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دراسات

هنيدة غامن*

احلزب ال�شيوعي يف اإ�رسائيل بني القومية والدولة

في  ال�شيوعي  الحزب  لدى  الموقف  في  ''التناق�ض''  بـ  ت�شفه  ما  الدرا�شة  هذه  تتناول 

اإ�شرائيل اإزاء التطورات التي عا�شتها فل�شطين خالل اأعوام ما قبل النكبة ثم ما بعدها، 

وخ�شو�شًا اأن الم�شاألة القومية بالن�شبة اإلى الحزب كانت متناق�شة ومتوترة ب�شبب بنيته 

االأيديولوجية، وم�شكلة االأ�شالني واال�شتعماري، والقومي والطبقي، والوطني والخارجي، 

اأ�شا�ض قومي  اأمور ت�شببت، في فترات، بانق�شامات وا�شتقطابات وان�شقاقات، على  وهي 

)يهودي وعربي(.

وهذا التناق�ض، وفق الكاتبة، يظهر جليًا في مواقف مثّقفي الحزب، فمثاًل، بينما ي�شف 

الثلج  ''مثلما  �شيذوبون  الذي  بالمعتدين  ال�شهيونيين  ق�شائده  اإحدى  في  زّياد  توفيق 

يذوب''، يتغنى مئير فيلنر بم�شاهمة اأع�شاء الحزب في الحرب اإلى جانب ''جي�ض الدفاع 

االإ�شرائيلي''، وبم�شاهمته )الحزب( في الترويج في اأوروبا ال�شرقية الإ�شرائيل، وفي جلب 

المهاجرين اليهود من اأوروبا.

* باحثة في علم الجتماع ال�سيا�سي، والمديرة العامة للمركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية/مدار.

وطني مهما ن�سوا

 عليه
ّ
مر

األف فاتح

ثم ذابوا… مثلما الثلج يذوب

1
اد

ّ
توفيق زي

ى رفاقنا اليهود بحياتهم في �سفوف ''جي�ش 
ّ
لقد �سح

الدفاع الإ�سرائيلي''، و�سقط رفاق عرب وهم يقاتلون قتاًل 

يًا في عمق العدو. وقد ا�ستجلب حزبنا م�ساعدة م�سيرية 
ّ
�سر

متنوعة من اأوروبا ال�سرقية، خالل فترة الح�سار على 

القد�ش، وخالل اأيام غو�ش عت�سيون وياد مردخاي، كما 

نا على الهجرة اليهودية المقاتلة، وكنا عونًا 
ْ
د

َ
�ساع

لـ ''جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي''.

2
مئير فيلنر
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النا�سرة وغزة.

لكن دور الحزب لم يكن اأحادي الوجهة 

فح�سب، بل حمل اأي�سًا اأنماطًا وممار�سات 

مخالفة، واأحيانًا متناق�سة مع دور المثقف 

الوطني الطليعي. فقد وّقع الحزب ال�سيوعي، 

ممثاًل في مئير فيلنر، وثيقة ال�ستقالل التي ورد 

فيها اأن الموّقعين ''هم ممثلو اليي�سوف اليهودي 

 فيها اأي�سًا تاأكيد 
ّ
والحركة ال�سهيونية''، والتي تم

الأهداف ال�سهيونية المتمثلة في اإقامة ''الدولة 

اليهودية في اأر�ش اإ�سرائيل، واإعادة هذا الحق 

اإلى الحق التاريخي لليهود في فل�سطين، وفتح 

 
4

الأبواب اأمام الهجرة اليهودية وجمع ال�ستات.''

بعد ذلك، وافق الحزب على الهجرة اليهودية بين 

�سنَتي 1948 و1950، واعتبرها حاجة وجودية 

للدولة، وطالب في �سنة 1949، وعلى ل�سان 

العديد من قياداته، بتجنيد العرب، ثم وافق على 

''قانون العودة'' الإ�سرائيلي ل�سنة 1954 )للمزيد 

انظر جورج كرزم 1993؛ �سعدي 2010(. ولم 

يتعلق الأمر بموقف ال�سيوعيين اليهود فح�سب، 

كما يمكن اأن ي�سير البع�ش، بل اإن ع�سبة التحرر 

التي كان جل اأع�سائها من العرب، عملت قبل 

ذلك، وتحديداً في تموز/يوليو 1948، عندما 

كانت المعارك في اأوجها، على توزيع منا�سير 

تدعو اإلى ان�سحاب الجيو�ش العربية من فل�سطين، 

وجاء في اأحدها: ''يا جنود م�سر والأقطار 

هوا بنادقكم 
ّ

ال�سقيقة عودوا اإلى اأوطانكم، ووج

اإلى �سدور الم�ستعمرين واأذنابهم.'' ووّزعت 

الع�سبة لحقًا المنا�سير التي تدعو اإلى مقاومة 

الوجود الع�سكري للجيو�ش العربية في الجليل، 

واعتبار هذه الجيو�ش اأداة للرجعية العربية 

)�سعدي 2010(، وكانت )الع�سبة( اأي�سًا في 

ل التعاون بين ممثلي الحكم 
ّ
ن �سه

َ
طليعة م

الع�سكري والعرب في المناطق التي احتلتها 

ة للدولة 
ّ
ع�سابات ''الهاغاناه''، حتى تلك المعد

ن لحقًا.
ّ
العربية وفق خطة التق�سيم، كما �ساأبي

اإذاً، كيف يمكن اأن نفهم تلك المواقف 

المتناق�سة لل�سيوعيين في فل�سطين؟ هل ي�سير 

ذلك اإلى ازدواجية مواقف الحزب فيما يتعلق 

مقدمة

ُتظهر القراءة التاريخية ال�سريعة لتطور 

 في فل�سطين 
3

عالقة الحزب ال�سيوعي

بالم�ساألة القومية الفل�سطينية ــ �سواء قبل 

النكبة اأو بعدها ــ اأن تاريخ الحزب حافل

بالتناق�سات والتوترات، الأمر الذي يعني اأن 

عالقة الحزب بالم�ساألة القومية ــ وخ�سو�سًا في 

الأعوام الأولى لإقامة الدولة اليهودية ــ ل يمكن 

اأن يتم ت�سنيفها وفق مقولت تقويمية جاهزة، 

كالقول بوجود دور فاعل وعالقة ع�سوية 

اإيجابية بين الحزب والم�ساألة القومية، اأو على 

العك�ش، والقول بوجود عالقة �سلبية اغترابية، اإن 

لم نقل متنكرة ومناوئة للق�سية القومية 

الفل�سطينية وا�ستحقاقاتها ال�سيا�سية. فعلى �سبيل 

المثال، كان الحزب في خم�سينيات و�ستينيات 

القرن الما�سي، الدفيئة والحا�سنة التي جرى في 

د 
ّ
ظلها اإنتاج وبلورة خطاب ''المقاومة'' الذي يمج

�ش على ال�سمود والبقاء، وقد �ساغ 
ّ
الوطن ويحر

عبر مفرداته هوية قومية وا�سحة المعالم لـ ''اأنا'' 

جمعي اأ�سالني في مقابل محتل �سهيوني عابر، 

ن اأعادوا 
َ
وكان مثقفوه من ال�سعراء في طليعة م

اإنتاج الهوية الفل�سطينية بعد النكبة، و�ساغوا 

مفرداتها ورموزها الأ�سا�سية المجدولة بلغة 

الأر�ش وال�سمود والن�سال والمقاومة، في مقابل 

الآخر ب�سفته محتاًل وم�ستعمراً ومارقًا �سيذوب ــ 

اد ــ كما 
ّ
''مثلما الثلج يذوب'' بتعبير توفيق زي

ع�سرات الغزاة من قبله، وذلك ما تجلى بو�سوح 

في كتابات محمود دروي�ش، و�سميح القا�سم، 

اهم غ�سان 
ّ
ن �سم

ّ
و�سالم جبران، وغيرهم مم

كنفاني ''�سعراء المقاومة''. كانت اأهمية دور 

المثقف ال�ساعر في الحزب ال�سيوعي تتمثل في 

دوره الطليعي على م�ستوى وطني فل�سطيني 

يتعدى دوره المحلي في الداخل، اإذ تحول �سعره 

ل للــهوية الفل�سطينية  ب اأ�سا�سي م�سكِّ اإلى مركَّ

نت ق�سائده وتحولت اإلى جزء من 
ّ
العامة، وُلح

ر عن ''روح 
ّ
اأهازيج الثورة الفل�سطينية التي تعب

ال�سعب'' )Ethos( الفل�سطيني، ويت�سامن معها 

الالجئ والفدائي، مثلما يت�سامن معها ابن 
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لة للحزب، واأهمها  والتوترات البنيوية الم�سكِّ

التوتر بين الأ�سالني وال�ستعماري، وبين 

القومي والطبقي، وبين الوطني والخارجي.

وتتجلى العالقة المتوترة للحزب بالم�ساألة 

القومية في وجود خطابات وممار�سات 

متناق�سة حينًا، ومتوترة اأحيانًا اأُخرى فيما 

يرتبط بالعالقة بالم�ساألة القومية الفل�سطينية، 

وبفكرة الدولة اليهودية، وبقرار التق�سيم )القرار 

رقم 181(. كما تتجلى هذه التناق�سات في 

خطاب الحزب ال�سيا�سي فيما يتعلق بم�ساألة 

المواطنة في الدولة الإ�سرائيلية، لدى مقارنته 

بخطاب مثقفيه في مو�سوعات الأر�ش والوطن 

والمكان. وفي هذا ال�سياق، يمكن اأن ن�سير اإلى 

ران عن الخطاب 
ّ
ين اأ�سا�سيين متوترين يعب

َ
خطاب

المتمايز للحزب مع الم�ساألة القومية، تبعًا 

ل  لل�سياق التاريخي والعوامل المتغيرة التي ت�سكَّ

في ظلها: الأول �سيا�سي/مدني/دولني �ساد في 

الأعوام الأولى لإقامة الدولة، وتموقع في حقلها 

ال�سيا�سي ب�سفته جزءاً منها، اإذ ارتكز على 

مفاهيم الطبقية والأممية والمواطنة والم�ساواة 

ز في بداياته 
ّ
والعدالة القت�سادية، وتمي

بالتماهي مع الدولة و�سيا�ساتها، وجاء في 

الفترة التي �ساد العتقاد اأن اإ�سرائيل من الممكن 

اأن تكون جزءاً من ''قوى التقدم'' التي تقف في 

�سف التحاد ال�سوفياتي، الأمر الذي بداأ يتغير 

مع و�سوح الخيار الإ�سرائيلي بالنحياز اإلى 

المع�سكر ''الإمبريالي''، بلغة الحزب ال�سيوعي، 

وهو التحول الذي �سي�سكل عمليًا لحظة فارقة في 

له من حالة التماهي 
ّ
تاريخ الحزب، وكذلك بتحو

اإلى الغتراب، ثم المعار�سة الراديكالية لل�سيا�سة 

الإ�سرائيلية وخياراتها ''الإمبريالية''. حالة 

الغتراب تلك تحولت اإلى حا�سنة مالئمة لنمو 

خطاب ثقافي قومي يرتكز على مفاهيم الوطن 

والأر�ش وال�سمود والتحرر، ويتموقع من حيث 

ثيماته وطروحاته لي�ش فقط خارج حدود ال�سياق 

الإ�سرائيلي، بل في مواجهته اأي�سًا، وهو متنا�سق 

ومتمازج اإلى حد بعيد مع الخطاب الثقافي 

الوطني الفل�سطيني العام ومتكامل معه. ومن 

بالم�ساألة القومية، اأم اإن هذه المواقف هي تعبير 

عن مراحل تطور متنوعة لموقف الحزب تبعًا 

لتغيرات تاريخية و�سيا�سية، اأم اإنها تناق�سات 

ترتبط بالتوترات والتباينات الداخلية في الحزب 

وتركيبته؟ واإذا كان الأمر كذلك، وهو ما يفتر�سه 

هذا البحث، فهل يمكن القول اأ�ساًل بوجود موقف 

ثابت للحزب من الم�ساألة القومية، اأو اإن الموجود 

هو مجموعة من المواقف المتغيرة تبعًا 

لل�سياقات التاريخية و�سراعات القوة التي 

تحيطها من جهة، وحقل الإنتاج الذي تتموقع 

فيه من جهة ثانية، الأمر الذي يعني وجود تمايز 

بين المواقف التي ت�سي بها الكتابات الأدبية، 

وتلك التي تت�سكل في الحقل ال�سيا�سي الر�سمي؟

لالإجابة عن تلك الأ�سئلة، ومن اأجل تو�سيح 

 التركيز 
ُ

عالقة الحزب بالم�ساألة القومية، اخترت

�سة في تاريخ العمل 
ِّ
على فترة مميزة وموؤ�س

ال�سيوعي في فل�سطين، وهي الفترة الممتدة منذ 

الن�سقاق الأول واإقامة ع�سبة التحرر في �سنة 

1943، حتى الن�سقاق الثاني بين ''راكح'' 

و''ماكي'' في �سنة 1965. وقد اخترت هذه 

المرحلة كونها ت�سكل مرحلة حا�سمة في تطور 

الحزب، وحقبة تكثفت فيها التوترات داخله 

ب�ساأن التعامل مع الم�ساألة القومية في فل�سطين، 

ي اأثر العوامل الخارجية في 
ّ

كما اأنها تتيح تق�س

�سيرورة الحزب ومواقفه، ول �سيما اأنه عا�ش 

خاللها مرحلة الرتباط الحزبي مع 

''الكومنترن''،5 كما عا�ش مرحلة التحرر منه، 

ومرحلة الن�سال من اأجل الدولة العلمانية 

الفل�سطينية ورف�ش التق�سيم، ومرحلة التنديد 

برف�ش التق�سيم والتحري�ش لقبوله، ومرحلة ما 

قبل النكبة وما بعدها، وواكب خالل ذلك اأعوام 

التناغم مع الدولة، وكذلك ال�سراع والمواجهة 

معها، عندما دعم، بداية، اإقامة الدولة 

الإ�سرائيلية وتماهى معها، ثم �سّلط �سهام نقده 

�سدها.

تفتر�ش هذه الدرا�سة اأن عالقة الحزب 

بالم�ساألة القومية متناق�سة ومتوترة، وذلك 

ب�سبب ارتباطها الوثيق بمجموعة من ال�سدوع 
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يتم اإّل من خالل ممار�سة الهجرة ال�ستيطانية 

ذ عبر عملية انتقال مجموعات �سكانية  التي تنفَّ

كبيرة اإلى اأماكن جديدة، وفر�سها �سيادتها على 

 ،)Wolfe 1999, 2006( تلك المناطق

وال�ستيطان فيها بهدف البقاء الدائم ولي�ش 

 Wolfe 1999, 2006; Veracini 2010;( العابر

Sayegh 2012(، الأمر الذي يعني اأن فعل 
الهجرة ال�ستيطانية هو الأ�سا�ش المميز والناظم 

للم�سروع ال�ستعماري، والذي ل ينتفي اأو يتغير 

بفعل الممار�سة ال�سيا�سية المتمايزة لفئة 

الم�ستوطنين.

