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1945 - 1924 
 

وفقراء أغنیاء إلى المجتمع انقسام مفهوم أخذ األولى العالمیة الحرب أعقاب             في
للثورة المزدوج التأثیر بفعل باطراد ینمو ومستثَمرین مستثِمرین إلى ثّم            ومن
المفهوم هذا وكان .1917 الروسیة البرولیتاریة والثورة 1789 البرجوازیة           الفرنسیة
العالمیة الحرب قبل معالمه وضحت قد – الطبقیة المجتمعات قدم التاریخ في القدیم –              
ولكنه شمیل، وشبلي أنطون فرح أمثال " الثوریین الدیمقراطیین " ید على              األولى
– واالقتصادیة السیاسیة التطورات بفضل واتساعًا شمولیة أكثر طابعًا اآلن            أخذ
العربي المشرق ودخول األولى العالمیة الحرب بعد وتائرها تسارعت التي            االجتماعیة،

  في دائرة الحكم اإلمبریالي المباشر .
على الحمید عبد للسلطان االستبدادي الحكم زوال وبعد األولى العالمیة الحرب             قبل
في النسبیة الدیموقراطیة من نوع ساد 1908 عام والترقي االتحاد ثورة قیام              أثر
في قام . العربیة األحزاب ومنها السیاسیة األحزاب وظهرت , العثمانیة الدولة              سماء
صحیفة بإصدار الناشئة العربیة الوطنیة الحركة في الیساري الجناح األجواء            تلك
الذي الفتیاني, حلمي الجریدة ترخیص على حصل . 1912 عام دمشق في              االشتراكیة
وعاش . اإلفتاء منصب رجالها من عدد بتولي والقدس نابلس في عائلته              اشتهرت
الحركة في وأسهم الدمشقیة دعدوش عائلة من وتزوج دمشق في شبابه فترة              حلمي
تجنبًا مصر إلى رحلته في ورافقه القباني, خلیل أبي مع سوریة في المَبكَِّرة               الفنیة
أثناء تأثر الفتیاني حلمي أن ویبدو . والمسرح للفن المعادیة المحافظة القوى              لضربات
إلى عاد وعندما . مصر مثقفي من عدد بین السائد التنویري بالجو مصر في                إقامته
نشر في التنویریین المثقفین من عدد مع اشترك الحمیدي االستبداد زوال بعد              دمشق
" صحیفة بإصدار ترخیص على 1912 عام حلمي حصل وقد . االشتراكیة              األفكار
الفیتاني حلمي واضطر . صدورها من شهر بعد السلطات عّطلتها التي ,"              االشتراكیة
زوجته, أهل لدى الوحیدة ابنته تاركًا دمشق, مغادرة إلى السلطة مضایقات             نتیجة
في وُعرف العربیة القومیة الحركة في الحرب بعد شارك وهناك نابلس, إلى              وعاد

. 1  نابلس باسم خطیب الشعب , وتوفي في نابلس في مطلع الحرب العالمیة الثانیة 

 

*     *     *  
 

  المناهل, التي استقى منها الرواد األوائل للحركة الشیوعیة زادهم الفكري هي:

دمشق1 في تركها التي الوحیدة, ابنته من حلمي حفید الحموي- عادل رسالة من لّخصناها المعلومات هذه (1)                 
حلمي عن 1990معلومات عام نشره بمناسبة المحترم" المال زیاد "الرفیق إلى الموجهة -1912               عام
الحركة في بنشاط شاركوا الذین المثقفین, من الحموي وعادل اشتراكیة". "دراسات مجلة في               الفیتاني
نشر في الكبیر الفضل المال ولزیاد العشرین. القرن أربعینیات وأوائل ثالثینیات أواخر بدمشق               الثوریة

  سیرة حیاة عدد من الشیوعیین األوائل, كما سیرد معنا.
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الثورة وتحدیدا البورجوازیة الثورات حركات في والیساریة الثوریة التوّجهات -          
 الفرنسیة .

بیروت في األرمنیة الشیوعیة الحركة نهضت فقد . األلماني الشیوعي الحزب -            
عام اتخذت التي األلمانیة االشتراكیة یسار من االسم مقتبسًة سبارتاك. منظمة             باسم
تأثر للماركسیین الفكري األب عیاد وكامل . سبارتاكوس العبید ثورة قائد اسم 1919             
على ینطبق نفسه واألمر . برلین في دراسته أثناء األلماني الشیوعي             بالحزب
صفوف في ونشط ألمانیا في درس الذي حلب, من الجابري بهاء إحسان              المهندس

  الحزب الشیوعي .
أن ویالحظ . العربیة التحرر لحركات المؤیدة ومواقفه الفرنسي الشیوعي الحزب -            
الشیوعیین واللبنانیین السوریین للطالب األساسیة المدرسة كانت الفرنسیة          الجامعات

  منهم واللیبرالیین .
مدارس من أسسه بما الكومنترن ونشاط روسیا في االشتراكیة أكتوبر ثورة أثر -             
الشیوعیة األحزاب لمساعدة مندوبین من أرسله وما الشیوعیة الكوادر           لتدریب

  العربیة الناشئة وتثقیفها .
إلى للمتطلعین منارة كانت ثوریة نماذج من اختزنه وما اإلسالمي العربي التراث -             

  العدالة االجتماعیة .
تهّزه 1918 بعد التغییر, مفاعیل أخذت الذي االجتماعي, االقتصادي الوضع -           
خلق الجنیني وجودها أو العاملة الطبقة ضعف واقع ولكن . الفوقیة بناه              مخلخلة
الفكر أن نرى وهنا . المصّنعة غیر البلدان في الشیوعیة األحزاب منها عانت               إشكالیة

  سبق الواقع االجتماعي وهذا األمر أوجد خلًال بین النظریة والتطبیق .
*     *     *  

األربع المراحل إلى االستقالل مطلع حتى الشیوعي الحزب نشاط تقسیم            یمكن
  التالیة:

عام وانتهت 1924 عام الشیوعي الحزب تأسیس مع بدأت التي األولى,             المرحلة
الشمالي فؤاد النقابي اللبنانیان الحزب مؤسسي اسم برز المرحلة هذه وفي .1930            
اللبنات وضع جرى المرحلة هذه وفي . یزبك إبراهیم یوسف التنویري             والمثقف
الزعیم وفوزي حده ناصر اسم برز دمشق وفي . الحزب بناء صرح في               األولى

  كمؤسسین للحزب الشیوعي بدمشق بمساعدة " الرفاق اللبنانیین " .
السوري الشیوعي الحزب إعالن مع تبدأ التي ,(1935 – 1930) الثانیة             المرحلة
القصوى غایته " تبّین وثیقة خالل من 1931 تموز 7 في الصادر المطبوع               برنامجه

. جاء في البرنامج: 2  وشيء من بروغرامه " 

2. " بروغرامه من وشيٌء القصوى غایته السوري, الشیوعي الحزب یناضل لماذا " هو: الحرفي العنوان (1)                 
  ُطبع هذا الكتّیب لذكرى إعالن الحزب الشیوعي السوري ( 7 تموز سنة 1930 ) .
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إننا " .." البرجوازیون یّدعي كما اهللا، عند من منزًال لیس الرأسمالي النظام إن "                
فإنهم الفالحون وكذلك " .." السوریین العمال جهود الستثمار حدًا نضع أن              نرید
" .." والحكام الدین ورجال والمرابین االستعمار وخدم اإلقطاعیین من            مستثمرون
العمال حكومة إنشاء " والرأسمالي".. اإلقطاعي االستثمار ضد المستمر           النضال
الجیوش سحب السوریة، والوحدة التام االستقالل " .." سوریة في            والفالحین
وإیجاد المظلومة، الشعوب جمیع بین والتضامن اإلخاء " .." االنتداب إلغاء             المحتلة،
التي العالمیة، العمال طبقة مع تتحد وأن االستعمار، ضد للنضال بینها متحدة              جبهة

  هي العدو األكبر لالستعمار"..
الشعوب لتآخي التاریخي بالمثال السوري الشیوعي الحزب وثیقة تشید أن            وبعد
تحریر " بـ: تطالب ،" االشتراكیة السوفییتیة الجمهوریات اتحاد " في             المختلفة
جبهة إیجاد " واألدیان...".. الجنسیات بین فرق بدون العاملة السوریة            الجموع
و" االستعمار" ضد المشترك والتضامن للنضال العربیة البلدان جمیع بین            متحدة

  إیجاد حلف بین العمال والفالحین في البالد العربیة ".
وصعد للحزب, كمؤسس الشمالي فؤاد اللبناني النقابي دور برز الفترة هذه              وفي
. الماركسیة النكهة ذات الكتب من لعدد كمؤلف الشام, طرابلس ابن خیاطة, سلیم               نجم
شیوعیا الزعیم الدین صالح الشیخ ابن الزعیم فوزي السمانة حي في برز دمشق               وفي

