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قراءات

كتب بالعربية
طريق الكفاح يف فل�سطني وامل�رشق العربي:
مذكرات القائد ال�شيوعي حممود الأطر�ش املغربي
()1939 - 1903
ماهر ال�شريف (�إعداد وتحرير)

بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية � 372 .2015 ،صفحة.

ت�شكل

المذكرات
م�صدراً من
م�صادر كتابة التاريخ؛ وعلى
الرغم من المحاذير التي من
الممكن �أن تثيرها في
التدوين العلمي للوقائع
ب�سبب طابعها ال�شخ�صي،
ف�إنها تحتفظ بجديتها
وقدرتها على الك�شف عن
تف�صيالت كثيرة قد تغيب عن
المناهج التاريخية ''العلمية''.
ي�شير الم�ؤرخ الفل�سطيني
ماهر ال�شريف في الكتاب
أعده وحرره عن
الذي � ّ
المنا�ضل ال�شيوعي
الفل�سطيني محمود الأطر�ش
المغربي� ،إلى نقاط قوة
و�ضعف المذكرات مقارنة
بوثائق الأر�شيف ،مالحظ ًا �أن
في �إمكانها تقديم معلومات

تف�صيلية عن الظروف
المحيطة ب�أي حدث يرويه
�صاحبها ،والتي قد يواجه
كاتبها في المقابل ،احتمال
الخلط والن�سيان.
تغطي مذكرات محمود
الأطر�ش المغربي الفترة
الممتدة خالل �سن َتي 1903
و .1939فقد كتب المغربي،
ال�شخ�صية ال�شيوعية البارزة
في فل�سطين والم�شرق العربي
ودوائر الأممية ال�شيوعية،
''مذكراته خالل وجوده في
مدينة برلين ،وا�شتملت على
�أكثر من � 700صفحة مكتوبة
بخط اليد .وقبل �سقوط
الجدار ،وبعد ات�صاالت بقيادة
الحزب اال�شتراكي الموحد في
جمهورية �ألمانيا
الديمقراطية'' ،ح�صل ال�شريف

''على ن�صفها تقريب ًا ،وتحديداً
على � 312صفحة تغطي،
�أ�سا�س ًا ،المرحلتين
الفل�سطينية والم�شرقية في
ن�شاطه'' (�ص .)3
يغطي الكتاب الذي يقع
في  22ف�ص ًال محطات
تاريخية غنية عن فل�سطين
وبع�ض دول الم�شرق العربي.
ولعل �أهم المحاور هي التي
تناولت ت�أ�سي�س الأحزاب
ال�شيوعية في بع�ض الأقطار
العربية ،وال �سيما في لبنان
و�سورية وفل�سطين وم�صر.
وت�أتي �أهمية هذه المذكرات
من كونها تتيح للقارىء
التعرف �إلى �أو�ضاع فل�سطين
خالل الحرب العالمية الأولى،
وهي فترة تاريخية كا�شفة
و�أ�سا�سية.

احلزب ال�شيوعي
الفل�سطيني والثوريون
اليهود
ُولد محمود الأطر�ش
المغربي ''في القد�س في
كانون الأول/دي�سمبر 1903
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من �أبوين عاملين هاجرا من
الجزائر �إلى فل�سطين� .أتم
درا�سته االبتدائية في يافا،
وا�ضطر �إلى ترك درا�سته
الإعدادية في �سنة 1917
للعمل في قطاع البناء .وبعد
تعرفه �إلى ال�شيوعيين اليهود،
ّ
ان�ضم �إلى منظمة ال�شبيبة
ال�شيوعية و�أ�صبح ،في �سنة
� ،1926سكرتيراً لفرعها في
مدينة يافا ،و�سعى مع �شبان
�آخرين لتنظيم نقابات لعمال
البناء والمرف�أ فيها .وفي �سنة
� 1927أوفدته قيادة الحزب
ال�شيوعي الفل�سطيني �إلى
مو�سكو للدرا�سة في الجامعة
ال�شيوعية لكادحي ال�شرق،
حيث �أم�ضى ثالثة �أعوام عاد
بعدها �إلى فل�سطين لي�ساهم،
في �إطار خطة 'التعريب' ،في
قيادة الحزب� ،إذ انتخبه
م�ؤتمره ال�سابع الذي ُعقد
�أواخر كانون الأول/دي�سمبر
 ،1930ع�ضواً في �سكرتاريا
لجنته المركزية ...كان
الأطر�ش ممث ًال للأحزاب
ال�شيوعية في الدول العربية
لدى اللجنة التنفيذية
للكومنترن'' ،وقد ُ�سجن واع ُتقل
عدة مرات (�ص .)2 - 1
يحتوي الكتاب على

معطيات جديدة عن ت�أ�سي�س
الحزب ال�شيوعي الفل�سطيني،
وخ�صو�ص ًا لجهة دور
الثوريين اليهود الذين ق ِدموا
�إلى فل�سطين في �إطار
الهجرات ال�صهيونية ،والذين
�شكلوا النواة الأولى للحزب،
با�سم حزب العمال
اال�شتراكي .ويتحدث المغربي
في مذكراته عن الإجراءات
المتخذة في م�سيرة تعريب
الحزب ال�شيوعي الفل�سطيني
الـذي �أُعلن قيامه ر�سمي ًا في
 9تموز/يوليو .1923