تاريخيًا، تاأ�س�ش الحزب ال�سيوعي في فل�سطين 

في �سنة 1919 على يد مجموعة من الأع�ساء 

اليهود الذين انف�سلوا عن حزب العمل ال�ستراكي 

اليهودي )الذي كان مرتبطًا، بدوره، بالتحاد 

العمالي اليهودي ''بوعالي ت�سيون''(، ولم يرغبوا 

 في الن�سمام اإلى اتحاد العمل ''اأحدوت هعافودا  ــ

الذي ت�سكل بدوره من تحالف بوعالي ت�سيون 

بقيادة بن ــ غوريون و�سخ�سيات غير حزبية 

ا�ستراكية بقيادة برل كت�سنل�سون.'' وكان الحزب، 

بت�سكيلته الأولى، يدور عمليًا في فلك ال�سهيونية 

ال�ستراكية، و�ُسكل بداية ب�سفته ''حزب عمال 

ا�ستراكيًا عبريًا''، وا�سترك في لجنة تاأ�سي�ش 

''اله�ستدروت'' تحت ا�سم ''حزب عمال �سهيون 

الي�ساريين''. وكما ي�سير الباحث مو�سى البديري، 

فاإن الحزب في بداياته كان ي�سعى لأن ''يوفق 

بين التم�سك بال�سهيونية وع�سوية الكومنترن، 

بينما اأراد الكومنترن من جانبه اأن يتحول 

الحزب اإلى منظمة محلية تمثل �سكان البلد 

الأ�سليين'' )البديري 2012، �ش 70(. وان�سلخ 

الحزب ر�سميًا عن ال�سهيونية في �سنة 1923، 

بعد اأن ا�سُترط عليه كي ين�سم اإلى ال�سيوعية 

العالمية )الكومنترن(، بتبّني �سيا�سة التعريب، 

وتغيير ا�سمه، وقطع عالقته بال�سهيونية 

ال�ستراكية )ال�سريف 1980، �ش 88 - 97، 

153 - 159(. وفي التا�سع من تموز/يوليو 

1923، اأُعلن ر�سميًا ت�سكيل ''الحزب ال�سيوعي 

الفل�سطيني''، وذلك بعد اأن اأعلنت قيادته موافقتها 

المهم هنا الإ�سارة اإلى اأن ظهور الخطاب القومي 

 اإلى غياب الخطاب المدني، واإنما هيمن 
ّ
لم يوؤد

عليه اإلى حد بعيد، حتى تحول اإلى ''الموروث'' 

الأ�سا�سي للحزب في عالقته مع جمهوره العربي. 

كما تجدر الإ�سارة اإلى اأن التمييز هنا هو بين 

�سكلين من الخطاب، ولي�ش بين وكيلين له، وذلك 

ب�سبب التمازج الكبير بين المثقف وال�سيا�سي، 

ووجود تماٍه كبير بين الثنين، الأمر الذي ينطبق 

اد، واإميل توما، 
ّ
على اإميل حبيبي، وتوفيق زي

و�سالم جبران، ومحمود دروي�ش، و�سميح القا�سم، 

حتى اإن طغى الثقافي في مراحل لحقة على 

ال�سيا�سي اأو العك�ش.

I ــ املحددات البنيوية الداخلية

اأ ــ تناق�ض االأ�شالين واال�شتعماري

ي�سكل التناق�ش بين الأ�سالني وال�ستعماري 

�سة للحزب ال�سيوعي 
ِّ
اإ�سكالية بنيوية موؤ�س

الفل�سطيني اأوًل، والإ�سرائيلي لحقًا، وقد تركت 

اأثرها في �سيرورته التاريخية، وعالقته بالم�ساألة 

القومية. فعلى عك�ش باقي الأحزاب العربية التي 

تاأ�س�ست في ظل النتداب البريطاني، وكانت 

نتاجًا ع�سويًا للمجتمع الفل�سطيني ودينامياته 

الجتماعية الداخلية، تاأ�س�ش الحزب ال�سيوعي 

على يد مجموعة من المهاجرين الجدد الذين 

قدموا اإلى فل�سطين �سمن موجات المهاجرين من 

اليهود الأوروبيين، ولم يلتحق الفل�سطينيون في 

�سفوفه اإّل لحقًا. وقد اأنتج هذا الو�سع واقعًا 

اإ�سكاليًا ومتناق�سًا، اإذ اإن المهاجرين اليهود، 

وبغ�ّش النظر عن مواقفهم الراديكالية، كانوا 

بمجرد هجرتهم اإلى فل�سطين يتحولون عمليًا اإلى 

�سركاء في الم�سروع ال�ستعماري ال�سهيوني 

الذي و�سع م�ساألة الهجرة اإلى فل�سطين على راأ�ش 

اأولوياته وممار�سته، على اعتبار اأن ال�ستعمار 

ال�ستيطاني يتميز من ممار�سات القوة الأُخرى، 

كالحتالل والإمبريالية والغزو، باأن تحقيقه ل 



112جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1062017

�سيوعيتهم، فلماذا جاوؤوا اإلى البالد؟'' )فرح 

1985، �ش 80(.

لكن في الوقت الذي كانت الأجواء هادئة 

ن�سبيًا وغير متفجرة، كان ال�سدع القومي ــ 

تعامل معه في الحزب، ثم 
ُ
ا�ستعماري قاباًل لأن ي

�سرعان ما يتحول اإلى عامل حا�سم في تحديد 

خيارات الأع�ساء قوميًا في الأحداث المف�سلية، 

وحين تنفجر مواجهات على اأ�سا�ش قومي. وبرز 

ذلك ب�سكل وا�سح، مثاًل، في ''انحياز'' اأع�ساء 

الحزب اليهود الذين هيمنوا عليه اإلى جانب 

''اليي�سوف'' في اأحداث ''ثورة البراق'' التي اندلعت 

في �سنة 1929 )كرزم 1993، �ش 7؛ �سليمان 

ب�سير 1977، �ش 275(. ففي هذا ال�سياق، كتب 

برغر )جوزيف برزيالي( الذي اأ�سبح �سكرتير 

الحزب الموقت بعد هذه الأحداث: ''قبل نهاية ذلك 

اليوم الذي بداأت فيه حوادث 1929، تمكّنا من 

اإ�سدار الأوامر اإلى رفاقنا: 'ب�سبب وجود خطر 

المذابح، فاإن من واجب اأع�ساء الحزب الن�سمام 

اإلى الهاغاناه في الأحياء التي هي عر�سة 

للخطر' ''، كما اإن بع�ش الباحثين يقول اإن اأع�ساء 

الحزب قاموا بحرا�سة الأحياء اليهودية في تلك 

الليلة، واإنه في �ساعة متاأخرة من الليل ذهب 

بع�ش الرفاق اإلى يت�سحاق بن ت�سفي الذي قاد 

عملية الدفاع، واأخبروه اأن اأع�ساء الحزب 

يريدون ال�ستراك في الدفاع عن الأحياء 

اليهودية، وو�سعوا تحت ت�سرفه ''مخزن �سالح'' 

الحزب )كرزم 1993، �ش 7؛ ب�سير 1977، 

�ش 275(. واأدى هذا النحياز اإلى اتهام 

الكومنترن للحزب بالتقاع�ش، فقام في اإثر ذلك 

بالت�سديد على �سرورة تعريب قيادة الحزب وهو 

قد 
ُ
ما تم فعاًل. ففي موؤتمر الحزب ال�سابع الذي ع

خذ قرار بتعيين �سكرتير عربي  في �سنة 1930، اتُّ

للحزب، وُنفذ الأمر في �سنة 1934 بتعيين 

ر�سوان الحلو ليكون اأول �سكرتير عربي للحزب 

)كرزم 1993، �ش 7؛ ب�سير 1977، �ش 276(.

بالتوازي مع خطوات التعريب، كان الحزب 

يقترب، اأكثر فاأكثر، من ''الن�سال الوطني 

الفل�سطيني''، ومن اأبرز ال�سواهد على ذلك دعمه 

على �سروط النت�ساب اإلى منظمة ''الكومنترن'' 

العالمية، قبل اأن ين�سم الحزب اإليها فعليًا في 

�سنة 1924. وتم لحقًا تبّني �سيا�سة التعريب 

ر�سميًا في موؤتمر الحزب ال�سيوعي ال�سابع الذي 

قد في �سنة 1930، وقد تطرق بول�ش فرح في 
ُ
ع

مذكراته التي وردت في كتابه ''من العثمانية اإلى 

بعت،  الدولة العبرية''، اإلى �سيا�سة التعريب التي اتُّ

وفق ما ذكر، في اإثر ''اإلحاح الكومنترن باإف�ساح 

المجال اأمام الرفاق العرب للقيام بدور اأكثر 

اأهمية من دورهم قبل التعريب.'' وجاء في 

�سهادته ما يلي: ''مقررات الموؤتمر )ال�سابع( 

و�سلتنا و�سرحها لنا الرفاق اليهود، وجاء معهم 

ي، واأظنه كان اإ�سارة منهم اإلى 
ّ
رفيق عربي اأم

التعريب، يعرف اللغة الييدي�سية اأكثر من العربية، 

ويقلد اليهود بلبا�سهم وطريقة معي�ستهم، وحتى 

في لثغة الغنج المحببة اإلى الن�ساء العبريات'' 

)فرح 1985، �ش 71(. وهذه ال�سهادة ت�سي من 

جهة، بالتوتر القومي الذي كان قائمًا بين 

اأع�ساء الحزب، لكنها من جهة اأُخرى، ت�سي اأي�سًا 

بمحاولت الأع�ساء اليهود تمرير تعريب �سكلي 

للحزب )الحواري 2014(. تبعًا لذلك، يم�سي فرح 

بالحديث عن الح�سور الطاغي ل�سدع 

ال�ستعمار/القومي في الحزب، وتاأثيره في 

�سيرورته بعد تبّني التعريب، قائاًل: ''كان من 

المفرو�ش على الحزب ال�سيوعي الفل�سطيني، 

عندما تبّنى �سيا�سة التعريب، اأّل يقوم بت�سليم 

زمام القيادة اإلى الرفاق العرب فح�سب؛ بل اأن 

ي مطالب الحركة الوطنية، 
ّ
ينتهج �سيا�سة تلب

وبالتالي العتراف ال�سمني باأن الثقل الثوري 

المعادي لال�ستعمار هو في جانب الحركة 

الوطنية.'' لكن هذه ال�سيا�سة كانت تتعثر برف�ش 

اأق�سام من الرفاق اليهود قبول هذا النهج، ولذلك 

لم يتحقق لها النجاح الكامل. ''الكوادر اليهودية 

لم تكن مفهومة قبل اأن تكون مقبولة من ال�سعب 

العربي، ل لأنها يهودية فح�سب، بل لأنها كانت 

تنتمي قوميًا و�سعبيًا اإلى اأعداء ال�سعب العربي؛ 

اإلى الكولونيالية ال�سهيونية لأنها جزء منها... 

اإذا كان ال�سيوعيون اليهود مخل�سين في 
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الحزب اإلى تنظيم م�سحون بالتوترات 

وال�سراعات القومية، واإلى مراآة ل�سراع محتدم 

بين م�سروع ا�ستعماري، واآخر وطني اأ�سالني 

يتجاذب كل طرف فيه الحزب اإلى اتجاهه، حتى 

ان�سقاق الحزب عموديًا، لي�سبح هنالك حزب 

�سيوعي للم�ستعمر هو ''الحزب ال�سيوعي لأر�ش 

اإ�سرائيل''، واآخر لأبناء البلد هو ''ع�سبة التحرر 

الوطني''. وفي حين انت�سر الحزب اليهودي 

لل�سهيونية، وان�سم اأع�ساوؤه اإلى �سفوف 

المقاتلين اليهود في �سنة 1948، انت�سر اأع�ساء 

ع�سبة التحرر لأبناء �سعبهم وق�سيتهم، الأمر 

الذي اأدى اإلى ف�سل الحزب عمليًا في تحويل 

الهوية الطبقية اإلى هوية جامعة وبديلة من 

الهوية القومية.

ب ــ الهوية القومية يف مقابل الهوية 

الطبقية

يتميز المنظور المارك�سي الذي ي�سكل رافد 

الحزب ال�سيوعي الأيديولوجي، بروؤيته القائمة 

على اأن المحرك الطبقي هو اأ�سا�ش ال�سراعات، 

واأن النزعة القومية هي نزعة ثانوية حينًا، 

وبورجوازية حينًا اآخر. وهذا المنظور يتناق�ش، 

عمليًا، مع المنظور القومي الذي يفتر�ش اأن 

الهوية القومية ت�سكل المبداأ الموؤ�س�ش للمطالبة 

بحق الجماعة في تقرير الم�سير.

مع قطع العالقة مع ال�سهيونية بعد �سنة 

1923، وتبّني �سيا�سة التعريب، �سعى اأع�ساء 

الحزب اليهود ل�ستقطاب العرب اإلى �سفوفهم، 

 
6

فتم في �سنة 1924، وبالتعاون مع اإيليا زكا،

اإ�سدار ''مجلة حيفا'' التي �سبق اأن �سدر منها عدد 

واحد في �سنة 1921، لتكون عمليًا اأول مجلة 

عربية ي�سارية ت�سدر في فل�سطين، وت�سكل منبراً 

 للحزب ولأفكاره ال�سيوعية )ال�سريف 2004،

�ش 397؛ �سليمان 2011، �ش 27(.

وتالحق بعد ذلك اإ�سدار العديد من المجالت 

زعت ب�سرية �سديدة، 
ُ
والن�سرات التي ُطبعت وو

رت عن روؤية الحزب ال�سيوعية، وكان اأهمها، 
ّ
وعب

بح�سب الباحث ماهر ال�سريف )ال�سريف 2004، 

ثورة 1936 التي اعتبرها ن�ساًل م�سروعًا. ففي 

بيان اأ�سدره في 10 حزيران/يونيو 1936، اأعلن 

اأن ''الحتالل البريطاني ــ ال�سهيوني بات يتطلب 

الة، واإّل فاإن ال�سعب العربي، 
ّ
مقاومة �سريعة وفع

في حال ا�ستمرار �سيا�سة النهب ال�سهيونية، 

�سيفقد بالده فل�سطين اإلى الأبد'' )كرزم 1993، 

�ش 8(. لكن هذه المواقف لم تكن محل ترحيب 

من عدد من القيادات اليهودية في الحزب، حتى 

و�سل التمايز اإلى اأوجه بين الم�ستوطنين اليهود 

وبين الفل�سطينيين في �سنة 1942، واأدى اإلى 

انق�سام الحزب عموديًا بين حزب يهودي، بقيادة 

حانوخ ب�سو�سا، وي�سم �سموئيل ميكوني�ش ومئير 

فيلنر، وبين خروج الأع�ساء العرب وت�سكيل 

''ع�سبة التحرر الوطني''. عقد ال�سطر اليهودي 

موؤتمر الحزب الثامن في اآب/اأغ�سط�ش 1942، 

واعُترف بالحزب ر�سميًا في �سنة 1944، وح�سل 

في ال�سنة ذاتها على رخ�سة اإ�سدار جريدته 

ر الحزب ا�سمه 
ّ
الحزبية ''كول هعام''، ولحقًا غي

اإلى ''الحزب ال�سيوعي لأر�ش اإ�سرائيل''، فقد تبّنى 

هذا الحزب تعابير ''اأر�ش اإ�سرائيل'' و''عرب اأر�ش 

اإ�سرائيل''، بدًل من تعابير فل�سطين و�سعب 

فل�سطين )كرزم 1993، �ش 9 ــ 10(.