  مرهوب الجانب من أعداء الشیوعیة بسبب قوة شكیمته .
ولكن والثانیة األولى للمرحلتین استمرار وهي :(1940 – 1936) الثالثة            المرحلة
في واضحًا ذلك وبرز . وفكریًا وتنظیمیًا سیاسیًا الحزب تكّون مجال في جدیدة               بنوعیة
ومع . المختلفة واألدبیة النقابیة والمطبوعات والكراریس (المناشیر) البیانات           غزارة
خالد المفّوه والخطیب المثقف والوطني األلمعي الشاب قیادة ترتسم بدأت المرحلة             هذه
بكداش خالد قیادة دفعت وقد .1937 أوائل موسكو في الدراسة من العائد              بكداش

  بالحزب قدمًا إلى األمام, وقدمت زخمًا ملحوظًا للحركة الشیوعیة السوریة والعربیة .
باریس في الشعبیة الجبهة وحكومة الوطنیة الكتلة بین المعاهدة مشروع توقیع             بعد
دخلت كتلوي, برلمان ونجاح 1936 سنة أواخر في الكتلویة السوریة الوزارة             وتألیف
ونتیجة .(1939 -1936) " األول الوطني العهد " علیه أطلق الذي العهد، في               سوریة
علنیة بصورة تاریخه في مرة ألول العمل من السوري الشیوعي الحزب تمّكن              لذلك
الحزب تمكن وقد . وغیرها وحلب وحمص دمشق في له مكاتب ففتح .1937 سنة                في
الحزب استطاع كما , " الشعب صوت " جریدة إصدار من 1937 أیار 15 3              بتاریخ

الجرائد من عدد في آرائه نشر من وتمّكن والكراریس النشرات من الكثیر              إصدار
  والمجالت المختلفة.

الثاني3 كانون 20 في الصدور إلى وعادت ،1939 أواخر الشعب) (صوت جریدة الفرنسیة السلطات أغلقت -                
.1942  
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والنشاط فرنسا في الیمینیة القوى وصعود السوریة الوطنیة الحركة تراجع            ولكن
المفوض من قرار صدور إلى 1939 أیلول 19 في أدى الشیوعي للحزب              الوطني
اجتمعوا إذا أعضائه واعتقال مكاتبه وإغالق الشیوعي الحزب بحل الفرنسي            السامي

  أو تظاهروا .
فترة األولى: فترتین: إلى بدورها وتنقسم :(1945 – 1940) الرابعة            المرحلة
العلني العمل فترة والثانیة: .1941 تموز حتى 1939 أیلول من وتمتد السري              العهد

  وتمتد من تموز 1941 إلى ما بعد عام 1945.
من الحزب إلى القادمین المثقفین من جمهرة الحزب حول التّف الفترة هذه              وفي
شّدتهم والذین , الماركسي الفكر منابع ارتیاد إلى والمتلهفین الوطني, النضال             بوابة
االجتیاح مقاومة في أبنائها وبطولة االشتراكیة الدولة انتصارات نفسه الوقت            في

 النازي لالتحاد السوفیتي .
1943 أواخر في " ولبنان سوریة في الشیوعي للحزب الوطني المؤتمر " 4             ُعقد

  أوائل 1944، في بیروت، في ظروف دولیة وداخلیة مالئمة .
للحزب الوطني المیثاق " الوطني المؤتمر أقّر 1944 الثاني كانون أول             في
الشیوعي للحزب ، بسیط اختالف مع مماثًال، میثاقًا أقر كما " السوري              الشیوعي

5  اللبناني. كانت بنود المیثاق الوطني هي التالیة : 

  1- استقالل سوریة وسیادتها التامة وتحررها الوطني الكامل .
  2- نظام جمهوري دیمقراطي صحیح .

الوطني تحررها لتحقیق العربیة الشعوب بین الوطني التضامن صالت توثیق -3           
  الكامل .

الشقیقة العربیة األقطار وجمیع سوریة بین والثقافیة االقتصادیة الروابط توطید -4           
.  

  5- بسط السیادة الوطنیة على المؤسسات المالیة والصناعیة والتجاریة واألجنبیة .
روابط وتحقیق وعناصرهم أدیانهم اختالف على السوریین جمیع بین المساواة -6           

  اإلخاء والتضامن بینهم .

الحزب4 تأسیس معتبرًا الثاني المؤتمر یسمیه وبعضهم , السوري الشیوعي للحزب األول المؤتمر وهو (1)               
  سنة 1924 بمثابة المؤتمر األول .

من5 صفحات وفي 1944 الثاني كانون أعداد الشعب"، "صوت جریدة في منشورة الوطني المیثاق بنود (2)                
الذكرى في ُنِشَر والدراسات. األبحاث وبعض برنامجیة وثائق السوري"، الشیوعي الحزب             "تاریخ
أن بالذكر والجدیر الطبع. وتاریخ مكان بال 1974 – 1924 السوري الشیوعي الحزب لتأسیس                الخمسون
صفحتین من مقدمة مع الهامة الوثائق هذه نشر الذي هو بكداش خالد جناح السوري الشیوعي                 الحزب
توحید وقرروا ولبنان سوریة في الماركسیة الفرق ممثلي من عدد اجتمع 1924 عام "في فیهما:                 جاء
من الثوریة الطلیعة هذه طلب على موافقتها الشیوعیة األممیة قیادة وأعلنت واحد. حزب في                منظماتهم
معلومة أیة تتضمن ال , المنشورة الوثائق كما والمقدمة, "..1924 العام من األول تشرین 28 في                  الشباب

  عن هؤالء المؤسسین , ولم تشر إلى أسمائهم .
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والكالم الضمیر حریة مقدمتها وفي والفردیة العامة الدیمقراطیة الحریات تأمین -7           
واحترام العبادة وحریة والنقابات واألحزاب والجمعیات واالجتماع والنشر          والصحافة

  عقائد الناس الدینیة .
تسهیل على والسهر صحیحة دیمقراطیة بروح والقضاء اإلدارة شؤون تنظیم -8           

  مصالح المواطنین ونشر العدل بین الجمیع .
الثقافة ونشر وتشجیعها البدنیة بالریاضة واالهتمام وطنیة تربیة النشء تربیة -9           

  في البالد وإحیاء التراث الفكري العربي .
  10- تعزیز مكانة رجال الفكر والعمل والفن وحمایة األساتذة والمعلمین .

  11- تعمیم المدارس في المدن والقرى وجعل التعلیم االبتدائي مجانیًا وإجباریًا .
المعوزین للمواطنین مجانًا والمداواة المعالجة وضمانة العامة بالصحة العنایة -12          

.  
المرأة مستوى ورفع والجهل البؤس أخطار من السوریة العائلة حمایة -13           

  والعنایة بصحة األم والطفل .
وتعمیم الزراعة وترقیة التجارة وتنشیط االقتصادي البالد مستوى رفع -14          
المواصالت وتحسین وتشجیعها الوطنیة الصناعیة المشاریع وحمایة الري          مشاریع

  بین المدینة والقریة .
  15- حمایة صغار المنتجین في المدینة والقریة ومساعدتهم .

  16- معالجة البطالة ومكافحة البؤس والفقر وتأمین معیشة الشعب .
وبین بینهم العالقات ویسوي حقوقهم یحفظ للعمل تشریع بوضع العمال حمایة -17            

  أصحاب العمل على أساس العدل والمصلحة الوطنیة .
  18- تحریر الفالح السوري من التأخر والبؤس والجهل .

  19- رفع مستوى الموظفین والمستخدمین وتعزیز شأن المهن الحرة .
التجار صغار عن العبء وتخفیف المكلفین بین عادًال توزیعًا الضرائب توزیع -20            

  وصغار المنتجین بوجه عام .
ومن الحالیة مفاهیمنا من ینطلق أن یمكن ال وتقویمها المیثاق بنود على الحكم               إن
السنوات تلك مفاهیم إطار في المیثاق هذا فهم یجب بل الحالیة، الطبقیة القوى               نسبة
القوى ونسبة آنذاك المنتجة القوى تطور ومدى البرنامج لواضعي الثقافي            والمستوى

  الطبقیة في أوائل أربعینیات القرن العشرین على أبواب الجالء .
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  الفصل الثاني
  حزب الشعب اللبناني (الشیوعي)

  وبدوي الجبل
 

التبغ عمال نقابة الشمالي فؤاد اللبناني الشیوعي التبغ عامل أسس 1924             عام
كانت وهذه المصریة، العربیة النقابیة الحركة بتطور صلة على كانت التي لبنان،              في

  بدورها على اتصال بالحركة النقابیة الثوریة العالمیة .
تأسس مستقل حزب وهو ،1925 سنة " اللبناني الشعب حزب " تأسیس              وجاء
تأسیس وكان . الولید الشیوعي للحزب آخر تجربة حقل بمثابة طبقیة، قواعد              على
عمالي لحزب قاعدة یكون أن بإمكانه سیاسي استقالل عن تعبیرًا التبغ عمال              نقابة

7 



الشعب، حزب في النقابة، حول انصهرت عندما بالفعل حدث ما وهذا .              حقیقي
تكوین عملیة لیسّرع الشیوعیة األممیة تدخل وجاء . لبنان في تقدمیة األكثر              التیارات
اقتصادي هو ما ودمج العاملة الطبقة باستقاللیة ینادي تنظیم في الشیوعي             الحزب
. والحزب النقابة بین الفصل لعدم اتجاه الشعب حزب لدى وكان . سیاسي هو                بما

6  ولكن الحزب الشیوعي هو الذي قام فیما بعد بالفصل نظریًا بین النقابة والحزب .

