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  سليم تماري
  

  بلشفي القدس الغامض

  1قراءة يف مذكرات جناتي صدقي
  

موضوع هذه املذكرات، جناتي صدقي، شبه منسي يف حوليات احلركة الوطنية   
كان جناتي، يف وقت مع ذلك، . بل إن قلة قليلة تتذكّره يف صفوف اليسار. الفلسطينية

كان . من األوقات، يف طليعة الشخصيات ضمن احلركة الشيوعية الفلسطينية والعربية
قائداً يف احلركة النقابية العمالية، وممثالً للحزب الشيوعي الفلسطيني يف الكومنترن، 

ومن االشتراكيين العرب القليلين الذين انضموا إىل الكفاح ضد الفاشية يف إسبانيا، 
م مساهمة مهمة يف الصحافة السياسية والثقافية لليسار يف سورية ولبنان وقدّ

  .وفلسطين
نملك  –وتعليقاته ومسرده  –اآلن بفضل العمل التحريري الدقيق حلنّا أبو حنّا   

سجالً قيّماً ملا جرى خلف كواليس األنشطة احلزبية السورية والفلسطينية، ورواية حية 
  .عن حياة االشتراكيين والشيوعيين العرب يف االحتاد السوفياتي خالل حقبة ستالين

بجوزيف ) وأحياناً حميمة(كان جناتي يف مراحل متعددة من عمله على صلة   
، )اضع الدستور السوفياتي وأحد مؤسسي الكومنترنو(ستالين، ونيقوالي بوخارين 

الزعيم (، ودولوريس إيباروري )زعيم الشيوعيين البلغار(وجورجي ديميتروف 
زعيم احلزب الشيوعي (، وجورج مارشه )األسطوري للحركة اجلمهورية اإلسبانية

ي الزعيم الكردي للحزب الشيوعي السوري، الذي كان لنجات(، وخالد بكداش )الفرنسي
ويف أحد هذه ). معه خالفات مريرة ومزمنة بشأن تقويماته لإلسالم والقومية العربية
وقد  2.عاماً 43اخلالفات، حكّم بينهما ديميتروف وماو تسي تونغ، وكان عمره آنذاك 

شهد اعتقال غريغوري زينوفييف وبوخارين وإعدامهما، وسقوط مدريد بيد قوات 
كما كان شاهد عيان على دخول اجليش . برلينفرنكو، وبروز احلركة النازية يف 

البريطاين فلسطين، ونفي امللك فيصل من دمشق، وخروج اجليش الفرنسي من سورية 
  .ولبنان

                                                            
    القدس(أستاذ مشارك يف علم االجتماع يف جامعة بيرزيت، ومدير مؤسسة الدراسات املقدسية.(  
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ثمة أهمية كبيرة لهذه املذكرات تكمن يف أنها تكشف ناحية مهملة من نواحي   
نة معروفة ففي أثناء االنتداب البريطاين، كانت املدي. احلياة السياسية يف القدس

وحزبيهما ) النشاشيبي واحلسيني(باخلصومة الفئوية بين أبرز عائلتين فيها 
لكن حيفا ويافا كانتا . ن أنها كانت مركز احلكومة االستعمارية’السياسيين، فضالً 

ميدان احلياة السياسية عامة، حيث أنشطة االحتاد العمايل والسياسات الراديكاية 
  .والصحافة اليسارية

جناتي الضوء على بواكير السياسة اليسارية يف القدس، ومشاركته فيها،  يسلّط  
أوالً يف سياق حماوالت اجملموعات الراديكالية اليهودية االنفصال عن احلركة 

يف التجمعات التقليدية، مثل " التغلغل"الصهيونية، ثم يف حماولة االشتراكيين العرب 
اتي أيضاً مقدار قابلية انتقال الناشطين ويُبرز جن. مواكب النبي موسى شبه الدينية

اليساريين، واملتشددين اآلخرين افتراضاً، من مدينة إىل أُخرى والسهولة النسبية 
فقبل أربعة أعوام فقط من بدء . لعبورهم احلدود إىل سورية ولبنان عن طريق التهريب

األراضي  هذه املذكرات، كانت سورية وجبل لبنان وفلسطين وشرق األردن جزءاً من
  .العثمانية التي ال توجد حدود بينها