اأظهر تمف�سل مواقف الحزب قوميًا واأفقيًا 

عمق ال�سدع بين ال�ستعماري والأ�سالني، 

وا�ستحالة تغليب الطبقي في ظل وجود م�سروع 

ا�ستعماري لجماعة قومية تتحول من مجرد 

هام�ش اإلى قوة مركزية تهدد وجود فئة ال�سكان 

ل 
َ
الأ�سالنيين. اإزاء ذلك، كان ل بد من اأن يقاب

وجود الم�سروع ال�ستيطاني بالرف�ش من اأهل 

البلد، وكان من اإرها�سات ذلك اأن يتم عمليًا 

رف�ش ''ال�سرعنة''، اأيًا تكن ديباجتها، لمثل هذه 

الم�ساريع ال�ستعمارية. وعلى الرغم من محاولت 

الحزب اأن ياأخذ طابعًا اأقرب اإلى اأهل البلد )تحت 

ت�سمية التعريب، وب�سغط من الكومنترن(، واأن 

يتبّنى خطابًا ''تقدميًا وطبقيًا عابراً للقوميات''، 

فاإنه لم ينجح في ذلك، اإذ رف�ش اأع�ساء الحزب 

اليهود م�سار التعريب، بينما رف�ش العرب م�سار 

''ال�سهينة''، وكان اأن انتهى الأمر باأن تحول 
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ن هو الم�سر بالوطن''، وجاء 
َ
ن هو الأجنبي وم

َ
م

ن ح�سر اإلى هذه 
َ
في �سياقه: ''اإن الأجنبي هو م

البالد لال�ستعباد والظلم، والوطني هو الذي 

يحارب لأجل حرية �سعوب الفقيرة وتخلي�سهم 

 وهو ما 
8

من نير ال�ستعمار'' )ال�سريف 2011(،

يعني اأن الموقف من ''الأجنبي'' يتحدد تبعًا 

للمواقف التي يتخذها الأخير، ولي�ش وفقًا 

لنتمائه الإثني. لكن تبّني هذه المواقف من 

طرف حزب اأقيم على يد مجموعة من 

الم�ستوطنين ــ المهاجرين كان يحيل اإلى خطاب 

اإ�سكالي من وجهة نظر ال�سكان الفل�سطينيين، وهو 

ما ات�سح، مثاًل، في ق�سية تنظيم العرب، خالل 

تلك الفترة، في المنظمات العمالية ذات الطابع 

ال�سهيوني، كــاله�ستدروت، وفي تردد الحزب 

حيال اتخاذ مواقف وا�سحة من ق�سية الهجرة 

التي كانت تهدد الوجود الفل�سطيني ــ الأمر الذي 

حدث فعاًل ــ ف�ساًل عن وقوف ال�سيوعيين اليهود، 

في نهاية المطاف، اإلى جانب اليهود 

ال�سهيونيين في لحظة الح�سم ع�سية حرب 

.1948

ودعا الحزب، من خالل ''مجلة حيفا'' مثاًل، 

العمال العرب واليهود اإلى النتظام في نقابات 

م�ستركة، داعيًا العمال العرب اإلى الن�سمام اإلى 

النقابات التابعة للــه�ستدروت، والن�سال من داخلها 

مع العمال ''الثوريين'' اليهود �سد ''اأعدائهم 

الطبقيين'' الم�ستركين )ال�سريف 2011(. وفعاًل، فاإن 

كثيرين من العمال العرب، وبت�سجيع من الحزب، 

ان�سموا اإلى نقابة عمال �سكة الحديد في حيفا، التي 

كانت تتبع اله�ستدروت، غير اأن هذا الن�سمام اأثار 

موجة غ�سب وا�سعة في �سفوف القيادات 

الفل�سطينية الوطنية؛ فعلى �سبيل المثال ل الح�سر، 

ن�سرت جريدة ''فل�سطين'' مقالة بعنوان ''الروح 

الخبيثة''، حّذرت فيه العمال العرب من ال�ستراك مع 

عمال اليهود في اإ�سراباتهم، اأو في اأي عمل من 

اأعمالهم، لأنهم بذلك ي�سرون بالق�سية العربية 

ويطعنون القومية في ال�سميم، الأمر الذي يدفع 

اأبناء بلدهم اإلى نعتهم بــ ''الخائنين'' )ال�سريف 

2004(. وقد اأدت موجة المعار�سه تلك بالعمال 

ه''، 
ّ
�ش 397(، ''مجلة حيفا''، و�سحيفة ''المنب

ومجلة ''اإلى الأمام''، و�سحيفة ''الجبهة ال�سعبية''، 

ف�ساًل عن عدد اآخر من الدوريات التي كانت 

ت�سدرها منظمات الحزب الرديفة، مثل ''اتحاد 

ال�سباب'' ال�سيوعي، اأو منظماته الم�ساعدة مثل 

''جمعية الم�ساعدة الحمراء''، و''الكتلة العمالية'' 

المعروفة بــ ''الفركت�سيا''.

�سكلت تلك المن�سورات منبراً مهمًا ل�سوغ 

ون�سر خطاب جديد يقوم على مفهمة ال�سراع في 

فل�سطين على اأ�سا�ش الفروقات الطبقية ولي�ش 

القومية، واعتبار الفروقات الأخيرة غطاء 

لل�سراع الطبقي الأ�سلي. ومن هنا، اعتبر خطاب 

ال�سيوعيين اأن الن�سال ال�سحيح يجب اأن يكون 

في الدفاع عن الم�سالح الم�ستركة للعمال، 

والوقوف في وجه ''الأفندية، والإنجليز، 

وال�سهيونيين، والبورجوازية ال�سهيونية، 

والرجعية المحلية'' )ال�سريف 2004، �ش 397(. 

د الحزب، في الذكرى 
ّ
وفي هذا ال�سياق، عد

العا�سرة لتاأ�سي�سه، اأهم نجاحاته التي ت�سيء 

على اأهدافه اأي�سًا: ''اليوم كل عامل وفالح في 

فل�سطين يعرف باأن الحزب ال�سيوعي الفل�سطيني 

يريد تحرير البالد من ال�ستعمار الإنجليزي، 

ويريد تحرير العمال من ا�ستغاللهم ال�سديد، ويريد 

اأن ي�ستغل العمال ثماني �ساعات وتكون اأجرتهم 

ر الفالحون من ثقل الأع�سار 
َّ
حر

ُ
طيبة، ويريد اأن ي

والويركو والعربون وتق�سيم اأرا�سي الأغنياء بين 

7
الفالحين'' )ال�سريف 2011(.

و�سع الحزب ال�سيوعي الفالح الفل�سطيني 

والعمال العرب واليهود في خانة ''فوق قومية'' 

واحدة في مواجهة القوى ال�ستعمارية 

والبورجوازية، و�سدد على وحدة الم�سير للطبقات 

العاملة، بغ�ّش النظر عن الدين والإثنية، ولذلك 

'' على اأ�س�ش قومية، 
َّ
 ''الأجنبي

ُ
ف الحزب

ّ
لم يعر

واإنما على اأ�سا�ش العالقة مع الم�سروع التحرري. 

وفي هذا ال�سياق، ُن�سرت في جريدة ''المنبه''، في 

30 اآذار/مار�ش 1926، مقالة تحمل كثيراً من 

الأخطاء اللغوية ــ الأمر الذي ي�سي باأن كاتبها 

ربما لي�ش عربيًا ــ بعنوان: ''ونحن نقول دائمًا 
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مو�سكو التنظيمية والفكرية.

وعلى الرغم من اأن ال�سيوعيين العرب رفعوا 

من خالل ''ع�سبة التحرر الوطني'' �سعار محاربة 

النتداب وال�سهيونية، وال�سعي لإقامة دولة 

فل�سطينية ديمقراطية ت�سم العرب واليهود، فاإن 

الع�سبة اقت�سرت على الأع�ساء العرب، وكانت 

بمثابة حا�سنة وطنية فل�سطينية مميزة يطغى 

عليها طابع ي�ساري تقدمي اإن�ساني، وتتبّنى 

خطابًا م�ساواتيًا، وقد ان�سم اإليها ممثلو الفئات 

المتو�سطة والمثقفون وممثلون عن النقابات 

العمالية والأندية )حجازين 2006(.

تبّنى اأع�ساء الع�سبة مواقف مناه�سة 

 والتي بداأت ُتطرح بعد تقرير 
9

لم�ساريع التق�سيم،

لجنة بيل في �سنة 1937 لـ ''حّل ال�سراع'' بين 

اليهود والفل�سطينيين. وفي المذكرة التي اأر�سلها 

مكتب �سكرتارية الع�سبة في �سنة 1945 اإلى 

جاء 
10

رئي�ش الحكومة البريطانية، كليمنت اأتلي،

اأن: ''التق�سيم هو اأخطر حل يجر البلد اإلى 

الم�سائب وال�سطرابات الداخلية.'' وت�سرح 

المذكرة اأن حل الو�سع يكون عبر اإن�ساء دولة 

واحدة ديمقراطية ت�ساوي عمليًا بين ال�سكان على 

اأ�سا�ش مواطناتي، ولي�ش على اأ�سا�ش اإثني. وورد 

فيها اأي�سًا: ''نحن ل نعتقد ب�سرورة اأن ين�ساأ 

هناك تناق�ش بين الحقوق الديمقراطية لل�سكان 

اليهود في فل�سطين، وبين الأماني القومية 

لل�سعب العربي فيها، بل نحن ل نعتبر الحالة 

الراهنة حالة طبيعية. اإن ما قاد اإلى هذا الو�سع 

هو ال�سيا�سة العتدائية الحتاللية لل�سهيونيين، 

وما تحمله من اأخطار تهدد ال�سعب العربي، وهي 

ال�سيا�سة الرجعية التي انتهجتها الإدارة 

11
المحلية.''

ويعك�ش هذا التوجه، عمليًا، تبّني ع�سبة 

التحرر نموذج ''القومية المدنية'' التي تتعامل مع 

ال�سكان اليهود والعرب في فل�سطين ب�سفتهم 

�سركاء محتملين في ''جماعة مواطناتية غير 

اإثنية'' ت�سكل اأ�سا�ش الدولة الديمقراطية. 

ويتعار�ش نموذج القومية المدنية ذاك مع 

نموذج القومية الإثنية الح�سرية للفل�سطينيين 

العرب اإلى الن�سحاب لحقًا من النقابة التابعة 

للــه�ستدروت، واإقامة نقابة خا�سة بهم )ال�سريف 

.)2004

لكن في ظل ت�ساعد الم�سروع ال�سهيوني 

ال�ستعماري، وتنامي المقاومة الفل�سطينية �سده 

و�سد النتداب معًا، كان ال�سدع الداخلي في 

الحزب يتعمق بين فئَتي المهاجرين ــ 

الم�ستوطنين اليهود، والفل�سطينيين من اأبناء 

البلد، ويتزايد معه انجذاب التيار اليهودي في 

اتجاه ال�سهيونية، في مقابل انجذاب التيار 

العربي نحو الحركة الوطنية الفل�سطينية. وو�سل 

هذا ال�سراع اإلى ذروته في اأيار/مايو 1943، 

حين ان�سق الأع�ساء العرب، وعلى راأ�سهم اإميل 

حبيبي، وبول�ش فرح، واإميل توما، وتوفيق 

طوبي، واأ�س�سوا ''ع�سبة التحرر الوطني'' في �سنة 

1944، بيما ا�ستمر اليهود، بقيادة �سموئيل 

ميكوني�ش، ومئير فيلنر، واإ�ستر فيلن�سكا، في 

العمل تحت ا�سم الحزب ال�سيوعي في فل�سطين، بل 

اإنهم انخرطوا لحقًا في �سفوف الميلي�سيات 

اليهودية ال�سهيونية في حربها �سد 

الفل�سطينيين.

كان الن�سقاق بمثابة لحظة حقيقة 

لل�سيوعيين العرب واليهود، فقد ظهر عمليًا اأنه، 

وفي لحظة الح�سم، تراجع العامل الطبقي ولم 

يبق اإّل البعد القومي. وا�ستلهامًا من روحية كارل 

�سميدت، فاإنه جرى الف�سل بين العدو وال�سديق 

على اأ�سا�ش عمودي، وتبعًا للــهوية القومية فقط، 

من دون اأي اعتبار للبعد الطبقي اأو غيره. وعلى 

الرغم من اأن الن�سقاق ارتبط مو�سعيًا بالموقف 

من التجند في الفرقة اليهودية التي اأُن�سئت كي 

تحارب في اإطار الجي�ش البريطاني �سد األمانيا 

ودول المحور خالل الحرب العالمية الثانية، 

وكان من المبادرين اإلى ت�سكيلها مو�سيه �ساريت، 

فاإن الن�سقاق ما كان ليتحقق لول توفر عامل 

حا�سم هو قرار التحاد ال�سوفياتي في اأيار/مايو 

1943 حّل ''الكومنترن'' كبادرة ح�سن نية تجاه 

حلفائه في الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي 

حرر عمليًا الأحزاب ال�سيوعية، موقتًا، من هيمنة 
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�سلطانوف اإلى روؤ�سائه، واأنذرهم فيها من عواقب 

موقفهم )والتي �ساأتطرق اإليها في البند الالحق( 

)تلحمي 2012(. ومن المهم هنا الت�سديد على اأن 

اإعادة اإلحاق الأحزاب ال�سيوعية عامة، 

وال�سيوعيين في فل�سطين خا�سة، بالمواقف 

ال�سوفياتية، جاء في ظل اإعادة تفعيل 

''الكومنترن'' بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، 

وتجديد الرتباط التنظيمي والفكري بينه وبين 

الأحزاب ال�سيوعية في العالم، بما فيه فل�سطين.

ج ــ التناق�ض بني الوطني واخلارجي

على عك�ش الأحزاب العربية التي ن�سطت في 

فل�سطين النتدابية، وعملت اإلى حد ما 

با�ستقاللية، ارتبط الحزب ال�سيوعي في فل�سطين 

بالمواقف التي جرى �سوغها في اللجنة 

المركزية للحزب في مو�سكو. فحتى بداية الحرب 

العالمية الثانية، ارتبط الحزب ال�سيوعي في 

فل�سطين، تنظيميًا، بــ ''الكومنترن''، وبال�سيا�سات 

والتوجيهات التي حددها الأخير، الأمر الذي اأّثر 

في قدرة الحزب في فل�سطين على التعامل 

با�ستقاللية مع ق�ساياه الوطنية. وللوقوف على 

عمق الرتباط بين مواقف الحزب و�سيا�سات 

التحاد ال�سوفياتي، بما يتجاوز مثال 

ع 
ّ
''الكومنترن'' الذي �سبقت الإ�سارة اإليه، يمكن تتب

ر مواقف الحزب في الق�سايا القومية تبعًا 
ّ
تغي

لعمق العالقة مع التحاد ال�سوفياتي في فترات 

متفاوتة؛ فمثاًل تبّنت ع�سبة التحرر، في ظل حل 

''الكومنترن'' وان�سغال التحاد ال�سوفياتي 

بالحرب العالمية الثانية وتحالفه مع قوات 

الحلفاء، خطابًا وطنيًا يقدم القومي على الطبقي، 

غير اأن هذا الموقف بداأ يتغير في ظل اإعادة 

تمتين العالقة بين الأحزاب ال�سيوعية والتحاد 

ال�سوفياتي في اأعقاب تعافيه من اإنهاك الحرب 

العالمية الثانية اأوًل؛ وتاليًا اإقامة �ستالين 

لـ ''الكومنفورم'' )مكتب الإعالم ال�سيوعي( في 

�سنة 1947، والذي �سّكل اإطاراً تنظيميًا بدياًل من 

''الكومنترن''، ثم احتدام الحرب الباردة بين 

التحاد ال�سوفياتي واأميركا لحقًا. وبينما اأعطى 

العرب الذي تبّنته القيادات التقليدية في حينها، 

بقيادة المفتي العام للقد�ش، الحاج اأمين 

الح�سيني. وفي ظل رف�ش ''الحل الإثني''، عاد 

�سكرتير الع�سبة، اإميل توما، ليوؤكد في تموز/

يوليو 1947، خالل موؤتمر �سحافي عقده في 

القد�ش، رف�ش م�سروع اإقامة ''الدولة اليهودية'' 

في فل�سطين ب�سفته م�سروعًا ''ل�سرب حركة 

12
التحرر العربية في المنطقة.''