 

*     *     *  
 

" جریدة بیروت في 1925 أیار 15 في صدرت اللبناني الشعب حزب من               بمبادرة
. الفرنسي الشیوعي الحزب حال لسان " األومانیته " بجریدة نا تیم "              اإلنسانیة
الشمالي فؤاد اإلدارة ومدیر یزبك إبراهیم یوسف العالمة ومحررها الجریدة            صاحب
.1932 حتى الشیوعي الحزب سیترأس والذي مصر, من المبعد الشیوعي            العامل
ُأنشئت أسبوعیة صحیفة " التالیة: العبارة اسمها تحت " اإلنسانیة " جریدة              حملت
وحملت ," صفوفهم وتنظیم حقوقهم عن والمدافعة والفالحین العمال لخدمة            خصیصًا
على وللعامل الغني على للفقیر " هو: هویتها, تحدید في یزید شعارًا یسارها               على
أسفله في وضع ," العمال أیها اتحدوا " ثاٍن: شعار االسم ویعلو ."               الرأسمالي
وأعطها فاقرأها العامل أیها جریدتك هي (اإلنسانیة) الممیزة: إشارتها یبسط            عنوان

  لغیرك لیقرأها ".
 

*     *     *  
 

فبعث الجبل. بدوي الشاعر إلى " اإلنسانیة " جریدة من الثالث العدد              وصل
من الرابع العدد في نشرها الذي یزبك, إبراهیم یوسف صدیقه إلى التالیة              بالرسالة
لشاعرنا شریفة عاطفة الجبل , بدوي من للعمال هدیة " عنوان: تحت             اإلنسانیة

  المحبوب ".
7  وفیما یلي نّص رسالة بدوي الجبل:

  " أخي یوسف:
فسررت العلویة) (الدولة مدن إحدى صهیون في وأنا جریدتك البرید إلّي 89             حمل

  لعملك وأكبرت غیرتك ...

  (1) جاك كوالن: "الحركة النقابیة في لبنان 1919 – 1946" تعریب نبیل هادي. بیروت 1974. ص 35 .6
  (1) المنشورة في (اإلنسانیة) العدد 4 بیروت األحد في 7 نیسان 1925 ص/7/.7
االسم8 وجاء بالصهیونیة. لها عالقة وال الحفة. إلى تتحول أن قبل صهیون, منطقة عاصمة بابّنا المقصود (2)                 

قلعة السابق اسمها وكان الدین. صالح محررها باسم الیوم المعروفة القلعة حول سكن ولمن                للمنطقة
  صهیون نسبة إلى قائد الفرنجة.

  (3) هكذا ورد القوسان في الجریدة.9
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من تختارهم لمن باسمي نسخ أربع تهدي وان واحدة نسخة لي ترسل أن               الرجاء
قلیلة مدة بعد وذلك البیت إلى رجوعي حین سأرسلها نسخ الخمس واشتراكات              العمال

.  
السیاسیة بالمبادئ نبالي وال بكلمتك: أحّیها البالد! هذه في الجرأة أحیي مرة              ألول
العمال تهم ال كانت إذا نزعاتها اختالف على الدینیة وال األدبیة وال االجتماعیة               وال

  والفالحین . فعشت یا یوسف وال فّض فوك ...
مشروعة لمعذرة إال ذلك فما الرصاصي بالقلم إلیك كتابي على تؤاخذني             ال
قوانین أو آدابا یسمونه ما بكل یتقید ال والعامل , العمال من اآلن إني                والسیما

  اجتماعیة .
الناطق . العمال جریدة باسم الناطق وعاش : العمال جریدة وعاشت العمال              عاش

  بالحق وبالثورة وبالدم!
  " بدوي الجبل                

المفوه والخطیب األدب عالم في المحلق والنسر الفذ الشاعر الجبل بدوي             رسالة
رسالته الیسار, عن بابتعاده والمعروف سوریة أرجاء في الصیت الذائع            والسیاسي
وبمساره الكبیر بالشاعر مختص من تقویم إلى بحاجة 1925 عام المكتوبة             هذه
نابع هذا الجبل بدوي موقف إن تقدیرنا وفي . أحیانًا والمتناقض المتعرج              السیاسي
الموقف لهذا هل نعلم وال . متنورة أسرة كنف في عاش الذي الریف, ابن كونه                 من

  عالقة بالطموح إلى الحداثة؟.
 

*     *     *  
 

الحزب في عاشت والسیاسیة الفكریة خلفیته ولكن طویال الشعب حزب ُیعّمر             لم
سعى والذي ,1924 األول تشرین في بیروت في المؤسس السوري            الشیوعي
األول عید في بیروت في الشعب, حزب اسم تحت واحتفل, العمالیة، النقابات              لتأسیس

  من أیار عام 1925. وكان ذلك نتیجة العوامل التالیة:
نقابة مثل والحكام العمل أرباب عن المستقلة العمالیة التجمعات ظهور بدایة -            
دمشق في " الوطنیة التریكو منسوجات عمال نقابة و" (لبنان) بكفیا في التبغ               عمال

.  
بالفكر االتصال إلى الطامحین الشعبیین اللیبرالیین المثقفین من عدد فكر تبلور -            

  االشتراكي دون أن یقطعوا جذورهم مع الفكر البرجوازي الثوري .
  - نشاط األممیة الثالثة الشیوعیة .
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  الفصل الثالث
  ناصر الدین حدِّة وشيء من ذكریات الماضي

10  إلسكندر نعمة 

 
ناصر باسم أسمع بدأت عندما اإلعدادیة، المرحلة صفوف عبر أتدرج أزال ما              كنت
بلدتنا في القدامى الشیوعیین بعض ألسنة على كثیرًا یتردد االسم هذا كان              حدِّة.
. سوریة في شیوعي أقدم هو هذا حدِّة ناصر أن مرارًا منهم أسمع وكنت .                 دیرعطیة

  بل هو مؤسس الحزب الشیوعي في سوریة .
هذه إلى أنظر آنذاك، الفتى الطالب أنا وكنت . الكثیرین ألسنة على یتردد كان                هكذا
أو السوري، الشیوعي الحزب مؤسس یكون أن واحترام، شدید بإعجاب            المقوالت
واالحترام اإلعجاب هذا وظّل . القلمون منطقة منطقتنا من سوریة في األول              الشیوعي
جمعتني فقد كثب، عن إلیه التعرُّف لي تحقق حتى وتصوراتي ذهني في              ینموان
وبعض القدامى الشیوعیین من مجموعة مع یبرود في بیته في به             المصادفة
عام البرلمانیة االنتخابات بمناسبة اللقاء ذلك كان سنًا، أصغرهم أنا كنت             أصدقائهم،
الهادئة الشخصیة تلك فیه وجدت فقد عبثًا، به وإعجابي احترامي یكن لم ،1954             

  المطمئنة المبتسمة أبدًا، وكان حدیثه ینم عن خلفیة ثقافیة واسعة .
– اآلداب كلیة – دمشق جامعة في تخرجت 1964 عام وفي السنوات،              وسارت
في تدریسي مجال وكان العربي. األدب لمادة مدرسًا الحسكة محافظة في             وعّینت
في هناك التركیة. السوریة الحدود من الشمال أقصى في والقامشلي عامودا             مدینتي
وأصبحت الیفاعة طور عن خرجت قد كنت ولكني حدِّة، ناصر مجددًا التقیت              القامشلي،
وقد حدِّة ناصر التقیت هناك األمور. بمجریات وإحاطة ومعرفة نضجًا وأكثر عمرًا              أكبر
األخوان: إلیه أرشدني وقد مزارعًا. یعمل عدیدة سنوات منذ القامشلي إلى             هاجر

أّخرت10 البحث مشاریع وكثرة األحداث ولكن الشیوعیة, الحركة عن الكتابة فترة منذ اعتزم كنت (1)               
المتأللئة ذاكرته على أغبطه الذي نعمة, اسكندر العمر صدیق لي روى عندما هذا. یومنا إلى                 الموضوع,
, الشیوعي الحزب لدخول بكداش خالد الشاب أمام الطریق شق في ودوره حدة ناصر عن سمعه ما                   دائمًا,
أو إضافة دون ، وبقلمه نعمة إسكندر ذاكرة به جادت ما الفصل هذا في وننشر . سمعه ما یكتب أن                      رجوته

  تحویر.
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جلسنا ما أكثر وما مرارًا، التقیته قدیمان. شیوعیان وهما البطل وسلیم البطل              إلیاس
رجال من الكثیرین وملتقى منتدى القامشلي في بیته كان طویلة. ساعات انفراد              على
والحدیث ماضیه، عن كثیرًا حّدثني وریفها. دمشق من إلیها الوافدین ومن             المدینة،

  على عهدة الراوي.
الحزب كان الثالثینیات، بدایة وقبل العشرینیات أواسط في حدِّة: الدین ناصر             قال
المثقفین من مجموعة كان الكلمة. معنى بكل حزبًا لیس ولبنان، سوریة في              الشیوعي
اللینینیة، – الماركسیة مفاهیم على األشكال من بشكل اطلعوا الذین            والمّطلعین،
في البلشفي الحزب انتصارات بهرتهم وقد . العلمیة االشتراكیة نظریات            وبعض
العلمیة، االشتراكیة نهج تنهج والفالحین للعمال العالم في دولة أول وقیام             روسیا،

  وتقف بثبات في وجه الرأسمالیة العالمیة وجشعها .
الحلقات أولى نشّكل ولبنان، سوریة في الشباب من مجموعة كنا حدِّة: ناصر              قال
وسواهما الرفاعي، ونظمي مادویان أرتین وهم: الشیوعي الحزب نواة أو            الماركسیة،
أسماءهم نسیت فقد (عذرًا وآخرون الزعیم وفوزي حدِّة ناصر سوریة: وفي لبنان.              في
في األول والمسؤول الفریقین، بین الوصل صلة أنا وكنت حدِّة: ناصر ویتابع              اآلن).