ويُفترض باملذكرات   1968.3سنة " العامة"نشر جناتي جزءاً من مذكراته   
لكنها مع ذلك تترك . واخلفية يف تاريخه السياسي" السرية"احلالية أن تكشف الناحية 

ن ومل يستطع احملرر، وهو نفسه م. عدة أسئلة بال جواب، وعدة مسائل بال حل
مثال ذلك، ملاذ انضم جناتي الشاب إىل . االشتراكيين الفلسطينيين القدامى، إيضاحها

احلركة الشيوعية يف عشرينات القرن العشرين حينما كانت عواطفه وطنية بصورة 
واضحة؟ وملاذا طُرد من احلركة يف األربعينات؟ وملاذا صار أخوه أحمد، وهو من 

سكو، شاهداً للدولة ضده عندما اعتقلته الناشطين يف احلزب وعاش معه يف مو
وكان ذلك عامالً حاسماً يف سجنه؟ وفوق ذلك  –الشرطة البريطانية يف أثناء االنتداب 

  .كله، تفتقر املذكرات إىل البعد الشخصي يف حياة جناتي
لكن . يف مقدمة أبو حنا، نتعرف بطريقة منهجية إىل السيرة الذاتية لنجاتي  

اليومية يبقى متناقضاً وغامضاً، كما لو أن نمط حياته البلشفي  أداء كاتب املذكرات
ومن حسن . النشيط حال دون أن يكشف أفكاره احلميمة خوفاً من كشفها بعد الوفاة

احلظ أن بعض مادة السيرة الذاتية غير املكشوفة يمكن تسقّطه من خالصة يعقوب 
  1975.4يف سنة العودات عن الكتّاب الفلسطينيين، املنشورة بعد وفاته 
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وكان والده بكري صدقي . 1905ولد جناتي يف عائلة مقدسية متوسطة سنة   
أستاذاً للغة التركية، وربما من أصل تركي، انضم يف وقت الحق إىل األمير فيصل يف 

ما يقابل رتبة زعيم أو مالزم يف اجليش العربي (احلجاز كضابط برتبة أالي أميني 
وكانت أمه نظيرة . يف احلملة ضد احلركة الوهابية) يلهالذي أعاد األمير فيصل تشك

أمضى جناتي طفولته يف جدة والقاهرة، . مراد من عائلة جتار مرموقة يف القدس
تلقى تعليماً علمانياً . وانتقل الحقاً مع عائلته إىل دمشق عندما أُعلن فيصل ملكاً
ويف أوائل   5.لرشيديةحديثاً يف أبرز املدارس العثمانية يف القدس، املأمونية وا

عشرينات القرن العشرين، عاد إىل القدس وعمل يف دائرة البريد والبرق حيث انضم إىل 
احلزب الشيوعي الناشىء، يف وقت كان يهيمن عليه املهاجرون اليهود من أوروبا 

إن ذكريات جناتي عن البرنامج األيديولوجي . الشرقية والصهيونيون اليساريون
، لكنها تعكس )ومشكوك يف دقتها(ساريين يف تلك الفترة مسلية جداً للصهيونيين الي

املزيج األيديولوجي السائد يف صفوف املهاجرين الصهيونيين اليساريين بشأن 
  :يف تلك الفترة" املسألة الفلسطينية"

بوعايل 'كانت احلركة العمالية اليسارية تتمثل يف املهاجرين اليهود بحزب "  
تأسيس دولة اشتراكية يهودية يف فلسطين على أنقاض دولة  ، ويدعو إىل'تسيون

إسرائيل البورجوازية، وهو ال يعترف بالكيان العربي؛ فالعرب يف نظره شعب متأخر 
ويرى احلزب أن حل املشكلة . اجتماعياً وهو أبعد الناس عن اعتناق املذهب االشتراكي

عن طريق التجنيس واالختالط العربية يف فلسطين ال يكون إالّ بدمج العرب باليهود 
فال تنقضي مرحلة من الزمن إالّ ويكون العرب قد أذيبوا يف بوتقة الدولة .. اجلنسي

