا�ستنادًا 
اإىل ما اكت�سبه من معارف وجتارب يف العمل 
احلزبي، يف تعزيز م�قع احلزب يف املنطقة، 
واإ�سراك منظمات احلزب التي طالت 22 بلدة 
وقري���ة يف الن�س���اط العام دفاعًا ع���ن م�سالح 
الفئ���ات ال�سعبية. ونظ���رًا للنجاح الذي حققه 
يف ت��سي���ع قاعدة احل���زب يف منطقته طلبت 
اإليه قيادة احلزب اأن يذهب اإىل حلب ليمار�س 
ال���دور ذات���ه. وبقي يف مهمت���ه اجلديدة عامًا 

ون�سف الع���ام. وقادته جناحات���ه اإىل دم�سق 
للمهمة ذاتها. وكان ذلك يف عام 1936، العام 
ال���ذي كانت قد انفجرت في���ه حركة اإ�سرابات 
كان  الفرن�س���ي  االإنت���داب  �س���د  ومظاه���رات 
اأبرزه���ا االإ�س���راب اخلم�سين���ي ال���ذي كان له 
دور كب���ري يف حياة �س�ري���ا يف تلك املرحلة. 
وق���د لعب ف���رج الله احلل� يف ه���ذا االإ�سراب 
دورًا مهمًا با�سم احل���زب ال�سي�عي مع رفاقه 
االآخري���ن. وم���ن دم�س���ق انتق���ل اإىل ب���ريوت 
لي�ستق���ر فيه���ا، ولي�سب���ح عملي���ًا وباإقرار من 
اجلمي���ع ال�سخ����س االأول يف احلزب، قبل اأن 
يع����د خال���د بكدا�س يف ع���ام 1937 وي�سبح 
القائد االأول للحزب، يف اأعقاب تنحية االأمني 
العام ف�ؤاد ال�سمايل من مركزه بقرار تع�سفي. 
وكان بكدا����س يف ذلك الع���ام 1936 يعمل يف 
الك�منرن )االأممية ال�سي�عية( يف م��سك�، 
مع عدد اآخر من ممثل���ي االأحزاب ال�سي�عية. 
وكان ي�ساعد ف���رج الله يف م�قعه اجلديد يف 
قي���ادة احلزب، رفيق دربه نق�ال �ساوي. ويف 
ع���ام 1937، وبع���د ع����دة خال���د بكدا�س من 
م��سك�، جرى اجتماع للجنة املركزية للحزب 
ر في���ه اإن�س���اء قيادة  ال�س����ري اللبن���اين، تقرَّ
مركزية )�سكرتاريا( م���ن خالد بكدا�س وفرج 
الله احلل� ونق�ال �ساوي ور�ساد عي�سى. كما 
ر انتق���ال احلزب م���ن العم���ل ال�سري اإىل  تق���رَّ
العمل العلني. وكان اأول ما قام به احلزب يف 
هذا املج���ال ال�سعي للح�س����ل على ترخي�س 
باإ�س���دار جري���دة علنية. وق���د ح�سل احلزب 
على الرخي�س وبداأ باإ�سدار جريدة"�س�ت 
ال�سع���ب". ومن م�قعه احلزبي اجلديد بداأت 
املرحلة اجلديدة املثرية لالهتمام يف م�سرية 
حياة فرج الله احلل�. ويف هذه املرحلة، التي 
اأ�سبح فيها فرج الل���ه �سخ�سية لبنانية عامة، 
اإىل جانب ك�ن���ه �سخ�سية �سي�عية اأ�سا�سية، 
بداأت تندمج يف �سخ�س الرجل، ويف ن�ساطه، 
ويف م�اقف���ه، ب���دون افتعال، ثقافت���ه العامة 
ال�سيا�س���ي  لن�ساط���ه  مبمار�ست���ه  واأخالق���ه، 
يف املج���االت كافة. وب���داأت ت�سب���ح الق�سايا 
ال�طني���ة يف الن�س���ال م���ن اأج���ل اال�ستقالل، 
ويف مكافحة ال�سهي�ني���ة والفا�سية، �سديدة 
االرتب���اط اإىل ح���دود الت�ح���د م���ع الق�ساي���ا 
والفالح���ني  العم���ال  مب�سال���ح  ال�سل���ة  ذات 
و�سائر الكادحني يف املدينة والريف. وبداأت 
تتح���دد، منذ ذل���ك التاريخ، املالم���ح اخلا�سة 
ل�سخ�سي���ة فرج الله احلل����، االإن�سان والقائد 
احلزبي والزعيم ال�طني، و�ساحب امل�اقف 
التاريخي���ة التي ارتبطت با�سمه، وجعلت من 
�سخ�سيت���ه، عل���ى امت���داد االأع����ام الع�سرين 
الت���ي تل���ت تلك املرحل���ة من حيات���ه، بطاًل من 

االأبطال التاريخيني لذلك الزمان.

كان ال��س���ع يف لبن���ان و�س�ري���ا يف الف���رة 

ملحمة فرج هللا الحلو

وإذ أصبح فرج هللا شخصية 
حزبية جيدة التكوين، 

ووجهًا بارزًا من وجوه 
المنطقة، أرسلته قيادة 

الحزب في عام 1933 إلى 
موسكو لاللتحاق بدورة 

مكثفة في أحد المعاهد 
السياسية العليا التي 

كانت تعد فيها المالكات 
الحزبية السوفياتية، 

ومالكات األحزاب 
الشيوعية المنتسبة إلى 

األممية الشيوعية. 

فرج الله الحلو هو اسم ورمز يخترصان ملحمة 

كفاحية من أجل التحرر والتقدم يف تاريخ لبنان 

الحديث، ويف تاريخ الحزب الشيوعي اللبناين، 

عىل وجه الخصوص. بدأت هذه امللحمة بالقلق 

والتمرد. واستمرت زمنًا يف التاميز واإلختالف عن 

السائد يف الفكر ويف املامرسة، أو يف محاولة 

التاميز. إال أن هذه امللحمة انتهت باستشهاد بطلها 

فرج الله الحلو يف تلك الليلة الطويلة الشديدة 

الظلمة، بكل املعاين التي تحملها الكلمة، تحت 

التعذيب الوحيش الذي تنوعت أساليبه وأدواته 

املستقاة من ترسانة عهود الظلم والظالم يف 

تاريخ البرشية القديم.

ننرش هذا املقال كامال ألهميته التوثيقية والتاريخية 

الفائقة عىل الرغم من طوله..
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املمت���دة بني ع���ام 1936 وع���ام 1939 قد بداأ 
يختلف عن ال�سن�ات ال�سابقة. اإذ متيَّز ب�سيء 
من االنفراج الذي اأت���اح للق�ى ال�سيا�سية اأن 
تن�س���ط بقدر من احلرية. االأم���ر الذي ا�ستفاد 
���ع ن�ساطه يف  من���ه احل���زب ال�سي�ع���ي. ف��سَّ
البلدين. وحت�لت جريدته"�س�ت ال�سعب"، 
الت���ي كانت ت�س���در يف بريوت ب���اإدارة نق�ال 
�س���اوي ومب�ساهم���ة ن�سيط���ة م���ن ف���رج الله، 
وكان���ت  الب���الد.  يف  االأوىل  اجلري���دة  اإىل 
افتتاحي���ات ف���رج يف اجلري���دة تعالج جممل 
الق�ساي���ا ال�سيا�سية واالجتماعي���ة، اخلا�سة 
بال��سع���ني  املت�سل���ة  والعام���ة  بالبلدي���ن، 
العرب���ي وال���دويل. ومع���روف اأن تلك الفرة 
م���ن تاري���خ الع���امل كانت ق���د �سه���دت �سع�د 
احلرك���ة الفا�سية يف كل م���ن اأملانيا واإيطاليا. 
اإذ اأ�سبح كل من هتلر وم��س�ليني الزعيمني 
االأول���ني للبلدي���ن، حاملني معهم���ا مطاحمهما 
نظريتهم���ا  اإىل  ا�ستن���اًدا  الع���امل،  لتغي���ري 
الت��سعية العدوانية ذات الطابع العن�سري. 
وكانت ق���د و�سلت اإىل احلك���م لفرة ق�سرية 
م���ن  امل�ؤلف���ة  ال�سعبي���ة  اجلبه���ة  فرن�س���ا  يف 
احلزبني اال�سراك���ي وال�سي�عي. وكانت قد 
قامت يف اإ�سبانيا يف ال�قت ذاته اجلمه�رية 
الفتي���ة مب�ساركة اال�سراكي���ني وال�سي�عيني 
و�سائر الق����ى الي�ساري���ة والدميقراطية يف 
الب���الد. واإذ انه���ار حكم اجلبه���ة ال�سعبية يف 
���ح اجلمه�رية االإ�سبانية  فرن�س���ا وبداأت ترنَّ
الفتي���ة حت���ت �سربات ق����ى اليم���ني الفا�سي 
بقيادة اجلرنال فرانك���� ومب�ساندة ع�سكرية 
م���ن حك�م���ة هتل���ر يف اأملاني���ا، برغ���م جي�س 
املتط�ع���ني االأممي ال���ذي ذه���ب اإىل اإ�سبانيا 
مل�سان���دة اجلمه�رية، فقد حت�ل���ت االأو�ساع 
يف الع���امل يف اجتاه ح���رب قادمة، �سرعان ما 
اندلع���ت يف اأواخ���ر ع���ام 1939. واجتاح���ت 
جحاف���ل اجلي�س الن���ازي ب�ل�ني���ا وفرن�سا. 
وانت�سر فرانك� على اجلمه�رية االإ�سبانية. 
وبداأ ي�س����د و�سع جديد يف لبن���ان و�س�ريا 
نقي����س لف���رة االنف���راج ال�سابق���ة. وكان قد 
ل  تهياأ احل���زب ال�سي�عي لذل���ك ال��سع. ف�سكَّ
م���ن عدد م���ن املثقف���ني الدميقراطي���ني منظمة 
ملكافح���ة  وع�سب���ة  ال�سهي�ني���ة  ملناه�س���ة 
الفا�سي���ة والنازي���ة. وبا�س���ر معرك���ة حقيقية 
للن�سال من اأجل اال�ستق���الل. واأقام حتالفات 
�سيا�سي���ة وا�سعة، كان اأبرزها حتالف احلزب 
مع ريا�س ال�سل���ح يف انتخابات عام 1937. 
اإذ �سم���ت القائم���ة االإنتخابي���ة يف ب���ريوت، 
اإىل جان���ب ريا����س ال�سل���ح واألف���رد نقا����س، 
كال م���ن نق����ال �س���اوي و�سع���د الدي���ن م�منة 
ممثل���ني للح���زب ال�سي�ع���ي. وب���ادر احلزب 
ب�ا�سط���ة النقابيني املنتم���ني اإليه اإىل ت�سكيل 
وكان  وامل�ستخدم���ني.  للعم���ال  ع���ام  احت���اد 
النقاب���ي ال�سي�ع���ي م�سطف���ى العري����س اأول 
رئي����س له���ذا االإحت���اد. ومع���روف يف تاريخ 
لبن���ان احلدي���ث اأن قان�ن العم���ل الذي �سدر 
يف ع���ام 1946 ه� ثمرة ن�سال ه���ذا االإحتاد 
عل���ى امتداد عقد كامل. وكان لفرج الله احلل� 
دور يف كل تل���ك الن�ساطات واملب���ادرات التي 
ارتبطت با�سم احل���زب ال�سي�عي. والأن فرج 
الل���ه كان قد اأ�سب���ح قياديًا ب���ارزًا يف احلزب 
فق���د كل���ف يف ع���ام 1937 بتق���دمي تقرير اإىل 
اجتم���اع اللجن���ة املركزية للح���زب الذي عقد 

يف دم�س���ق بعن�ان:"ق�ة احلزب يف تنظيمه 
الدميقراطي���ة".  قيادت���ه  ويف  الدميقراط���ي 
وكان ه���ذا التقري���ر �سرخ���ة مدوي���ة يف وجه 
ال�سائد م���ن املمار�سات املخالفة للدميقراطية، 
امل�روث���ة من ال�سائ���د يف احلركة ال�سي�عية. 
كم���ا كان تعبريًا عن طم����ح حقيقي عند فرج 
الله جلعل الدميقراطية القاعدة االأ�سا�سية يف 
العالقات داخل احل���زب ويف عالقات احلزب 
بالق����ى االأخ���رى ويف عالقات���ه باجلماهري. 
وكان �سل�كه، وكانت ممار�ساته، �ساهدًا على 
ذلك الطم����ح ال���ذي كان التقرير امل�س���ار اإليه 
مليئ���ًا باالإ�س���رار على جعل حزب���ه ال�سي�عي 

مدر�سة من�ذجية يف الدميقراطية.

لك���ن اندالع احلرب العاملية الثانية يف اأواخر 
اإىل  في�س���ي  حك�م���ة  وو�س����ل   1939 ع���ام 
ال�سلط���ة يف فرن�س���ا قلب االأو�س���اع يف لبنان 
و�س�ريا راأ�سًا على عقب. و�سادت يف البلدين 
وال�طني���ني  ال�سي�عي���ني  �س���د  قم���ع  حمل���ة 
عم�م���ًا. واعتق���ل ف���رج الل���ه احلل���� ونق����ال 
�ساوي وعدد كبري م���ن قادة احلزب وك�ادره 
ومثقفي���ه ومعه���م قي���ادات احلرك���ة النقابية. 
هم اأح���كام قا�سية. ومل يدم ذلك  و�س���درت بحقِّ
ال��س���ع ط�ي���اًل. ففي ع���ام 1941هزم جي�س 
في�س���ي يف البلدين بعد معرك���ة �سارية جرت 
ب���ني جي����س فرن�س���ا احل���رة بقي���ادة اجلرنال 
ديغ����ل واجلي����س الريط���اين. وا�ستع���ادت 
طبيعته���ا  لبن���ان  يف  ال�سيا�سي���ة  احلي���اة 
وب���داأت  املعتقل���ني.  ع���ن  واأف���رج  ال�سابق���ة. 
حمل���ة وطني���ة وا�سع���ة للمطالب���ة با�ستق���الل 
البلدي���ن كان احلزب ال�سي�ع���ي يف مقدمتها. 
وكان ف���رج الل���ه احلل�، من م�قع���ه يف قيادة 
احلزب، اأحد الرم�ز االأ�سا�سية لتلك احلركة. 
وانت�سر البلدان يف انتزاع ا�ستقاللهما برغم 
التدخ���ل اال�ستعماري الفرن�س���ي، الذي متثل 
يف لبن���ان يف ع���ام 1943 باعتق���ال حك�م���ة 
ع���ام  يف  �س�ري���ا  يف  ومتث���ل  اال�ستق���الل، 
1945 بق�سف الرملان ال�س����ري بالدبابات. 
ال�طني"م���ن  لبنان"امل�ؤمت���ر  يف  ل  وت�س���كَّ
خمتل���ف ال�سخ�سي���ات ال�طني���ة الت���ي مثلت 
كل االجتاه���ات ال�سيا�سي���ة يف البالد. ومتثَّل 
احلزب ال�سي�عي يف امل�ؤمتر بفرج الله احلل� 
واأرتني مادايان، ب�سفته ال�سي�عية االأرمنية، 
وب�سخ�سيات اأخرى حزبية و�سديقة للحزب. 
كما متثل االإحتاد العام للعمال وامل�ستخدمني 
برئي�سه م�سطفى العري�س. وكان لهذا امل�ؤمتر 
دور اأ�سا�س���ي يف الن�سال لالإفراج عن حك�مة 
اال�ستقالل، ث���م يف تثبيت دعائ���م اال�ستقالل، 
ويف الدف���اع عن���ه، ويف ا�ستكم���ال عنا�س���ره 
باإج���الء الق����ات االأجنبي���ة عنه غ���داة انتهاء 
احلرب. وكان للحزب ال�سي�عي دور اأ�سا�سي 
يف املعركة ال�طنية لتحقيق اجلالء عن لبنان 
و�س�ري���ا، ال���ذي �ساه���م يف حتقيق���ه الفيت���� 
م���رة يف  ا�ستخ���دم الأول  ال���ذي  ال�س�فيات���ي 
جمل�س االأمن يف عام 1946 ل�سالح البلدين. 
وكان ل���دور احل���زب ال�سي�ع���ي ولف���رج الله 
احلل� ونق�ال ال�س���اوي يف معركة اال�ستقالل 
اأث���ر بالغ يف ت��سيع قاعدة احلزب ال�سيا�سية 
واجلماهريية. وقد عقد امل�ؤمتر االأول للحزب 
ال�سي�ع���ي يف �س�ري���ا ولبن���ان يف نهاية ذلك 
الع���ام بال���ذات، اأي بني 31 كان����ن االأول من 