  سوریة من خالل هذا التنظیم المشترك .
حسبما أقام وقد وبیروت، ودمشق یبرود بلدته بین دومًا یتردد حدِّة ناصر              كان
– عفلق میشیل – المحایري فهمي منهم: تقدمیین مثقفین مع واسعة صالت              أفادني

  كامل عیاد . وقد حدثني في إحدى الجلسات بما یلي:
عمال كأحد یعمل كان شاب إلى تعرفت وهناك یبرود، في الصیف فترة أقضي               كنت
الطلعة، مهیب مندفع، شاب . لزیارتي الشاب هذا جاء . العامة الطرقات على               (النافعة)
الشابة، الشخصیة بهذه جدًا أعجبت بكداش، خالد باسمه: عّرفني للمعرفة.            تواق
االشتراكیة مفاهیم بعض عن أحدثه كنت . الطلب فلّبى الزیارة، تكرار منه              وطلبت
مسرورًا ذلك یتلقى كان السوفییتي. االتحاد في والتنظیمي الداخلي البناء وعن             العلمیة.
لقاءات، عدة وبعد . هامًا مستقبًال فیه وتوسمت علیه اختیاري وقع شدیدة،              وبلهفة
كتاب: وأعطیته إلیه، أذهب صرت یبرود، من القریبة الورد عسال بلدة إلى              انتقل
منزلي، في إليَّ بكداش خالد جاء أیام، ثالثة بعد . وأنجلز لماركس الشیوعي 11              البیان

فقرات بعض معه وقرأت له، شرحتها . الكتاب عبارات بعض تحت خطوطًا وضع               وقد
خالد مني طلب . أخرى منطقة إلى یبرود منطقة یغادر أن قبل المذكور، الكتاب                من
أذكر أعد (لم حدِّة: ناصر یقول – الشیوعي الحزب – تنظیمنا إلى ینتسب أن                بكداش
السوریین الرفاق مع األمر تدارست طلبه، بتحقیق وعدته دقیقًا). تاریخًا            لذلك
. آنذاك الشیوعي الحزب تنظیم في عضوًا بكداش خالد قبول تم وهكذا .               واللبنانیین

  وكانت صلته المباشرة معي فقط . ثم عرفته فیما بعد على بقیة الرفاق في التنظیم .

  () كتاب البیان الشیوعي كان باللغة الفرنسیة، التي یجیدها ناصر حّدة ویتقنها خالد بكداش. (المؤلف).11
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عن مسؤوًال – حدِّة ناصر أي – ظللت لي: قائًال أخرى سهرات في حدِّة ناصر                 یتابع
بعد . الرفاق بقیة إعجاب على حاز وقد ینشط، بكداش خالد وكان . سوریة في                 التنظیم
َطرحُت االجتماع، هذا وفي . ما لحدٍّ المؤتمر یشبه ما أي موسع, اجتماع تم 12               سنوات،

. المهمة هذه بكداش خالد وتسلیم التنظیم، رئاسة عن ابتعادي موضوع             للمناقشة
الشیوعي للحزب عامًا أمینًا بكداش خالد إعالن تّم وهكذا . باإلجماع المجتمعون              وافق
هیكلیته أخذ قد – حدِّة ناصر یقول كما – آنذاك الحزب وكان اللبناني، –                السوري

  وتنظیمه كحزب نظامي متماسك .
قال ." أفضل؟ ذلك یكن ألم عامًا. أمینًا أنت تبق لم لماذا " آنذاك: حدِّة ناصر                  سألت
متحمس، شاب فهو الحزب، قیادة على مني أقدر بكداش خالد أن وجدت لقد ال.                ناصر:
للحزب أفضل مستقبًال فیه وأتوسم والفكري، النظري االستیعاب من كبیر جانب             وعلى

.  
على الحصول سبیل وفي و1930, 1929 عامي في أنه أیضًا. حدِّة ناصر              حدثني
في اإلنجیلیة الوطنیة الكلیة مدرسة في الریاضیات لمادة مدرسًا ُعّین العیش،             لقمة
ناصر قال . عشر الحادي الصف في له تلمیذًا الحلو اهللا فرج إلى تعرف هناك .                  حمص
واجتهاد أخالق ودماثة ولطفًا واتزانًا هدوءًا أكثر شخصًا عمري في أجد لم              حدِّة:
ولیس له صدیقًا أصبحت . الحلو اهللا فرج من أكثر واإلطالع للمعرفة وحب               مدرسي
ذهنه في مغروسة العلمیة االشتراكیة مفاهیم بذور أن وجدت وقد . فحسب              أستاذًا
لیكون كامًال إعدادًا وأعددته الطریق، معه تابعت . عشوائي نحو على ولكن              وأعصابه،
الحزب صفوف إلى انتسب الثانویة الشهادة نواله وبعد المستقبل. في            شیوعیًا

  الشیوعي عن طریق الرفاق في لبنان .
في وجوده أثناء أنه . به حدثني ما جملة وفي كثیرًا. حدِّة ناصر وحدثني                حدثني
. األطرش محمود اسمه كبیرة، شیوعیة شخصیة مع التقى للتنظیم العامة 13            األمانة

لمساعدة الكومنترن من مندوبًا كان هذا األطرش محمود إن حدِّة: ناصر لي قال               وقد
  الشیوعیین, وهو من الحزب الشیوعي الفلسطیني . وقد التقاه في بیروت مرتین .

المعلومات، هذه یكتب أن حدِّة ناصر من كثیرًا – المقالة لكاتب هنا والطلب –                طلبُت
الواسعة االجتماعیة عالقاته أن وأعتقد یفعل، لم لكنه . مذكرات بشكل زمنیًا              ویوثقها
ظّلت بل المعلومات، هذه أسّجل فلم ذاته بالخطأ أنا ووقعت وقته. على تطغى               كانت
الجزیرة، ومنطقة بالزراعة عالقته حدِّة ناصر أنهى عندما . الیوم إلى الذاكرة              حبیسة
أوائل في بدأت وعندما دیرعطیة، في كثیرًا یزورني كان . یبرود بلدته إلى               وعاد
وهو حدِّة ناصر كان وتتفاقم، العالنیة إلى تظهر وانقساماته الحزب أزمة             السبعینیات

أواخر12 من فیها أقام التي موسكو، من بكداش خالد عودة بعد 1937 أوائل في الموسع االجتماع هذا جرى ()                   
 عام 1933 إلى أوائل 1937.

الشیوعي13 الحزب إلى انتسب المولد. فلسطیني األصل جزائري وهو بعد، فیما األطرش لمحمود شرح سیرد ()                
  الفلسطیني وزار موسكو للدراسة، وأوفده الكومنترن لمساعدة الحزب الشیوعي السوري.
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یلبث ولم كثیرة. أحادیث في ذلك عن عّبر وقد . بمرارة یتألم الحزب صفوف عن                 بعید
في ودفن الشرایین، وتصّلب والضغط السكري یعاني كان فقد فجأة، توفي أن ذلك               بعد

  بلدته یبرود دون أن یترك أثرًا مكتوبًا یوثق هذه المعلومات وغیرها الكثیر .
أقدم حدِّة المرحوم جنازة في أسیر وأنا واحد، بآن وامتعاضي دهشتي أثار              مما
في ویشارك یحضر لم آنذاك الحزب یمثلون ممن أحدًا أن سوریة، في              شیوعي
یوم في یكن ولم الشیوعي، بالحزب له عالقة ال عابر شخص حدِّة ناصر وكأن                جنازته،

  من األیام الشیوعي األول في سوریة.
أهله له أقام وفاته، على یومًا أربعین مرور بمناسبة أنه ذكره، یجدر مما               ولكن
رجال أربعة الحاضرین بین وكان المناسبة حضرُت وغداء، استقبال حفل            وذووه
الشیوعي الحزب من وفد بأنهم المجموعة عن عّرف الذي یوسف مراد منهم              عرفت

  السوري.
في توفي وقد ،1906 عام یبرود موالید من حدِّة ناصر المرحوم أن أذكر أن                بقي

  أواخر عام 1973، وُدفن في بلدته یبرود مخلفا ثالثة أوالد: عمر، سعید، همام.
 