  6."االشتراكية اليهودية
، أرسله احلزب إىل موسكو للدراسة يف اجلامعة الشيوعية 1921يف سنة   

. ئلة نهروللكادحين الشرقيين، حيث تعرّف إىل الشاعر التركي ناظم حكمت وأفراد عا
وكانت أطروحته اجلامعية عن احلركة الوطنية العربية من ثورة االحتاديين ضد الدولة 

تُلْقي هذه األطروحة القصيرة، املرفقة باملذكرات، . العثمانية إىل تشكيل الكتلة الوطنية
بعض الضوء على نوع األبحاث التي كانت جتُرى يف اجلامعة الشيوعية للكادحين 

على الرغم من أن يف اإلمكان الظن، (بّت جناتي كباحث ماركسي صغير الشرقيين، وتث
التي جمعها نُتَفاً من  –كما يوحي أبو حنا يف مقدمته، أن تكون اخملطوطة املتوفرة 

تبقى ذكريات جناتي عن احلياة اليومية يف ). غير كاملة –ثالثة مصادر متنوعة 
يدة الوضوح، وحتتوي على بعض موسكو يف األعوام األوىل من النظام البلشفي شد
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عندما أدخل (وفيها يصف قساوة فترة شيوعية احلرب . أكثر أقسام الكتاب حميمية
، والنقاشات األيديولوجية بين )النظام االشتراكي التنظيم الصارم للعمل واالستهالك

وقد تعرض هو نفسه للتوبيخ من قبل . أتباع ستالين والتروتسكيين بعد وفاة لينين
احمللي للحزب بسبب التعبير عن أفكار غير قويمة معارضة لقمع صغار  الفرع

كما شارك جناتي يف النقاشات الدائرة . الفالحين، وكان عليه االعتراف بخطئه علناً
بشأن مستقبل األسرة السوفياتية، والعالقات بين اجلنسين يف ظل قانون األخالق 

  :ات القرن العشرينالسوفياتي اجلديد التي احتدمت يف أوائل عشرين
إن الطالب العرب جاؤوا إىل موسكو يف مستهل احلكم السوفياتي، وقد سيطرت "  

ومنشأ هذا االعتقاد أن الثورة الروسية يف سنيها األوىل .. 'احلب احلر'عليهم فكرة 
فكانت الثورة على . أطلقت الناس من قيود كثيرة، وجعلتهم يخرجون على أوضاع جمّة

فقامت حركة بين .. والثورة على التقاليد االجتماعية املوروثة أعنفالكهنوت عنيفة، 
، 'حرية احلب'، وقامت بين الفتيان والفتيات دعوة إىل 'العري'النساء تدعو إىل 

ومارسوها يف غفلة من الزمن إىل أن وقفت السلطات السوفياتية لهاتين احلركتين 
النظام اجلديد ال يقول بإلغاء باملرصاد، وطاردت أنصارهما بشدة، مبرهنة على أن 

  7.."األُسرة وإنما يدعو إىل قيام أُسرة جديدة وفقاً لظروف جديدة
ويف موسكو، تزوج جناتي شيوعية أوكرانية ظلت جمهولة االسم واملالمح   

ومن املثير للحيرة أننا مل نسمع عنها يف املذكرات . والصوت خالل مذكراته بأكملها
يف ذلك الوقت . اللبناين يف أثناء إحدى مغامرات فرار األسرة إالّ عندما أوقفها الدرك

وعلى نحو مشابه، ال . كانت ترتدي البرقع للتنكّر، وتهز رأسها فقط لإلجابة عن األسئلة
وإحداهما أصبحت مهندسة معمارية يف االحتاد السوفياتي  –يوجد ذكر البنه وابنتيه 

سكت عن إيراد التفصيالت الشخصية، أنه كان تُظهر مذكرات جناتي، التي ت. إالّ ملاماً –
مراقباً حاد البصر، وأحياناً ناقداً للتطورات السياسية يف بواكير تطور الدولة 

، أُرسل من قبل )يف أواسط الثالثينات(ويف زيارته الثانية ملوسكو . السوفياتية
لمة يف جمهورية مس" املسألة الوطنية"الكومنترن إىل طقشند ليرصد كيف حُلّت 

