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ربما كان هذا الكتـاب أول عمـل يتنـاول جتربـة الشـيوعيين الفلسـطينيين يف سـورية 

وبحســـب علمنـــا، مل يكتـــب أحـــد، مـــن قبـــل، عـــن هـــذه التجربـــة؛ فهـــي مـــا زالـــت . ويـــؤرخ لهـــا
ومــــا يــــدعو إىل االســــتغراب، حقــــاً، أن ثمــــة جتــــاهالً كبيــــراً لهــــذه . جمهولــــة وغيــــر مدوّنــــة

ن الشــــيوعيين أنفســـــهم؛ فلــــم يبــــادر أحــــد قـــــط مــــن املنخــــرطين فيهــــا، أو مـــــن التجربــــة مــــ
إن تصــدي األســتاذ . املــواكبين لهــا، إىل الكتابــة عنهــا عرضــاً أو نقــداً، تقريظــاً أو تعريضــاً

حمــد املوعــد لهــذه املهمــة قمــين باإلشــارة إليــه واإلشــادة بــه، بحيــث يمكــن القــول إن هــذا 
ل، وهـــو يؤســـس، بـــال ريـــب، لدراســـات أُخـــرى أكثـــر الكتـــاب هـــو كتـــاب رائـــد يف هـــذا اجملـــا

  .شموالً وتفصيالً يف هذا املضمار
، عنــدما أســس عــدد مــن ١٩١٩تعــود بــدايات النشــاط الشــيوعي يف فلســطين إىل ســنة 

عمــــال " (بوعــــايل تســــيون"الشــــيوعيين اليهــــود الــــذين أرســــلهم الكــــومنترن، وآخــــرون مــــن 
غيـــر أن احلـــزب الشـــيوعي ". شـــتراكيحـــزب العمـــال اال"حزبـــاً أطلقـــوا عليـــه اســـم ) صـــهيون

ومنـــــذ ذلـــــك الوقـــــت وهـــــو يمـــــر . ١٩٢٢الفلســـــطيني التـــــاريخي مل يـــــتم تأسيســـــه إال ســـــنة 
يهـــودي تـــارة، وعلـــى أســـس  -بانقســـامات شـــتى وصـــراعات متنوعـــة علـــى أســـاس عربـــي 

توىل رضوان احللو، يف سياق تعريب احلزب، موقع  ١٩٣٢ويف سنة . قومية تارة أُخرى
 ١٩٤٣لكن ذلـك مل يمنـع اسـتمرار اخلالفـات علـى أسـاس قـومي؛ ففـي سـنة . األمين العام

عصـــفت بـــاحلزب خالفـــات قويـــة بـــين العـــرب واليهـــود أدت إىل انشـــقاق عمـــودي حاســـم، 
سـبتمبر /ويف األثر نشأت عصبة التحرر الوطني يف فلسطين يف أيلول. تبعه حل احلزب
جبـرا نقــوال وفخـري مرقــة وكـان أبــرز مؤسسـي العصــبة رضـوان احللــو و. مـن العـام نفســه

. وخملـــص عمـــرو وإميـــل تومـــا وتوفيـــق طـــوبي وفـــؤاد نصـــار وإميـــل حبيبـــي وبـــولس فـــرح
، أي بعــد النكبــة ونــزوح معظــم القــادة إىل األردن، انتهــت عصــبة ١٩٥١مــايو /ويف أيــار

التحــرر الــوطني عنــدما انــدمج فيهــا بعــض احللقــات املاركســية يف شــرق األردن ليؤسســا 
  .ي األردين، وكان فؤاد نصار أول أمين عام للحزب اجلديدمعاً احلزب الشيوع

لتلقــي  ١٩٤٧شــاباً فلســطينياً التحقــوا بــاجليش الســوري ســنة  ٥٢يــورد الكتــاب أن 
التـــــدريبات العســـــكرية يف الكليـــــة احلربيـــــة يف حمـــــص، اســـــتعداداً لالنضـــــمام إىل جـــــيش 