غير اأن تقاطع مجموعة من العوامل 

الخارجية الم�ستجدة اأدى لحقًا اإلى تغير موقف 

اأع�ساء الع�سبة، واإلى قبول قرار التق�سيم رقم 

181. واأظهر هذا التغير، عمليًا، عمق العالقة بين 

اتخاذ المواقف من ق�سايا قومية ومحلية 

بمتغيرات خارجية لها ح�ساباتها ال�ستراتيجية 

الخا�سة، وعلى راأ�سها، في هذه الحالة، الدخول 

في حقبة الحرب الباردة، واحتدام التناف�ش على 

النفوذ بين اأميركا والتحاد ال�سوفياتي. لقد اأدت 

الح�سابات ال�ستراتيجية التي خّطها التحاد 

ال�سوفياتي اإلى انقالب جذري في موقف الع�سبة، 

واإلى التحول من المعار�سة اإلى الموافقة على 

التق�سيم، واإلى اأداء دور حا�سم في دعم اإقامة 

اإ�سرائيل كما يعتقد على الأقل بن ــ غوريون الذي 

قال خالل مقابلة اأُجريت معه في �سنة 1970، 

في نطاق البرنامج التلفزيوني الحواري ''موكيد''، 

ون�سر ترجمتها مركز مدار: ''اإن دولة االتحاد 

ال�شوفياتي هي التي كانت اأول َمن بادر في 

حينه اإلى تقديم االقتراح اإلى االأمم المتحدة 

ب�شاأن وجوب قيام 'دولة يهودية' '' في فل�شطين 

االنتدابية، فقد اأ�شار بن ــ غوريون، في هذا 

ال�شدد، اإلى اأن ''الدولة الوحيدة التي �شاندتنا 

ووقفت اإلى جانبنا في اللحظة الحا�شمة الكبرى 

 )عيا�ش 2016، �ش 141(.
هي رو�شيا''13

يمكن القول، اإذاً، اإن التحاد ال�سوفياتي راهن 

على اأن دولة يهودية في فل�سطين، تتبّنى اأغلب 

الحركات والأحزاب فيها توجهًا ا�ستراكيًا، من 

الممكن اأن تكون حليفة له. ويمكن اأن ن�ستنتج 

هذا الرهان من ر�سالة التحذير التي بعث بها 

المبعوث ال�سوفياتي في العراق األك�سندر 
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م�سيبة الحزب ال�سيوعي في كل بلد تكمن في 

تقّلبه. وتقّلب الحزب ال�سيوعي مرتبط ب�سيا�سة 

مو�سكو. و�سيا�سة مو�سكو مرتبطة بم�سالح 

التحاد ال�سوفياتي. وم�سالح التحاد ال�سوفياتي 

ر عن م�سالح كل بلد يوجد فيه 
ّ
ل يمكن اأن تعب

د ح�سين جملة التقلبات التي 
ّ
حزب �سيوعي'' )ويعد

مر بها اأع�ساء الحزب، مثل ميكوني�ش وطوبي 

وحبيبي، ليوؤكد بكلماته النقياد الأعمى وراء 

التوجيهات التي ت�سدر في مو�سكو، وخ�سو�سًا 

فيما يتعلق بالموقف من التق�سيم واإقامة دولة 

يهودية، الأمر الذي رف�سه ال�سيوعيون العرب، ثم 

عادوا وقبلوا به بعد الخطاب ال�سهير لنائب وزير 

 وذلك 
15

الخارجية ال�سوفياتية، اأندريه غروميكو(،

ما �سيتم تف�سيله في الجزء الالحق )ح�سين 

.)1959

د ــ اإحلاق الوطني باخلارجي يف ظل 

احلرب الباردة

كما ذكرت �سابقًا، فقد تم�سكت ع�سبة التحرر 

الوطني، حتى 19 كانون الأول/دي�سمبر 1947، 

بموقف وا�سح معار�ش لتق�سيم فل�سطين، 

ومناه�ش ب�سدة لل�سهيونية، باعتبارها وكيلة 

م�سالح ا�ستعمارية واإمبريالية. وتناغم هذا 

الموقف مع المواقف الكال�سيكية ال�سوفياتية 

المناه�سة لل�سهيونية، كما تناغم مع موقف 

 وقرارات ''الكومنترن'' في الموؤتمر الثالث 
16

لينين

ل�سنة 1920، وجاء متنا�سقًا مع التحليل 

المارك�سي للم�ساألة القومية عامة، وللموقف من 

ر عن ذلك كارل 
ّ
الم�ساألة اليهودية خا�سة، كما عب

مارك�ش.

وما دام التحاد ال�سوفياتي واقفًا �سد 

 لم يكن اأمام 
17

ال�سهيونية ومخططات التق�سيم،

الع�سبة �سوى التعبير عن موقف ال�سواد الأعظم 

للعرب من رف�ش اقت�سام فل�سطين. لكن الع�سبة 

ر 
ّ
وجدت نف�سها اأمام موقف اإ�سكالي مع تغي

موقف التحاد ال�سوفياتي في �سنة 1947، مثلما 

جرى الإعالن ب�ساأنه في خطاب غروميكو في 14 

اأيار/مايو من ال�سنة ذاتها، في الجتماع 

''فتور'' العالقة مع التحاد ال�سوفياتي خالل 

الحرب م�ساحة لل�سيوعيين العرب واليهود، على 

حد �سواء، من اأجل اتخاذ مواقف متناغمة مع 

''م�سالحهم''، فاإن هذه ال�ستقاللية تراجعت 

لحقًا حتى و�سلت اإلى درجة الرتباط الكامل 

الذي تجلى في تبّني موقف التحاد ال�سوفياتي 

المتعلق بالتق�سيم. لقد كان تبّني الحزب ال�سيوعي 

للتق�سيم، بح�سب الباحث ماهر ال�سريف، دللة 

على اأن ''الحزب ل يت�سرف با�ستقاللية، بل 

يخ�سع لقيادة الحزب في التحاد ال�سوفياتي 

ولقراراته وتوجيهاته'' )ال�سريف 2004، �ش 85(.

هذا ''الإلحاق'' كان قد بداأ مع تبّني الموؤتمر 

ال�ساد�ش لـ ''الكومنترن'' العالمي، في �سنة 1919، 

�سيا�سة ''طبقة �سد طبقة''، والتي تم وفقها 

التعامل مع ال�سراع في فل�سطين من منظور 

�سراع الطبقة العمالية لليهود والعرب في 

مواجهة البورجوازية العربية واليهودية 

ال�سهيونية على حد �سواء، الأمر الذي عنى، 

بح�سب ال�سريف )ال�سريف 2004، �ش 85(، لي�ش 

فقط الوقوف على م�سافة واحدة من البورجوازية 

العربية وال�سهيونية، بل اتخاذ مواقف مناه�سة 

ل�سيا�سات القوى الوطنية البورجوازية العربية 

التي ركزت على الطابع القومي لل�سراع. وقد 

انعك�ش هذا الأمر، بح�سب ال�سريف اأي�سًا، مبا�سرة 

على مواقف الحزب ال�سيوعي في فل�سطين، والذي 

اتخذ موقفًا مناه�سًا من قيادة الحركة الوطنية 

الفل�سطينية، وهاجم �سيا�ستها معتبراً اأن مطالبها 

باإقامة مجل�ش ت�سريعي، هي ''هدف الزعماء 

الخونة الذين يرون فيها و�سيلة لت�سّلم المنا�سب 

العليا في الإدارة، وفر�سة للجلو�ش اإلى جانب 

14
الإمبرياليين الإنجليز.''

عالوة على ذلك، اأدى هذا ''الإلحاق'' اإلى 

�ش اأع�ساء الحزب للنقد الالذع، واتهامهم 
ّ
تعر

باأنهم مجرد ''اأدوات'' في يد التحاد ال�سوفياتي 

يحركها وفقًا لم�سالحه، وذلك اأمر متناق�ش، 

بال�سرورة، مع الم�سالح القومية ل�سعوبهم. وفي 

هذا ال�سياق مثاًل، كتب را�سد ح�سين، الذي كان 

بنف�سه ع�سواً في ''مبام''، في �سنة 1959: ''اإن 
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متحالفة معه على اأقل تقدير، وذلك في منطقة 

تحكمها اأنظمة عربية ''رجعية'' متحالفة مع 

بريطانيا.

عطفًا على ذلك، يجدر التذكير هنا بما اأ�سرنا 

اإليه في مو�سع �سابق، وهو اأن األك�سندر 

�سلطانوف، القائم باأعمال ال�سفارة ال�سوفياتية 

في العراق، كان قد حّذر، وقتذاك، في مذكرة 

داخلية بعث بها اإلى مو�سكو، ع�سية الت�سويت 

على قرار تق�سيم فل�سطين، من اأن النتائج ال�سلبية 

المحتملة للدعم ال�سوفياتي للدولة اليهودية تفوق 

النتائج الإيجابية، م�سيراً اإلى احتمال نفور العالم 

العربي، وتدعيم التحالف بين بريطانيا 

والوليات المتحدة والحكام الرجعيين في 

الجامعة العربية، وتعزيز كتلة اإ�سالمية معادية 

لل�سوفيات مكونة من الجامعة العربية وتركيا 

وباك�ستان، وا�سطهاد ''الحركة الديمقراطية 

والثورية''، والأهم من ذلك، احتمال اأن ''تتحول 

الدولة ال�سهيونية اإلى قاعدة للتمدد الأميركي'' 

في ال�سرق الأو�سط )تلحمي 2012(.

و�سع ''النقالب'' ال�سوفياتي الع�سبة في 

ماأزق كبير، وهدد �سدقيتها وما اكت�سبته حتى 

ذلك الحين من راأ�ش مال رمزي ب�سبب مواقفها 

المناه�سة لل�سهيونية وللتق�سيم. وقوبل الموقف 

ال�سوفياتي بمعار�سة بع�ش القيادات المركزية 

للع�سبة، مثل اإميل توما وبول�ش فرح، لكن تبّناه 

كل من توفيق طوبي واإميل حبيبي. وبادر 

الموافقون، بعد ثالثة اأ�سهر من �سدور قرار 

التق�سيم، اإلى عقد موؤتمر لع�سبة التحرر في 

النا�سرة، في �سباط/فبراير 1948، انُتخب فيه 

فوؤاد ن�سار اأمينًا عامًا للع�سبة، وا�سُتثني منه 

المعار�سون، وتم فيه اإعالن موافقة الع�سبة على 

التق�سيم. بمعنى اآخر، تم خالل هذا الموؤتمر 

اإ�سكات المعار�سة. وفي هذا ال�سياق، ي�سير اأحد 

ال�سيوعيين الذين عا�سروا تلك الأحداث اإلى اأن 

قد في حيفا في ذلك 
ُ
اجتماعًا للمعار�سين ع

الوقت، دعا فيه البع�ض اإميل توما اإلى اإقامة 

حزب جديد يعار�ض قرار هيئة االأمم المتحدة، 

18
لكنه لم يوافق على ذلك.

ال�ستثنائي للجمعية العامة لالأمم المتحدة الذي 

ُخ�س�ش لبحث م�سير فل�سطين. فقد اأعلن 

غروميكو، في ذلك الخطاب، موافقة التحاد 

ال�سوفياتي على مخطط تق�سيم فل�سطين اإلى 

دولتين، واحدة يهودية واأُخرى عربية، قائاًل: ''اإن 

التجربة ال�سابقة، وخا�سة اأثناء الحرب العالمية 

الثانية، ُتظهر اأن لي�ش هناك دولة اأوروبية غربية 

تمكنت من توفير م�ساعدة مالئمة لل�سعب 

اليهودي في الدفاع عن حقوقه وعن وجوده 

تجاه عنف الهتلريين وحلفائهم. وهذا واقع غير 

، ولكن ينبغي، ل�سوء الحظ، كما بالن�سبة 
ّ
�سار

لوقائع اأُخرى، الإقرار به... وهو ما يف�سر تطلعات 

اليهود لإقامة دولة خا�سة بهم. و�سيكون من غير 

العدل اأّل ناأخذ ذلك بعين العتبار، واأن ننكر على 

ال�سعب اليهودي تحقيق تطلعه هذا'' )تلحمي 

.)2012

يمكن الدعاء، اإذاً، اأن تغير موقف التحاد 

ال�سوفياتي من التق�سيم اأوًل، وال�سهيونية ثانيًا، 

لي�ش نابعًا من ''غيرة'' على الم�سلحة الفل�سطينية 

القومية، واإنما يرتبط، بح�سب كثير من الباحثين، 

بتغير ال�سياق التاريخي والظروف ال�سيا�سية بعد 

انتهاء الحرب العالمية الثانية واإرها�سات 

الحرب الباردة التي يوؤرخ لها بخطاب الرئي�ش 

الأميركي في حينها، هاري ترومان، في 

1947/3/12، والذي تحدث فيه عن �سرورة 

''احتواء'' التمدد ال�سوفياتي وال�سيوعي في العالم. 

وفي هذا ال�سياق، ي�سير الكاتب الفل�سطيني داود 

تلحمي اإلى اأن خطاب ترومان �سّكل نقطة تحول 

�سارت مو�سكو في اأعقابها تنظر اإلى ''مختلف 

الق�سايا الدولية من منظار تلك المواجهة'' 

)تلحمي 2012(. وفي خ�سم ذلك، وتحت زعامة 

�ستالين الحديدية، فاإن المواقف من الق�سايا لم 

تعد تقا�ش وفقًا لعالقتها بم�سطلحات 

كـ ''الأممية'' و''الطبقية''، واإنما وفقًا للم�سالح 

المحددة في �سياق المواجهة الم�ستجدة بين 

التحاد ال�سوفياتي والوليات المتحدة. وقد راأى 

التحاد ال�سوفياتي، اأو، على الأقل، راهن على اأن 

تكون الدولة اليهودية منطقة نفوذ له، اأو منطقة 
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ال�سباحة عك�ش التيار.''