الذي اصر على اجمليء ("وقد أجرى جناتي، مصحوباً بخالد بكداش ). أوزبكستان(
، نقاشات دقيقة مع الزعيم األوزبكي حاجايف، ورئيس احلزب الشيوعي ")معي

وتعرّف   8.وكالهما منحاز إىل سياسات بوخارين الزراعية –األوزبكي إكراموف 
ة يف السياسة السوفياتية بين جناتي من خاللهما على طبيعة اخلصومات الرئيسي

ومع أن جناتي . لستالين) زينوفييف(واليسارية ) بوخارين(املعارضة اليمينية 
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وكالهما أعدم بعد زيارته لهما بوقت  –تعاطف بوضوح مع حاجايف وإكراموف 
فقد كان مهتماً أكثر، وفلسطين يف باله، بكيفية انتقاله اجملتمع املسلم  –قصير 

التقليدي إىل احلداثة والتصنيع واالشتراكية من دون أن يفقد نسيجه االجتماعي 
  .التقليدي
أو أُرسل باألحرى  –عاد جناتي إىل فلسطين بعد أن أكمل تدريبه األكاديمي   

ويف أثناء الثالثينات، أوقفته . باً يهودياًللمشاركة يف تعريب ما كان أساسًا حز
وقد هرّبه . الشرطة البريطانية وأمضى ثالثة أعوام مسجوناً يف القدس ويافا وعكا

الكومنترن من البلد إىل باريس يف الثالثينات حيث أخذ يحرّر جريدة الكومنترن 
وقد أقفلت . ق، التي كانت توزع سراً يف شمال إفريقيا واملشر"الشرق العربي"العربية 

ويف فلسطين، انغمس جناتي   9.السلطات الفرنسية اجلريدة يف نهاية املطاف وطردته
كان من الواضح أن املشكلة، كما . تماماً يف اجلدال الداخلي الدائر بشأن تشكيل احلزب

يراها الكومنترن، تكمن يف إعادة تشكيل قيادة احلزب بحيث تعكس وجود أكثرية 
وكثيرون منهم يضمرون  –حركة يُهيمن عليها االشتراكيون اليهود  عربية يف البلد يف

وقد فاقمت هذه اجلهود االشتباكات بين العرب واليهود يف سنة . ميوالً صهيونية خفية
  :وفيما يلي جند رؤية جناتي لهذه األحداث. 1929
احلزب هزاً عنيفاً، وأوقعت  1929أغسطس سنة / آب 24هزَّت ثورة "  

مع مواطنيه، ومنهم من التزم  'دافع'يهود يف حيرة تامة، فمنهم من الشيوعيين ال
غير أن هذا الوضع أوجد مشكلة يف احلزب بين الرفاق اليهود .. احلياد وآثر االبتعاد

والرفاق العرب، وعقدت االجتماعات الصاخبة، نوقشت فيها الثورة وذيولها، وكان 
هي ثورة وطنية أم هي مذبحة حمورها الرئيسي حتديد ماهية هذه الثورة، فهل 

  ..طائفية؟
فمن الشيوعيين اليهود من قال إنها مذبحة، . وهنا وقع االنقسام داخل احلزب"  

ومنهم من ايد اللجنة املركزية بقولها إنها ثورة وطنية سببها احلكم البريطاين اجلائر، 
  .واالستيالء على األراضي وإفقار الفالحين

أنها ثورة وطنية، وال عبرة يف بروز مظاهر من  وبعد أخذ ورد عنيفين تقرر"  
العنف الطائقي مثل قتل شيخ جامع يافا وأسرته، وتصفية طالب معهد التلمود يف 

فامتثل من . اخلليل، وغير ذلك من احلوادث الشاذة التي ال تخلو منها كل الثورات
احلزب، أو أن األعضاء اليهود من امتثل لهذا القرار، وثار عليه غيرهم وانسحبوا من 

  .احلزب قرر طردهم إىل أن يعيدوا النظر يف موقفهم
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كنت يف تلك األثناء أشرف على أعمال احلزب يف حيفا، وعلى اتصال وثيق "  
باحتاد نقابات للعمال، يديره لبناين من آل قليالت، موظف يف السكة احلديدية، وقد 