ع���ام 1943 و3 كان�ن الثاين من عام 1944. 
وكان انعقاد امل�ؤمتر بذات���ه، والقرارات التي 
�س���درت عن���ه، تاأكي���دًا لذلك الدور ال���ذي لعبه 
وتثبي���ت  ولر�سي���خ  البلدي���ن،  يف  احل���زب 
وج�ده كمكّ�ن اأ�سا�س���ي من مك�نات احلياة 
ال�سيا�سي���ة يف البالد. ودّل على ذلك ب��س�ح 
ارتفاع ع�س�ية احلزب يف لبنان اإىل ما يزيد 
ع���ن ع�سرين األف ع�س�، يف حني مل يكن يزيد 
ع���دد �سكان الب���الد عن ملي����ن ن�سمة. انتخب 
فرج الله احلل� يف ذلك امل�ؤمتر رئي�سًا للحزب 
للح���زب  رئي�س���ًا  بكدا����س  وخال���د  اللبن���اين 
ال�س����ري. واأق���رَّ امل�ؤمت���ر ل���كل م���ن احلزبني 
ميثاقًا وطنيًا ت�سمن كل منهما مهمات وطنية 
واجتماعي���ة تخ�س كال من البلدي���ن. كما اأقرَّ 
العلم اللبناين والعلم ال�س�ري علمني لكل من 
احلزبني، والن�سيد ال�طني يف البلدين ن�سيد 

لكل من احلزبني.

كان ق���رار امل�ؤمت���ر االأول للح���زب ال�سي�ع���ي 
قيادت���ني  بت�سكي���ل  ولبن���ان  �س�ري���ا  يف 
منف�سلت���ني لكل من احلزب���ني وجلنة مركزية 
ل���كل منهما وبرناجم���ًا وطنيًا خا�س���ًا، اإقرارًا 
م��س�عيًا بقي���ام بلدين م�ستقلني، لكل منهما 
خ�س��سياته واأو�ساعه. ورغم قرار انف�سال 
احلزبني ال���ذي اتخذه امل�ؤمت���ر، ا�ستمر خالد 
بكدا����س يف م�قعه قائدًا للحزب���ني بالتعاون 
م���ع القيادتني، من اأج���ل اال�ستمرار يف عالقة 
خا�سة تربط بني البلدين وال�سعبني وحتافظ 
عل���ى االأخ�ة وامل�سري امل�سرك بينهما. وكان 
ذل���ك التاريخ �ساهدًا على املرحل���ة التي بلغها 
فرج الله يف تط�ره، ويف امل�قع الذي احتله 
يف حي���اة احل���زب ويف حي���اة البل���د. و�سار 
مرك���ز احل���زب م���ن املراك���ز التي تلتق���ي فيها 
ال�سخ�سي���ات ال�سيا�سية عل���ى اختالفها، ومن 
بينه���ا ع���دد م���ن امل�س�ؤول���ني احلك�ميني على 
اختالفهم من رئي�س حك�مة اال�ستقالل ريا�س 
ال�سلح اإىل رئي����س احلك�مة الثانية ابن عمه 
�سام���ي ال�سلح، اإىل الزعماء االآخرين من عبد 
احلميد كرام���ي اإىل حبيب اأب���ي �سهال وكمال 
جنبالط وحميد فرجنية و�سائر زعماء البالد 
الكب���ار. وكان فرج الله احلل���� ورفيقه نق�ال 
�س���اوي القائ���دان الل���ذان كانا حم����ر العديد 
م���ن تلك اللقاءات واالجتماع���ات والتحالفات 

وال�سراع���ات. وميك���ن الق����ل ب���اأن قمة جمد 
ف���رج الل���ه جت�س���دت يف الف���رة املمت���دة بني 
ع���ام 1937 وعام 1947. وتعرِّ عنها م�اقف 
اأ�سا�سي���ة يف ثالثة ق�ساي���ا ج�هرية: الق�سية 
املتعلقة مبفه�م فرج الله للتنظيم يف احلزب 
املتعلق���ة  والق�سي���ة  وق�اع���ده،  وملك�نات���ه 
مبفه�م���ه لل�طني���ة اللبناني���ة يف ارتباطه���ا 
بالعروب���ة وبالدميقراطية، والق�سية املتعلقة 
بفهم���ه للق�سي���ة الفل�سطيني���ة كق�سي���ة عربية 

مركزية.

ت�س���ري اإىل الق�سي���ة االأوىل النق���اط الب���ارزة 
االآتية التي وردت يف التقرير الذي قدمه فرج 
الل���ه يف امل�ؤمتر االأول للحزب ح�ل التنظيم، 
وفي���ه تاأكيد عل���ى علمانية احل���زب وعلمانية 
اأهدافه و�سيا�ساته. يق�ل التقرير بالنَّ�س:"... 
واأ�س���كال التنظيم يف احلزب تخ�سع لظروف 
احلي���اة. وال ميك���ن اإخ�س���اع ظ���روف احلياة 
الأ�س���كال التنظيم. ولي����س الأي حزب جدي اأن 
يزع���م اأنه ي�ستطيع ذلك. وكل حماولة من هذا 
الن�ع تعط���ي تنظيم احلزب طابع���ًا انعزاليًا 
وتق����ده حتمًا اإىل الف�س���ل واالإفال�س. ولذلك 
يجب اأن يق����م تنظيم احلزب ب�س�رة تعطي 
احلزب احلد االأعلى من االإمكان لتنفيذ خطته 
ال�سيا�سي���ة واأهدافه ال�طني���ة. فال بد اإذن من 
اإجراء تعديالت يف قان����ن احلزب الداخلي، 
جتعل���ه اأك���رث انطباق���ًا م���ع �سيا�س���ة احل���زب 
احلا�س���رة، واأ�سد مالءم���ة للن�سال يف �سبيل 
ميث���اق احل���زب ال�طن���ي، واأك���رث ان�سجام���ًا 
مع ظ���روف حياتنا ال�طني���ة وال�سيا�سية يف 
املرحلة الراهنة. وت�سته���دف هذه التعديالت 
ت�سهيل الدخ�ل للحزب. في�سبح لكل م�اطن 
ح���ق الدخ�ل للح���زب ال�سي�ع���ي. وال يطلب 
من���ه �س����ى اإق���رار امليث���اق ال�طن���ي للحزب 
وتق���دمي  منظمات���ه،  اإح���دى  اإىل  واالنتم���اء 
م�ساع���دة مادية ل���ه، كل ع�س� ح�س���ب طاقته. 
اإنَّ احل���زب ال�سي�عي ه� حزب حترر وطني. 
وه� لذلك ال ميك���ن اأن يك�ن حزب جماعة اأو 
طائفة اأو فئ���ة اجتماعية معينة. بل ه� حزب 
ال�سعب كله، حزب االأمة كلها، حزب كل وطني 
�س���ادق مهم���ا كان دين���ه ومهما كان���ت منزلته 
االجتماعي���ة. وهكذا يك�ن ل���كل وطني يبغي 
التح���رر من ن���ري اال�ستعم���ار مكانه احلق يف 
حزبنا. ونحن نعلم اأن االأفكار واالآراء لي�ست 
اأ�سي���اء ثابتة جامدة. بل هي تتاأثر باحل�ادث 
وتتط����ر يف احتكاكها بهذه احل����ادث. وقد 
اأدت ح����ادث احل���رب، م���ن جه���ة، و�سيا�س���ة 
حزبن���ا ون�ساطه، من جهة ثاني���ة، اإىل اإحداث 
تط����ر بال���غ يف نظ���رة النا����س اإىل االأ�سي���اء 
كل  فعله���ا  تفع���ل  احل����ادث  واإلين���ا. وه���ذه 
ي����م با�ستم���رار. فينبغ���ي عل���ى رفاقن���ا، يف 
اإىل  ينظ���روا  اأن  ن�ساطه���م،  ن�اح���ي  جمي���ع 
النا����س نظ���رة متط����رة اأي�س���ًا، واأن يعين�ا 
م�قفه���م م���ن النا�س ح�س���ب تط�ره���م. واإذا 
كن���ا نعل���م اأن الب���الد م���ا خلت بع���د، وي�سعب 
اأن تخل���� ب�سه�ل���ة، من الرجعي���ني واخل�نة 
واأن�س���ار النازي���ة والفا�س�ستي���ة، فيج���ب اأن 
نعل���م اأي�سًا اأن لي�س كل م���ن اأعجب، من قبل، 
بق����ة اأملاني���ا الع�سكري���ة، غ���ري وطن���ي، وال 
، يف الب���دء، بانت�س���ار االحت���اد  كل َم���ْن �س���كَّ
ال�س�فيات���ي، فا�س�ستيًا، وال كل َمْن مل ي�س�ت 

لن���ا يف االنتخاب رجعيًا. ويج���ب اأن نعلم اأن 
النا����س مل ي�لدوا خ�ن���ة اأو وطنيني، نازيني 
اأو �سي�عي���ني. واإمن���ا ي�س���ريون كذل���ك تبعًا 
للظ���روف الت���ي حتي���ط به���م والبيئ���ة الت���ي 
يعي�س����ن فيه���ا، وتبعًا للم�ؤث���رات التي تفعل 
فيه���م فعلها. وطبيع���ي جدًا اأن ي���زداد اإقبالهم 
عل���ى حزبنا بعد ال���ذي �سه���دوه وعرف�ه من 
احل����ادث. اإننا بحاج���ة اإىل رف���اق م�سلحني 
اإىل  باملعرف���ة والثقاف���ة واالط���الع، بحاج���ة 
ح���زب مثق���ف مّطلع ع���ارف، اإذا كن���ا نريد اأن 
نق����م ب�اجبن���ا ال�طن���ي اخلط���ري، اإذا كن���ا 
نري���د اأن ن�سبح حقًا طليع���ة احلركة ال�طنية 
ال�ساع���دة، اإذا كنا نريد فع���اًل حتقيق االحتاد 
اال�ستق���الل  �سبي���ل  يف  ال�سحي���ح  ال�طن���ي 
ال�طني ال�سحي���ح. ولي�س يكفي ال�سي�عيني 
اأن يعرف����ا نظريته���م العلمي���ة، واأن يرفع����ا 
م�ست�اه���م ال�سيا�س���ي، ب���ل لي����س ي�ستطي���ع 
ال�سي�عي����ن اأن يفهم����ا ويه�سم�ا نظريتهم 
عام���ة  مع���ارف  له���م  يك���ن  مل  اإذا  العلمي���ة، 
وثقاف���ة عام���ة. وال ي�ستطي���ع ال�سي�عي�ن اأن 
يرفع����ا م�ست�اهم النظ���ري وال�سيا�سي، اإذا 
مل يدر�س����ا اأح�ال وطنه���م وتاريخ �سعبهم. 
يجب اأن نعرف بالدن���ا، اأن ندر�سها بكل بقعة 
م���ن بقاعها، بجمي���ع مميزاته���ا وخا�سياتها، 
برثوته���ا وجمالها وب���كل ما حبته���ا الطبيعة 
م���ن منح غالية عزيزة. يج���ب اأن ننف�س غبار 
االأجي���ال عن خملف���ات �سعبن���ا الدميقراطية، 
واأن ننق���ب ع���ن كل اآث���اره الثقافي���ة وثروت���ه 
الفكرية. يجب اأن نبع���ث اأجماد اآبائنا العرب 
وبط�الته���م يف ن�ساله���م التحري���ري خ���الل 
االأجي���ال الط�يل���ة، مهم���ا كان���ت اأ�س���كال ذاك 

الن�سال ومهما تن�عت مظاهره".

وكان م���ن روائ���ع ما قاله ف���رج الله احلل� يف 
املعنى ال���ذي ترمز اإليه عالقة لبن���ان باأ�سقائه 
العرب، يف املا�س���ي ويف احلا�سر، وال �سيما 
يف امل�ستقبل، هذه الكلمة التي حّ�لها احلزب 
ال�سي�ع���ي، يف اأعق���اب امل�ؤمت���ر الثاين ويف 
وهج قراراته، وتخليدًا لذكرى القائد ال�سهيد، 
اإىل �سعار لل��سام الذي حمل �س�رة فرج الله، 
وال���ذي قدم للمتميزين من ن�سطاء احلزب يف 
تلك احلقب���ة التاريخية:"نري���د اأن يك�ن هذا 
ال�ساح���ل العربي منبت حرك���ة وطنية جديدة 
اأك���رث وعيًا واأ�سل���م حمت�ى حتت���ل مكانًا يف 
الطليعة ب���ني احلركات ال�طني���ة يف االأقطار 

العربية ال�سقيقة."