بعد الموافقة على التق�سيم، وفي اأعقاب اإقامة 

اإ�سرائيل، تم اإدماج ال�سيوعيين العرب الذين 

وافقوا على قرار التق�سيم و�سيطروا على ع�سبة 

التحرر، في الحزب ال�سيوعي الإ�سرائيلي الذي 

اأُعلن تاأ�سي�سه في ت�سرين الأول/اأكتوبر 1948. 

لكن هذا الندماج جاء في ظل تقاطع مجموعة 

من العوامل المهمة، وفي �سياق مرّكب من المهم 

تفكيكه لفهم اآثاره ال�ستراتيجية في تطور عالقة 

الحزب بالم�ساألة القومية، وخ�سو�سًا في مرحلة 

اإقامة اإ�سرائيل في �سنة 1948، والأعوام الأولى 

التي تلت ذلك:

ا ــ الندماج تم بقيادة جزء من اأع�ساء 

الع�سبة، ولي�ش بالإجماع، بل اإنه كان محل 

�سراع داخلي، وجاء من طرف المجموعة ذاتها 

التي يقف على راأ�سها توفيق طوبي واإميل 

حبيبي، والتي نجحت، خالل موؤتمر �سباط/

فبراير في النا�سرة، بفر�ش الموافقة على 

التق�سيم على الرغم من معار�سة جناح اإميل 

 وقد �سبق ذلك قيام الأع�ساء العرب بنقد 
20

توما.

ذاتي اأعلنوا فيه اأنهم اأخطاأوا بعدم العمل مع 

ال�سيوعيين اليهود، بينما تم ا�ستبعاد اإميل توما 

لمعار�سته قرار التق�سيم، ولم تتم اإعادته اإّل بعد 

نع حتى �سنة 1970 
ُ
اأن قام بكتابة نقد ذاتي، وم

من تقلد اأي من�سب ر�سمي )جمال 2010؛ 

.)Budeiri 1979
2 ــ جاء الندماج عمليًا في ظل اأجواء من 

التوافق بين التحاد ال�سوفياتي والقيادة 

ال�سهيونية على اإقامة الدولة اليهودية في 

فل�سطين.

قد موؤتمر الندماج في ت�سرين الأول/
ُ
3 ــ ع

اأكتوبر 1948 في حيفا، بعد اأ�سهر قليلة من طرد 

معظم �سكان حيفا العرب ما بين كانون الأول/

دي�سمبر 1947 وني�سان/اأبريل 1948 )العارف 

1956، �ش 210-217(، وبعد اأن هدمت 

الع�سابات ال�سهيونية فيها اأغلبية الأحياء 

العربية التي تحولت اإلى خرائب باإ�سراف مبا�سر 

وعلى الرغم من المحاججات التي تبّناها 

ال�سيوعيون الفل�سطينيون خا�سة، والعرب عامة، 

باأن الموافقة على التق�سيم جاءت لدرء نكبة 

محدقة، وقبول الخيار الأقل �سوءاً، فاإن تزامن 

ر موقف مو�سكو، �ساهم في 
ّ
هذا ''النقالب'' مع تغي

اإظهار ال�سيوعيين بمظهر ''الملحق'' بمو�سكو، 

ر عن ذلك 
ّ
والذي ''ياأتمر'' باأوامر خارجية، كما عب

ال�ساعر را�سد ح�سين في مقالته ال�سديدة اللــهجة: 

''حين يجوع التاريخ'' )ح�سين 1959(.

II ــ �شريورة التناق�شات يف ظل 

النكبة واإقامة الدولة اليهودية

● اخلروج من الوطن وحماوالت 

الدخول يف الدولة

ُتظهر بع�ش وثائق اأر�سيف الحزب ال�سيوعي 

الإ�سرائيلي، الذي ُفتح اأمام الجمهور في �سنة 

2016، اأن بع�ش اأع�ساء الع�سبة ان�سموا اإلى 

جهود تطبيق قرار التق�سم مبا�سرة بعد �سدور 

القرار في 29 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1947، 

بينما تاأخرت موافقة البع�ش الآخر. فقد اأظهر 

قد في 
ُ
بروتوكول مكتوب بخط اليد لجتماع ع

30 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1947، و�سارك فيه 

عن الع�سبة اإميل حبيبي، وفوؤاد ن�سار، و�سخ�ش 

ثالث ا�سمه غير وا�سح، وعن الحزب ال�سيوعي 

�سورا وولف، اأن التن�سيق بين اأع�ساء من ع�سبة 

التحرر واأع�ساء من الحزب ال�سيوعي من اأجل 

تنفيذ قرار التق�سيم بداأ مبا�سرة بعد اإقراره، وقد 

جاء في بروتوكول الجتماع: ''تم التو�سل اإلى 

اتفاق فيما يخ�ش الوظائف الحالية التي تقف 

اأمامنا: تحقيق ا�ستقالل كامل من خالل محاربة 

 �سواء داخلي اأو 
ّ
الإمبريالية؛ محاربة كل تحد

خارجي... وفيما يتعلق بمقترح العمل، جرى 

التوافق على اأنه خالل الفترة الأولى �سيكون 

و�سع الرفاق اليهود اأ�سهل، واأنهم �سي�سعون 

للتو�سل اإلى اتفاقات مع اأحزاب ي�سارية اأُخرى 
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وفي المقابل، كانت ال�سحيفة تتجاهل، اأو 

تتراخى، على الأقل، تجاه معاناة الفل�سطينيين 

وما لحق بهم، لأن الحزب اعتبر ما اأ�سابهم 

نتاجًا لموؤامرة ا�ستركت فيها الرجعية العربية.

لكن ر�سد مواقف الحزب وخطاباته في 

ظهر اأن عالقة 
ُ
المرحلة التي تلت اإقامة اإ�سرائيل ي

الحزب بالدولة، وبالتالي بالم�ساألة القومية، 

مرت اأوًل بمرحلتين متمايزتين، وتاليًا كان ثمة 

خطاب متناق�ش: المرحلة الأولى هي مرحلة 

هيمنة الخط ال�سهيوني على الحزب، والذي يقع 

في �سلبه التماهي مع الدولة وموؤ�س�ساتها، 

ويترتب عليه ا�ستبدال خطاب الوطن بخطاب 

المواطنة، وتحويل الم�ساواة في ظل ''الدولة'' 

لت�سبح م�سروع الن�سال المتبّنى. وقد ا�ستمرت 

هذه الفترة منذ اإقامة اإ�سرائيل )وللدقة منذ 

الموافقة على قرار التق�سم( حتى بداية �سنة 

1953، ووجدت خير تعبيراتها في الخطابات 

ا المرحلة الثانية 
ّ
ال�سيا�سية لل�سيوعيين العرب؛ اأم

التي يمكن ت�سميتها مرحلة ''الخيبة'' من الدولة 

والعودة الرمزية اإلى الوطن، فابتداأت مع اأفول 

المرحلة الأولى في بدايات �سنة 1953، وو�سلت 

اإلى ذروتها في انق�سام الحزب مجدداً على اأ�سا�ش 

قومي في �سنة 1965، وات�سمت باأمرين: اأوًل 

باعتماد الحيز الثقافي حا�سنة ومنبراً لإنتاج 

''الإيثو�ش'' )روح ال�سعب( القومي الأ�سالني 

الفل�سطيني، وثانيًا باأن المرحلة هذه تاأ�س�ست 

على يد جيل �ساب لم يكن جزءاً من ال�سدامات 

ال�سابقة بين التيار ال�سهيوني والعربي، ومن اأهم 

اد، و�سميح القا�سم، 
ّ
رموز تلك الفترة: توفيق زي

ومحمود دروي�ش.

● مرحلة التماهي، 1948 - 1953

اعتبرت ع�سبة التحرر اأن قبول قرار التق�سيم 

ي�سكل اأ�سا�سًا لحل ال�سراع في فل�سطين، لكنها لم 

ة 
ّ
ُتبِد اعترا�سًا حقيقيًا على �سم المناطق المعد

للدولة العربية، بح�سب القرار، اإلى �سيطرة 

اإ�سرائيل، بل زيادة على ذلك، وبح�سب وزير 

الأقليات الإ�سرائيلي الأول، باخور �سطريت، ''كان 

من رئي�ش البلدية، اآبا حو�سي، وذلك لمنع عودة 

لجئيها.

4 ــ جاء الندماج على خلفية الم�ساركة 

الفاعلة لأع�ساء الحزب اليهود في المجهود 

الحربي وال�سيا�سي لإقامة الدولة، وتمّكن 

ال�سهيونية من اإقامة دولتها على اأنقا�ش نكبة 

الفل�سطينيين.

من هنا، يمكن ال�ستنتاج اأن اندماج الع�سبة 

�سكل، عمليًا، تتويجًا لنت�سار تيار الفكر 

ال�سهيوني الذي دافع عنه الأع�ساء اليهود في 

الحزب قبل اإقامة اإ�سرائيل، ودعا اإلى حل على 

اأ�سا�ش قومي ــ اإثني )دولة ثنائية القومية(، 

وانهزامًا للتوجه ''القومي المدني'' الذي طرحه 

التيار العربي عبر دعوته اإلى اإقامة دولة واحدة 

''ديمقراطية علمانية''؛ اأو بب�ساطة انت�ساراً ــ ولو 

مرحليًا ــ لتيار ميكوني�ش على تيار اإميل توما. 

وقد انعك�ش هذا النت�سار مبا�سرة على خطاب 

الحزب ومواقفه من مختلف الق�سايا، وعلى 

فهمة و�سوغ الخريطة الجتماعية 
َ
محاولته م

وال�سيا�سية وتف�سيالتها. ومن مراجعتي ل�سحيفة 

''التحاد'' في الأعوام الثالثة الأولى التي تلت 

اإقامة اإ�سرائيل، كان وا�سحًا وجود محاولة 

لتغييب البعد ال�ستعماري للدولة، في مقابل 

تكثيف التو�سيف الم�ستمد من القامو�ش 

المارك�سي وال�سراع الطبقي، فكانت ''التحاد'' 

ها مرا�سلها الخا�ش عن 
ّ
تن�سر التقارير التي يعد

معاناة ''الالجئين'' في ''مخيمات اللجوء''، وتوغل 

د الحتجاجات 
ّ
في و�سف حياتهم المزرية، وتعد

التي يقودها ال�سيوعيون لالعترا�ش على 

�سيا�سات الدولة المناوئة للطبقات الم�سحوقة 

ن اأن 
ّ
تارة، ولالجئين تارة اأُخرى، ليتبي

''الالجئين'' المق�سودين هم المهاجرون اليهود 

الوافدون اإلى اإ�سرائيل، واأن ''مخيمات اللجوء'' هو 

ال�سم الذي اأطلقه الحزب على ''المعبروت''، اأو 

اأماكن ال�سكن الموقتة لهوؤلء المهاجرين الذين 

�ستنزع الدولة اإلى توطين جزء كبير منهم في 

بيوت الفل�سطينيين الذين ُطردوا اأو نزحوا في 

نعوا من العودة اإليها. 
ُ
فترة الحرب من بيوتهم، وم
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ال�سيوعي ال�سابق �سميح غنادري، ''نيران من 

غر�سة بالخيانة القومية والوطنية، 
ُ
اتهامات م

ولوحقوا من ذوي القربى وجرت محاولت 

لغتيال بع�سهم'' )ال�سريف 2012(.

�ساغ ال�سيوعيون موقفهم من الدولة 

اليهودية وفق الموقف ال�سوفياتي منها، وتغير 

ر مواقف الأخير، مثلما 
ّ
ذلك الموقف تبعًا لتغي

يظهر من تزامن تقّلب موقفهم مع تقّلب العالقات 

بين اإ�سرائيل والتحاد ال�سوفياتي. وظلت مواقف 

ال�سيوعيين تترنح حتى و�سلت اإلى حد التماهي 

التام مع قيام الدولة، بل اإنهم اعتبروا قيامها 

نتاج ن�سال جماهير نجحت في الوقوف في وجه 

الموؤامرات والإمبريالية. وفي هذا ال�سياق، ي�سكل 

خطاب توفيق طوبي في �سنة 1949، ومن منبر 

الكني�ست، مدخاًل مهمًا لمقاربة الموقف الذي 

حمله الحزب ال�سيوعي من الم�ساألة القومية:

اأمام  ووقوفها  اإ�سرائيل  دولة  اإقامة  اإن 

اإمبريالية، كانت ممكنة  موؤامرات وتدخالت 

من خالل مقاومة جماهير ال�سعب في اإ�سرائيل 

الدعم  ونتيجة  والحرية،  لال�ستقالل  وحربها 

هذه  عليها  ح�سلت  التي  الجهات  جميع  من 

الديمقراطية  القوى  من  المحاربة  القوات 

ال�سوفياتي  راأ�سها التحاد  العالم، وعلى  في 

محاولت  اإن   .]....[ ال�سعبي  الديمقراطي 

المتحدة  الأمم  قرار  اإف�سال  الإمبريالية 

 ،1947 ]نوفمبر[  الثاني  ت�سرين   29 في 

اأر�ش  في  م�ستقلتين  دولتين  اإقامة  ب�ساأن 

اإ�سرائيل، يهودية وعربية، والهجوم الع�سكري 

الحكام  عمالئها،  خالل  من  لالإمبريالية 

دولة  قيام  منع  بهدف  ــ  الرجعيين  العرب 

اإ�سرائيل ــ كل ذلك كان في اآن واحد موجهًا 

اأي�سًا �سد م�سالح ال�سعوب العربية في اأر�ش 

اإ�سرائيل وفي البالد العربية؛ �سد اإقامة دولة 

في  العربي  لل�سعب  وديمقراطية  م�ستقلة 

26
اأر�ش اإ�سرائيل )يعقوب�سون 2012(.

تكمن اأهمية خطاب طوبي من منبر الكني�ست وما 

اأع�ساء ع�سبة التحرر العرب اأول مجموعة منّظمة 

مثلت اأمام �سلطات الدولة، واأعلنت اأع�ساءها 

 حتى في مناطق 
21

رعايا لدولة اإ�سرائيل،''

كالنا�سرة.

ون�سرت جريدة ''دافار'' العبرية في 15 

اأيلول/�سبتمبر 1948، وعلى �سفحتها الأولى، 

ترجمة لأحد المنا�سير التي وزعتها الع�سبة في 

جريدة ''معاريف''، جاء فيها: ''ع�سبة التحرر 

الوطني تطلب خروج الجيو�ش العربية، وتنفيذ 

 ورفعت الع�سبة �سعارات 
22

قرار المم المتحدة.''

تندد بدخول الجيو�ش العربية اإلى فل�سطين، منها: 

''اأيها المحتلون الخونة، اخرجوا من بالدنا''، كما 

وجهت نداءات اإلى الجنود في الجيو�ش العربية 

تدعوهم فيها اإلى ''العودة اإلى اأوطانهم وتوجيه 

 
23

�سرباتهم اإلى الم�ستعمر المحتل واإلى اأذنابه.''

وبينما كان خطاب الع�سبة ال�سابق يتحدث عن 

مواجهة ذات طابع قومي، ويعار�ش ب�سدة خطط 

التق�سيم، �سار خطابها الالحق يتحدث عن ''حرب 

بين ال�سعوب وبين ال�ستعمار الذي تمثله 

 في حين 
24

بريطانيا، وبين ال�سعوب والرجعية''،

ظل مفهوم الرجعية ف�سفا�سًا يت�سع لكثير من 

المقا�سد.