  .لبناين أيضاً من آل فتح اللهافتتح فيه مدرسة ملكافحة األمية، يعاونه يف ذلك شاب 
ويف حيفا اتصلت خفية بشيخ اجلامع عز الدين القسّام، صاحب القامو "  

، فحدثني عن جهاده يف الفارعة، عند سفح جبل يقع إىل الناحية الشرقية من اجلسر
، وجلوئه إىل حيفا منذ ذلك التاريخ، وكفاحه ذد 1920سورية ضد الفرنسيين سنة 

، وأنا يف 1935وعلمت يف سنة .. د، ومطاردة السلطات البريطانية لهاإلنكليز يف البال
  10."باريس، أن القسّام قد استشهد مع أربعة من رفاقع بالقرب من جنين

إن اعتقال جناتي وحبسه يف أوائل الثالثينات بسبب أنشطته الشيوعية   
ظهور أخيه : الهيُدخالننا إىل القسم األكثر غموضاً يف مذكراته، والذي أشرنا إليه أع

التي (وبسبب قوة تلك الشهادة األولية . األكبر أحمد وإفادته كشاهد رئيسي لالدعاء
وتبيّن أن أحمد كان زميل دراسة . حُكم عليه بالسجن عامين) تالها اعتراف جناتي

جناتي يف اجلامعة الشيوعية للكادحين الشرقيين، وكان نشيطاً يف احلركة حتت االسم 
  :لاملستعار ساؤو

امتدت األعناق نحو أحمد الضعيف املسكين، والذي تذوّق طعم السجن "  
فتقدم من منصة الشهادة وأقسم اليمين، وراح يتحدث . واإلهانة والضرب واملالحقة

بكالم مرسوم له، وهو أنه شقيقي ويحبني، غير أنه يشفق عليّ الرتمائي يف أحضان 
. تلو النصيحة لكي أنسحب من احلزباحلركات الهدامة، ولطاملا وجه إيلّ النصيحة 

  11."لكني مل أعر نصائحه هذه آذاناً صاغية بسبب تصلبي وتعنتي
وعندما سأل القاضي أحمد ملا اختار الشهادة الطوعية ضد أخيه، أجاب أن   

إن احمليّر يف هذه احلادثة أنها . هدفه كان املساعدة يف تخفيف احلكم على جناتي
وعلى . قسم عن فترة العمل السري لنجاتي يف القدس تظهر فجأة وخارج السياق يف

الرغم من أن ساؤول ذُكر كأحد رفاقه يف احلركة الطالبية يف اجلامعة، فإننا مل نعلم 
وملاذا تمكّنت الشرطة من إقناع أخيه بالشهادة . قط أنه كان يف الواقع أخاه األكبر

لة يف االحتاد السوفياتي؟ ضده بين كل األشخاص الذين عرفوه يف أثناء إقامته املطوّ 
تنم عن احملبة األخوية وفهم الضعف اإلنساين، ال عن "يرى أبو حنا أن هذه احلادثة 

                                                            
  احملرر. (اجلسر على وادي روشميا يف الطرف الشرقي من مدينة حيفا: املقصود(  
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ربما كان ذلك صحيحاً، لكنها تُظهر أيضاً مقدار تعقيد حياته، وعدم قدرته   12."نقمة
  .على السيطرة على عالقاته الشخصية واحلميمية

. تي لتعبئة اجلنود املغاربة ضد فرنكو، أرسل الكومنترن جنا1936يف سنة   
يجب أن نتذكر أن قسماً مهماً من جيش فرنكو، الذي نزل يف مَلَقا يف األيام األوىل (

للثورة الفاشية، كان يتشكّل من جمندين مغاربة ومرتزقة، يف حين كان جل األلوية 
ويف . وبيينالدولية التي قاتلت إىل جانب اجلمهورية من املتطوعين اليساريين األور

عاش جناتي ). ضوء هذه اخللفية، كان للحركة الشيوعية مصلحة يف مقاربة املغاربة
بين صفوف احلركة اجلمهورية يف برشلونة ومدريد، يوزّع منشورات بالعربية على 

يستطيع املرء أن يتخيل مقدار فاعلية هذه . (امليليشيات املغاربية يف احلركة الفاشية
أن جناتي عربي فلسطيني وإىل انخفاض مستوى التعليم بين  املناشير بالنظر إىل