اأم���ا يف امل�ساأل���ة ال�طني���ة اللبناني���ة فت�س���ري 
اإىل م�ق���ف ف���رج الل���ه كتابات���ه املتع���ددة يف 
جريدة"�س����ت ال�سع���ب". وي���رز يف مقدمة 
م�اقف���ه تاأكي���ده على �س���رورة اإنه���اء اجلدل 
ه�يت���ه  وح����ل  اللبن���اين،  الكي���ان  ب�س���اأن 
وح����ل م�قعه يف املنطقة، اجل���دل الذي كان 
ي���دور بني اللبناني���ني واأحزابه���م وزعاماتهم 
ال�سيا�سي���ة والدينية خالل الن�س���ال من اأجل 
اال�ستقالل، وبع���د حتقيق اال�ستق���الل، داخل 
املجل����س النياب���ي وخارج���ه. وه���� اجل���دل 
ال���ذي ح�سمه بيان رئي����س حك�مة اال�ستقالل 
ريا����س ال�سل���ح، و ح�سم���ه امليث���اق ال�طني 
غري املكت����ب، البيان وامليثاق الل���ذان يقّران 
ب���اأن لبنان وط���ن حقيقي جلمي���ع اللبنانيني، 

واأن���ه ذو وج���ه عرب���ي، واأن���ه لن يك����ن مقرًا 
وال مم���رًا للع���دوان عل���ى �س�ري���ا اأو على اأي 
بلد عربي اآخر. يق����ل فرج الله بالن�س ح�ل 
ه���ذا اجلدل يف مقال ن�س���ر يف جريدة"�س�ت 
ال�سعب"بعن�ان"لبن���ان يف طريق���ة تط����ره 
الدميقراط���ي":"... وال يخف���ى عل���ى اأحد اأن 
ب���ني الن����اب الذي���ن اأول����ا حك�م���ة ال�سلح 
ثقته���م وتاأييدهم عددًا غ���ري قليل من اأ�سحاب 
النزعت���ني املتطرفت���ني يف لبن���ان. اإحداهم���ا 
ه���ي التي يق����ل اأ�سحابها اأو كان����ا يق�ل�ن 
اأن لبن���ان يجب اأن ي�يل وجه���ه �سطر البحر، 
اأي نح� ال���دول االأوروبي���ة اأو نح� اإحداها، 
ويقيم بينه وبني البالد العربية �س�رًا ك�س�ر 
ال�س���ني، وينع���زل عنه���ا عزلة تام���ة. فاخلطر 
كل اخلط���ر عل���ى لبن���ان وا�ستقالل���ه، يف نظر 
اأ�سح���اب هذه النزع���ة، كان يف تق���رب لبنان 
م���ن كل ما ه���� عرب���ي اأو �س����ري اأو �سرقي. 
والنزع���ة الثاني���ة هي الت���ي ينك���ر اأ�سحابها 
اأو كان����ا ينك���رون وج����د لبن���ان ال�سيا�سي، 
وي�سع����ن اإىل هدمه وحم�ه مهما كلفهم ذلك. 
فاالع���راف ب�سيء لبناين كان يف نظر ه�ؤالء 
خروجًا عل���ى ال�طنية، بل خيانة.ومهما تكن 
الدواف���ع الت���ي حف���زت كال م���ن الفريقني اإىل 
م�قفه ذاك، فيمكن الق�ل، بعد جتربة ال�سنني 
الط�يلة، اأنهما اأ�ساع���ا وقتهما عبثًا واأ�ساعا 
على لبنان وقتًا ثمينًا يف تطرفهما واإغراقهما 
وبعدهم���ا عن واق���ع احلي���اة وجهلهما طريق 
التط����ر الطبيعي الذي ال مندوحة للبنان من 
�سل�ك���ه. وقد قلنا وال نزال نق�ل اأن ال�سيا�سة 
احتق���ار  معناه���ا  لي����س  الر�سي���دة  ال�طني���ة 
لبن���ان وك���ره لبنان وبغ�س لبن���ان. وقلنا وال 
نزال نق����ل اأن ال�سيا�سة اللبناني���ة الر�سيدة، 
اأي�س���ًا، لي����س معناها مقاطعة ج���ريان لبنان، 
والنف�ر من جريان لبن���ان، وتف�سيل االأباعد 
ع���ن ج���ريان لبن���ان. كم���ا اأن لبن���ان امل�ستقل، 
املتمت���ع بحريته ال�طني���ة، ال ي�سكل اأي خطر 
عل���ى �س�ري���ا اأو عل���ى اأي قط���ر عرب���ي اآخر، 
بل ه� ع����ن وق�ة جلميع االأقط���ار العربية. 
و�س�ري���ا واالأقطار العربي���ة االأخرى، ت�سكل 
بدوره���ا �سمان���ة ال�ستق���الل لبن���ان وحريت���ه 
ته مبقدار ما تتمتع به من حرية  ال�طنية وعزَّ
وطني���ة ومن ا�ستقالل. لق���د كان هذا �سحيحًا 
منذ اأن كان���ت هناك اأقطار عربي���ة متجاورة. 
و�سائ���ر  وال�س�ري����ن،  فاللبناني����ن  واإذن 
العرب يف �سائر اأقطارهم، يجب اأن يتعاون�ا 
وت�سان���دًا  �سريح���ًا  تعاون���ًا  ويت�سان���دوا 
متين���ًا يف ن�ساله���م م���ن اأجل حري���ة اأوطانهم 
وا�ستقالله���ا ومن اأجل ت�طيد حرية اأوطانهم 

وت�طيد ا�ستقاللها".

ويع����د فرج الل���ه في�ؤكد، يف مق���ال اآخر، بعد 
انت�سار ال�سعب اللبناين يف انتزاع ا�ستقالله، 
وبع���د االإف���راج ع���ن حك�مة اال�ستق���الل التي 
كان���ت ق�ات االإنت���داب الفرن�سي ق���د اعتقلتها 
بعد ت�سكيلها اإثر االنتخابات النيابية واإعالن 
قرارها با�ستقالل لبنان، يع�د فرج الله لي�ؤكد 
باأن ذلك االنت�سار ال يع����د اإىل ع�امل دولية 
فق���ط، بل اإىل وح���دة اللبنانيني على اختالف 
اأديانهم ونزعاتهم ومي�لهم ال�سيا�سية، �س�نًا 
ال�طني���ة.  ولكرامته���م  ال�طني���ة  حلق�قه���م 
ال���ذي  بال���دور  ال�ق���ت نف�س���ه،  وي�سي���د، يف 

لعبه"امل�ؤمت���ر ال�طني"امل�س���ار اإلي���ه اآنفًا يف 
معركة اال�ستقالل، من حيث ك�نه �سمَّ ممثلي 
كل الق����ى واالجتاه���ات ال�طني���ة اللبنانية. 
وكان ل���ه دور كبري يف قيادة احلركة ال�سعبية 
الت���ي اتخ���ذت طاب���ع اإ�سراب���ات ومظاهرات 

�سملت مناطق البالد كلها.

وف���رج  ال�سي�ع���ي  احل���زب  دور  نتذك���ر  واإذ 
الل���ه احلل���� يف معرك���ة االإ�ستق���الل، فاإنن���ا ال 
ن�ستطي���ع اإال اأن نع���ّر ع���ن االأ�س���ف واملرارة 
واالإ�ستغ���راب واالإ�ستنكار لك����ن امل�س�ؤولني 
اللبناني���ني ق���د مار�س����ا طم�سًا متعم���دًا لتلك 
االأدوار التاريخي���ة لق���ادة احل���زب ال�سي�عي 
اللبناين، ويف مقدمته���م فرج الله احلل�، يف 
�سن���ع االإ�ستق���الل، ويف ا�ستكمال���ه بتحقي���ق 
اجلالء. لكن هذا الطم�س املتعمد لتلك االأدوار 
لن يغرّي من ال�قائع التاريخية، ومن االأدوار 
الت���ي لعبها قادة تلك احلقبة من تاريخ لبنان. 
و�سيظل دور احلزب ال�سي�عي ودور قياداته 
ويف  وطنن���ا،  تاري���خ  يف  باأمان���ة  حمف�ظ���ًا 

�سمري �سعبنا. 

مل ين�َس فرج الل���ه، وه� يهلِّل لالنت�سار الذي 
حقق���ه ال�سع���ب اللبن���اين يف انت���زاع حريت���ه 
وا�ستقالله، اأن يعلن يف مقال ن�سر يف"�س�ت 
ال�سع���ب"يف ع���ام 1945، اإثر الع���دوان الذي 
دم�س���ق  ال�س����ري يف  الرمل���ان  ل���ه  ����س  تعرَّ
�س���ت ل���ه مدين���ة حل���ب م���ن قب���ل ق�ات  وتعرَّ
االإنت���داب الفرن�سي���ة، ب���اأن ال�سع���ب اللبناين 
يق���ف ب���كل ق����اه اإىل جان���ب �سقيق���ه ال�سعب 
ال�س����ري. وي�ؤك���د، يف ال�سي���اق ذات���ه، ب���اأن 
ال�سعب���ني �سيتابعان ن�سالهما امل�سرك للدفاع 
عن ا�ستقالل بلديهما، معلن���ًا باأن الدماء التي 
�سال���ت يف دم�س���ق وحلب مل تب���ذل يف �سبيل 
حري���ة �س�ري���ا وحده���ا ب���ل يف �سبي���ل حرية 
لبن���ان، واأن لبن���ان �سيق���ف اإىل جانب �س�ريا 
يف ن�ساله���ا م���ن خ���الل مت�سك���ه با�ستقالل���ه 

و�سيادته و�س�ن جمه�ريته الفتية.

ولع���ل م���ن اأك���رث املفارق���ات يف ذل���ك التاريخ 
االأول م���ن ا�ستقالل البلدين، اأن���ه، يف ال�قت 
الذي كان فيه احلزب ال�سي�عي اللبناين يعلن 
م�قفه امل�سار اإليه، على ل�سان فرج الله احلل�، 
ويف البيانات الر�سمية للحزب، دعمًا ل�س�ريا 
ولن�س���ال �سعبه���ا، وتاأكي���دًا عل���ى العالق���ات 
كان  وال�سعب���ني،  البلدي���ن  ب���ني  التاريخي���ة 
املن���دوب ال�س����ري اإىل اجتم���اع االإ�سكندرية 
ال���ذي عقد يف عام 1944، لت�قيع بروت�ك�ل 
تاأ�سي����س اجلامع���ة العربي���ة، يتحف���ظ عل���ى 
ت�قي���ع لبن���ان، الأن هذا البل���د كان، بنظر ذلك 
املندوب الر�سمي للدول���ة ال�س�رية اجلديدة، 
غري مكتم���ل العنا�سر التي ت�ؤهل���ه الأن يك�ن 
واح���دًا من البلدان العربي���ة، التي ي�قع معها 
عل���ى بروت�ك����ل تاأ�سي����س اجلامع���ة. وحني 
واجه رئي����س وزراء م�سر م�سطفى النحا�س 
با�سا ذلك املندوب ال�س�ري بالتاأكيد اأن للبنان 
كي���ان م�ستق���ل، و�سخ�سية وا�سح���ة املعامل، 
حتى يف ظل ال�سلطن���ة العثمانية، واأنه �سبق 
�س�ري���ا يف احل�س����ل عل���ى ا�ستقالل���ه، وق�ّع 
ذل���ك املندوب الروت�ك�ل امل�س���ار اإليه مرفقًا 
ت�قيعه بالتحفظ. وي�سري هذا امل�قف القدمي 

للنظ���ام ال�س����ري، ال���ذي تك���رر يف العه����د 
املختلف���ة، اإىل اأن اإحل���اق لبن���ان ب�س�ريا، اأو 
اتخاذ �سف���ة ال��ساية عليه، ه���� هدف دائم. 
وه� م���ا ن�سهد يف اأيامنا ه���ذه اأمثلة �سارخة 
النظ���ام يف �س�ري���ا  اأه���ل  يف�س���ل  اإذ  علي���ه. 
ت�جي���ه كل �سيا�ساته���م يف اجت���اه منع لبنان 
م���ن العي����س ب�س���الم، وحري���ة، ومنع���ه م���ن 
تعمي���ق دميقراطيته التي هي تقليد عريق يف 
تاريخ���ه، يف�سل�ن ذلك على االإهتمام بتحرير 
اأر�س لهم حمتلة من قبل اإ�سرائيل منذ اأربعني 
عامًا، هي اجل�الن التي تبلغ م�ساحته 1400 
كل���م 2. وي�ستخدم����ن يف �سيا�ساته���م ه���ذه 
اإزاء لبن���ان كل ما لديهم م���ن و�سائل واأدوات 
تخري���ب. ي�ساعده���م يف بع����س �سيا�ساته���م 
ه���ذه بع����س حلف���اء له���م يف لبن���ان، وخارج 
لبن���ان. وي�ساعدهم عمالء لهم م���ن اأهل لبنان 
م�ستقيل���ني م���ن انتمائه���م اإىل وطنه���م وم���ن 
واجبه���م يف الدف���اع ع���ن حريت���ه و�سيادت���ه 

وا�ستقالله.

لك���ن فرج الل���ه، اإذ يحر�س عل���ى التاأكيد على 
ا�ستقالل لبنان و�سيادت���ه وحريته، واإذ ي�ؤكد 
لالأ�سقاء ال�س�ري���ني ت�سامن ال�سعب اللبناين 
معه���م من اأج���ل �سيانة ا�ستقالله���م وحريتهم 
و�سيادته���م ال�طني���ة، يحر����س عل���ى اإظه���ار 
م�ق���ف ال�سي�عي���ني اللبناني���ني غ���ري القابل 
للج���دل م���ن الت�سام���ن العرب���ي يف املعرك���ة 
واال�ستق���الل  احلري���ة  اأج���ل  م���ن  امل�سرك���ة 
والتقدم االقت�س���ادي واالجتماعي وم�اجهة 
الع���دوان اخلارجي. وه���� يعلن ذلك يف اأكرث 
م���ن منا�سب���ة ويف اأك���رث م���ن مق���ال افتتاحي 
يف"�س����ت ال�سع���ب". ويبدو ذل���ك ب��س�ح 
يف   1947 ع���ام  يف  ن�س���ر  ال���ذي  مقال���ه  يف 
التي  اجلديدة"الفرن�سية  جملة"الدميقراطية 
كان ي�سدره���ا احل���زب ال�سي�ع���ي الفرن�سي. 
وكان عن�ان املقال"ال�سرق العربي يتحرك". 
فه���� ي�ستعر�س يف هذا املق���ال االأحداث التي 
كانت جت���ري يف البلدان العربي���ة، بلدًا بلدًا، 
ويعل���ن ت�سامن���ه م���ع ال�سع���ب العراق���ي �سد 
امل�ؤام���رات اال�ستعماري���ة الت���ي كان يتعر�س 
مقاومت���ه  يف  امل�س���ري  ال�سع���ب  وم���ع  له���ا، 
يف منطق���ة القت���ال �س���د ال�ج����د الع�سكري 
الفل�سطين���ي  ال�سع���ب  وم���ع  الريط���اين، 

يف ن�سال���ه م���ن اأج���ل اإقام���ة دولت���ه ال�طنية 
امل�ستقل���ة، ا�س�ة بال�سع����ب العربية االأخرى 
الت���ي حقق���ت ا�ستق���الل بلدانه���ا. وكان يدع� 
اإىل وح���دة ال�سع����ب العربي���ة يف الن�س���ال 
م���ن اأج���ل احلري���ة والدميقراطي���ة والتقدم. 
فق���د كان م�ق���ف احل���زب ال�سي�ع���ي وا�سحًا 
منذ البدايات من م��س����ع ال�حدة العربية. 
ي�س���ري اإىل ذل���ك البي���ان امل�سرك ال���ذي �سدر 
يف ع���ام 1932، ب���ني ال�سي�عي���ني ال�س�ريني 
الفل�سطيني���ني.  وال�سي�عي���ني  واللبناني���ني 
وتعر الفقرة التالية عن مفه�مه الدميقراطي 
طم����ح  العربي���ة:"اإن  لل�ح���دة  التح���رري 
اجلماه���ري ال�سعبية العربي���ة ه� اإىل ال�حدة 
الق�مية �سمن حدود الدول تقام، لي�س ح�سب 
تعليمات االإمريالية، بل عل���ى اأ�سا�س القرار 
الناب���ع م���ن ه���ذه اجلماه���ري ذاته���ا واملتخ���ذ 
بحرية واملرتبط بال فكاك بطم�حها للتخل�س 
من نري االإمريالية، االإنكليزية والفرن�سية و 
االإيطالية واالأ�سبانية. اإن اجلماهري ال�سعبية 
العربي���ة ت�سع���ر اأن���ه يت�جب عليها م���ن اأجل 
اإلغ���اء ن���ري االإمريالي���ة، اأن ت�ح���د جه�دها 
يف م���ا ه���� م�س���رك بينها م���ن وح���دة اللغة 
وال�س���روط التاريخية، وا�سعة ن�سب عينيها 
عدوه���ا امل�س���رك. اإن تالحم ه���ذه اجلماهري 
يف الن�سال الث�ري �سد االإمريالية وات�ساع 
ن�سالها هذا، يظهران اأنه تت�فر لدى ال�سع�ب 
العربي���ة كل ال�س���روط التي ال غن���ى عنها من 
اأجل اإزالة النري االإمريايل، واحل�س�ل على 
االإ�ستق���الل ال�طني وخلق دول عربية تتمكن 
بع���د ذلك، على اأ�سا�س ق���رار متخذ بحرية، اأن 

تت�حد على اأ�س�س فدرالية".