ون�سرت �سحيفة ''معاريف'' الإ�سرائيلية، في  

3 ني�سان/اأبريل 1948، اأن ع�سبة التحرر وزعت 

جريدة با�سم ''المقاومة ال�سعبية''، دعت فيها اإلى 

مقاومة الجيو�ش العربية. ويذكر الموؤرخ عادل 

مناع، في هذا ال�سياق، اأن �سحيفة ''التحاد'' 

بداأت تتحدث عن ''تحرير الجليل'' من جي�ش 

الإنقاذ ومن فوزي القاوقجي، مع العلم اأنه كان 

من المفرو�ش اأن تكون الجليل �سمن الدولة 

الفل�سطينية وفق قرار التق�سيم الذي اأيدته. ويذكر 

كذلك اأنه يت�سح من وثائق ال�ستخبارات 

ال�سهيونية في حينه ''�ساي'' وجود دعوة اإلى 

عدم التعر�ش لل�سيوعيين العرب وعدم مالحقتهم 

''لأنهم يقومون بدور ل�سالح اإ�سرائيل، واأعداوؤهم 

 لكن في مقابل ذلك، بات كثيرون من 
25

اأعداوؤنا.''

ال�سيوعيين العرب مالحقين من طرف الدول 

العربية واأنظمتها، وُفتحت �سدهم بح�سب 
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اأجنبية هي الم�سلحة الم�ستركة لالأكثرية 

اليهودية والأقلية العربية... �ساأ�ستخدم هذا 

ال�سرح العالي لأحارب من اأجل حقوق ال�سعب 

عامة، وطبقة العمال خا�سة، يهوداً وعربًا. 

وب�سفتي عربيًا اأجد اأن من واجبي اأن اأحارب 

بكل ما اأوتيت من قوة من اأجل تح�سين ورفع 

م�ستوى حياة ال�سكان العرب في دولة اإ�سرائيل 

وفي المناطق التي تقع تحت �سيطرة الجي�ش 

الإ�سرائيلي. �ساأحارب كل بادرة فا�سية ورجعية، 

�ساأحارب كل �سيا�سة تمييز بين الأعراق 

والطبقات.''

وكان من نتائج هذا التماهي اأن دعم الحزب 

�سيا�سات �سهيونية؛ فقد اأيد خالل الفترة 

1948-1950 الهجرة اليهودية، واعتبرها 

''حاجة وجودية لإ�سرائيل''، كما اأنه باأع�سائه 

ت لم�سلحة قانون ''العودة'' 
ّ
الأربعة �سو

الإ�سرائيلي )يعقوب�سون وروبن�سطاين 2003،  

�ش 257-261(، ف�ساًل عن مطالبه بتجنيد 

العرب في �سفوف الجي�ش الإ�سرائيلي، الأمر الذي 

رف�سته الدولة. ورفع ال�سيوعيون العرب اأي�سًا 

علم اإ�سرائيل في احتفالتهم، واأن�سدوا الن�سيد 

القومي ''هتيكفاه'' في موؤتمراتهم، بمعنى اأن 

قرارهم تعدى الموافقة على التق�سيم ب�سفته �سراً 

ل بد منه، اإلى التماهي مع الدولة واعتبار 

اأنف�سهم �سركاء في �سنعها، و�سط اإزاحة م�ستمرة 

للمعاني الطبقية وال�سيوعية والمارك�سية كي 

تتواءم مع واقع ا�ستعماري ي�سكل نقي�سها.

● نهاية التماهي: ''اإن كان هناك 

حاجة اإىل اأن نطلق النار ف�شنطلقها''

لم تكن عالقة تماهي الحزب بالدولة الوليدة 

غير م�سروطة، واإنما كانت مرتبطة، ب�سكل 

ع�سوي، بموقف الدولة من التحاد ال�سوفياتي، 

ومن موقعها في معادلة ال�سراع في ظل الحرب 

الباردة بين الكتلة الغربية والكتلة ال�سرقية. من 

هنا بداأت حالة التماهي تختل �سريعًا مع ح�سم 

بن ــ غوريون انحياز اإ�سرائيل اإلى جانب الموقف 

الأميركي، وهو ما اأُعلن عمليًا في حرب 

�سه 
ّ
يحمله، لي�ش فقط فيما ي�سرح به؛ بل فيما يهم

ويخفيه من خالل لغته الخطابية، اأي في حقل 

الخيارات ال�سيا�سية والتحالفات التي يفتحها، 

وتلك التي يغلقها على حد �سواء، في تلك اللحظة 

ال�سيا�سية الحا�سمة. فهو يعمل اأوًل، من خالل 

اإظهار اإقامة دولة اإ�سرائيل كاأنها ق�سة نجاح 

وتتويج لن�سال جماهير ال�سعب واأ�سدقائه، على 

ت�سويغ ال�سرر الذي لحق ب�سكان البلد الأ�سليين 

من تهجير وت�سريد باعتباره اأمراً هام�سيًا، اأو 

نتاجًا لموؤامرة قوى خارجية. اإن ما يقوم به هذا 

الخطاب هو تحديد الأعداء )الإمبريالية والرجعية 

العربية( في مقابل الأ�سدقاء )التحاد ال�سوفياتي 

والقوى الديمقراطية في العالم(، الأمر الذي يعني 

اأن الحزب ال�سيوعي �سيعمل بالتوافق مع الدولة 

ما دامت م�ستمرة في خريطة تحالفها مع القوى 

الديمقراطية.

وهيمن على خطاب ال�سيوعيين العرب حتى 

�سنة 1952، خطاب �سيا�سي اإ�سرائيلي المزاج 

والطابع، اأكان ذلك من خالل الخطابات التي 

األقاها اأع�ساء الحزب من منبر الكني�ست، اأو من 

خالل من�سوراته، بما في ذلك �سحيفة التحاد 

في تلك الفترة. فمثاًل، كان الحزب يطلق على 

''المعبروت'' ا�سم ''مخيمات الالجئين''، ويقيم 

التظاهرات من اأجل تح�سين الو�سع المعي�سي 

لـ ''الالجئين'' اليهود. بمعنى اآخر، كان الحزب قد 

 نف�سه في الخريطة الإ�سرائيلية، واإن كان 
َ
َقع

ْ
و

َ
م

يناكفها ويعار�ش �سيا�ساتها وينّظم التظاهرات 

لمعار�سة ال�سيا�سات الـ ''ظالمة'' للدولة، وهو ما 

يمكن تلخي�سه بما �سرح به طوبي )الذي كان 

حينها ع�سواً في الكني�ست عن الحزب ال�سيوعي( 

خالل مقابلة اأجرتها معه جريدة ''معاريف''، في 

11 �سباط/فبراير 1949، ب�ساأن �سعوره تجاه 

كونه ع�سواً في الكني�ست الإ�سرائيلي، قائاًل: ''في 

 م�ساعر خا�سة... اأنا اأدخل 
ّ

الحقيقة لي�ش لدي

الكني�ست ب�سعور مواطن اإ�سرائيلي، كني�ست دولة 

 قيامها دائمًا واأبداً، وفقًا 
ُ
اإ�سرائيل التي دعمت

لقرار الأمم المتحدة''، واأ�ساف: ''اإن )بقاء( دولة 

اإ�سرائيل ديمقراطية وغير مرتبطة باأي تدخالت 
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ال�سيوعيين، عمليًا، هم ''طابور خام�ش بين 

�سفوف الدولة.'' وو�سلت الأمور ببن ــ غوريون 

اإلى اأن يقول: ''اإن كان هناك حاجة اإلى اأن نطلق 

النار على ال�سيوعيين ف�سنطلقها'' )نكديمون 

.)2011

رت م�ساحة جديدة 
ّ
لكن حالة ''الطالق'' تلك فج

للفعل والن�سال �ستتحول اإلى حا�سنة للفعل 

الثقافي. ومن المهم هنا الإ�سارة اإلى اأن هذا 

التحول حدث اأي�سًا ب�سبب ارتباطه بتحولت 

اإقليمية �ساهمت في �سرخ العالقة بين الحزب 

وبين الدولة، اأهمها الحرب على �سيناء في �سنة 

1956، والتي اأظهرت، بو�سوح، ا�سطفاف 

اإ�سرائيل اإلى جانب ''الإمبريالية'' �سد التحاد 

ال�سوفياتي، وذلك في الوقت الذي ت�ساعد 

التقارب بين الرئي�ش الم�سري في حينها، جمال 

عبد النا�سر، والتحاد ال�سوفياتي، وُتوج في �سنة 

1955 ب�سفقة الأ�سلحة الت�سيكية.

● 1953 - 1965: بروز ال�شيوعيني 

ال�شعراء، واإعادة اإنتاج فل�شطني الوطن

لم يترك العدوان الثالثي على م�سر في �سنة 

1956 اأدنى �سك في قلوب ال�سيوعيين في اأن 

اإ�سرائيل اختارت اأن تنحاز اإلى �سف القوى 

ل الوقوف في �سف  ''الإمبريالية''، واأنها تف�سّ

فرن�سا وبريطانيا واأميركا )بمعزل عن اأنها لم 

توؤيد الحرب( على اأن تتحالف مع الكتلة 

ال�سيوعية، وعلى راأ�سها التحاد ال�سوفياتي. وجاء 

هذا النحياز الإ�سرائيلي متزامنًا مع تغيرات 

ا�ستراتيجية وبعيدة المدى في م�سر، بداأت مع 

ثورة ال�سباط الأحرار، وت�ساعدت مع علو ''نجم'' 

جمال عبد النا�سر ب�سفته قائداً عروبيًا يحظى 

ب�سعبية طاغية، ف�ساًل عن التقارب الم�ستمر مع 

التحاد ال�سوفياتي. وجاء العدوان الثالثي الذي 

�سّنته بريطانيا وفرن�سا واإ�سرائيل على م�سر بعد 

قرار عبد النا�سر تاأميم قناة ال�سوي�ش، كي يحدد 

الخط الفا�سل والنهائي بين مع�سكر ''اأ�سدقاء 

ال�سعوب''، ومع�سكر ''اأعداء ال�سعوب'' الذي ان�سمت 

اإليه اإ�سرائيل بتف�سيلها النحياز اإلى ''الإمبريالية'' 

الكوريتين )1950-1953(؛ ففي تلك الفترة التي 

كانت ت�سود مخاوف من اندلع حرب عالمية 

ثالثة، اأجرى حزب ''مباي''، بقيادة بن ــ غوريون، 

نقا�سات مو�سعة بعنوان: ''موقعنا في حرب 

ا ل 
ّ
عالمية ثالثة''، وكتب بن ــ غوريون اآنذاك: ''مم

�سك فيه اأن �ستالين ينوي اإبادة يهود التحاد 

 والذين ل يمكن في راأيه 
27

ال�سوفياتي وتابعاتها،

التاأكد من وفائهم'' )نكديمون 2011(.

وفي ظل وقوف بن ــ غوريون اإلى جانب ما 

اعتبره الحزب ''القوى الإمبريالية''، خبت مرحلة 

التماهي بين الدولة والحزب حتى و�سلت اإلى 

نهايتها في �سباط/فبراير 1953، وجاءت هذه 

النهاية، بالتحديد، على خلفية موقف الحزب اإزاء 

عرف في التاريخ الإ�سرائيلي بــ ''محاكمة 
ُ
ما ي

الأطباء اليهود في مو�سكو''، والتي تم خاللها 

اتهام �ستة اأطباء يهود، من اأ�سل ت�سعة، بالتاآمر 

على قتل قيادات ع�سكرية في التحاد ال�سوفياتي. 

فقد وقف ال�سيوعيون في اإ�سرائيل في هذه 

الق�سية موقفًا ''منا�سراً تمامًا'' للموقف 

ال�سوفياتي، الأمر الذي جعل بن ــ غوريون، 

بح�سب ال�سحافي الإ�سرائيلي المهتم بتاريخ 

اليي�سوف �سلومو نكديمون، ''ي�ست�سيط غ�سبًا بعد 

اأن قراأ الخبر في جريدة 'كول هعام' العبرية، 

والناطقة با�سم الحزب ال�سيوعي.'' وبح�سب 

نكديمون، فاإن بن ــ غوريون عّلق على الخبر 

قائاًل: ''�سن�سحي باأنف�سنا اإذا �سمحنا لهذا الطابور 

الخام�ش باأن ي�ستمر في العربدة بين �سفوفنا''، 

واأ�ساف اأي�سًا: ''�ستكون هذه ديمقراطية غبية 

وانتحارية، اإن كانت، ومن خالل مفهوم مغلوط 

فيه لحرية التعبير والتنظيم، �ست�سمح لمجموعة 

ين والخونة القوميين هوؤلء باأن يعربدوا 
ّ
المرتد

في ال�سحافة والجتماعات والكني�ست'' )نكديمون 

.)2011

بناء على ذلك، يمكن ال�ستنتاج اأن الطالق لم 

يكن متعلقًا، ل من قريب ول من بعيد، بال�سعب 

الفل�سطيني ول بق�ساياه، واإنما بتبّني الحزب 

مواقف دولة خارجية، وهو ما اعتبره بن ــ 

غوريون ''خيانة''، حتى اإنه اأ�سار اإلى اأن 
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الالجئين الذين �سكلت تجربتهم ال�سورة ال�سالبة 

لذلك، الأمر الذي جعل عمليًا من �سعر محمود 

اد، و�سالم 
ّ
دروي�ش، و�سميح القا�سم، وتوفيق زي

جبران، وحنا اأبو حنا، �سعراً فل�سطينيًا �ساماًل 

ولي�ش محليًا. لكن ذلك ل يعني، طبعًا، عدم وجود 

مالمح مميزة للخطاب تعك�ش التجربة الذاتية 

للمواجهة في الداخل، وخ�سو�سًا عبر تكرار 

الحديث عن البقاء وال�سمود ومقاومة �سيا�سات 

القتالع والم�سادرة والتهجير.

هذا الخطاب ال�سعري الوطني الذي تفّتح في 

دفيئة الحزب ال�سيوعي، والمهموم بالق�سية 

الجمعية لفل�سطين واأبنائها، اأخذ يتحول بالتدريج 

اإلى الخطاب المهيمن على الأغلبية العربية في 

الحزب، وكان يتزايد قوة مع تزايد �سعود نجم 

ال�سعراء ال�سباب المن�سغلين بق�سايا �سعبهم 

وهمومه، توازيًا مع وجود تراجع، بحدود معينة، 

في الخوف على الم�سير من ممار�سات ال�سلطات 

الإ�سرائيلية ومن مواجهة م�سير الالجئين.

وفي هذا الإطار، جاءت ال�سدامات التي 

اندلعت في 30 ني�سان/اأبريل 1958 في النا�سرة 

لتعك�ش تزايد قوة التيار القومي على ح�ساب 

نكو�ش الخطاب المدني ــ المواطناتي. ففي ذلك 

اليوم ــ ومثلما ن�سرت �سحيفة ''معاريف'' العبرية 

في 30 اأبريل/ني�سان 1958 ــ بّث اأع�ساء الحزب 

''الأغاني القومية، وخطابات التحري�ش �سد 

�سيا�سات التمييز �سد العرب، ونادوا اأع�ساء 

الحزب اإلى النزول والتظاهر في �سوارع 

 على حد تعبير ال�سحيفة، وقد 
29

النا�سرة''،

تطورت التظاهرات اإلى مواجهات �سديدة بين 

المتظاهرين وال�سرطة، قبيل الحتفالت 

بال�ستقالل العا�سر لإ�سرائيل التي نظمتها 

البلدية، واأدت اإلى اعتقال عدد من نا�سطي الحزب 

وقياداته، بينهم اإميل حبيبي و�سليبا خمي�ش. 