، أُرسِل إىل اجلزائر 1937ويف بداية سنة ). القوات املغربية الريفية يف جيش فرنكو
إلقامة حمطة إذاعة عربية، وهي فكرته، لتبث دعاية مضادة لفرنكو إىل املقاتلين 

الواقعة اإلسبانية يف  إن. وهي مهمة فشلت ألسباب ال يمكن تفسيرها –املغاربة 
فلم تكن استراتيجيا احلزب جتاه . مذكرات جناتي مؤثّرة وغامضة على حد سواء

سبتمبر / أيلول 25 – 24اجلنود العرب واضحة، ويظهر ذلك جلياً يف هذا املدخل من 
1936:  
قيل يل يف اللجنة املركزية إن فريقاً من ضباط الفرقة الدولية يتوجهون إىل "  

، وعليّ أن أرافقهم إىل هذه اجلبهة بقصد التحدث إىل األسرى من اجلنود جبهة قرطبة
املغاربة، ودعوة احملاربين منهم لالنضمام إىل صفوف اجلمهوريين بواسطة مكبرات 

  .الصوت، وإلقاء نشرات عليهم مكتوبة بالعربية املغربية
  [.......]"  
ىل املقاتلين بلغنا خطوط القتال، وانضم معنا من القوات الدولية إ"  

هل تريد : ثم تقدم مني أحد الضباط بعد أن عرف أنني عربي وقال يل.. اجلمهوريين
  ..رؤية املغاربة؟

  ..نعم: قلت"  
فتطلعت منها ورأيت .. تطلع من هذه الفتحة: فاقتادين إىل حاجز متين وقال"  

.. كةجماعات من املغاربة يعتمرون العمائم، وهم على أهبة االستعداد خلوض املعر
  !..إسمعوا يا إخوان: فرفعت صوتي بواسطة مكبر الصوت وقلت

  .. فارتعشوا وركزوا أنظارهم نحو احلاجز"  
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أنا .. أنا عربي مثلكم، جيت من بالد العرب البعيدة': وتابعت كالمي قائالً"  
أنصحكم يا إخوان بأن تهربوا من صفوف اجلنراالت ديالكم اللي يظلموكم يف 

لعندنا إحنا نعززكم ونكرمكم، وندفع لكل واحد منكم مصروفه تعالوا .. دياركم
  .واللي ما يحب يقاتل نرجعه بعدين إىل أهله وأرضه وعمله.. اليومي

فيفا .. فيفا البرزدنته أسانيا.. فيفا الربوبليكا.. الفرنته بوبوالره فيفا'
  13..'!املوروك
ويبدو . انية ركيكةلقد كانت أساساً دعوة إىل االستسالم بعربية مشرقية وإسب  

  :أن املغاربة مل يسرّوا بذلك، وال رفاقه اجلمهوريين أيضاً
وما إن أنهيت كالمي، وتمت ترجمته إىل قادة العصاة، حتى اشتعلت اجلبهة "  

هل .. ما هذا؟: بجميع أنواع األسلحة، فجذبني الضابط اإلسباين إىل اخللف بشدة وقال
  14!.."ألقيت قذائف من فمك

أمر الكومنترن بنقل جناتي إىل لبنان حيث أخذت مهنته وسرعان ما   
  .الصحافية يف الصحف اليسارية تلقى ازدهاراً

يف هذه الفترة توترت عالقاته بخالد بكداش إىل درجة أن جناتي طُرد من   
ويرى أبو حنا أن السبب الرئيسي لطرده كان معارضته . احلزب يف نهاية املطاف

، لكن ذلك ال يتضح 1939أغسطس / تلر وستالين يف آباتفاقية عدم االعتداء بين ه
بل إن تقويم املؤلّف خلالفاته مع مؤيدي بكداش يدل على السذاجة . يف رواية جناتي

فهو يزعم، على سبيل املثال، أن املوالين للحزب رحبوا . السياسية التي تسود مذكراته
واالشتراكية الوطنية  باالتفاقية ألنها تعبّر عن التقارب بين الشيوعية الدولية