ال�سي�عي����ن  ك���رره  ال���ذي  امل�ق���ف  ه���ذا 
ال�س�ري����ن واللبناني�ن ع���ام 1956، ثم بعد 
قي���ام ال�حدة ع���ام 1958، حر�سًا على جناح 
ال�ح���دة ودمي�مته���ا، ق�بل بالقم���ع من قبل 
دع���اة االإندماج، ودفع ف���رج الله حيات���ه ثمنًا 

لذلك.

وتكت�س���ب ق�سي���ة احلري���ة اأهمي���ة خا�سة يف 
كتاب���ات ف���رج الل���ه. ذل���ك اأن ب����ادر االلتفاف 
عل���ى الدميقراطية كانت ترز من���ذ ال�سن�ات 
االأوىل حل�س�ل لبنان على ا�ستقالله. وكانت 
انتخاب���ات 25 اأي���ار يف ع���ام 1947 امل���زورة 
امل�سه���د اخلطري الذي يعّر ع���ن ذلك االجتاه. 
وق���د كت���ب فرج الل���ه به���ذا ال�سدد ح����ل تلك 
االنتخاب���ات العدي���د م���ن املق���االت التي حذر 
فيه���ا م���ن االن���زالق يف ذل���ك الطري���ق. وجاء 
بالن����س يف مق���ال ل���ه ن�س���ر يف اأواخ���ر ع���ام 
1946 حتت عن�ان"لبنان �سيبقى يف واجهة 
احلرية":"... فات�ساع احلريات الدميقراطية 
يف لبنان، بعد حترره من االحتالل االأجنبي، 
�سرط �س���روري لت�طي���د ا�ستقالل���ه وتثبيت 
نظامه اجلمه����ري، كما ه� �س���رط �سروري 
لت�طيد االحتاد واالأخاء بني جميع اللبنانيني 
وحمارب���ة  االأجنبي���ة  امل�ؤام���رات  واإحب���اط 
التدخ���ل االأجنبي يف �س�ؤون لبنان. وال ميكن 
اأن ي�س����د اال�ستق���رار الداخل���ي يف البالد اإالَّ 
عل���ى اأ�سا����س اح���رام حري���ة ال���راأي والفكر 
وحرية ال�سحافة واالجتماع و�سائر احلريات 
الد�ست�رية الدميقراطية. وال ميكن اأن تنجح 

خط���ة اإ�سالحية اإن مل تكن قائمة على احرام 
احلرية. وال ميكن اأن تربح حك�مة يف لبنان 
ثق���ة ال�سع���ب واحرام���ه اإن مل يك���ن اإط���الق 
احلري���ة اأ�سا����س �سيا�سته���ا ال�طني���ة. ونحن 
ال�سي�عي���ني اللبناني���ني م�ط���دو الع���زم على 
الدف���اع عن احلري���ة، تراث االآب���اء واالأجداد. 
ول�سنا وحدن���ا يف ن�سالنا. فف���ي لبنان نخبة 
له���ا �ساأنها من كب���ار رجال ال�سيا�س���ة اأنف�سهم 
والذي���ن قام����ا ب���دور كب���ري يف االنت�سارات 
الت���ي اأحرزه���ا لبن���ان يف عه���ده اال�ستقاليل 
هذا، ن�اب���ًا وزعماء وكّتابًا و�سع���راء واأدباء 
و�سحافي���ني واأل�ف���ًا م���ن العم���ال التقدميني 
والفالح���ني ال�اعني وال�سب���اب، ي�ؤمن�ن باأن 
احلري���ة كان���ت ويج���ب اأن تبقى طاب���ع لبنان 
االأ�سا�س���ي. وجمي���ع اللبناني���ني يدرك����ن اأن 
ق�سي���ة احلرية لي�س���ت ق�سية ح���زب اأو هيئة 
اأو كتلة، بل هي ق�سي���ة ال�سعب اللبناين كله، 
اال�ستق���الل وال�سي���ادة يف احلا�س���ر  ق�سي���ة 

وامل�ستقبل".

ويعلِّق فرج الله على االنتخابات املزورة التي 
ج���رت يف 25 اأي���ار م���ن ع���ام 1947 يف مقال 
ن�س���ره يف جريدة"�س����ت ال�سعب"بالكلمات 
التالية:"حقًا اإنني كلبناين وكعربي مل اأ�سعر 
مبث���ل اخلج���ل واخل���زي ال���ذي �سع���رت بهما 
اأم�س ملّا التقي���ت ببع�س املنا�سلني العرب من 
فل�سطني فقال����ا يل: اأهكذا ت�سنع�ن بلبنان؟ 
لق���د جعلتم�ن���ا م��س���ع �سمات���ة امل�ستعمرين 
يتهم����ن  الذي���ن  واأتباعه���م  وال�سهي�ني���ني 
الع���رب بع���دم االأهلي���ة لتفه���م الدميقراطي���ة 

وملمار�سة اال�ستقالل".

ويذه���ب ف���رج الل���ه يف دفاع���ه ع���ن احلري���ة 
اإىل اعتباره���ا مهم���ة عامة و�سامل���ة لكل ق�ى 
الق����ى  ه���ذه  م���ن  املقدم���ة  ويف  املجتم���ع، 
املثقف����ن، معت���رًا اأن اأقد�س مهم���ات الثقافة 
هي الن�س���ال من اأجل احلري���ة، حرية االأفراد 
وحري���ة ال�سع����ب. وال يح�س���ر مهم���ة دف���اع 
املثقفني عن احلرية يف بلدهم، بل يعتر هذه 
املهم���ة عامة و�ساملة. لذل���ك فه� يكتب العديد 
من املقاالت دفاعًا ع���ن حرية الفكر واملفكرين 
يف م�س���ر، وعن حري���ة ال�سع���ب العراقي يف 
الن�س���ال �س���د الق����ى الت���ي تري���د تكري����س 
ارتباط���ه مبعاهدات مع امل�ستعمرين، ويحيي 
�سد"معاه���دة  العراق���ي  ال�سع���ب  انتفا�س���ة 
اأرادت احلك�مة العراقية  ب�رت�سمارت"التي 
رب���ط الع���راق به���ا. وه���ي االنتفا�س���ة الت���ي 
اأ�سقط���ت احلك�مة واملعاه���دة معًا. وكان ذلك 

يف مطلع عام 1948.

جممل هذه امل�اق���ف التي اأعلنها فرج الله من 
م�قع���ه كرئي�س للحزب ال�سي�ع���ي اللبناين، 
للحزب���ني  امل�سرك���ة  القي���ادة  يف  وكع�س���� 
اللبن���اين وال�س����ري، اأث���ارت حفيظ���ة خال���د 
بكدا�س الذي كان ميار����س دور القائد االأعلى 
للح���زب. ذلك اأن تل���ك امل�اقف كانت قد اأعطت 
لف���رج الل���ه �س����رة فيه���ا بع����س االخت���الف 
ع���ن الذي كان �سائ���دًا يف احلرك���ة ال�سي�عية 

◄◄

◄

وكان من روائع ما قاله 
فرج هللا الحلو في المعنى 

الذي ترمز إليه عالقة 
لبنان بأشقائه العرب، في 
الماضي وفي الحاضر، وال 

سيما في المستقبل، هذه 
الكلمة التي حّولها الحزب 

الشيوعي، في أعقاب 
المؤتمر الثاني وفي وهج 

قراراته، وتخليدًا لذكرى 
القائد الشهيد، إلى شعار 
للوسام الذي حمل صورة 

فرج هللا، والذي قدم 
للمتميزين من نشطاء 

الحزب

أن أقدس مهمات الثقافة 
هي النضال من أجل 

الحرية، حرية األفراد وحرية 
الشعوب. وال يحصر مهمة 
دفاع المثقفين عن الحرية 
في بلدهم، بل يعتبر هذه 

المهمة عامة وشاملة.. 
لذلك فهو يكتب العديد 

من المقاالت دفاعًا عن 
حرية الفكر والمفكرين في 

مصر، وعن حرية الشعب 
العراقي في النضال ضد 

القوى التي تريد تكريس 
ارتباطه بمعاهدات مع 

المستعمرين
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عل���ى  الركي���ز  مبعن���ى  والعاملي���ة،  العربي���ة 
لالنتم���اء  املع���اين،  ب���كل  ال�طن���ي،  الطاب���ع 
اإىل ال�سي�عي���ة واإىل مرجعيته���ا املارك�سي���ة. 
و�سيظه���ر ذلك يف م�اقف الحقة عند فرج الله 
تفق���ده كل م�اقع���ه. فف���ي اأواخر ع���ام 1946 
طلب���ت القي���ادة احلزبي���ة امل�سركة م���ن فرج 
الل���ه الذه���اب اإىل فرن�سا، فيم���ا اعتر معاقبة 
له عل���ى م�اقف���ه املتميزة امل�س���ار اإليه���ا اآنفًا. 
ورغ���م الطابع االإنتقامي ال���ذي اتخذه القرار 
بحقه نفذ. وكان يف وداعه على ظهر الباخرة 
التي اأقلته اإىل فرن�سا عدد من كبار امل�س�ؤولني 
ال�س����ري،  واحل���زب  اللبن���اين  احل���زب  يف 
ويف مقدمته���م نق�ال �س���اوي وخالد بكدا�س. 
ورمب���ا كان ذل���ك للتقليل م���ن االآث���ار ال�سلبية 
لذل���ك القرار يف و�سط القاع���دة احلزبية. فقد 
�س���در يف الي�م ذاته البي���ان االآتي من املكتب 
ال�سيا�سي للحزب ال�سي�ع���ي اللبناين"“عقد 
املكتب ال�سيا�سي للح���زب ال�سي�عي اللبناين 
اجتماعًا يف بريوت ح�س���ره كل من فرج الله 
احلل���� ونق�ال �س���اوي وف�ؤاد ق���ازان وح�سن 
قريطم وها�سم االأمني وم���ري م�سعد وي��سف 
خط���ار احلل���� واأرت���ني ماداي���ان. وق���د تقرر 
باالإجم���اع امل�افقة على �سف���ر فرج الله احلل� 
اإىل باري����س ولندن. وقرر املكت���ب ال�سيا�سي 
باالإجماع انتخاب نق�ال �ساوي رئي�سًا للحزب 

ال�سي�عي اللبناين".

اإالَّ اأنَّ ف���رج الل���ه مل يبَق اأكرث م���ن ثالثة اأ�سهر 
يف اخلارج، عاد بعدها اإىل لبنان، بعد اأن كان 
ق���د ح�سر مع خالد بكدا����س م�ؤمترًا لالأحزاب 
وق���د  الك�من�ل���ث.  بل���دان  يف  ال�سي�عي���ة 
ا�ستقبل ف����ر ع�دته ا�ستقب���ااًل جماهرييًا من 

ال�سي�عيني ومن منا�سريهم الكرث.

اأحاديث���ه  �س���اوي يف بع����س  نق����ال  ويذك���ر 
ال�سفهي���ة لرف���اق اجلي���ل الث���اين م���ن قياديي 
احل���زب اللبناين، بع���د انف�سال���ه عن احلزب 
ال�سي�عي ال�س����ري، اأنه ارتكب خط���اأً فادحًا 
مب�افقته على اإق�ساء فرج الله من م�قعه يف 
رئا�سة احل���زب واحلل�ل حمله يف ذلك املركز 

الذي كان ميل�ؤه فرج الله بامتياز. 

اإالَّ اأن ق�سي���ة ف���رج الل���ه ال تنح�س���ر يف تل���ك 
احلادثة الت���ي ت�سري اإىل اأ�ساليب ذلك الزمان، 
ال�ستاليني���ة الطاب���ع. بل ه� �سرع���ان ما وقع 
اآخ���ر، كان م�سدره���ا  ن����ع  يف م�سكل���ة م���ن 
وال�سبب يف وق�عه���ا ما ا�سرت اإليه من نزعة 
جتديدي���ة حترري���ة يف فهمه ملعن���ى اأن يك�ن 
اإىل ح���زب  االإن�س���ان �سي�عي���ًا، واأن ينتم���ي 
�سي�ع���ي يف بلده، الذي ه���� يف مثالنا لبنان 
اخل���ارج حديثًا من االنت���داب اإىل اال�ستقالل، 
واملرتب���ط، بفع���ل م�قعه، مبحيط���ه العربي، 
تاريخًا وثقافة وم�سالح م�سركة يف الن�سال 
من اأجل التحرر والتقدم. وكانت امل�سكلة هذه 
املرة ذات �سلة بالق�سية الفل�سطينية. فعندما 
اتخ���ذ ق���رار تق�سي���م فل�سط���ني يف اجلمعي���ة 
العام���ة لالأمم املتح���دة ع���ام 1947، مب�افقة 
االحت���اد ال�س�فياتي، �س���در بيان م�سرك من 
االأح���زاب ال�سي�عية امل�سرقي���ة بامل�افقة على 
ق���رار التق�سيم. وكان لف���رج الله حتفظ ح�ل 
م�افق���ة احل���زب ال�سي�ع���ي اللبن���اين عل���ى 