*     *     *  
*     *  

*  
 

ناصر لسان عن نعمة اسكندر نقله ما بعض حول المؤلف            مالحظات
  حّدة :

یقارب ما علیها مضى السكندر أحداثا یروي حدة بأن تتعلق األولى :             المالحظة
مع عقود, ثالثة من أكثر مرور بعد حدة حدیث ینقل ونعمة الزمن. من عقود                أربعة
لها ُیشق ال بحرفیته, سمعه ما إعادة على القادرة الوّقادة نعمة اسكندر ذاكرة أن                العلم

  غبار . ولكّن النقل عن طریق الذاكرة بعد توالي السنین ال یخلو من هنات ...
. بدمشق الشیوعي الحزب قیادة بكداش خالد تسُلم بزمن تتعلق الثانیة :             المالحظة
أقّر 1937 شباط 7 و 3 بین الموسع المركزیة اللجنة اجتماع أن الثابت               واألمر
أما . المنصب هذا العتالء أهال وكان للحزب عامًا أمینًا بكداش خالد انتخاب               باإلجماع
في للدراسة سفره قبل المنصب هذا بكداش تسلَّم هل التالي: بالسؤال فتتعلق              اإلشكالیة
الحزب عضو المولد الفلسطیني األصل الجزائري األطرش محمود مذكرات           موسكو؟.
أن تشیر السوري الشیوعي الحزب لمساعدة الكومنترن ومندوب الفلسطیني           الشیوعي
في جاء فقد . موسكو إلى سفره قبل بدمشق للشیوعیین الفعلي القائد كان بكداش                خالد
الحزب أمانة أمام أواخر1933 في وضع بكداش خالد أن األطرش محمود             ذكریات
هذا یعارض بویاجیان هیكازون وكان . السوفییتي االتحاد في للدراسة سفره             قضیة
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في بنقص یسمح ال بشكل توسعًا, یوم كل یزداد الحزبي العمل مجال ألن               السفر,
لبكداش, الخیار األطرش محمود ترك االجتماع وأثناء . األساسیة الحزبیة            اإلطارات
مع 1933 سنة األول كانون أوائل في موسكو إلى خالد توجه وقد " السفر قرر                 الذي

. 14  أنه كان قد انتخب أمینا عاما للحزب . وكانت البالد تغلي كالمرجل بالنضال "

1931 عام أوائل في انتحب بكداش خالد أن إلى تشیر مادویان أرتین              ذكریات
بسبب عام من أكثر المنصب هذا في یبق لم ولكنه بدمشق. الحزب لمنظمة               سكرتیرا
من التأكید عدم جاء هنا ومن . الحزبیة للدراسة موسكو إلى 1933 أوائل في 15               سفره

 ناصر حدة حول زمن وصول بكداش إلى القیادة .
" الشیوعي البیان " بإعطاء حدة ناصر قیام هي جدا الهامة الثالثة :              المالحظة
بترجمة بكداش مبادرة ثّم ومن نصوصه, بعض في االثنین ومذاكرة بكداش             لخالد
خالد أن والمستغرب .1933 عام وطبعه العربیة إلى الفرنسیة من الشیوعي             البیان
إلى بالماضي المتعلقة مقاالته أو المكتوبة أحادیثه في ُیِشر لم علمنا, حسب              بكداش,

 موقع ناصر حده في الحزب ودوره في مرحلة التأسیس .
یكن ولم , للقیادة بكداش خالد بأهلیة یعترف حدة ناصر أن الرابعة :              المالحظة

  منافسا له , بل تنحى جانبا تاركا لمن توسم فیه الخیر أن یقود الحزب الشیوعي .
ناصر جنازة في الشیوعي الحزب قیادة مشاركة بعدم تتعلق الخامسة :            المالحظة
ولذلك . مؤخرا إال القیادة مسامع إلى یصل لم الوفاة خبر أن الجزم ونستطیع .                 حدة
قبل , حدة ناصر بتكریم قامت الحزب قیادة أن ذلك على ودلیلنا . أربعینیته في                 شاركوا
مستشفى في للعالج سفره تأمین : منها مبادرات عدة في , وبعدها المنیة تدركه                أن
في الطب لدراسة عمر البكر ابنه إیفاد , 1971 عام موسكو في المركزیة               اللجنة
هنا ومن . موسكو في المیكانیك لدراسة همام األصغر ابنه إیفاد السوفییتي,              االتحاد
مرحلة في الحزب تاریخ معرفة إلى المتطلعة الشیوعي الحزب قیادة أن             یتبین

. 16  التأسیس لم " تقّصر " في واجبها إزاء المؤسس األول للحزب 

 
 
 
 
 
 
 

  (1) نقًال عن یوسف خطار الحلو. ص 14.366
  (2) مادویان أرتین. ص15.110
بتاریخ16 بدمشق منزلنا في به لقائنا أثناء المعلومات بعض أخذنا حدة همام المهندس األصغر االبن ومن (1)                 
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بهم اللقاء استطعنا من على هنا واقتصرنا . الرواد جمیع تغطیة باإلمكان یكن لم                
. المال زیاد كتاب في ورد ما وكذلك , المدّونة أخبارهم وصلتنا من أو , الرحیل 17                  قبل

هنا نتكلم (وال ونهوضها الشیوعیة الحركة قیام أن الرواد من الكوكبة هذه نشاط               ویدل
المندفعین عشرات جهود حصیلة هو بل فرد جهد ثمرة یكن لم االنحسار) فترات               عن

18 الطامحین في بناء مجتمع حر سعید, ومنهم هؤالء الرواد . 

*     *     *  
معدمًا, فقیرًا 1894 سنة ولد كسروان، في سهیلة قریة من الشمالي: فؤاد -1             
بسبب 1924 عام منها ونفي مصر إلى هاجر . معدمًا فقیرًا 1939 سنة في                وتوفي
بكفیا في " التبغ لعمال العامة النقابة " أسس لبنان إلى عودته بعد . الشیوعي                 نشاطه
والعشرین الرابع في اللبناني الشیوعي الحزب مؤسسا یزبك إبراهیم یوسف مع وهو .             
." لبنان في العمال نقابات " كتاب 1928 عام ألف . 1924 سنة األول تشرین                 من
. أرواد وجزیرة القدموس قلعة إلى السوریة للثورة ودعمه الوطني نشاطه بسبب              ُنفَي
الحزب عن مندوبًا 1928 عام الشیوعیة لألممیة السادس المؤتمر في            شارك
في مذهًال نشاطًا وأبدى الشیوعي للحزب العام األمین 1928 عام اختیر .              الشیوعي
عام أوائل حتى للحزب عاما أمینًا وبقي ," العمالیة الیساریة بـ" واتصف              عمله
بتهمة كلیًا إبعادًا الحزب عن وُأبعد للحزب, عام كأمین منصبه من ُأزیح حیث 1933              
الشمالي عالقة تهمة أن یرون الحلو خطار كیوسف مجایلیه بعض . باألمن              عالقته
ما أن حین في قندور, إلبراهیم به صّرح الذي حّده, ناصر رأي وهذا باطلة,                باألمن
باألمن الشمالي بعالقة بالیقین المقترن الشك من ظالًال یلقي مادویان أرتین             كتبه
األمن أرشیف إلى الوصول في هو الیقین والخبر . معهم یعمل كان من إلى                وإرشاده
1941 عام بیروت براري في الفیشیین الفرنسیین إحراق بسبب إما علینا, متعذر              وهذا
الموجود األرشیف إلى مالیة ألسباب الوصول تعذر بسبب أو أرشیفهم, من كبیرًا              قسمًا

  في فرنسا .
ولد . معانیها بأجلى المأساة السیاسیة حیاته في عاش الشمالي أن نرى              ونحن
عصبیة, له تكن ولم للكتابة اللغة ناصیة یملك یكن ولم ,1939 عام فقیرًا ومات                فقیرًا
" كتابه 1936 عام أصدر الحزب من طرده وبعد . وكتب وناضل كافح ذلك                ومع
وفیه التطبیق في االشتراكیة حول وجریئة صریحة مناقشة تضّمن "            االشتراكیة

19  معلومات عن االتحاد السوفییتي .

كتابه:17 في وسّطره عنهم أو منهم سمعه ما وسّجل الرواد هؤالء من بعدد التقى عندما الفصل, هذا على كبیر فضل المّال لزیاد                        
  " صفحات من تاریخ الحزب الشیوعي السوري (1924 – 1954)"  دمشق 1994. وبفضل عمله تمكنا من سّد كثیر من الفجوات  .