القصد منها كسب الوقت "األملانية، وقد عارض االتفاقية ألنها اتفاقية مزيفة 
دَعَمَ : ومن املرجّح أن العكس كان صحيحاً). 165الصحة ]" (بالنسبة إىل ستالين[

الشيوعيون العرب املؤيدون لالحتاد السوفياتي االتفاقية، ربما مع بعض التردّد، 
ومن غير املرجح تماماً، كما . أن يُخرجوا الروس موقتًا من العزلة العامليةألنهم أرادوا 

  .يزعم جناتي، أنهم كانوا يتعاطفون مع التقارب األيديولوجي بين احلركتين
ومل يؤدّ قطع . يف نهاية املطاف، خرج جناتي كقومي عربي ذي ميول اشتراكية  

بل إنه تابع مهنة ناجحة يف . ارالعالقة بالكومنترن وبكداش إىل انقالبه على اليس
، 1979وعندما وافته املنية يف أثينا سنة . النقد األدبي واإلذاعة يف لبنان وقبرص

. كان قد أصدر اثني عشر كتاباً عن األدب واملسرح الروسيين وجملّدات يف النقد األبدي
لفاشية، ، ويتحدث عن جتربته يف الكفاح ضد ا"عربي قاتل يف إسبانيا"وكان أحد كتبه 
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. وتلك واقعة أثارت غضب جنات على بكداش واحلزب –قد نُشر مزوَّراً باسم بكداش 
، نشره لتعبئة املسلمين التقليديين ضد "النازية والتقاليد اإلسالمية"وثمة كتاب آخر 

احلركة النازية، تُرجم إىل اإلنكليزية ونال تنويهاً من احلكومتين الفرنسية 
وفقاً ملا يورده  –تاب عامالً حاسماً يف طرده من احلزب ألنه وأصبح الك. والبريطانية

اعتمد كثيراً على النصوص اإلسالمية، األمر الذي مل يُرض اذواق زمالئه  –جناتي 
ولعل أفضل ما يذكر به جناتي كتبه األدبية الشهيرة التي   15.العلمانيين يف احلزب

" إقرأ"لعربي، يف سلسلة قدّمت بوشكين وتشيخوف ومكسيم غوركي إىل اجلمهور ا
وأصدر يف اخلمسينات أيضاً . يف القاهرة" دار الهالل"واسعة التوزيع، الصادرة عن 

خمتاراً من روائع األدب الروسي والصيني وافسباين، وترجم عدداً من أعمال إدغار 
. أالن بو إىل العربية، فضالً عن قصص قصيرة عن الفرنسية للكاتب غي ذي موباسان

الحق، يف منتصف اخلمسينات، بدأ جناتي بنشر قصصه القصيرة التي ويف وقت 
) 1953قصة قصيرة نُشرت يف القاهرة سنة  18" (األخوات احلزينات"ضمن 

وهي جمموعة تهكّمية على الشيوعيين  –) 1963بيروت، " (املليونير الشيوعي"و
شيوعية مل يمنعا غير أن طره من احلزب وموقفه الالمبايل من ال. العرب الذين التقاهم

موسكو، معهد (السلطات السوفياتي من إصدار خمتارات من قصصه بالروسية 
  16).1963املنشورات األجنبية، 

إن مذكرات جناتي صدقي ال تُنصِف حضوره الرائع يف املفاصل احلاسمة من   
ية عند انطالق الثورة العرب) مع أبيه(فقد كان يف شبه اجلزيرة العربية . األحداث املهمة

وكان شاهداً على نهاية احلكم . 1916بقيادة الشريف حسين ضد العثمانيين سنة 
وصار من املشاركين األوائل يف . العثماين وبداية الهجرة الصهيونية إىل فلسطين

إحدى أكثر احلركات ثورية يف القرن العشرين، بعد استيالء البالشفة على السلطة 
جملاعة الكبرى، وشيوعية احلرب، واملناظرات وعاش فترة احلرب األهلية وا. مباشرة

وكان بين قلة . األيديولوجية بين بوخارين وستالين وزينوفييف وتروتسكي يف روسيا
من العرب، وقلة أقل من الفلسطينيين، ممن شاركوا يف القتال إىل جانب احلركة 