ذل���ك الق���رار، لك�ن���ه ين���ال من حق����ق �سعب 
فل�سط���ني، معت���رًا اأن لالحت���اد ال�س�فيات���ي 
ظروف���ه وم�ساحله واعتبارات���ه التي يقدرها 
ه���� ويتحمل م�س�ؤوليته فيه���ا. ومل يكن فرج 
الل���ه يرمي ق���ط اإىل اتخاذ م�ق���ف عدائي من 
االحت���اد ال�س�فيات���ي. ي�س���اف اإىل ذل���ك، يف 
تري���ر فرج الله مل�قفه، اأن كل �سيا�سة احلزب 
وكل م�اقف���ه كانت على امتداد اأع�ام ط�يلة، 
ال �سيما يف الفرة التي �سبقت قرار التق�سيم، 
تندد بالتق�سيم وتعتره م�سروعًا ا�ستعماريًا. 
وكان ذل���ك يق�س���ي باأالَّ يتغ���ري م�قف احلزب 
اإىل نقي�سه ملجرد اأن االحتاد ال�س�فياتي غريَّ 
م�قفه، الأ�سباب كان يررها القادة ال�س�فييت 
بتفاق���م ال�سراع بني الع���رب واليه�د، اأي من 
دع�ته���م االأوىل اإىل اإقام���ة دول���ة فل�سطيني���ة 
اإىل  واليه����د  الع���رب  ل�سكانه���ا  م�ستقل���ة 
امل�افق���ة عل���ى ق���رار التق�سيم، ال���ذي ا�سرط 
ال�س�في���ات اأن تتتخذ خط����ات الحقة الإن�ساء 
احت���اد ف���درايل ب���ني الدولت���ني و�س����اًل اإىل 
اإن�ساء دولة فل�سط���ني ثنائية الق�مية. واتخذ 
امل�ق���ف نف�س���ه ر�س���اد عي�س���ى ال���ذي كان يف 
حين���ه �سكرتريًا للح���زب ال�سي�عي ال�س�ري، 
وكّلف���ه هذا امل�قف اخل���روج من احلزب. لكن 
كل تلك التري���رات التي قدمها فرج الله بعدم 
التبني احلريف لقرار التق�سيم مل تقنع الق�ى 
امل�سيطرة داخل احلزبني اللبناين وال�س�ري، 
بقيادة خالد بكدا�س. وجتدر االإ�سارة هنا اإىل 
اأن حتفظ فرج الله على قرار التق�سيم، ترافق 
مب�اق���ف اإنتقادي���ة ل���ه يف قي���ادة احلزب يف 
�س�ريا ولبن���ان، م�اقف كانت تتهم���ه اأحيانًا 
بانعزالي���ة لبنانية. وكانت تتهم���ه يف اأحيان 
اأخرى مبي�ل برج�ازي���ة �سغرية، وباعتداد 
مف���رط بالنف����س، وبفق���دان ال���روح الث�رية، 
وب�سع���ف الثقاف���ة املارك�سية. وب���داأت عملية 
جتري���ده م���ن امل�س�ؤوليات احلزبي���ة حت�سل 
بالتدري���ج، و�س����اًل اإىل املحاكم���ة احلزبي���ة 
الت���ي جرت يف نهاي���ة االأربعين���ات، وت�جت 
بر�سال���ة �س���امل )ا�س���م ف���رج الل���ه ال�س���ري يف 
حينه(. وهي ر�سالة النقد الذاتي التي اأمليت 
عليه اإمالءًا. وه���ي كانت من�ذجًا لهذا النمط 
ال�ستالين���ي يف معاقبة اخلارج���ني عن �سلطة 
القائ���د االأوح���د. وا�ستنادًا اإىل ه���ذه الر�سالة 
د م���ن كل م�س�ؤوليات���ه، وفر����س عليه اأن  ُج���رِّ
يتح�ل من قائ���د �سيا�سي اأ�سا�سي يف احلزب 
اإىل جم���رد مرج���م ملجلة احلرك���ة ال�سي�عية 
العاملي���ة يف ذلك احل���ني:"يف �سبيل �سلم دائم 

يف �سبيل دميقراطية �سعبية".

ومع���روف اأن ال�سلط���ات يف �س�ري���ا ولبنان 
حل�ّ���ت احلزب���ني واأقفل���ت اجلري���دة الناطق���ة 
للحزبي���ني  ال�سعب"عقاب���ًا  با�سمهما"�س����ت 
على م�افقتهما على قرار التق�سيم وف�سحهما 
م�ؤامرة احلك�م���ات العربية يف احلرب التي 
خا�سته���ا �ست���ة جي�����س ملن���ع ق���رار التق�سيم 
ث���م انهزمت هزمي���ة نك���راء اأم���ام الع�سابات 
ال�سهي�ني���ة يف ع���ام 1948. فاأ�سهم���ت تل���ك 
احل���رب،  يف  هزميته���ا  بفع���ل  احلك�م���ات، 
يف اإن�س���اء دول���ة اإ�سرائيل. وعاقب���ت ال�سعب 
الفل�سطين���ي مبن���ع اإقامة دولة ل���ه، وفق قرار 
التق�سي���م. وعمل���ت عل���ى ت�زي���ع م���ا تبق���ى 
م���ن اأر����س فل�سطني ب���ني م�سر، قط���اع غزة، 

واالأردن، ال�سف���ة الغربي���ة. اأم���ا ال�سي�عي�ن 
اللبناني����ن فقد ع�قب�ا عل���ى م�قفهم امل�سار 
اإليه، اأي امل�افقة على ق���رار التق�سيم وانتقاد 
احل���رب  يف  العربي���ة  احلك�م���ات  خيان���ة 
وحتمله���ا م�س�ؤولية"النكب���ة"، باعتق���ال عدد 
كب���ري من قادته���م وك�ادرهم يف قلع���ة بعلبك 
التي حّ�لته���ا ال�سلط���ات اإىل معتقل. و�ساهم 
يف ذلك ريا����س ال�سلح ال���ذي كان يف فرات 
يف  لل�سي�عي���ني  وحليف���ًا  �سديق���ًا  �سابق���ة 
الن�سال من اأجل االإ�ستقالل ومن اأجل حتقيق 

اجلالء.

كان ف���رج الل���ه م���ن اأك���رث الذين كتب����ا ح�ل 
الق�سي���ة الفل�سطينية، ومن اأكرث الذين نبه�ا 
اإىل املخطط���ات اال�ستعماري���ة وال�سهي�نية، 
ون���ددوا به���ا، ورف�س����ا وع���د بلف����ر باإقامة 
وط���ن ق�مي لليه����د يف فل�سط���ني. وكان من 
اأك���رث الذين اعتروا اأن فل�سط���ني عربية واأن 
ح�س����ل ال�سع���ب الفل�سطيني عل���ى ا�ستقالل 
ب���الده واإقامة دولت���ه الفل�سطيني���ة عليها ه� 
ح���ق �سرعي ل���ه ال ينازعه فيه اأح���د، اآخذًا يف 
االإعتبار وج����د اأقلية يه�دي���ة، لها احلق يف 
ال�ج����د، �سمن الدول���ة الفل�سطينية املن�س�د 
قيامه���ا. يق����ل فرج الله يف مق���ال له ن�سر يف 
عام 1941 بالن����س:"... وال�سهي�نية بحكم 
ك�نه���ا حركة ا�ستعمارية فهي تناق�س اأهداف 
خ���ط  عل���ى  اال�ستقاللي���ة  التحرري���ة  الع���رب 
م�ستقي���م. فهدفه���ا ال�سيا�س���ي ه� خل���ق نقطة 
ارتكاز متين���ة للنف�ذ اال�ستعم���اري االأجنبي 
يف فل�سط���ني اأواًل، ونق���اط ارت���كاز اأخرى اأو 
طاب����ر خام����س لال�ستعمار يف بقي���ة االأقطار 
املج���اورة، ي�ستخدمه���ا �سد احلرك���ة العربية 
ال�طنية. وم���ن هنا اأي�سًا خط���ر ال�سهي�نية 
يف ال�ق���ت احلا�س���ر على احلق����ق ال�طنية 
الت���ي ناله���ا كل م���ن لبن���ان و�س�ري���ا والبالد 
يف  وخطره���ا  خمتلف���ة،  بدرج���ات  العربي���ة 
امل�ستقب���ل القري���ب عل���ى ن�س���ال الع���رب يف 
�سبي���ل ا�ستكمال مع���امل ا�ستقالله���م والتحرر 
م���ن كل نف�ذ اأجنبي. ولذل���ك فت�سامن العرب 
يف خمتل���ف اأقطاره���م م���ع فل�سط���ني مل تدفع 
اإلي���ه العاطف���ة االأخ�ي���ة فقط، ومل تدف���ع اإليه 
اعتب���ارات اأخالقي���ة وحق�قي���ة فح�س���ب، بل 
اأي�س���ًا وقب���ل كل �س���يء ت�سام���ن وطن���ي يف 
الن�سال �سد عدو واح���د يهدد م�سالح العرب 
جميعًا تهديدًا مبا�سرًا �سديدًا. ولعلَّ اأقرب بلد 

عربي يتناوله اخلط���ر ال�سهي�ين ه� لبنان. 
فق���د كان ه���ذا القطر اخل�س���ب اجلميل حمط 
اأنظار ال�سهي�ني���ني واال�ستعماريني، وهدف 
مطامعه���م. وقد اأخ���ذ الراأ�سم���ال ال�سهي�ين، 
ال �سيم���ا خ���الل ه���ذه احل���رب، يت�س���رب هن���ا 
وال�سناع���ات  املراف���ق  بع����س  يف  وهن���اك 
اللبناني���ة، مت�سرًا باأ�ست���ار متن�عة. لقد كنا 
وم���ا زلنا نق�ل اأن ن�س���ال العرب يف فل�سطني 
�س���د ال�سهي�نية ه� ن�س���ال �سيا�سي، ن�سال 
وطن���ي �سد �سكل من اأب�سع ا�سكال اال�ستعمار 
االأجنب���ي. وجميع الع���رب يف لبنان ويف كل 
م���كان يعت���رون ن�س���ال فل�سطني ه���ذا جزءًا 
م���ن ن�سالهم ال�طني جميع���ًا يف �سبيل حترر 

اأقطارهم و�سيادتهم وا�ستقاللها".

ويق����ل ف���رج الل���ه بالنَّ����س يف الكلم���ة التي 
األقاه���ا يف االجتماع الذي تاأ�س�س فيه يف عام 
1944 احت���اد االأح���زاب اللبناني���ة املناه�سة 
لبن���ان  اأح���زاب  احت���دت  لل�سهي�ني���ة:"اإذا 
املتع���ددة وهيئات���ه املتن�عة ونقاب���ات عماله 
اأقب���ل  واإذا  ال�سهي�ني���ة،  ملكافح���ة  الكث���رية 
اللبناني����ن الي����م اإىل ه���ذا االجتم���اع الذي 
يعقده احت���اد االأح���زاب اللبناني���ة احتجاجًا 
عل���ى وعد بلف����ر امل�س�ؤوم وعل���ى املحاوالت 
الرامي���ة اإىل جتدي���د ه���ذا ال�ع���د وبعثه اإىل 
احلي���اة، فذل���ك ال يع���د مظاه���رة للع���دل على 
الظلم واحلق عل���ى الباطل فقط، وال مظاهرة 
ملتانة الت�سامن العربي واالأخاء بني فل�سطني 
ولبن���ان وح�سب، بل ه�، قبل كل �سيء واأكرث 
م���ن كل �س���يء، مظاه���رة لبناني���ة دميقراطية 
للدفاع عن اأر����س لبنان وكيان لبنان و�سيادة 
وا�ستق���الل لبنان. اأق�ل ذل���ك الأن ال�سهي�نية 
لي�س���ت خط���رًا م��سعيًا �سيتن���اول بقعة دون 
غريها م���ن هذا ال�سرق العربي، بل هي حركة 
رجعي���ة ا�ستعماري���ة غر�سه���ا جع���ل فل�سطني 
رقبة ج�سر لال�ستعمار ولكل ا�ستعمار اأجنبي، 
يب�س���ط فيها نف����ذه االقت�س���ادي وال�سيا�سي 
و�سيطرت���ه عل���ى جميع االأقط���ار العربية وما 

جاورها من بالد ال�سرق".

وي�سي���ف بالن����س اإىل م���ا �سبق تاأكي���دًا على 
خماط���ر اإن�س���اء دول���ة يه�دي���ة يف فل�سطني، 
يف مق���ال ن�س���ره يف عام 1946 م���ا يلي:"اأما 
م�س���روع اإن�س���اء دول���ة �سهي�ني���ة اأو وط���ن 
ق�مي لليه����د يف فل�سطني فه� ي�سكل اعتداًء 
�سارخًا على حق�ق فل�سطني. كما اأنه ال ي�ؤدي 
ال اإىل ح���ل الق�سية الفل�سطيني���ة وال اإىل حل 
م���ا �سم�ه الق�سية اليه�دية املزع�مة. بل ه� 
يزي���د امل�ق���ف تعقي���دًا وخط����رة. اإذ ي�ساعد 
على ا�ستمرار ج� العداء واحلذر املتبادل بني 
�سكان فل�سطني انف�سهم، من جهة، وبني الدول 
العربي���ة والدولة ال�سهي�ني���ة اال�سطناعية، 

من جهة ثانية".

مل يك���ن مبق���دور ف���رج الل���ه اأن يراج���ع ع���ن 
م�اقف���ه تل���ك ال�ا�سحة و�س����ح ال�سم�س يف 
رف�سه قيام دولة يه�دية يف فل�سطني، مبجرد 
اأن االحتاد ال�س�فياتي اتخذ قرارًا يف االجتاه 
املعاك�س. وكان مت�سكه مب�قفه تعبريًا مميزًا 
عن���ده ع���ن ال�س���دق يف تعامله م���ع االأحداث، 
لي�س مت�سكًا اأعم���ى مب�اقفه، بل حماولة منه 

لاللت���زام بال�سروط احلقيقي���ة التي ت�ستدعي 
تلك امل�اق���ف، والتي ال يج����ز الراجع عنها 
وتغيريه���ا اإالَّ عندم���ا تت�ف���ر �س���روط اأخرى 
ت�ستدعي الراج���ع عن م�اقف �سابقة ل�سالح 
م�اق���ف جدي���دة. وكان يرى بح�س���ه العميق 
مدى االأثر ال�سلبي الذي �سيركه على احلزب 
ذلك امل�قف اخلاط���ئ يف حينه بامل�افقة على 
ق���رار التق�سيم، والراجع الكامل عن امل�اقف 
ال�سابق���ة املعر�س���ة عل���ى ذل���ك الق���رار. وقد 
ح�سل بالفعل ما كان يخ�ساه فرج الله. وحني 
واف���ق على كتاب���ة ر�سال���ة النقد الذات���ي فاإنه 
فعل ذلك تالفيًا منه الحتمال وق�ع م�سكل يف 
احلزب، ومت�سكًا بع�س�يته فيه، وليقينه باأن 
الظروف �ستتغرييف زمن الحق قريب، فيع�د 
عندئ���ذ اإىل م�قع���ه، ويعي���د معه احل���زب اإىل 
ذل���ك امل�ق���ف. وبالفعل فقد عاد ف���رج الله اإىل 
م�قعه القيادي، لكن يف �س�رة خمتلفة. ففي 
املرحلة التي اأعقبت دخ�ل احلزبني اللبناين 
وال�س����ري يف ال�سرية، ذهب���ت اأدراج الرياح 
كل االعتب���ارات التي كانت يف اأ�سا�س ت�سكيل 
حزبني. اإذ �سار احلزبان حزبًا واحدًا بقيادة 
جديدة واحدة هي قيادة خالد بكدا�س. وكان 
بكدا����س �سخ�سية كب���رية يف كل من البلدين. 
وكان زعيم���ًا وطنيًا حقيقي���ًا. وكان ح�س�ره 
مميزًا يف كل م���ن البلدين. كما كان قد اأ�سبح 
�سخ�سي���ة �سي�عي���ة عاملي���ة، ف�ساًل ع���ن ك�نه 
قد اأ�سبح ال�سخ�سي���ة ال�سي�عية االأوىل على 
ل���ه لذلك، اإىل جانب  ال�سعي���د العربي. وقد اأهَّ
ال�سيا�سي���ة  كفاءات���ه  ال�ستاليني���ة،  �سط�ت���ه 

وثقافته ال�ا�سعة و�سخ�سيته الق�ية.