غيــر أن . واليهــود اإلنقــاذ واملســاهمة يف القتــال الناشــب يف فلســطين وقتئــذ بــين العــرب
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سقوط فلسطين يف أيدي الصهيونيين يف العام التايل حال دون هؤالء الشباب وفرصـة 
وهـــؤالء جميعـــاً آثـــروا التطـــوع يف اجلـــيش الســـوري، ومُنحـــوا . القتـــال فـــوق أرض بلـــدهم

إن معظـم هـؤالء كـان علـى عالقـة وثيقـة بعصـبة التحـرر الـوطني . اجلنسية السـورية فـوراً
وهــذه العالقــة، بالــذات، كانــت الســبب يف تســريحهم . جميئــه إىل ســوريةيف فلســطين قبــل 
ويــذكر الكاتــب أن هــؤالء . املصــرية -يف إبــان الوحــدة الســورية  ١٩٥٩مــن اجلــيش ســنة 

الضــباط املســرحين التحقــوا يف معظمهــم بجــيش التحريــر الفلســطيني عنــد تشــكيله ســنة 
عقيــد حممــد احللبــي قائــد قــوات ، وتســلموا الكثيــر مــن املناصــب الرئيســية فيــه، كال١٩٦٤

القادسية، والعقيد بهجت األمين قائد قوات التحرير الشعبية، والعقيد جـواد عبـد الـرحيم 
وكــان الكثيــرون مــن أعضــاء عصــبة التحــرر ). ٢٠ص (رئــيس شــعبة األمــن واالســتطالع 

وبفعل صدمة اللجوء وتقلب األحـوال، . الوطني يف فلسطين نزحوا إىل سورية بعد النكبة
آثــــر الــــبعض االنــــزواء واالســــتنكاف عــــن ممارســــة أي نشــــاط سياســــي، يف حــــين التحـــــق 

  ).١٩ص (البعض اآلخر باحلزب الشيوعي السوري 
ــــا مــــا أعقــــب ذلــــك فــــيمكن روايتــــه، باختصــــار، اســــتناداً إىل . تلــــك كانــــت البــــدايات أمّ

كــــان احلــــزب الشــــيوعي الســــوري الوحيــــد بــــين : الكاتــــب والكتــــاب بحســــب املســــار التــــايل
واملعــروف أن . حــزاب الشــيوعية العربيــة الــذي اهــتم بالعمــل يف صــفوف الفلســطينييناأل

عدداً من الفلسطينيين سـاهم بفاعليـة يف نشـاط احلـزب الشـيوعي السـوري مثـل عزالـدين 
. القلق، وبعضهم نفذ مهمات حزبية ال يقوم بهـا، يف العـادة، إال أعضـاء اللجنـة املركزيـة

زب يف معاملــة هــؤالء كأصــدقاء ال كأعضــاء أصــيلين، وعلــى الــرغم مــن ذلــك، اســتمر احلــ
األمـر الـذي جعـل العمـل الشـيوعي املـنظم بـين الفلسـطينيين يف سـورية يتـأخر حتـى سـنة 

لكــــن أُوىل اخلاليــــا احلزبيــــة الفلســــطينية يف احلــــزب الشــــيوعي الســــوري مل تظهــــر . ١٩٦٤
يف " يينجلنـــة الشـــيوعيين الفلســـطين"جـــرى تـــأليف  ١٩٦٨ويف ســـنة . ١٩٦٧حتـــى ســـنة 

) وليــد احلكــيم(ومــن الالفــت أن أحــد الفلســطينيين . إطــار اللجنــة املنطقيــة ملدينــة دمشــق
ويف املـــــؤتمر العـــــام الرابـــــع انتُخـــــب . انتُخـــــب عضـــــواً يف املـــــؤتمر العـــــام الثالـــــث للحـــــزب

، وكـان يشـغل منصـب عضـو )عودة اليـايف: االسم احلركي(فلسطيني آخر هو سعد عزوين 
زب واملســــؤول عـــــن اللجنـــــة القياديــــة للتنظـــــيم الفلســـــطيني يف اللجنــــة املركزيـــــة يف احلـــــ