 حترير ويف فرنسا، توىل. اجلمهورية يف إسبانيا ضد القوات الفاشية للجنرال فرنكو
، التي كان يُفترض أنها توزّع يف الشرق "الشرق العربي"جريدة الكومنترن بالعربية، 

وأخيراً، كان يف فلسطين بين حفنة من اليساريين الذين عُهد . األوسط وشمال إفريقيا
وقد سُجن عدة مرات وأسيئت معاملته . إليهم مهمة تعريب احلزب الشيوعي الفلسطيني

مع ذلك، عندما يقرأ املرء . طانيين، وعاش ليروي هذه األحداث كلهابشدة من قبل البري
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مذكراته يتولّد لديه انطباع بأنه مل يكون متفاعالً بعمل مع األحداث التي يكتب عنها 
كأن جناتي كان هناك، لكنه مل يكن يدرك أهمية ما كان  –والتجارب التي مرّ بها 

أن وراء كل ذلك سائحاً شيوعياً يقفز من ويتولّد عند املرء إحساس غير مريح ب. يفعل
موسكو إىل كييف، إىل برشلونة ومدريد، ثم إىل باريس والقدس ليتفقّد ما كان يقوم به 

، التي كرّس لها )أو أُجبر على تركها(ومن مفاخره العظيمة أنه ترك احلركة . الرفاق
ضية التي كان حياته، من دون إحساس باملرارة، ومن دون أن يفقد أمله بعدالة الق

  .يدعو إليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



92، ص )2002ربيع ( 50، العدد 13المجلد مجلة الدراسات الفلسطينيةفي الذاكرة  

 

11 
 

 املصادر
                                                            

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(، تقديم وإعداد حنا أبو حنا "جناتي صدقي مذكرات"   1
2001.(  

  .117 – 116املصدر نفسه، ص    2
  .1968، )بيروت" (األديب"  3
دار اإلسراء، الطبعة الثالثة، : القدس" (من أعالم الفكر واألدب الفلسطيني"يعقوب العودات،    4

  .354 – 351، ص )1992
  .352املصدر نفسه، ص    5
  .16، مصدر سبق ذكره، ص "مذكرات جناتي صدقي"   6
  .53املصدر نفسه، ص    7
  .121 – 119املصدر نفسه، ص    8
باالسم املستعار مصطفى العمري، " الشرق العربي"يدّعي العودات أن جناتي صدقي أصدر    9

من رئيس احلكومة الفرنسية، بيار عدداً من اجلريدة الشهرية عندما أُغلقت بأمر  26وكان نشر 
غير أن موسى ). الذي أعدم يف أعقاب احلرب العاملية الثانية لتعاونه مع النازيين(الفال 

يصرّ على أنه يف بحثه يف األرشيف ) الذي بحث يف تاريخ احلزب الشيوعي الفلسطيني(البديري 
، وأن جناتي نفسه مل يكن يف كانت موجودة أصالً" الشرق العربي"مل يعثر على أي دليل على أن 

مقابلة (وسعه إطالعه على أعداد من هذه اجلريدة عندما أجرى معه حواراً يف بيروت قبل وفاته 
  ).2002يناير / كانون الثاين 4مع موسى البديري، 

  .86 – 85، مصدر سبق ذكره، ص "مذكرات جناتي صدقي"   10
  .98املصدر نفسه، ص    11
عبد القادر ياسين، : يأتي مصدر وجود أحمد صدقي يف موسكو من. 7 – 6يف مقدمته، ص    12

: ومن. 97، ص 120، العدد "الكاتب الفلسطيني"، "احلزب الشيوعي الفلسطيني واملسألة الوطنية"
وكال . 6، هامش 11، ص )1979القدس، " (احلركة العمالية يف فلسطين"موسى البديري، 

  .12العملين مذكور يف مقدمة أبو حنا، ص 
  .138 – 137، مصدر سبق ذكره، ص "مذكرات جناتي صدقي"  13
  .138املصدر نفسه، ص    14
  .167املصدر نفسه، ص    15
  .354 – 353العودات، مصدر سبق ذكره، ص : يجد القارىء قائمة بمعظم مؤلفات جناتي يف   16



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