يف عام 1954 اأتيحت يل اأول فر�سة لاللتقاء 
بفرج الل���ه. كنت قادمًا اإىل ب���ريوت من مركز 
عمل���ي يف احتاد ال�سباب الدميقراطي العاملي 
يف ب�داب�س���ت، حي���ث كن���ت اأمث���ل يف قي���ادة 
ذلك االحت���اد ال�سبيب���ة الدميقراطية العربية. 
ا�ستقبلن���ي فرج الل���ه يف �سكل �س���ري للغاية، 
يف اأحد ال�س�ارع ال�سيقة يف �سرق العا�سمة 
بريوت. اأخرته مبهمت���ي ال�سبابية االأممية. 
وا�ستمعت اإىل ن�سائحه. ثم عدت فالتقيت به 
بعد اأي���ام يف دم�سق يف من���زل خالد بكدا�س، 
ال���ذي كان ق���د انتخ���ب نائب���ًا يف دم�س���ق بعد 
�سق�ط حك���م الدكتات�رية الع�سكرية وانتقال 
�س�ريا اإىل النظ���ام الدميقراطي.وكان لقائي 
ببكدا�س يف ذلك ال�قت اأول لقاء مبا�سر معه. 
ا�ستقبلني بكدا�س واحلل� بحفاوة. وجل�ست 
اأحدثهما عن انطباعاتي عن املجر وعن العمل 
يف االحتاد، وعن اأم�ر �سيا�سية وفكرية كانت 
متتلئ بها جعبة ال�ساب القادم من مركز اأممي 
اإىل حزب���ه ووطن���ه. وكان ذلك اللق���اء م�سدر 
، حتدثت عنه ط�ياًل اإىل  اعتزاز بالن�سب���ة اإيلَّ
ا�سدقائ���ي ورفاق���ي. ثم ع���دت فالتقيت بفرج 
الل���ه يف مدين���ة �س�ت�س���ي ال�س�فياتي���ة عل���ى 
البح���ر االأ�س����د يف �سيف ع���ام 1957، حيث 
كن���ت اأق�سي فرة اإجازت���ي ال�سيفية. اأما ه� 
ف���كان خارجًا م���ن االإجتم���اع االأول لالأحزاب 
ال�سي�عي���ة ال���ذي عق���د يف م��سك���� يف ذل���ك 
التاريخ، وهي���اأ ال�سروط لالنق�سام الكبري يف 
احلرك���ة ال�سي�عية بني املع�سك���ر ال�س�فياتي 
واملع�سكر ال�سيني. لكن فرج الله مل يحدثني 
ع���ن ذل���ك االجتماع، ال���ذي علمت ب���ه وعرفت 

بع����س اأ�س���راره م���ن ا�سدقائ���ي يف االحتاد، 
الهن�د واالإيطالي�ن على وجه اخل�س��س.

ع���اد فرج الله بع���د تلك النك�سة الت���ي اأ�سابته 
ب�سبب م�قفه م���ن قرار التق�سيم اإىل ال�سع�د 
جم���ددًا يف مراتب احلزب العليا. وعادت معه 
تقالي���ده يف التعب���ري ع���ن م�اقف���ه يف �س���كل 
خمتل���ف ه���� ال�س���كل ال���ذي كان ق���د اخت���اره 
منذ وق���ت مبك���ر، اأي ال�سكل ال���ذي يحدد فيه 
ال�سي�عي���ة  اإىل  لالنتم���اء  ال�سحي���ح  فهم���ه 
واإىل مرجعيته���ا املارك�سية، الذي يراعي فيه 
ظ���روف ب���الده، لي����س يف م�ست����ى تط�رها 
االقت�س���ادي واالجتماعي وح�س���ب، بل كذلك 
يف كل م���ا يت�س���ل بالثقاف���ة وخ�س��سياته���ا 

القدمية واحلديثة.

ومع���روف اأن ف���رة اخلم�سين���ات ق���د �سهدت 
تط����رات عا�سف���ة يف املنطق���ة ويف الع���امل. 
اأب���رز تل���ك التط����رات يف املنطق���ة كان قي���ام 
قن���اة  تاأمي���م  ث���م  النا�سري���ة،  ي�لي����  ث����رة 
ال�س�ي�س، والع���دوان الثالثي الذي تعر�ست 
ل���ه م�س���ر، واالإن���ذار ال�س�فيات���ي املع���روف 
باإنذار ب�لغانني الذي، باال�سراك مع امل�قف 
االأمريك���ي برئا�س���ة اأيزنه���اور، فر����س عل���ى 
املعتدي���ن االن�سحاب من م�س���ر خا�سرين. اأما 
اأب���رز االأح���داث عل���ى ال�سعيد العامل���ي فتمثل 
ب�فاة �ستالني و�سع�د خرو�س�ف اإىل م�قع 
الزعي���م ال�س�فيات���ي االأول بع���د �ستال���ني، ثم 
انعق���اد امل�ؤمت���ر الع�سرين للح���زب ال�سي�عي 
ال�س�فيات���ي ال���ذي �سكلت قرارات���ه ث�رة يف 
احلرك���ة ال�سي�عية العاملية يف اجتاه التحرر 
م���ن القي����د ال�ستاليني���ة ال�سابق���ة والتجديد 
ط���رق  تع���دد  ويف  اال�سراكي���ة  فه���م  يف 
االنتق���ال اإليها وتع���دد مناذجها. ويف ظل تلك 
التط����رات، وان�سجام���ًا معه���ا وارتباطًا بها، 
جرت حت����الت يف �سيا�سة احل���زب ال�س�ري 
اللبن���اين يف اجت���اه االنفت���اح عل���ى الق�سايا 

العربية والدولية. 

يف ذلك املناخ اجلدي���د يف احلركة ال�سي�عية 
عق���د اجتم���اع م��سع للجن���ة املركزية يف عام 
1956 للبح���ث يف جمم���ل الق�ساي���ا التي تهم 
احل���زب، املحلي���ة منه���ا والعربي���ة والدولية. 
واتخ���ذت ق���رارات جدي���دة ذات اأهمية كبرية 
تتعلق بالق�سية الفل�سطينية، اأعيد النظر فيها 
بامل�ق���ف ال�سابق للح���زب، وبق�سية ال�حدة 
العربي���ة، جلهة التاأكيد عل���ى اأهميتها كق�سية 
م�سركة لل�سع����ب العربية، لك���ن على قاعدة 
الدميقراطي���ة، يف م���ا ي�سبه التذك���ري مبا كان 
ق���د اتخ���ذه احل���زب يف ع���ام 1932 يف بيان 
م�س���رك مع احل���زب ال�سي�ع���ي الفل�سطيني. 
وه� البيان الذي اأ�سرت اإليه اآنفًا. كما اتخذت 
ذل���ك االجتم���اع،  اأخ���رى هام���ة يف  ق���رارات 
اجتم���اع 1956، تتعل���ق باملهم���ات اخلا�س���ة 
ب���كل من احلزب���ني يف لبن���ان و�س�ريا. وكان 
امل�ق���ف من ق�سيت���ي فل�سط���ني وال�حدة ه� 
االأ�سا�س يف ال�سيا�سة التي �سلكها احلزب يف 
االأع�ام الالحقة، مبا يف ذلك يف فرة ال�حدة 
امل�سرية � ال�س�ري���ة. وكان بني تلك القرارات 
ق���رار يدين ظاهرة عب���ادة الف���رد، التي كانت 
�سائدة يف االأح���زاب ال�سي�عية، تقليدًا للدور 

ال���ذي كان ل�ستال���ني يف االإحت���اد ال�س�فياتي 
ويف جمم���ل احلرك���ة ال�سي�عي���ة. والغري���ب 
يف ه���ذا القرار اأن���ه، اإذ يدين الظاه���رة، فاإنه 
يحّم���ل م�س�ؤولي���ة وج�ده���ا اإىل الرف���اق يف 
قي���ادة احل���زب، كبارهم و�سغاره���م، ويّرئ 
القائد املعب�د من امل�س�ؤولية عنها. وكان فرج 
الله من الذي���ن وافق�ا على القرار، و�ساهم�ا 
يف �سياغت���ه. وتل���ك كان���ت اإح���دى مفارقات 
�سخ�سية هذا القائد، ا�س�ة ب�س�اه من القادة 

ال�سي�عيني يف ذلك الع�سر.

يف اأواخ���ر ع���ام 1957 ع���دت م���ن عمل���ي يف 
احتاد ال�سباب الدميقراطي العاملي. و�سرعان 
م���ا تلقيت دع����ة للذه���اب اإىل دم�س���ق للعمل 
يف جري���دة احلزب"الن�ر"الت���ي كان يراأ����س 
حتريره���ا ف���رج الله احلل����. وق���د ا�ستقبلني 
ف���رج الل���ه كعادت���ه بحف���اوة. وطلب من���ي اأن 
اأك�ن �سريكًا له يف العمل يف اجلريدة، حاماًل 
مع���ي كل م���ا اكت�سبته م���ن جترب���ة يف عملي 
يف تل���ك املنظمة العاملي���ة. اإالَّ اأن���ه نبَّهني اإىل 
�سرورة اأن اأك����ن واقعي���ًا، واأالَّ اأنقل جتربة 
غربي���ة يف �س���كل ميكانيك���ي اإىل العم���ل يف 
بلد عرب���ي خمتلفة فيه الظروف ع���ن البلدان 
االأوروبي���ة. وكانت جترب���ة العمل معه غنية. 
الكتاب���ة ال�سحفي���ة املكثف���ة  اإذ كان يعلمن���ي 
ال�ا�سحة، التي تختلف عن الكتابة االأخرى، 
ب�سب���ب خ�س��سيتها، من حيث ك�نها تتطلب 
اإي�س���ال امل�ق���ف بب�ساطة، وم���ن دون تعقيد، 
وباأك���رث م���ا ميك���ن م���ن ال��س����ح. وبف�س���ل 
بع���د  فيم���ا  حت�ل���ت  وت�جيهات���ه  ن�سائح���ه 
اإىل كات���ب افتتاحي���ات ق�س���رية يف ال�سحف 
احلزبي���ة الت���ي عمل���ت فيها ع���دة �سن�ات يف 

ال�ستينات وال�سبعينات وما بعدها.

ث���م دخل���ت �س�ري���ا يف ال�حدة م���ع م�سر يف 

ذل���ك ال�س���كل املت�سرع ال���ذي مل يخ�سع القرار 
باإعالنه���ا لل�ق���ت ال���كايف م���ن الدر����س لك���ي 
تتمك���ن م���ن النج���اح واال�ستم���رار، كخط����ة 
اأوىل يف طري���ق ال�حدة العربي���ة املن�س�دة. 
ق���اد  ال���ذي  اإىل اخلل���ل  الت�س���رع  ذل���ك  واأدى 
ال�ح���دة اإىل االنهي���ار. وكان م���ن ماآ�سي تلك 
املرحل���ة دخ����ل ال�سي�عي���ني يف حالة �سراع 
مع دولة ال�حدة وم���ع الرئي�س عبد النا�سر، 
ب�سب���ب م�قفهم ال���ذي عروا عن���ه يف البن�د 
ال�13، التي كان�ا يرم�ن من ورائها اإىل جعل 
هذه ال�حدة اأكرث دميقراطية واأكرث احرامًا 
خل�س��سيات البلدين، لكي تك�ن قادرة على 
احلي���اة. وكان من نتائج ذلك ال�سراع اأن مات 
حت���ت التعذيب يف �سج�ن �سط���ري ال�حدة، 
م�سر و�س�ريا، عدد من ال�سي�عيني البارزين 
كان فرج الله واح���دًا منهم. ومل يكن الرئي�س 
عب���د النا�سر على علم باعتق���ال فرج الله، كما 
ق���ال لكل من تيت� ونهرو اللذين تدخال ملعرفة 
م�س���ري ف���رج الل���ه، معت���رًا اأن عب���د احلمي���د 
ال�س���راج، وزير الداخلي���ة يف ذلك احلني، ه� 
ال���ذي و�س���ع دول���ة ال�ح���دة والرئي����س عبد 
النا�س���ر يف اإحراج كبري باعتق���ال ذلك القائد 
ال�سي�ع���ي اللبناين يف دول���ة ال�حدة. اإال اأن 
الذي���ن عذب�ا فرج الله حت���ى امل�ت ا�سطروا 
اإىل االإعراف باجلرمية خالل املحاكمة التي 
ج���رت لهم يف اأعق���اب االنف�س���ال. وكان قرار 
االتهام الذي اأ�سدرته النيابة العامة وا�سحًا. 
كما اأ�سدر قبل ب�سعة اأع����ام اأحد امل�ساهمني 
يف اعتق���ال ف���رج الله )�سام���ي جمع���ة( كتابًا 
ي���روي الق�س���ة الكاملة ح����ل اعتق���ال القائد 
ال�سي�ع���ي، لك���ن عل���ى طريقته ه����، وبكثري 
من الت�س���رف، من دون اأن يتج���اوز احلقيقة 
يف م��س����ع االعتقال والتعذيب حتى امل�ت 
وتذويب ج�سد فرج الله باحلام�س الكريتي 
حتمي���ل  لك���ن  واآثاره���ا.  اجلرمي���ة  الإخف���اء 
امل�س�ؤولية ع���ن قتل فرج الل���ه احلل� لل�سراج 
ال يلغ���ي امل�س�ؤولية ع���ن الرئي�س عبد النا�سر 
الذي كرثت يف تل���ك املرحلة خطبه التي يتهم 
فيها ال�سي�عيني باخليانة. وكان لل�سهيد فرج 

الل���ه احلل� رفاق يف ال�سه���ادة يف م�سر، كان 
اأبرزه���م اأحد قادة احلرك���ة ال�سي�عية �سهدي 
عطية ال�سافعي الذي ق�سى حتت التعذيب يف 
اإح���دى زنزانات تلك احلقبة من تاريخ م�سر، 

حتى قبل قيام ال�حدة امل�سرية ال�س�رية.

كان ف���رج الل���ه خ���الل ف���رة ط�يلة م�س����ؤواًل 
عن احلزب يف �س�ري���ا. وكان ذلك واحدًا من 
تقاليد احلزب يف البلدين. اإذ كان ير�سل قادة 
م���ن كال البلدين اإىل البلد االآخر بهدف تعميق 
ال�ح���دة ال�سيا�سي���ة والفكري���ة والتنظيمي���ة 
داخ���ل �سف����ف احل���زب. لك���ن فرج الل���ه كان 
ينتق���ل ب���ني البلدين، ذهاب���ًا واإياب���ًا، ال �سيما 

خالل فرة ال�حدة.