 
   هذه الكوكبة من الرواد ال تمّثل إال جانبا من جوانب نشاط الحركة الشیوعیة السوریة . ونأمل أن یتمكن باحثوا المستقبل من سّد18

 الفراغ والكشف عن أولئك الجند المجهولون , الذین طواهم الزمن .
   یوسف خطار الحلو ... ص 388 .19
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المأساة هي ظنون, مجرد كانت أم التهمة صّحت سواء الشمالي, حیاة             ألیست
في حیاته أفنى الذي وهو به, التهمة بإلصاق موته بعد المأساة واستمرت              بعینها؟.
فقیرا وعاش ... الزمن ذلك في له المتاحة بالوسائل عنهم والدفاع العمال عن               الكتابة
إذا , أخذها التي األموال ذهبت وأین .. ؟ لألمن نفسه یبیع أن یعقل فهل , فقیرا                   ومات

 مات وهو ال یملك شروى نقیر ؟ ..
بالوحدة المنادین ومن الهوى ماركسي المولد, (لبناني) طرابلسي خیاطة: سلیم -2           
في العرب للمثقفین مؤتمرًا الشیوعیة الكوادر وبمساعدة الغرض لهذا عقد .             العربیة
حیاته من فترة أمضى . العربیة للوحدة الدعوة قضیة لبحث 1934 عام زحلة               معلقة
بارز دور وله . األحداث تحلیل في ماركسي خط نشر في كتاباته في واسهم دمشق                 في
) الغرب في حّمیات كتبه: من . العربي المشرق في الماركسیة لألفكار الطریق شق               في
سلطات اعتقلته .(1936) المظلومة والحبشة ،(1934) الحرب أبواب على ,(1933          
الرأس على وضربه الشدید التعذیب وبسب 1940 عام الفیشیة الفرنسیة            االستعمار

  ظهرت عنده حاالت ضیاع وأوجاع في الرأس اعتزل الحیاة وتوفي سنة1965 .
بیروت في صدرت التي ," الدهور " مجلة تطویر في أساسیًا دورًا خیاطة لعب                وقد
." الدیموقراطیة االشتراكیة " أنصار من حداد إبراهیم صاحبها وكان ,1930             عام
المجلة كتاب من وكان الماركسي, الفكر من قریبًا خطًا " الدهور " اتخذت الزمن                ومع

  الماركسي سلیم خیاطة ومیشیل عفلق وفؤاد الشایب وإبراهیم الكیالني .
والمجازر, المآسي على وعیه وتفتح 1904 عام أضنة في ولد مادویان: ارتین -3             
إلى وغادرها استنبول في لفترة تعلم و1920. 1908 عامي بین باألرمن لحقت              التي
بیروت وفي . باألرمن حّلت التي المجازر, بسبب نزحوا الذین بأقاربه, ملتحقًا              بیروت
الذي األلماني, الشیوعي بالحزب متأثرا األرمنیة الیساریة سبارتاك منظمة           أسس
الصادر البیان توزیع ونّظم الشیوعي الحزب تأسیس في أسهم . نفسه االسم              حمل
السوریة الثورة لتأیید الفرنسي الجیش جنود یدعو الذي بالفرنسیة, الحزب            باسم
السجون, في حیاته من حقبًا مادویان أمضى . ضباطهم بوجه سالحهم 20            وتحویل

بعنوان: منشورة مذكرات وله . وفاته حتى الشیوعي الحزب قیادة في نشیطًا              واستمر
  " حیاة على المتراس, ذكریات ومشاهدات ".

وأحد , بیروت في الیساریة األرمنیة سبارتاك جمعیة عضو بویاجیان: هیكازون -4            
صیف وفي زحلة, في سكن . وتضحیة إخالصا أبرزهم ومن الشیوعي الحزب              مؤسسي
سكن . فیها للحزب منظمات تأسیس في لإلسهام دمشق إلى القیادة أوفدته 1928             
وقام . شهادة دون المهنة ومارس أسنان طب عیادة وفتح شعبي حي في               بویاجیان
اعتقل . رأینا كما معتنقیها وتنظیم الشیوعیة نشر على عامًال الوصف فائق              بنشاط
. أرواد جزیرة إلى بعد وفیما الرقة إلى ُنفي كما الشیوعي نشاطه بسبب مرة من                 أكثر

   مادویان أرتین " حیاة على المتراس , ذكریات ومشاهدات " , دار الفارابي بیروت 1986 .  ص75 .20
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القرن ثالثینیات أواخر في نشط هیكازون أن السواس سعید روایة خالل من              وسنرى
  العشرین في حلب وأسس مكتبة فیها .

 
فیها الالییك مدرسة من وتخّرج 1912 عام دمشق في ولد : االختیار نسیب - 5               
اللغة طریق عن الماركسیة على اطلع وقد . والفرنسیة العربیة اللغتین             متقنا
إلى العشرین القرن ثالثینیات في انضّم . نشرها على شبابه في وعمل ,               الفرنسیة
دیراني والیان الشایب فؤاد , خلقي علي ضّمت التي التقدمیة المأمون             ندوة
علي ضّمت محافظ طابع ذات لها معارضة أخرى ندوة وكانت .             وغیرهم

 الطنطاوي وأنور العطار وجمیل سلطان .
االختیار نسیب أن على القدامى الشیوعیین مع أجریناها التي اللقاءات بعض             تشیر
اجتماعات في الخطب ألقى ما فكثیرا . الثالثینیات أواخر في ثقافیا نشیطا              كان
بترجمة وقام , البیوت في ُتعقد كانت التي االجتماعات في وشارك             الشیوعیین
في األوضاع مثل عامة مشكالت توّضح العربیة إلى الفرنسیة من            كراریس

  النقابات وغیرها .
تظهر االستعمار عن دراسات مجموعة الدمشقیة الصحف في االختیار           نشر
أسبانیا مأساة " عنوان تحت كتابا 1938 عام أّلف كما . الماركسي الفكري               توجهه
من تقدم الذي , فرنكو الفاشي الجنرال مهاجما الجمهوریین جانب إلى فیه وقف "              

  جنوب أسبانیا للقضاء على الحكومة الجمهوریة في مدرید .
والده من یومه نفقات یأخذ العمل عن عاطًال یومها كان بل وظیفة, یشغل وال بیتًا یملك ال االختیار نسیب                     كان
آل العزیز عبد الملك حاشیة في السعودیة في الزمن من ردحًا عمل الذي االختیار, بك مراد المتقاعد                   الضابط
السعودي المال یسّخر كیف اهللا فسبحان األبیض. الجسر حي في دارًا به اقتنى المال من مبلغًا فادخر                   سعود

 إلعاشة الماركسي نسیب االختیار!!.
ابتعد أنه ویبدو . الشیوعي والحزب االختیار نسیب بین العالقة مدى نعلم ال               
التألیف إلى وانصرف األربعینیات في السیاسیة والصحافة الشیوعیة الحركة           عن
في والثقافة النشر دائرة رئیس منصب وشغل , دمشق إذاعة في وعمل              األدبي
الیومیة الصحف من عددا ورئس العربي األدب تدریس ومارس ,            اإلذاعة

  الدمشقیة .
       قام نسیب االختیار في خمسینیات القرن العشرین بتألیف الكتب التالیة :

  1 – " الشعر الصوفي "  إصدار المكتبة األهلیة بیروت – مطبعة الیقظة دمشق .
 2 – الفن الغنائي عند العرب " دار بیروت 1955 .

وتضمن .1955 بیروت الرواد دار , " الرشید هارون ابن األمین محمد – 3              
 الكتاب فصال معبرا تحت عنوان : خلیفة یلهو وشعب یكدح ..
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 4 – مصر الثورة منشورات عویدات بیروت .
 

عام الماركسي الفكر على یتعرف وبدأ دوما في 1909 عام ولد خلقي: علي -6              
كان . حوله أو الشیوعي الحزب في عمله إطار في فكریة إسهامات له وكانت . 1925                
خیاطة وسلیم عیاد كامل من تكونت التي المتنورین, الشباب األدباء بحلقة صلة              على
وصالح الشایب فؤاد أمثال الغربیة بالثقافة المتصلین الشباب وبعض االختیار            ونسیب
منها محافظة حلقة مع فكري سجال في دخلت الحلقة وهذه . وغیرهم المحایري               الدین
وهو ,1931 عام " وخریف ربیع " كتاب خلقي أصدر . الطنطاوي وعلي البزم                محمد
سلیم الماركسي الداعیة مقدمته وضع وقد . سوریة في األولى تعّد قصصیة              مجموعة

  خیاطة, الذي أقام فترة من الزمن في دمشق .
. 1933 عام الحقوق شهادة نال . 1911 عام دمشق موالید من عیسى: رشاد -7               
القرن اربعینیات في وكان . بكداش خالد طریق عن الشیوعي الحزب إلى              انتسب
كان أنه أمین مصطفى ویذكر . بكداش خالد بعد الحزب في الثانیة الشخصیة               العشرین
ذكریاته في الصمد عبد ظهیر وأورد . الرفیعة بثقافته المتمیزین الشیوعیین             من
منظمة أسبوعین كل یزور كان عیسى رشاد أن " اشتراكیة دراسات " في               المنشورة
بطابع المنظمة طبع عیس رشاد أن الصمد عبد ویذكر . نشاطها في لمساعدتها               حمص
الحزب قیادة لسیاسة النقدي موقفه بسبب الحزب من ُفصل . وسلوكه             أفكاره
وفي المحاماة في وعمل . التقسیم من موقفه في السوفیتي االتحاد أید الذي               الشیوعي,