ــــت يف . احلــــزب الشــــيوعي الســــوري لوقــــوف  ١٩٨٠فبرايــــر /شــــباط ١٤وهــــذه اللجنــــة حُلّ
  .ضد قيادة خالد بكداش) منظمات القاعدة(أعضائها إىل جانب مراد يوسف 

، ١٩٧١جـــرى إعـــالن قيـــام التنظـــيم الفلســـطيني يف احلـــزب الشـــيوعي الســـوري ســـنة 
، ثــم أبــدل "عائــدون"صــحيفة بعنــوان  ١٩٧١نــوفمبر /صــدر التنظــيم يف تشــرين الثــاينوأ

هـــــذا التنظـــــيم اســـــمه إىل التنظـــــيم الشـــــيوعي الفلســـــطيني يف ســـــورية، وذلـــــك يف كـــــانون 
. ، معلنــــاً اســــتقالله عــــن أجنحــــة احلــــزب الشــــيوعي الســــوري كافــــة١٩٨٠ديســــمبر /األول

، بعـد أن أُعلـن تـأليف ١٩٨٢أبريـل /وجرى حل هذا التنظـيم، بصـورة نهائيـة، يف نيسـان
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بقيـــــادة بشـــــير البرغـــــوثي  ١٩٨٢فبرايـــــر /شـــــباط ١٠احلـــــزب الشـــــيوعي الفلســـــطيني يف 
ومل يلبث هذا احلزب اجلديد أن انشق إىل جناحين، أطلق . وسليمان النجاب وعربي عواد

عربـــي عـــواد وعبداللـــه " (احلـــزب الشـــيوعي الفلســـطيني الثـــوري"أحـــدهما علـــى نفســـه ســـام 
بالتســـمية التاريخيـــة، قبـــل أن يتحـــول إىل ) البرغـــوثي والنجـــاب(، واحـــتفظ اآلخـــر )النمـــر

حـزب الشـعب الفلسـطيني عقـب التطـورات املتسـارعة التـي حـدثت يف االحتـاد الســوفياتي 
  .وأدت إىل انهياره

ففــي فلســطين احملتلــة ســنة . انشــطر العمــل الشــيوعي يف فلســطين ذاتهــا شــطائر عــدة
بقيــادة ) راكــح" (القائمــة الشــيوعية اجلديــدة"يين العــرب يف ، تركــز نشــاط الشــيوع١٩٤٨

مئير فلنـر، التـي ضـمت أغلبيـة عربيـة وأقليـة يهوديـة، والتـي كانـت أعلنـت اسـتقاللها عـن 
بقيــادة موشــيه ) مــاكي" (احلــزب الشــيوعي اإلســرائيلي"التيــار الصــهيوين الــذي اتخــذ اســم 

 ١٩٧٥لســـطيني يــرتبط منـــذ ســـنة ويف الضـــفة الغربيــة كـــان التنظـــيم الشــيوعي الف. ســنيه
بـــاحلزب الشـــيوعي األردين، الـــذي أسســـه وقـــاده فلســـطينيون أمثـــال فـــؤاد نصـــار وفهمـــي 

ويف قطاع غزة كان الشيوعيون من بقايا عصبة التحـرر الـوطني أسسـوا سـنة . السلفيتي
ويف ســورية جــرت األمــور علــى مــا ". احلــزب الشــيوعي الفلســطيني يف قطــاع غــزة" ١٩٥٣
ملـاذا تقـاعس احلـزب : كان السـؤال االسـتنكاري يفـرض نفسـه بقـوة ووضـوح لهذا. علمتم

الشـــيوعي اللبنـــاين عـــن العمـــل يف صـــفوف الفلســـطينيين، وملـــاذا انصـــرف عـــن حمـــاوالت 
  التعبئة والتنظيم يف خميمات بيروت واجلنوب والشمال والبقاع؟

لشــيوعي ال يجيـب كتــاب حمــد املوعـد عــن هــذا السـؤال، فكأنــه يتــرك اجلـواب للحــزب ا
  .اللبناين نفسه

  صقر أبو فخر
  كاتب عربي
  مقيم يف بيروت
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