م���ع دول���ة ال�ح���دة ح����ل  اختل���ف احل���زب 
طريق���ة اإقامته���ا. لك���ن احلزب دع���ا جماهريه 
له���ا.  التاأيي���د  اإىل اال�س���راك يف مظاه���رات 
وقدم���ت وف����د حزبي���ة جماهريية م���ن لبنان 
زار  عندم���ا  النا�س���ر  عب���د  الرئي����س  لتحي���ة 
دم�س���ق. كما اأّمت دم�سق من كل اأنحاء �س�ريا 
جماهري حزبي���ة للغر�س ذات���ه. لكن اخلالف 
ب���داأ عندم���ا امتن���ع خالد بكدا�س ع���ن ح�س�ر 
ت  جل�س���ة املجل�س النيابي ال�س����ري التي اأقرَّ
ال�ح���دة، رغ���م مطالبة عدد من ق���ادة احلزب، 
ومن بينهم فرج الله، ب�سرورة ذلك احل�س�ر 
واإعالن املالحظ���ات ح�ل ال�ح���دة ب�سراحة 
من م�ق���ع احلر�س عليها. وازداد ال�سرخ بني 
دولة ال�حدة واحلزب ال�سي�عي بعد اأن �سدر 
عن احلزب البيان امل�سه�ر ذي البن�د الثالثة 
ع�س���ر ال���ذي يت�سم���ن اقراح���ات ترم���ي اإىل 
ت�سحيح ال�حدة من اأجل تر�سيخها وثباتها. 
ث���م �سار م���ا �سار من �س���راع، ثم م���ن انهيار 
لل�ح���دة بعد ثالث���ة اأع�ام م���ن قيامها. وكان 
للذي���ن �سارك����ا يف قيامها من دع���اة ال�حدة 
االإندماجي���ة م���ن ال�س�ري���ني دور اأ�سا�سي يف 
واأده���ا. وكان البعثي����ن يف مقدم���ة ه����ؤالء 
االإنف�سالي���ني. لكنهم ظل����ا يعترون اأنف�سهم 
ال�سي�عي���ني  يعت���رون  وظل����ا  وحدوي���ني، 

اإنف�ساليني.

خ���الل  تتط����ر  الل���ه  بف���رج  عالقت���ي  ظلَّ���ت 
م���ن  واح���دًا  ا�سبح���ت  اأن  اإىل  الف���رة  تل���ك 
اأك���رث الرف���اق اللبناني���ني من اجلي���ل اجلديد 
احل���زب  اأ�س���در  وعندم���ا  ب���ه.  ارتباط���ًا 
جريدة"النداء"الي�مي���ة يف مطلع عام 1959 
دع���اين فرج الله، ال���ذي كان امل�س����ؤول االأول 
ع���ن �سيا�ستها، اإىل اأن اأك����ن ع�س�ًا يف هيئة 
حتريره���ا. وكان���ت يل زاوي���ة ي�مي���ة كن���ت 
اأتن���اول فيه���ا ق�سايا عربي���ة ودولي���ة. وكان 
كلما اأعجب مبقال���ة من تلك املقاالت ياأتي اإيلَّ 
مهنئ���ًا وم�سجع���ًا. وقبل ي�مني م���ن مغادرته 
ب���ريوت اإىل دم�س���ق يف واح���دة م���ن رحالته 
املتك���ررة اإليها للقي���ام مب�س�ؤولياته احلزبية، 
جاءين ف���رج الله مهنئًا اإياي عل���ى مقال اأذكر 
باأن���ه كان يتعل���ق باأح���داث ذات �سل���ة ب�الية 
كراال الهندية التي كان يت�ىل قيادتها احلزب 
ال�سي�عي يف ذلك احلني. لكنني ف�جئت بعد 
ي�م���ني باخلر الفظيع: اعتق���ال فرج الله يف 
دم�سق. وكانت تلك نهاية ذلك القائد ال�سجاع، 
ال���ذي متي���ز باجلراأة يف ق����ل م���ا كان يعتقد 
اأن���ه امل�ق���ف ال�س�اب. ومتي���ز يف رغبته يف 
التجديد يف الفكر ويف ال�سيا�سة ويف اأ�سكال 
التنظيم. ومتي���ز بالتحديد الدقي���ق لل�طنية 
اللبناني���ة الت���ي ال تتعار�س، ب���ل تكمل ب�سكل 
�سحيح، االلتزام بامل�ق���ف العربي امل�سرك. 
ومتيز باأخالق رفيع���ة، وبدماثة قلَّ نظريها، 
وبعالق���ة اإن�ساني���ة ي�سع���ب اأن تن�ج���د عن���د 
الزعماء الكبار، �س�اء داخل االأحزاب اأم على 

م�ست�ى ال�سلطات الر�سمية.

ه���ذا ه� ف���رج الله احلل����، وتلك ه���ي ملحمة 
حيات���ه. وت�س���ري �سرية ه���ذا القائ���د، و�سرية 
قائ���د اآخر من النمط ذاته ه���� كمال جنبالط، 
و�س���رية اآخرين م���ن الكبار يف لبن���ان، كم اأن 
لبن���ان احلديث، لبنان م���ا بعد احلرب االأهلية 
عل���ى اأقل تقدي���ر، لبنان الزمن احل���ايل، زمن 
االإ�ستق���الل الث���اين، يفتقد يف ه���ذه الظروف 
ال�سعب���ة الراهن���ة باأمثاله���م م���ن اأج���ل اإعادة 
�سياغ���ة م�س���روع بناء وطن لبن���اين حقيقي، 
املجتم���ع  وحتري���ر  تع���ددي،  دميقراط���ي 
اللبن���اين م���ن االآف���ات العدي���دة الت���ي تفت���ك 
به م���ن ج���راء هيمن���ة الطائفية عل���ى م�سائر 
ال�سيا�س���ة في���ه، وحم���اوالت حتكي���م اخلارج 
مب�سرين���ا، اخل���ارج بكل تن�يعات���ه، ال�سقيق 
من���ه وال�سديق والع���دو، القريب من حدودنا 
والبعي���د منه���ا، على ح���د �س����اء. وه� حتكم 
ومتن���ع  بعينه���ا،  طائفي���ة  ق����ى  ت�ستدعي���ه 
بذل���ك قيام���ة لبنان ال�ط���ن، بع���د كل االأع�ام 
ال�سابقة م���ن تاريخه، احلافل���ة باالإنق�سامات 
عل���ى  االأهلي���ة  وباحل���روب  وبال�سراع���ات 
اخت���الف اأن�اعها، وباحلروب م���ع اإ�سرائيل، 
حت���ى بعد حتري���ر اأر�سنا من احت���الل ق�اتها 

لها.
اإن ال�ستح�سار �سرية فرج الله احلل� امللحمية 
اأهمية خا�س���ة يف هذا املنعط���ف ال�سعب يف 

تاريخ لبنان احلديث.

عن كتاب �شخ�شيات عرفتها
 )كرمي مروة(

◄◄
ويذكر نقوال شاوي في 
بعض أحاديثه الشفهية 
لرفاق الجيل الثاني من 

قياديي الحزب اللبناني، 
بعد انفصاله عن الحزب 

الشيوعي السوري، 
أنه ارتكب خطًأ فادحًا 
بموافقته على إقصاء 

فرج هللا من موقعه في 
رئاسة الحزب والحلول 
محله في ذلك المركز 
الذي كان يملؤه فرج 

هللا بامتياز. 

عندما أصدر الحزب جريدة 
"النداء" اليومية في مطلع 
عام 1959 دعاني فرج هللا، 
الذي كان المسؤول األول 

عن سياستها، إلى أن أكون 
عضوًا في هيئة تحريرها. 

وكانت لي زاوية يومية 
كنت أتناول فيها قضايا 

عربية ودولية. وكان كلما 
أعجب بمقالة من تلك 

المقاالت يأتي إليَّ مهنئًا 
ومشجعًا
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مل يتخل فرج ع���ن الرغبة مبتابعة الدرا�سة، 
ويف �سن���ة 1929 ت�فرت ل���ه فر�سة متابعة 
درا�ست���ه يف الكلي���ة االإجنيلي���ة يف حم�س، 
مقاب���ل اإعطائ���ه درو�س���ًا يف اللغ���ة العربي���ة 
لل�سف����ف االبتدائية فيها. ويف هذه الفرة 
اأخذ يتع���رف على بع�س االأدبيات املارك�سية 
والتقى اأحد م�ؤ�س�سي احلزب ال�سي�عي يف 
�س�رية ولبنان، وه� )نا�سرالدين حدة( من 
بل���دة يرود يف القلم����ن. وما يثري الغرابة 
اأن نا�س���ر حدة هذا بق���ي ا�سمه مطم��سًا يف 
احل���زب الأكرث م���ن خم�سني عام���ًا وقد رحل 
من���ذ ع���دة �سن����ات. وم���ن ث���م تع���رف فرج 
يف ع���ام 1931 عل���ى خالد بكدا����س وبع�س 
الق���ادة ال�سي�عيني االآخري���ن. وانت�سب يف 
العام ذاته اإىل احل���زب ال�سي�عي ال�س�ري، 
ونظم خلي���ة يف م�سقط راأ�س���ه جبيل. وبعد 
ذلك اأر�سله احل���زب للعمل يف مناطق اأخرى 
من الب���الد، يف طرابل�س وب���ريوت ودم�سق 
�س�ري���ة  يف  الريفي���ة  واملناط���ق  وحل���ب 

ولبنان.
ويف ع���ام 1934 �ساف���ر ف���رج الأول مرة اإىل 
االحت���اد ال�س�فييتي، ويف العام ذاته اأخذت 
ت�س���در اجلري���دة ال�سرية)ن�س���ال ال�سع���ب( 
الناطق���ة بل�س���ان احل���زب، وكان ه���� اأح���د 
م�ؤ�س�سيه���ا وكاتب���ًا رئي�سيًا فيه���ا. ويف عام 
1935 اأ�سب���ح ع�س����ًا يف اللجن���ة املركزية 

للحزب ال�سي�عي.
االإ�س���راب  اأثن���اء  ويف   ،1936 ع���ام  ويف 
�سلط���ات  األق���ت  دم�س���ق،  يف  اخلم�سين���ي 
االنت���داب القب����س على فرج الل���ه احلل� يف 
اإح���دى املظاهرات، واأبعدت���ه بعد ا�سب�عني 
اإىل بريوت ومنعته من دخ�ل �س�رية. ويف 
اأذار �سن���ة 1937 انعق���د يف دم�س���ق جمل�س 
وطن���ي للح���زب يف �س�رية ولبن���ان انتخب 
فيه خالد بكدا����س اأمينًا عامًا للجنة املركزية 
وفرج الله احلل���� �سكرتريًا للجنة املركزية، 
وخا�س يف الع���ام ذاته معرك���ة االنتخابات 
عن حمافظة جبل لبنان. وملا �سدرت جريدة 

)�س�ت ال�سعب( العلنية يف ربيع عام 1937 
و�سعت حتت قيادته املبا�سرة.

ويف �سنة 1939 بعد اندالع احلرب العاملية 
م���ن  ال�سي�ع���ي  احل���زب  ل�ح���ق  الثاني���ة، 
ال�سلط���ات الفي�سية الفرن�سي���ة املت�اطئة مع 
النازي���ة، واعتقل فرج الله واألقى دفاعًا اأمام 
املحكمة الع�سكري���ة اال�ستعمارية، دافع فيها 
عن حق �س�رية ولبنان باال�ستقالل، وهاجم 
احل���رب  وق����ى  والنازي���ة  الفا�سي���ة  فيه���ا 
والع���دوان. وحك���م علي���ه ه���� ورفاق���ه مدة 
خم�س �سن����ات. وق�س���ى فرج الل���ه ونق�ال 
�س���اوي ال�سكرت���ري االآخ���ر للجن���ة املركزي���ة 
وال�سي�عي�ن املعتقل�ن االآخرون 22 �سهرًا 
يف �سج����ن القلع���ة والرمل وبعب���دا وبيت 

الدين.
ويف ع���ام 1943 خا�س املعرك���ة االنتخابية 
مر�سح���ًا عن جب���ل لبن���ان وو�س���ل اإىل دور 
البال�ت���اج وح�س���ل اآنذاك عل���ى ح�ايل 12 
الف �س����ت. ويف العام ذات���ه تاألف امل�ؤمتر 

اأب���رز  م���ن  ف���رج  وكان  اللبن���اين  ال�طن���ي 
واأن�سط رجاالته.

ويف 31 كان����ن اأول م���ن ع���ام1943 و1،2 
كان����ن ثاين م���ن عام 1944 انعق���د امل�ؤمتر 
الثاين للحزب ال�سي�عي يف �س�رية ولبنان، 
وقدم فرج الله التقرير التنظيمي وم�سروعًا 
للنظام الداخل���ي واتخذ قرارًا باإن�ساء حزب 
�سي�ع���ي م�ستقل يف كل من �س�رية ولبنان، 
و�سار فرج اأمينا للجنته املركزية. ويف هذه 
االآونة انتخب ع�س�ًا يف اأول نقابة ملحرري 
ال�سحف يف لبنان. وه� من م�ؤ�س�سي احتاد 

االحزاب اللبنانية �سد ال�سهي�نية.
يق����ل ف���رج يف تقري���ره ال���ذي قدم���ه اأم���ام 
امل�ؤمتر الثاين:"اإذا كانت النظرية املارك�سية 
العلمية عامة، فذلك ال يعني اأبدًا اأن نتائجها 
م�ستقلة عن ظ���روف املكان والزمان، بل هي 
تق����ل كذل���ك"... ث���م يتاب���ع ويق�ل"عندم���ا 
ي�س���ع حزبن���ا �سيا�ست���ه ال يقل���د اأح���دًا على 
االإط���الق، ال يف ال�س���رق وال يف الغ���رب، بل 

يطبق نظري���ة املارك�سية على اأح�ال البالد، 
وال يحاول اأبدًا اأن يطبق اأح�ال البالد على 
النظري���ة". وم���ن ثم يق����ل يف تقري���ره"اإن 
اأ�س���كال التنظيم يف احلزب تخ�سع لظروف 
احلي���اة، وال ميكن اإخ�ساع ظ���روف احلياة 
للتنظي���م، ولي����س الأي حزب ج���دي اأن يزعم 
اأن���ه ي�ستطي���ع ذل���ك. وكل حماول���ة م���ن هذا 
الن�ع تعطي تنظيم احل���زب طابعًا انعزاليًا 
وتق����ده حتم���ًا اإىل الف�س���ل واالإفال�س". ثم 
يتاب���ع الرفي���ق ف���رج يف تقريره قائ���اًل:"اأي 
رف���اق نحتاج نح���ن؟ اإننا بحاج���ة اإىل رفاق 
م�سلحني باملعرف���ة والثقافة واالطالع. نحن 

ِلع عارف". بحاجة اإىل حزب مّطّ
وهكذا، منذ خم�س و�ست���ني عامًا يتكلم فرج 
الل���ه احلل���� ع���ن متي���ز النظري���ة يف بيئتها 
وظروفها وال يعترها ن�سخة يجري تطبيقها 
ذاته���ا يف كل زمان وم���كان. كان فكره نقديًا 
بامتي���از، ولذل���ك م���ن الطبيع���ي اأن ي�سطدم 

فيما بعد فكر العقل مع فكر النقل....