  نقابة المحامین حتى وفاته .
جزائریین أبوین 1903من عام یافا في ولد داوود): (أبو األطرش محمود -8            
عام الفلسطیني الشیوعي الحزب إلى انتسب . االستعماري االضطهاد من هربًا             هاجرا
إلى الكومنترن أوفده .1927 عام موسكو في الحزبیة بالمدرسة والتحق ,1925           
1933 عام من ولبنان سوریة في أمضى . فیهما الشیوعیین لمساعدة ولبنان              سوریة
سنة زحلة مؤتمر وثائق تحضیر في خیاطة سلیم مع داوود أبو أسهم .1936 ربیع                إلى
فلسطین إلى الفرنسي االنتداب سلطات أبعدته . العربیة الوحدة إلى دعا الذي ,1934             
انضم الثانیة الحرب بعد . أشهر ستة البریطاني االنتداب سلطات وسجنته 1936              عام
على ساطعة أضواء تلقي التي , مذكراته كتب . الجزائري الشیوعي الحزب              إلى
هذه تزال وال . الكومنترن نشاط إلى باإلضافة وفلسطین سوریة في الشیوعیة              الحركة
األلماني االشتراكي للحزب المركزیة اللجنة أرشیف في كانت مخطوطة           المذكرات

21  الموحد, الذي حكم ألمانیا الشرقیة حتى 1990.

وتبین21 األلمان. الباحثین من أصدقائه طریق عن األطرش مذكرات على للحصول األسطر هذه كاتب سعى وقد -                 
روزا وقفیة أرشیف في أو االتحادیة. أللمانیا المركزي األرشیف في سواء موجودة غیر المذكرات أن البحث                  نتیجة

  لوكسمبورغ , الذي انتقل إلیه القسم األكبر من أرشیف اللجنة المركزیة .
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قادة وأحد الشیوعي الحزب ونشطاء بیروت موالید من العریس: مصطفى -9           
مع وحلب دمشق سجون في وحّل مرة من أكثر السجون دخل اللبنانیة النقابیة               الحركة
تموز 24 في میسلون موقعة ذكرى إحیاء في اشتراكهما بسبب قازان فؤاد              رفیقه
تفاصیل ایضا تروي التي , " یتذكر العریس مصطفى " كتاب له صدر . 1934                22

 واسعة عن االحتفال واالعتقال في سجون دمشق وحمص وحلب .
اإلیطالي االحتالل من هربًا 1911 عام سوریة إلى والده مع التجأ عیاد: كامل -10              
عن الدكتوراه أطروحة وكانت (1930 – 1922) برلین في درس . الغرب              لطرابلس
الحزب بنشاط برلین في تأثر . الفلسفة في دكتوراه أساسها على وحاز , خلدون                ابن
1934 عام شارك . االستعمار ضد عنیفة مقاالت صحفه في وكتب األلماني              الشیوعي
"الطلیعة" مجلة صدور في وأسهم العربیة، الوحدة إلى الداعي زحلة مؤتمر             في
وشروحه بأحادیثه وُعرف ,1939 – 1935 عامي بین التنویریة الیساریة            الدمشقیة
في التقدمي المثقف الشباب أذهان إلى وتوصیلها الماركسیة للمبادئ           المبسطة
وثیقة صلة على كان ولكنه الشیوعي الحزب في ینتظم لم . العشرین القرن               ثالثینیات
. العشرین القرن وأربعینیات ثالثینیات في للماركسیین الروحي األب عملیًا وهو .              به
  كان أستاذًا مرموقًا في كلیة اآلداب في الجامعة السوریة . ومن كتبه: لینین والفلسفة .
عفلق, میشیل رجاني قوله: عیاد كامل عن المال زیاد نقله ما األمر في               والطریف
إذ حق, على وكنت فرفضت, الشیوعي, للحزب لالنتساب أزكیه أن ,1934 عام              في

  شعرت وقتذاك, أن یساریته لم تكن كما یجب .
سلیمان جده . بدمشق ساروجة سوق في 1913 عام موالید من سلیمان: منیر -11              
من عددًا یملك وكان فیها, واستقر دمشق إلى والده نزح . صیدا والي الكرجي                باشا
إلى 1930 عام سافر .1928 عام البكالوریا ونال الالییك في درس . والحقول               البیوت
ذهابه قبل .1934 سنة ورجع االجتماعي االقتصاد علم السوربون في ودرس             فرنسا
الحزب إلى لالنضمام أرضیة رأینا, كما لدیه, كّون مما بكداش خالد نشاط انتباهه               لفت
وفوزي حدة بناصر اجتمع الوطن إلى عودته بعد .1931 سنة الفرنسي             الشیوعي
. والمثقفین الحزب بین الصلة وأصبح السوري, الشیوعي الحزب إلى وانضّم             الزعیم
وذكر .1935 آب في التقدمیة " الطلیعة " مجلة تأسیس في أسهموا الذین من                وهو
نقوال الزعیم, فوزي حده, ناصر هم: 1934 عام باریس من عاد عندما الحزب قادة                أن
تعلیمیة دورات بتنظیم سلیمان منیر قام . الحلو خطار ویوسف الحلو اهللا فرج               شاوي,
السوفیتي االتحاد في المنهاجي االقتصاد " 1942 سنة وترجم ,1940 بعد             اقتصادیة

23  ". وله عدة دراسات عن االقتصاد السوري .

وكان بدمشق االستئناف محكمة رئیس الشلق حمزة والده الشلق: فوزي - 12            
1912 عام فوزي ولد . الخیري اإلسعاف جمعیة مؤسس وهو الخیر عمل یحب               رجال

  عن جریدة " القبس " 13 أیلول 221934
  1- جرى اللقاء به في بیته بدمشق بتاریخ 23.11/8/1974
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إلى نفسه العام في توجه .1930 عام البكالوریا وحاز الالییك في ودرس              بدمشق
وعیه یتفتح بدأ وهناك . والكهرباء المیكانیك لدراسة النورماندي في كان             جامعة
وكفاح " األومانیته " الفرنسي الشیوعي الحزب جریدة مقاالت وشّدته            االشتراكي,
السلطات اعتقلته الذي دیمتروف, جورج محاكمات باهتمام تابع كما العاملة,            الطبقة
وقام 1936 عام دمشق إلى عاد .1933 عام الرایخستاغ بحرق واتهمته             الهتلریة
معمًال جالل رشید الكهرباء مهندس مع وأسس الرادیوات, تركیب مثل حرة             بأعمال
رادیو كروان " اسم الرادیو هذا على مطلقین لتطبیقها, الرادیو أجهزة قطع              یستورد
دمشق سماء تحت " اسماه صامتا فلما أنتج من أول هو جالل فرید أن فوزي وذكر ."                 
بسبب النجاح یلق لم الفیلم ولكن . الحبوباتي وتوفیق جالل فرید ممثلیه من كان ,"               
ورشة كرئیس البلدیة في الشلق فوزي توظف 1937 عام . الناطق الفیلم              ظهور

  تصلیح السیارات وفي الوقت نفسه استمر حتى 1939 یعمل في معمل الرادیوات .
وبسبب الزعیم, فوزي ید على السوري الشیوعي الحزب إلى الشلق فوزي             انتسب
أحد من الحزب قیادة اتخذت ولذا . شبهة أیة حوله تحم لم لفوزي المیسور                الوضع
عنده اختبأ حیث جالل, لرشید بالنسبة نفسه األمر وجرى . السري للكادر مسكنا               بیتیه
. 1941 سنة فیشي حكومة عهد في الشیوعي الحزب مالحقة أیام في بكداش               خالد
العلن إلى یظهر الشلق فوزي اسم أخذ 1942 عام العلنیة إلى الحزب عاد أن                وبعد

  وفي عام 1943 تفّرغ للعمل الحزبي  .
التهذیب ملؤه أنیقًا, محتشمًا فوزي كان " الحلو: خطار یوسف عنه كتبه ما               ولنقرأ
في وبخاصة بمجالسته, یستمتعون أصبحوا الذین لبنان, في الكثیرین إلى حببه             مما
نحن - خطار لیوسف والكالم – إلینا بالنسبة , فوزي كان لقد . األحد یوم رحالت                  أثناء
في الجلوس وعلى یرید, ما شراء على قادرًا وظیفته, وبحكم الحین, ذاك " صعالیك "               

. 24  المطاعم, والقیام بواجب ما یتطلبه الحصول على " المدقة مع مازاواتها  "