و�سكلت هذه المواجهة تج�سيداً لعودة التيار 

القومي للــهيمنة على الأع�ساء العرب في الحزب 

الذي تحول اإلى راأ�ش الحربة المت�سدية للتيارات 

المتعاونة، والمخاتير المدعومين من الدولة، 

ن اأُطلق عليهم ''اأذناب ال�سلطة''.
ّ
مم

28
التقليدية، ممثلة في بريطانيا وفرن�سا.

لكن الحدث الذي �سي�سكل عمليًا نقطة 

الالعودة، هو مجزرة كفر قا�سم التي ارتكبتها 

القوات الإ�سرائيلية خالل فترة العدوان، وذلك في 

ظل محاولت التكتم عليها من طرف قيادات 

الدولة. وكان اأول الكا�سفين عن هذه المجزرة 

ي الكني�ست عن الحزب ال�سيوعي، توفيق 
َ
ع�سو

طوبي ومئير فيلنر، اللذين ا�ستفادا من 

ح�سانتهما البرلمانية للدخول اإلى القرية 

وال�ستماع اإلى �سهادات الناجين. فقد عززت 

المجزرة ال�سعور باأن الدولة ــ وقد تماأ�س�ست ــ 

ت�ستهدف الفل�سطينيين في داخلها، واأنها لي�ست 

ة لتكون دولة ديمقراطية، مثلما �سرحت في 
ّ
معد

منا�سبات متعددة، وكما راهنت بع�ش قيادات 

الحزب �سابقًا.

و�سط هذا ال�سياق الم�سحون، بداأ يبرز في 

�سفوف بع�ش المثقفين في الحزب خطاب ثقافي 

مختلف اإلى حد التناق�ش مع الخطاب ال�سيا�سي 

الر�سمي، وقد �سكلت الكتابة ال�سعرية اأداته الأهم، 

اده المركزيون من الجيل ال�ساب اليافع 
ّ
وكان رو

الذي تم ا�ستقطابه اإلى �سفوف الحزب بعد اإقامة 

اإ�سرائيل.

فعلى العك�ش من الخطاب الر�سمي الذي هيمن 

منذ اإقامة اإ�سرائيل حتى بدايات الخم�سينيات، 

واتخذ من الدولة م�سروعًا ومحور عمل، تميز هذا 

الخطاب بتمحوره حول الوطن وقيم البقاء 

وال�سمود، وباإعادة �سوغ العالقة مع الآخر عبر 

ر، والأ�سالني 
َ
ثنائيات الم�ستعِمر والم�ستعم

المتجذر في مقابل المحتل العابر. وتكمن اأهمية 

هذا الخطاب في رياديته فل�سطينيًا في ت�سكيل 

واإنتاج الحا�سنة الرمزية للمقاومة الفل�سطينية، 

وفي بناء هوية جمعية بعد نكبة 1948 وما 

ر فل�سطيني. ومن المالحظ 
ّ
تبعها من ت�ستت وتذر

اأن ال�سعر الذي اأُنتج في فل�سطين بعد النكبة، وفي 

ظل الحكم الع�سكري، كان ي�سكل م�سدراً للتماهي 

بين الفل�سطينيين كلهم، وخ�سو�سًا في ال�ستات، 

لأنه رّكز، اإلى حد كبير، على الأر�ش والعالقة 

بالمكان وال�سمود والبقاء، وهي قيم م�ستركة مع 
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هّدت ع�سا�ش �سربنا الوديع

وه�سمت حديقة ما جددت �سدوم

ول اأعادت عار روما الأ�سود القديم

)�سميح القا�سم 1964، �ش 25(

في هذا الو�سف، ي�ستدعي القا�سم الوطن قبل 

النكبة ب�سفته �سنواً للوداعة، مفتوحًا للغرباء، 

واآمنًا تمامًا كفردو�ش اآدم الأول، اإلى اأن تت�سرب 

�سرذمة من ال�سالل اإلى المكان، وتتفجر زوبعة 

تحيل الفردو�ش اإلى خرائب ودمار. وبينما يحيل 

تو�سيف الوطن بــ ''الع�سا�ش'' الم�سرعة اإلى 

البراءة وال�سذاجة الطفولية التي ت�ِسم جميع 

العالقات الحميمة في الفردو�ش الأ�سلي، فاإن 

تو�سيف دخول ''العدو'' )اإ�سارة اإلى الهجرة 

اليهودية اإلى فل�سطين( على اأنه فعل ''ت�سرب''، 

يحيل اإلى �سلوك الم�ستعمر المراوغ والم�سلل، 

والذي قام من خالله با�ستغالل ''وداعة'' ال�سحية 

كي يت�سرب اإلى حياتها، ليكون الم�ستعمر بذلك 

عمليًا �سنو ال�سيطان الذي اأ�سقط بمكره الب�سرية 

من الفردو�ش ال�سماوي اإلى الأر�ش المدن�سة.

لقد دمجت كتابات ال�سعراء بين الحزن 

والغ�سب على الوطن المنكوب، وبين الحديث عن 

حتمية الخروج من واقع الهزيمة، الأمر الذي 

يعني اأن كتابتهم لم تكن بكاء على الأطالل 

فح�سب، بل تحري�سًا على الخروج منه اأي�سًا، 

واإيمانًا بحتمية الولدة من جديد. هكذا، مثاًل، 

يكتب دروي�ش في ق�سيدته ''ولدة'':

اإن ق�سفت عا�سفة

في ت�سرين..

ثالثهم

فجذور التين

را�سخة في ال�سخر.. وفي الطين

تعطيك غ�سونًا اأُخرى..

وغ�سون!

)دروي�ش 1988، �ش 97(.

وللمقارنة بين الخطاب ال�سيا�سي الحزبي 

الر�سمي الذي هيمن في بدايات قيام الدولة، ثم 

بداأ يتراجع بالتدريج ليرتفع مكانه خطاب ذو 

بعد قومي، وبين الخطاب الثقافي، �ساأتناول دور 

ال�سعراء المناق�ش عمليًا لدور القيادة الحزبية 

الر�سمية في اإعادة بناء الهوية الفل�سطينية، 

واإعادة �سوغ العالقة بالم�ساألة القومية، وذلك 

من خالل عر�ش مخت�سر لخطابهم فيما يتعلق 

بالنكبة واإقامة اإ�سرائيل، و�سورة الآخر والعالقة 

مع الأر�ش منذ �سنة 1956 حتى �سنة 1965، 

والذي دفع، مع ت�ساعده، نحو النق�سام في �سنة 

1965 على اأ�سا�ش قومي، بين تيار ذي اأغلبية 

عربية يقوده توفيق طوبي ومئير فيلنر، وتيار 

ذي اأغلبية يهودية يقوده �سموئيل ميكوني�ش 

ومو�سيه �سنيه.

● النكبة، االآخر واالأر�ض

ُتظهر متابعة الكتابات الأدبية عامة، 

وال�سعرية خا�سة، التي اأنتجها مثقفو الحزب 

ال�سيوعي، هيمنة المفردات القومية على كتابتهم، 

ومفهمتهم لالآخر على اأ�سا�ش ثنائيات الم�ستعِمر 

ر، والخير وال�سر، وتفي�ش بالم�ساعر 
َ
والم�ستعم

الجيا�سة تجاه الأر�ش والوطن، وبالدعوة اإلى 

التحرير والمقاومة. فاإذا اأخذنا، على �سبيل المثال 

ل الح�سر، ق�سيدة ''الق�سيدة الناق�سة'' ل�سميح 

القا�سم، والتي ن�سرها في مجموعته الثانية 

''اأغاني الدروب''، �سنجد و�سفًا للدمار الذي حل 

بالوطن في �سنة 1948 ب�سبب اإقامة دولة 

اإ�سرائيل على اأرا�سيه، وهو يرمز اإليه بلغة مجدولة 

بثنائيات الخير وال�سر، ول �سيما حين يقول:

بت تحت خباء ليل
ّ
�سرذمة من ال�سالل... ت�سر

اإلى ع�سا�ش دوحها في ملتقى الدروب

اأبوابها م�سرعة لكل طارق غريب

و�سورها اأزاهر وظل

وفي جنان طالما مر بها اإله

رت على ال�سالم زوبعة
ّ
تفج
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ل من �سادة نجب

وجدي كان فالحًا

بال ح�سب ول ن�سب..

يعلمني �سموخ ال�سم�ش قبل قراءة الكتب

وبيتي، كوُخ ناطورٍ

من الأعواد والق�سب..

فهل تر�سيك منزلتي؟

اأنا ا�سم بال لقب!

خطاب المثقف ال�ساعر، على عك�ش المثقف ــ 

ال�سيا�سي، كان خطابا اأ�سالنيًا مفرداته الجذر 

والأر�ش، و�سياقه العالقة الحميمة بين الوطن 

وال�ساكن الأ�سالني، في مقابل العالقة الم�سطنعة 

للغريب. وحين يتحدث هذا المثقف عن ح�سور 

الآخر، فهو يرمز اإلى ''اإخالل'' تتم مقاومته عبر 

ر في ال�سعر باعتباره 
َّ
الت�سبث بالجذر الذي ي�سو

ح�سن المقاومة ومعقلها، لأنه، بحكم طبيعته، 

قادر على الت�سبث وال�سرب عميقًا في الأر�ش، 

اد في 
ّ
كما كتب ال�ساعر ال�سيوعي توفيق زي

 يا جذرنا 
30

اد 2000(:
ّ
ق�سيدته ''هنا باقون'' )زي

الحي ت�سبث/ وا�سربي في القاع يا اأ�سول.

اإذاً، يتربع الجذر على محور الزمن بال خوف، 

واثقًا من ديمومته الم�ستمدة من قدرته على 

التجدد الم�ستمر. وهو يواجه الحالة العابرة 

والموقتة للعا�سفة التي تدمر وتخرب، فهي 

�ستنتهي اإلى زوال، وهي حتى اإن عاودت الظهور، 

فاإن ظهورها متقطع واعتباطي. يكتب توفيق 

 عليه/ األف فاتح/ 
ّ
اد: ''وطني مهما ن�سوا/ مر

ّ
زي

اد 2000(.
ّ
ثم ذابوا.. مثلما الثلج يذوب'' )زي

بناء على ما �سبق، يمكن اأن نلخ�ش في 

الجدول التالي، التمايز بين الخطاب الر�سمي 

الحزبي، والذي مّثله على اأف�سل وجه، توفيق 

طوبي في الأعوام الأولى لإقامة اإ�سرائيل، وبين 

الخطاب الثقافي الذي اأنتجه ''�سعراء المقاومة'' 

الذين ت�ساعد دورهم بالتدريج بعد مجزرة كفر 

قا�سم، والذي ما لبث اأن هيمن ب�سورة متدرجة 

على الخطاب الثقافي وال�سيا�سي للحزب.

 )motif( ل بد هنا من الإ�سارة اإلى اأن ت�سويرة

''الجذري'' �سكلت اإحدى الت�سويرات الم�سّكلة 

للــهوية الفل�سطينية، ب�سفتها هوية اأ�سالنية، اإذ 

يدلل الجذر على التجذر في المكان، والعالقة 

المجدولة، فوق الزمنية، بالأر�ش، في مقابل 

العوا�سف العابرة والطارئة التي ت�سير عمليًا اإلى 

الغزاة )غانم 2009(. وتظهر تلك ال�ستعارات 

جلية في ق�سيدة دروي�ش ''بطاقة هوية''، حين 

ين�سد في اأحد مقاطعها:

جذوري..

قبل ميالد الزمان ر�ست

وقبل تفتُّح الحقب

وقبل ال�سرو والزيتون

وقبل ترعرع الع�سب

)دروي�ش 1988، �ش 75-74(.

وفي ا�ستح�سار الجذر وتحويله عمليًا اإلى ح�سور 

فوق تاريخي ــ قبل ميالد الزمان ر�ست، وقبل 

تفتح الحقب ــ يعيد دروي�ش �سوغ العالقة بين 

ل هذه 
ّ
الزمن ــ التاريخ والفل�سطيني، ويحو

 بذلك على خطاب 
ّ
العالقة اإلى فوق زمنية، ليرد

الم�ستعمر الذي عمل على تحويل الزمن ال�سماوي 

اإلى زمن اأر�سي، وعلى ادعائه باأنه ''عائد من 

المنفى اإلى وطنه'' الذي يقول اأنه عا�ش فيه وفق 

اأ�سطورته قبل األفي عام، ويبني عمليًا �سرعية 

ه ذاك، 
ّ
م�سروعه ال�ستعماري عليه. ومن خالل رد

ي�سخر دروي�ش من ادعاء الم�ستعمر ويتحداه، وهو 

يفعل ذلك من خالل لغة المكان ــ الأر�ش، عبر 

ر العالقة الحميمة والمبا�سرة مع الأر�ش، 
ّ
ت�سو

والتي ل تتو�سطها اأ�ساطير العودة من المنافي، 

ول ت�سكل اأداة لإعادة بناء ج�سد اليهودي الجديد 

كما نّظر لها الم�ستعمر، واإنما عالقة ع�سوية 

مت�سابكة بحياة الفل�سطيني اليومية. وفي ذلك، 

يم�سي دروي�ش بالقول:

اأبي من اأ�سرة المحراث
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III ــ خامتة

�شنة 1965، االنق�شام احلتمي

في 8 كانون الأول/دي�سمبر 1964، ُقتل 

اأبراهام جوري في كيبوت�ش ''ياد حنة''، وهو 

جندي في الع�سرين من عمره من وحدة 

 في اإثر عملية اإطالق نار من طرف 
31

''الناحال''،

القوة الأردنية الموجودة في الجانب الآخر من 

الخط الأخ�سر )مرحاف 2011(، كما تذكر 

الم�سادر الإ�سرائيلية. وكان لالأمر اأهمية خا�سة 

في تاريخ الحزب ال�سيوعي، وذلك ل�سبب مهم هو 

اأن هذا الجندي كان مح�سوبًا على نا�سطي حركة 

 ومن 
32

ال�سبيبة ال�سيوعية )معاريف 1964(،

�سكان كيبوت�ش ''ياد حنة'' الذي اأقيم في �سنة 

1950، وكان حينها الكيبوت�ش الوحيد التابع 

للحزب ال�سيوعي، وقد انتمى اأغلب اأع�سائه اإلى 

33
فكر الحزب.