ثم يعاد فيما بعد ت�حيد احلزبني ال�سي�عيني 
ال�سري���ة  الظ���روف  نتيج���ة  جدي���د،  م���ن 
الت���ي ا�ستج���دت يف الب���الد، با�سم"احل���زب 
ال�سي�ع���ي يف �س�رية ولبن���ان، ويبقى فرج 

الله ركنًا اأ�سا�سيًا يف هيئاته القيادية.
*******

فف���ي ع���ام 1947 وبع���د �سدور ق���رار االأمم 
ف���رج  يعل���ن  فل�سط���ني،  بتق�سي���م  املتح���دة 
االحت���اد  مل�افق���ة  احلل�عن:"اأ�سف���ه  الل���ه 
وطبع���ًا  الق���رار"،  ه���ذا  عل���ى  ال�س�فييت���ي 
مل ي�س���در االأ�س���ف عن���ه فق���ط، واإمن���ا اأ�سف 
واحت���ج اآخ���رون عل���ى �س���دور ه���ذا القرار 
القلعج���ي،  االأم���ني، وق���دري  مث���ل: ها�س���م 
ور�س���اد عي�س���ى واالأدي���ب وال�ساع���ر رئيف 
خ�ري واإميلي فار�س ابراهيم وغريهم.... 
وهن���ا تبداأ حمنة ف���رج الله مع عب���ادة الفرد 
يف احل���زب.. وتعل���ن الئح���ة االته���ام �س���د 
وانتهازي���ني  واعتبارهم"خمرب���ني  ه����ؤالء 
وانهزامي���ني و تيت�يني)ن�سب���ة اإىل الزعي���م 
الي�غ�س���اليف تيت���� اخل���ارج اآن���ذاك لت����ه 
م���ن الك�من���رن(. وكذل���ك م���ن الته���م التي 
وجه���ت له���م اأي�س���ًا، اأنه���م )دمي�قراطي����ن 
الدمي�قراطي���ة  وكان���ت  ا�سراكي����ن(، 
اال�سراكي���ة يف تلل���ك الف���رة تهم���ة �سنيعة 
اأي�س���ًا، وتعت���ر خروج���ًا عن"املارك�سية – 

اللينينية".....
قب���ل كل ه����ؤالء الرفاق مب�سريه���م وبقائهم 
خارج احل���زب، با�ستثن���اء فرج الل���ه احلل� 
ال���ذي مل يكن يت�س�ر حلظة واحدة اأن يبقى 
خ���ارج احل���زب، فقبل تق���دمي النق���د الذاتي 
الذي طلبه منه خال���د بكدا�س، وقبل االإقامة 
اجلرية احلزبية التي فر�ست عليه يف اأحد 
املنازل، وبداأ بكتاب���ة )ر�سالة �سامل( الذائعة 
ال�سي���ت. و�سامل ه���� اأحد االأ�سم���اء ال�سرية 
لف���رج. ولك���ن م�س����دة ر�سالة النق���د الذاتي 

رف�ست لع���دة مرات لك�نها مل حتظى بقب�ل 
خالد. وح�ل ه���ذه الر�سالة يرد يف مذكرات 
اأرتني مادويان: فلكرثة ما كتب فرج من"نقد 
ذاتي"، وُرِف�َس م���ن قبل الرفيق خالد، فاإنه، 
اأي ف���رج قال)الأرت���ني(: قْل للرفي���ق خالد اأن 
يكت���َب ما ي�س���اء، واأنا �ساأوق���ع، فقط الأين ال 
اأري���د اأن اأط���رد من احل���زب". كل ه���ذا الذل 
فر�س على ف���رج فقط الأن���ه قال:"اأنه ياأ�سف 
مل�افق���ة االحت���اد ال�س�فييت���ي عل���ى تق�سيم 

فل�سطني".
ر�سالة"�سامل"بالقب����ل،  حتظ���ى  واأخ���ريًا 
ويع����د ف���رج اإىل عمل���ه ال���دوؤوب يف جمال 
احل���زب.  و�سحاف���ة  وال�سيا�س���ة  التنظي���م 
وبع���د �سب���اط من ع���ام 1954، بع���د �سق�ط 
دكتات�ري���ة اأدي���ب ال�سي�سكلي، يب���داأ ت�اجد 
فرج املكث���ف يف �س�ريا، و�س���ار اإىل جانب 
عمله يف القيادة م�س�ؤواًل عن جريدة احلزب 

العلنية الي�مية )الن�ر(... 
االأيام  اأك���رث  اأب���� فيا����س، يف  ياأت���ي  “كان 
ح�ايل ال�ساع���ة العا�سرة م�ساء، اإىل مطبعة 
)ال�ف���اء( الكائن���ة يف ب���اب ت�م���ا / ح���ارة 
الفراي���ني على �سفة ب���ردى. وبعد اأن يحيي 
الرف���اق الذي���ن كان����ا يحر�س����ن املطبع���ة 
وي�ساأله���م ع���ن اأح�اله���م، يدخ���ل اإىل غرف���ة 
التحري���ر لي�سرف عل���ى جاهزيتها لل�سدور. 
وح����ايل ال�ساع���ة ال�اح���دة بع���د منت�سف 
الليل واأحيانًا اأكرث من ذلك، يغادر اأب� فيا�س 
املطبعة. وكان من القياديني الذين يرددون 
كثريًا، اإىل غرفة التحرير يف مطبعة جريدة 
الن�ر اآنذاك باالإ�سافة اإىل اأبي فيا�س، نق�ال 

�ساوي وم�ري�س �سليبي...".
*******

ويف ت�سري���ن الثاين من ع���ام 1958، ينعقد 
االجتم���اع الكام���ل للجن���ة املركزي���ة للحزب 
ال�سي�ع���ي يف �س�ري���ة ولبن���ان، ونتيج���ة 

ب�سب���ب  �س�ري���ة  يف  املتغ���رية  لالأو�س���اع 
قي���ام ال�ح���دة ب���ني �س�ري���ة وم�س���ر يتخذ 
ق���رار ف�سل احلزب���ني ال�سي�عي���ني اللبناين 
وال�س�ري وتنتخب امانة للحزب ال�سي�عي 
اللبن���اين من ثالثة اأع�س���اء يف عدادهم فرج 

الله احلل�. 
يف الع���ام ذاته كان قد مت تكليف الرفيق فرج 
الله احلل� بقي���ادة العمل احلزبي يف مدينة 
دم�س���ق؛ ويف مطلع ع���ام 1959 ي�سافر اإىل 
ب���ريوت لبع�س ال�قت، ويرج���ع اإىل دم�سق 
يف 25 حزي���ران من ع���ام 1959 �سرًا لتنفيذ 
بع����س امله���ام احلزبي���ة، ولكنه يعتق���ل بعد 
ت�جهه اإىل اأحد البي�ت ال�سرية الذي كان قد 
مت ك�سفه من قبل �سلطات االأمن.. ويتعر�س 
اآن���ذاك الأ�سر����س عملي���ة تعذيب م���ن جالدي 
تل���ك احلقبة، وي�س���ارك يف التحقيق اخلائن 
رفي���ق ر�سا)راأف���ت( ال���ذي حظ���ي بب�سق���ة 
من ف���رج م���الأت وجهه. وم���ن ثم يلف���ظ هذا 
القائ���د واملنا�سل الفذ اأنفا�سه االأخرية حتت 
وط���اأة التعذي���ب املكثف ج���دًا يف �سباح 26 
حزي���ران من ع���ام 1959. وخاف اجلالدون 
من انك�ساف عملي���ة االغتيال، ولذلك بعد اأن 
كان�ا قد دفن�ا اجلثة يف اإحدى قرى غ�طة 
دم�س���ق، نقل�ها واأذاب�ه���ا باالآ�سيد ليمح�ا 
كل اأث���ر جلرميته���م؛ ولك���ن اجلرمية مل تبق 
طي الكتمان وانك�سف اأمرها يف العامل كله؛ 
ومل يجحدها �س�ى حممد ح�سنني هيكل يف 
اأك���ر كتبه ال�سادر يف ع���ام 1989. كان من 
املفر�س اأن يتاأنى اأكرث هذا ال�سحفي الكبري 

والذي يحاول دائمًا اأن يك�ن م�ؤرخًا. 
عا�ست ذك���رى املنا�سل الفذ فرج الله احلل�، 
و�ستبقى روحه اخلال���دة نرا�سًا ومثاًل لكل 
املنا�سلني من اأجل احلرية والدمي�قراطية.

عن موقع احلزب ال�شيوعي ال�شوري

لمحة عن حياة القائد الش��يوعي 
فرج هللا الحلو

ولد الشهيد فرج الله الحلو عام 1906 يف قرية 

حرصايل من قضاء جبيل يف لبنان. يف البداية 

درس يف مدرسة القرية، التي قال هو عنها:”مل 

اتعلم سوى القليل جدًا يف هذه املدرسة، أما 

طْعُم القضبان التي كان املعلم يعاقب التالميذ 

بها فلن أنساه أبدًا”. ومن ثم انتقل إىل املدرسة 

الوطنية يف عمشيت، التي أنهى فيها الدراسة 

االبتدائية، ومن ثم انتقل إىل مدرسة ميفوق. 

ولكنه جاء الوقت الذي يرتك فيه املدرسة 

لضيق ذات اليد. وأخذ يبحث عن عمل، فعمل 

مستخدمًا يف مصلحة املساحة بالقرب من 

مدينة بانياس عىل الساحل السوري. ثم عمل 

معلاًم يف بعض املدارس الريفية.



القـرن  ُيــقال  العشــروْن

والعـام التاسـع والخمسـوْن

َـّهُر لكْن ال أذكُر ما الش

ال أذكر حتى ما اليـوم 

والساعة ال أعرف كـم 

فهنــا..

يف جوف الزنزانـــة 

خلَف الشمس 

يجري توقيُت الغستابـــو

ـُك  ـْم سألوين من زمن  مااس

تيلمـاْن 

أو شــهدي 

أو فوتشيـك

أو قولوا الحلــو

ماشئتـم قولـوا أيَّ اْســـم  

َـّـاف.. َـّاٌف إسمـي عس عسـ

ـُنَّ الغستابو وانفجرت  ج

َـّدمِّ يف وجهي آبـاُر الـ

فبصقت  دما  ملَء الفـمِّ 

فـي وجه الغستابو الَجهم 

وأنا أضحْك

ركلـه...!

ـُك ؟ ـْم زعقوا... مااس

إنســـان 

أيُّ إنســاْن..

َـّال  إبــن  العم

من رأيس حتى قدمـي 

من أغور أغـوار القـلب 

جندي ٌّ يف جيش الشـعب 

قربانٌ  من أجل الحـزب 

يف مرص أنا يف سوريا

يف لبنان 

يف العامل يف كل مكــان 

ات  أنا وطني كـل ُّ القـارَّ

َـّال  أميش يف زحف العم

َـّاف.. َـّاٌف إسمي عس عس

َـّرة  وأعـاد الغستابو الك

ة  ال أدري يف هذي املرَّ

ة  َـّرَّ من أيـن اآلباُر الث

َـّق  يف جسمي  كانت  تتدف

ـُق  حاولت  كثريا  أن أبص

جاهدت 

ـُق  ولكن مل أبص

وتـدور األرض 

والسقفُ  الصخري  يدور 

وتدور الجـدران  تدور 

ويلفُّ األشياَء ضبــاب 

وتغيب وجوه  الغستـابو

و أغيب أنا....

*********

القـرن  ُيــقال  العشــروْن

والعـام التاسـع  والخمسـوْن

وحدي أنتظــُر الغستابــو

وحدي...

وحدي...

ومئات  من حــويل

ومئات  من قبــيل

ومئات من بعــدي

َـّال  وألوف  ألوف  العمــ

يف الخارج ال بل يف قلبـي

ورفـاقي كل  الرشفاء 

يف وطني يحضنهم  شعبـي

أأنا وحدي؟

كنت أسري 

ـْط  دمشـق  وسـ

والساعة منتصف  الليـل 

والربد رصاص  مسمـوم 

والـريح تنـوح كام بوم 

والشارع خـال  من نسمة 

ودمشق 

ـُها الظــلمة  ِـّحـ تلف

والليل رضير 

ـَجمة  مل تبسم  حتى ن

ـُباح  الغستابــو: ويجيُء ن

“يحيــا القائـد 

هايـل الرائـد"

أذكُر أذكــر 

يذكر مثـيل فوتشيـك 

يذكر تيلمــان 

“يحيـا الفوهرر 

هايــل هتلر “

أذكر  أذكــر 

“يحيا الحسنــي

َـّاوي والحنــ

والشيشكــيل"

أضحك... أضحك 

العالـم يضحك كـل  

كـل  تضحك  

دمشق 

يضحك  كـلُّ الرشق 

أيـن الفوهرر ؟

ِـّر  رت  أفك ـِ ص

أكبادي.. زوجي..

بريوت 

وأبـــو زعبـل 

أكبادي يف كل العامل 

يابريوت  

من مات  ومن سوف ميوت 

َـّعب  أو يحيا من أجل الش

الربد رصاص  مسمـوم 

والـريح تنـوح كام بوم 

والشارع خـال  من نسمة 

ودمشق 

ـُها الظــلمة  ِـّحـ تلف

والنجمة تهمس للنجمة 

هجمـة... هجمـة 

ي قـد هجـم  الغستابـو رِّ ـِ ف

رضبـو.. رضبـو..

آه.. لكأين أركب  أرجوحة 

تعلو تهبط..... تعلو تهبط 

ِـّي الرؤيـا غابت  عن

أسقط... أسقط 

*********

صوت:

مات باألمس فرج 

أيها العامل  يف كل 

مكان 

َـّا منذ أن كانوا وكن

منذ كان العبد  

يعمل 

ثم ال يـأكل  

ُـّد  يـأكل  والسي

منذ كان القـن  

يعمل 

ثم ال يـأكل  

واملالك يـأكل 

منذ صارت  قوة  

لعة  ـِ العامل  س

بـَح لربِّ  تضمن  الرِّ

امل  ـِ الرأس

قد أرادوها إبــادة 

ـْيـا  خذوها ال هوادة  ل ـِ حسنا... م

أيها العامل يف كل مكان 

أيها العامل كونوا يقظني 

صوت:

ك  ـِ مات من قبيل وقبل

ك  ـِ مات من أجيل وأجل

مات من أجل املاليني التي حويل 

ـَك  وحول

مات.. مات  فرج الله

صوت :

ال تقـل  مات  فرج 

ك  ـِ هو يف قلبي وقلب

هو يف كل املاليني التي حويل 

ـَك  وحول

يف املصانع 

واملـزارع 

والشـوارع 

يف املاليني التي تزحف  

وتزحف 

ـُُدمـا  ال تتوقف  ق

هي كاألمواج صف  بعد صف 

كلام ماتت  عىل الصخرة موجة 

ـْها ألف  موجة   عاجلت

هكذا البحر عنيد 

أينام كان غني  

بالرصيد 

بألــوف  

كفــرج 

ال تقل  

مات  فـرج 

نجيب سرور يرثي  فرج هللا الحلو  
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