خماطر ال�صهيونية
والثورات التحررية
لم تقت�صر المذكرات على
الطابع الن�ضالي وال�سيا�سي،
بل �إنها ت�ضعنا �أي�ض ًا في
العالم الخا�ص ل�صاحبها في
�أثناء الطفولة والمراهقة ،وما
كابده من ظروف �شظف
العي�ش .يتمثل الجانب الخفي
الذي ُيطلعنا عليه المغربي
في تظهير نمط الحياة
االجتماعية ال�سائدة في
فل�سطين خالل تلك الفترة
التاريخية ،كما ي�سلط ال�ضوء
على طبيعة العالقة بين

العرب واليهود قبل نكبة
 ،1948والتي ات�سمت
بالطابع ال�سلبي� ،سارداً
الحقائق عن مخاطر الم�شروع
ال�صهيوني ،وكيفية ا�ستيالء
الفرق ال�صهيونية ،بم�ساعدة
ال�شرطة والجي�ش
البريطانيين ،على الأرا�ضي
الفل�سطينية وطرد �سكانها
أرا�ض
الفالحين ،و�شراء � ٍ
كثيرة من عائالت ثرية بينها
عائلة �سر�سق اللبنانية
المقيمة في بيروت.
تناولت المذكرات الظروف
التاريخية المواكبة النهيار
ال�سلطنة العثمانية وبداية نمو
الوعي الوطني والقومي لدى
ال�شعوب العربية ،والذي تخلله
انفجار الثورات التحررية في
العراق وم�صر و�سورية بين
�سن َتي  1919و .1920وعن
ثورة تموز/يوليو 1920
ال�سورية يقول المغربي:
''وثارت الجماهير العاملة في
�سورية في وجه االحتالل
الفرن�سي في تموز/يوليو
 ،1920على الرغم من
ا�ست�سالم الزعماء القوميين
الم ّالك والتجار
من كبار ُ
والأمراء ،وعلى ر�أ�سهم
في�صل بن الح�سين ،وقاومت
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من دون ا�ستعداد وب�شجاعة
�أ�سطورية جي�ش االحتالل
الفرن�سي ،على الرغم من
تفوقه عليها بالعدد والأعتدة.
وا�ست�شهد في �آخر معركة
دارت في مي�سلون ،دفاع ًا عن
دم�شق ،فريق من ال�شبان
الثوريين ال�سوريين الذين
ا�ستهوتهم ثورة �أكتوبر
[ت�شرين الأول] اال�شتراكية
ومبادئ حق ال�شعوب في
تقرير م�صيرها بنف�سها التي
نادت بها ،بينهم يو�سف
العظمة ،وزير الدفاع في
حكومة في�صل ،الذي كان
يدعو �إلى االتحاد مع الثوار
الأتراك� ،أعداء الأم�س� ،ضد
الإمبرياليين البريطانيين
والفرن�سيين� ،أ�صدقاء الأم�س''
(�ص .)65 - 64

العمل ال�رسي خالل
الثورة اجلزائرية
غطت المذكرات �أحداث ًا
تاريخية في عدة دول عربية،
فلم تقت�صر على تاريخ
فل�سطين ال�سيا�سي
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واالجتماعي خالل  36عام ًا.
ويوثق الكتاب الحراك
ال�سيا�سي وال�صراعات
الحزبية والم�صالح ال�ضيقة
لبع�ض الزعماء ال�سيا�سيين
في �سورية ولبنان والعراق
في حقبة ما قبل اال�ستقالالت
الوطنية ،كما �أنه يحيطنا
بالأجواء الإقليمية والدولية
المواكبة لهذه المرحلة
التاريخية وت�أثيرها في
ق�ضايا عربية بارزة.
بعد مغادرته مو�سكو
متجه ًا من مرف�أ مر�سيليا �إلى
الجزائر ،انتقل المغربي �إلى
العمل ال�سري خالل الثورة
الجزائرية في الفترة
 ،1962 - 1954واع ُتقل في
و�سجن في
�سنة ُ 1959
معتق َلي بني م�سو�س ودويرة.
وكان محرراً ل�صحيفة ''الثورة
والعمل'' ل�سان حال االتحاد
العام للنقابات ،خالل �سنة
 1967حتى �آذار/مار�س
� ،1968أي ال�شهر الذي غادر
فيه الجزائر �إلى �ألمانيا حيث
كتب مذكراته في برلين ،ثم

عاد �إلى الجزائر ،ووافته
المنية في برلين في �سنة
.1978
�أغنى ماهر ال�شريف
الكتاب بالحوا�شي المت�ضمنة
�شروحات وتعقيبات وتعريف ًا
بال�شخ�صيات والأحداث ،علم ًا
ب�أن كتب المذكرات وال�سير
الذاتية ُتعد من المراجع
الغنية التي ي�ؤخذ بها ،نظراً
�إلى فائدتها في باب درا�سة
الحركات االجتماعية
وال�سيا�سية ،مع �ضرورة
تعامل المتخ�ص�صين
والم�ؤرخين معها بدقة
وتمحي�ص.
يبقى من المفيد ا�ستكمال
الجزء الثاني من �أوراق
المذكرات التي تركها محمود
الأطر�ش المغربي بغية
التعرف �إلى الفترة الزمنية
الممتدة من �سنة  1939حتى
�سنة 1978؛ وهي فترة
�شهدت تحوالت تاريخية
كبرى عربي ًا ودولي ًا.
ريتا فرج
كاتبة وباحثة لبنانية