اأظهرت تلك الق�سية جميع التناق�سات 

المثقف ــ ال�شاعرال�شيا�شي 

الوطنالدولةمحور الخطاب

نكبةبداية حلاإقامة اإ�شرائيل

قطيعة رمزيةحوارية )حتى لو كانت ت�سادمية(العالقة مع الدولة

فعل ا�ستعماريحاجة يمكن قبولهاالهجرة اليهودية

�سحايا ال�سهيونية�سحايا الرجعيةالالجئون

البقاء وال�سمودالم�ساواةمحور الن�شال

تحري�سي على المقاومة باأ�سكالها كافةالفعل ال�سيا�سي؛ الكني�ست والأحزاباأدوات الن�شال

م�ستعمر ومحتل�سريك في الن�سالاالآخر

ابن البلد )عربي ــ فل�سطيني(اإ�سرائيلي ــ عربيالهوية 

فل�سطين وطن محرراإ�سرائيل دولة مت�ساويةالم�شتقبل

ربين الرجعية والتقدميةال�شراع
َ
بين الم�ستعِمر والم�ستعم

العالم العربي عامة، والفل�سطيني خا�سةالعرب واليهود في الدولةالجمهور الم�شتهدف

المرتبطة بالعامل القومي وال�ستعماري التي 

كان الحزب يحملها كلها في �سّلته، ويحاول اأن 

يناور بينها؛ فقد ُنظمت لجوري، الجندي 

ال�سيوعي المقتول باأيد عربية، جنازة ع�سكرية، 

فن بين �سفوف الجنود الذين ُقتلوا ب�سبب 
ُ
ود

ال�سراع القومي في ''دفاعهم'' عن اإ�سرائيل. كان 

الح�سور متنافراً ب�سكل لفت، فقد �سم من جهة، 

جنود ''الناحال'' وهم بكامل لبا�سهم الع�سكري، 

ومن جهة اأُخرى رفاقًا عربًا من الحزب ال�سيوعي. 

وفي الجنازة، اأطلقت الوحدة الع�سكرية ثالث 

دفعات من النيران، في حين اأن�سد بع�ش ال�سبان 

اليهود الن�سيد القومي ال�سهيوني ''هاتيكفاه''، 

وفي المقابل، اأن�سد بع�ش ''الرفاق'' ن�سيد الأممية 

ال�سيوعية.

لكن الأهم هو ما ك�سفته بعد تلك الحادثة 

�سحيفة ''معاريف''، وهو اأن وحدة ''الناحال'' 

التي تمركزت في ''ياد حنة'' اأقيمت نتيجة اتفاق 

بين ع�سو الكني�ست عن ''ماكي''، مو�سيه �سنيه، 
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النق�سام في الحزب مجدداً على خلفية الم�ساألة 

القومية غير قابل للتفادي.

وفي 23 حزيران/يونيو 1964، ان�سّق الحزب 

مجدداً على اأ�سا�ش قومي، بعد اأن ا�ستحال 

التغا�سي عن هذا ال�سدع القومي اأو تجاوزه. 

وفي هذا ال�سياق، اأن�ساأت الأغلبية العربية من 

اأع�ساء الحزب، بقيادة طوبي وفيلنر، حزب 

''راكح''، بينما احتفظت الأغلبية اليهودية، بقيادة 

�سنيه وميكوني�ش، با�سم الحزب ''ماكي''، علمًا 

باأن تيارها �سم اأكثر من ن�سف اأع�ساء الحزب. 

والمهم اأن الحزب ال�سيوعي الذي اأ�سبح نظيراً 

لـ ''راكح'' بعد التبخر المتدرج لتيار ميكوني�ش، 

�سار �سنواً في الثقافة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية 

لحزب عربي، على الرغم من محاولت عر�سه 

كحزب يهودي ــ عربي. 

وبين نائب وزير الأمن اآنذاك، �سمعون بير�ش، 

وكان هدفها تنظيم الخدمة الع�سكرية لأع�ساء 

ّقع التفاق 
ُ
حركة ال�سبيبة ال�سيوعية. وقد و

المذكور في �سنة 1961، وتم تطبيقه بعد عام 

 الأمر الذي زاد 
34

من توقيعه )مرحاف 2011(،

ين العربي واليهودي.
َ
في الفجوة بين التيار

وما بين ت�ساعد الخطاب القومي في اأو�ساط 

الأع�ساء العرب، واندماج الأع�ساء اليهود، 

باأغلبيتهم، في منظومة الدولة عبر التجند 

للجي�ش من جهة، وفي ظل ت�ساعد قوة القومية 

العربية التي مّثلها جمال عبد النا�سر من جهة 

ثانية، وفي مقابل ا�ستمرار �سيا�سات القمع 

والتمييز والعدوانية الإ�سرائيلية المتمثلة في 

عمليات النتقام التي انت�سرت في الخم�سينيات 

وبدايات ال�ستينيات من جهة ثالثة، اأ�سبح 

املصادر

توفيق زّياد )1929 ــ 1994(: �شاعر وكاتب و�شيا�شي فل�شطيني من مدينة النا�شرة التي �شغل رئا�شتها   1

حتى وفاته. كان ع�شواً في الكني�شت االإ�شرائيلي لعدة دورات انتخابية عن الحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي 

)راكح(. للمزيد انظر ال�شفحة الر�شمية عن زّياد في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.zayyad.com/art.php?ID=104&PHPSESSID=e7ea3b377a8a84c3825b6  

9fee203dd93
مئير فيلنر )1918-2003( من اأبرز قيادات الحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي. هاجر من بولندا اإلى فل�شطين   2

في �شنة 1938، وان�شم اإلى الحزب ال�شيوعي الفل�شطيني في �شنة 1940. وفي �شنة 1948، كان نائبًا عن 

الحزب ال�شيوعي في البرلمان التاأ�شي�شي الإ�شرائيل، وبقي نائبًا منذ ذلك الحين حتى �شنة 1990. تولى 

فيلنر من�شب ال�شكرتير العام للحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي )راكح( في �شنة 1967. واالقتبا�ض ماأخوذ من 

خطاب فيلنر اأمام الموؤتمر الحادي ع�شر للحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي )حيفا: اللجنة المركزية للحزب 

ال�شيوعي االإ�شرائيلي، 1976(، �ض 65-64.

�شيظهر من خالل هذه الدرا�شة اأنه ال يمكن ح�شر ال�شيوعيين في ت�شكيلة حزبية متما�شكة ذات تاريخ   3

موحد، بل اإن اأهم ما �شنخل�ض اإليه هو اأن الحزب ذو تواريخ متعددة متناق�شة ومتوترة اإثنيًا وقوميًا. 

الحزب  من  تفرعت  التي  ال�شيا�شية  الت�شكالت  بالتحديد،  اأق�شد،  فاإنني  �شيوعي''  ''حزب  اأقول  وعندما 

الخطابي  المزاج  دائرة  تتحرك في  بقيت  والتي  �شنة 1919،  فل�شطين في  تاأ�ش�ض في  الذي  ال�شيوعي 

''المارك�شي'' ال�شيوعي، واإن اختلفت اإلى درجة االن�شقاق في الم�شائل القومية، لكن االأهم اأن هذه الت�شكالت 

عادت لت�شكل من جديد جزءاً من الحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي بعد �شنة 1948. ويندرج في هذا االإطار 

الحزب ال�شيوعي الفل�شطيني قبل �شنة 1948، وع�شبة التحرر، ثم الحزب ال�شيوعي االإ�شرائيلي.
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للمزيد انظر الن�شخة العربية لوثيقة اال�شتقالل االإ�شرائيلية في الرابط االإلكتروني التالي:  4

https://tinyurl.com/ydyrt3qs  

اأجل  اأن�شاأه فالديمير لينين في �شنة 1919، من  الكومنترن: تحالف بين االأحزاب ال�شيوعية العالمية   5

التن�شيق بين ن�شاطات الحركة ال�شيوعية في العالم، ولن�شر الثورة العالمية عن طريق االأحزاب ال�شيوعية 

في كل دولة، وقد بعثت الجماعات ال�شيوعية من مختلف الدول مندوبين عنها لح�شور الموؤتمرات التي 

ُعقدت في مدينة مو�شكو. حّل �شتالين الكومنترن في �شنة 1943، دلياًل على ال�شداقة والنيات الطيبة 

تجاه حلفائه في الحرب العالمية الثانية، لكنه في �شنة 1947، اأن�شاأ الكومنفورم كموؤ�ش�شة بديلة من 

اأجل تنظيم العالقات بين االأحزاب ال�شيوعية.

انظر: محمد  فل�شطين،  في  ال�شيوعي  الحزب  اإلى  ينت�شب  اأول عربي  كان  اأنه  اإلى  ي�شير  الباحثين  بع�ض   6

�شليمان، ''مجلة حيفا، 1924 - 1925: اأول �شحيفة ي�شارية عربية'' )رام اللــه: �شبكة اأمين االإعالمية، ط 1، 

.)2011

االأخطاء اللغوية موجودة في االأ�شل، واخترت االإبقاء عليها كما هي.  7

االأخطاء اللغوية في الم�شدر.  8

تعود فكرة التق�شيم في بدايتها اإلى تقرير لجنة بيل في �شنة 1937. وقد جاء في تقريرها الموؤرخ في   9

1937/7/7: ''ما دام العرب يعتبرون اليهود غزاة دخالء، وما دام اليهود يرمون اإلى التو�شع على ح�شاب 

العرب، فالحل الوحيد هو الف�شل بين ال�شعبين، فتوؤلف دولة يهودية في االأرا�شي التي يكون اليهود 

اأكثرية �شكانها، ودولة عربية في المناطق االأُخرى.'' وتكررت فكرة التق�شيم مرة ثانية، لكن في �شورة 

مغايرة: في اأثناء موؤتمر لندن الذي ُعقد من 1946/9/10 اإلى 1946/10/2، ثم في قرار التق�شيم رقم 

181. انظر ''المو�شوعة الفل�شطينية''، في الرابط االإلكتروني التالي:

 https://tinyurl.com/ycp54zeh  

ن�ض مذكرة ع�شبة التحرر التي اأُر�شلت اإلى اأتلي، متوفر في الرابط االإلكتروني التالي:  10

http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8  
%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9/
الم�شدر نف�شه.  11

ـ 1947، في الرابط االإلكتروني التالي: ـ دور ع�شبة التحرر الوطني في المجتمع العربيـ  وثيقة: اإميل توماـ   12

https://goo.gl/Ct5K5r  

المقابلة االأ�شلية موجودة في موقع you tube، في الرابط االإلكتروني التالي:  13

https://www.youtube.com/watch?v=VIAVBDHfdhc  

انظر: ماهر ال�شريف، ''ع�شبة التحرر الوطني في فل�شطين )1943-1948(: تجربة تنظيم �شيوعي فريد''،   14

ال�شرقية في  االألماني لالأبحاث  المعهد  الذي نظمه  الدولي  العلمي  الموؤتمر  اأُلقيت في  ن�ض محا�شرة 

االأول/اأكتوبر  العربي''، ما بين 6 و8 ت�شرين  الفكر  االأوروبية في مراآة  ''التوتاليتارية  بيروت، بعنوان: 

2010، ويمكن الو�شول اإليها عبر موقع ''حزب ال�شعب الوطني''، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=c3b619y12826137Yc3b619  

خطاب غروميكو في االأمم المتحدة، في 14 مايو/اأيار 1947، والذي عّبر فيه عن دعم تق�شيم فل�شطين.  15

كتب لينين: ''والدليل الوا�شح على خداع جماهير �شغيلة االأمة الم�شطهدة بالجهود الم�شتركة الإمبريالية   16

في  يتجلى  كما  فل�شطين،  ب�شاأن  ال�شهاينة  عملية  في  يتجلى  االأمة،  هذه  وبورجوازية  الوفاق  دول 

ال�شهيونية عمومًا، والتي تقدم اإلى اال�شتغالل البريطاني، بحجة تاأ�شي�ض دولة يهودية في فل�شطين، 
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قربانًا هو ال�شكان العرب الكادحون في فل�شطين، حيث ي�شكل ال�شغيلة اليهود مجرد اأقلية �شئيلة''. انظر 

الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=87786&r=0  

اإلى خلفيات  ''عودة  داود تلحمي،  انظر:  وتبّدله،  ال�شهيونية  ال�شوفياتي من  االتحاد  لمزيد من موقف   17

تغّير موقف االتحاد ال�شوفييتي من الم�شروع ال�شهيوني في فل�شطين في اأواخر االأربعينيات الما�شية''، 
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http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=2t2%2  
BTDO6%2BnZuE7rRbBwsREc%2B8fvTu6ZQMZubkJbRguO%2F3fKIwlIYE
yMy3s5P1q3xYw%3D%3D&mode=image&href=MAR%2F1948%2F10%2F07

&page=2&rtl=true
''دافار''،  المتحدة''،  االأمم  قرار  وتنفيذ  العربية،  الجيو�ض  خروج  تطلب  الوطني  التحرر  ''ع�شبة   22

1948/9/15، �ض 1

ماهر ال�شريف، ''ع�شبة التحرر الوطني في فل�شطين )1943-1948(...''، م�شدر �شبق ذكره.  23

محا�شرة لعادل مناع عن الحزب ال�شيوعي عقدها مركز مدى الكرمل في حيفا في 2009/5/27، وُن�شرت   24

مقتطفات منها في موقع ''عرب 48''، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=63162  

الم�شدر نف�شه.  25

األك�ض يعقوب�شون، ''خطاب ليوم النكبة''، ''هاآرت�ض'' )2012/5/24(، في الرابط االإلكتروني التالي:  26

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1715238  

ُت�شتعمل  انبثاثية  ''جرورا''، وتعني حرفيًا خاليا  ــ غوريون بالعبرية هي  ا�شتخدمها بن  التي  الكلمة   27

لو�شف خاليا �شرطانية تنتقل بالعدوى اإلى اأماكن جديدة في الج�شم.

وذلك على الرغم من وجود عالقة متوترة بين النظام النا�شري وال�شيوعيين في م�شر، اإذ اإن �شعبية عبد   28

�ض لها هوؤالء.
ّ
النا�شر طغت على اأخبار المالحقة والت�شييق التي تعر

''مواجهات بين ال�شرطة واأع�شاء ماكي في تظاهرة في النا�شرة''، ''معاريف''، 30 ني�شان/اأبريل 1958،   29

متوفر في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/Print.Article.aspx?mode=image  
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توفيق زّياد، ''االأعمال ال�شعرية الكاملة'' )بيروت: دار العودة، 2000(.  30
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حالوت�شي لوحيم(، اأي ''�شباب الطليعة المقاتلة''، وهي كتيبة م�شاة في الجي�ض االإ�شرائيلي. وهذا اال�شم 

ي�شير تاريخيًا، اإلى برنامج يجمع بين الخدمة الع�شكرية واإن�شاء م�شتعمرات زراعية جديدة، ويكون ذلك 

عادة في مناطق ''نائية''. وقد نتج من البرنامج الحقًا م�شاريع تطوع ورفاه اجتماعي.
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ري�شون'' )2011/4/29(. وهو متوفر اأي�شا في �شفحة مرحاف بوليطي، في الرابط االإلكتروني التالي:   

https://tinyurl.com/y9hqa4r2
نكديمون، �شلومو. ''اإن كان هناك حاجة اإلى اإطالق النار عليهم ف�شنطلقها''. ''هاآرت�ض'' )2011/11/11(،  ــ 

في الرابط االإلكتروني التالي:

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1563189  

يعقوب�شون، األيك�ض واأمنون روبن�شطاين. ''اإ�شرائيل وعائلة االأمم''. تل اأبيب: دار �شوكن، 2003. ــ 
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