في السوفیتي االتحاد أصدقاء جمعیة " سر أمین الشلق فوزي اختیر 1943              عام
1947 عام بدمشق الشیوعي الحزب مكتب على الهجوم وأثناء . " ولبنان              سوریة
عن دفاعًا أكفهم على دمهم وضعوا الذین المكتب, عن المدافعین عداد في فوزي               كان
بیروت إلى انتقل قصیرة لفترة وسجن لوحق أن وبعد . الغاضبة الجموع لصد               المكتب
تاركًا و1951 1948 عامي بین السري جهازه في وعمل الحزب, رغبة على              بناء
وبسبب . اعتنقها التي األفكار تحقیق سبیل في مضحیا وراءه والرفاه النعیم              حیاة
وأضاف . به اللقاء أثناء لي أفاد حسبما " 1951 أواخر في الحزب ترك "                 مرضه
یعود الشیوعي الحزب تأسیس في الكبیر الفضل إن أقول للتاریخ " الشلق:              فوزي

. 25 لخالد بكداش "

  1- الحلو.. ص/200/.24
  2- جرى اللقاء مع فوزي الشلق في بیته بدمشق بتاریخ 25.15/12/1974
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الدمشقیة الفتاة اسم نعمة إلسكندر حّدة ناصر ذكر الشلق: ومقبولة طرزة فلك -13             
في الوحیدة المرأة وكانت الشیوعي الحزب نشاطات في شاركت التي طرزة,             فلك
الشلق مقبولة روته فیما طرزة فلك اسم ورد وقد .1937 قبل حّدة ناصر أیام                الحزب
كتابه في مقبولة به أفادت ما ونشر 1984 شباط 26 بتاریخ المال لزیاد مقابلتها                أثناء

26  المنوه عنه. كتب المال:

الماركسي بالفكر التأثر بدایات . دمشق في 1921 عام موالید من الشلق مقبولة "              
تقول . الفكر بهذا متشبعًا 1936 عام فرنسا من العائد الشلق فوزي أخیها طریق                عن
كل في شاركت . المدرسة في الفكر هذا أحمل البدایة في الوحیدة كنت               مقبولة
ُنشرت االستعمار ضد حماسیة كلمة ألقیت أني وأذكر دمشق, في السیاسیة             النشاطات
تجهیز طالبات باسم الفاشیة مكافحة عصبة مؤتمر في شاركت . العرب فتى جریدة               في
یحضرها كان التي 1937 عام نهایة في الشیوعیة اجتماعاتنا أولى بدأت .              دمشق
بدویة . منهّن وأذكر وقتذاك الماركسي بالفكر تأثرن دمشقیات فتیات العشر             حوالي
فتحیة وأختي الطرزة وفلك حالل فضة سلیمان وأم عیسى, رشاد أخت الدین              شمس
من أقوى الوطني الحس ولكن للغایة, صعب اجتماعي جو في ننشط كّنا .               وغیرهّن
وازدادت نشاطنا اتسع ثم الشامیة الیقظة جمعیة خالل من البدایة في عملنا .               التقالید
اندمجت التي , حسن قصاب نجاة زوجة عارف أمینة على وتعرفت والصداقة              العالقات

  في النشاط الحزبي بسرعة وبقوة " .
وزارة مكتبة في موظفة كانت عندما الشلق بمقبولة األحرف هذه كاتب التقى              لقد
عن وصلت ذلك ومع . معي الحدیث أثناء كأخیها, متكتمة, كانت لماذا أعلم وال                التربیة,

  طریقها إلى أخیها فوزي, الذي كان أثناء اللقاء به ال یجیب على األسئلة الحساسة .
جملة فاتورة مال تاجر والده . حمص في 1912 موالید من البني: وصفي -14              
یشتري بیروت إلى یذهب صغیرة برجوازیة بأنه والده وصفي ویصف . 27            ومفرق

. السعر في یفاصل ال والبدوي یریده, الذي بالسعر, البدو إلى ویبیعها بضاعة               منها
التاجر, یحدده الذي بالسعر, والصوف السمن البدوي من التاجر یشتري الموسم             وفي
یرتفع حتى والسمن الصوف "نخزن بالحرف: وصفي ویقول . السوق سعر             أي
الطبقي الشعور هذا مستثمرًا". كان البدوي المسكین . وشراء بیعا فنربح             ثمنهما
عندما عنده ینمو بدأ البكوات ضد الحقد أن كما . حیاته طوال البني وصفي الزم                 العارم
أهله ویحترمهم الثالثینیات وأوائل العشرینیات أواخر في للشراء هؤالء یأتي            كان

  بشكل الفت للنظر .
موّجه 1936 عام وكان ,1935 سنة القومي العمل عصبة إلى البني وصفي              انتسب
سجن في اعُتِقل الوطنیة االضرابات في مشاركته وبسبب .. الحقوق معهد في              الحركة
الحزب نحو بأبصاره یتجه وأخذ رأینا, كما الزعیم, فوزي على تعّرف وهناك              القلعة,

   المال ... ص 26.131
  - هكذا لفظها وصفي مستخدمًا "برجوازیة صغیرة" بدًال من: "بورجوازي صغیر".27
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هناك وقام للتدریس العراق إلى ذهب 1938 عام الحقوق دراسة أتّم أن بعد .                الشیوعي
سوریة إلى عودته بعد . بالشیوعیة فاتهم عراقیة تنویریة بقوى واتصال فكري              بنشاط
.1942 عام الشیوعي الحزب دخل األثناء تلك وفي الشورى, مجلس في             توّظف
خالد مع وباالتفاق . لها مراسًال أصبح للصدور " الشعب صوت " عادت               وعندما
.1944 سنة بیروت في الشعب صوت جریدة في محررا والتحق الوظیفة ترك              بكداش
وافته حتى فیه عضوا بقي الذي , الشیوعي الحزب في بارز دور البني               ولوصفي

. 28  المنیة 

القّبان مال تاجر والده كان . 1922 عام دمشق موالید من عویشق: جورج -15              
تعلم . جورج والد خّلفها التي العقارات ریع من األسرة وعاشت . 1923 عام                وتوفي
" تعبیره حسب اآلسیة وكانت . باآلسیة المعروفة األرثوذكسیة المدرسة في             جورج
. والفكریین السیاسیین القادة من عدد منها تخرج فقد . " الوطنیة للحركة               منارة
ثالثین تقارب الطالب عدد من تعبیره, حسب المسلمة, البرجوازیة أبناء نسبة             وكانت
السیاسي الفكر تیارات مختلف اآلسیة واحتضنت . العشرین القرن ثالثینیات في             بالمئة
اآلسیة ومقابل . لالنتداب المناهضة الوطنیة المظاهرات لقیادة لجان وفیها .           
القرن ثالثینیات منتصف وقبل . الكاثولیكیة العازریة المدرسة ُوجدت           األرثوذكسیة
القیصریة على قضت التي للشیوعیة, معادیًا " األرثوذكسي الشعور " كان             العشرین
أعداد ودخلت للشیوعیة, المعادیة المشاعر هذه الزمن مع تراجعت ثم روسیا,             في

  كبیرة من شباب األرثوذكس في الحزب الشیوعي .
الثاني كانون شهري في 1936 مظاهرات في عویشق جورج اآلسیة طالب             اشترك
هرب فیها المشاركین ومطاردة المظاهرات إلحدى الشرطة تفریق وأثناء .            وشباط
بابًا البحصة أزقة إحدى في وجد ومصادفة الضیقة، األزقة إلى ملتجئًا عویشق              جورج
حي أبناء من عددًا الدار بهو في فوجد االعتقال, من نفسه لینقذ فولجه               مفتوحًا
الدار هذه أن منهم وعرف شمشیخ وسیمون ربوع وحكمت مباردي إیلیا وهم              القصاع
على یتردد وأخذ الشیوعي, بالحزب صلته بدأت هنا ومن . الشیوعي للحزب مكتب               هي
كّلفه األنظار یلفت ال وهو سنه صغر وبسبب . عشر الرابعة یتجاوز لم وعمره                المكتب
الزعیم فوزي إلى الطعام بین المخبأة المناشیر بنقل القیادة أعضاء أحد عیسى              رشاد
1939 عام الشیوعي الحزب عویشق جورج و"دخل" . رأینا كما القلعة سجن              في
الشیوعي الطالب على وتعّرف المعلمین دار إلى انتسب ثّم . بكالوریا طالب              وهو
وكامل صلیبا وجمیل العاقل فاخر التقدمیین بأساتذته وتأثر حسن قصاب نجاة             النشیط
وبسبب 1943 سنة أیلول في درعا في معلمًا ُعّین المعلمین دار من تخرجه بعد .                 عیاد
السبعة عداد في عویشق كان ... التدریس من قضائیًا ُمنع الكثیف الشیوعي              نشاطه
المكتب من هربه وأثناء .1947 عام الشیوعي الحزب مكتب عن المدافعین شابًا              عشر

أعدتها28 ثّم إیاها سّلمني الید بخط مذكرات وله .27/8/1974 بتاریخ بدمشق البني وصفي مع المقابلة جرت -1                 
  إلیه, وال أعلم أین استقرت بعد وفاته.
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عرجًا یعاني الیزال وهو رجله في فأصیب النار للمكتب المحاصرین أحد علیه              أطلق
  من تلك الطلقة .

قائمة في عویشق جورج كان 1954 خریف في البرلمانیة االنتخابیة الحملة أثناء              
كل نال وقد عویشق. وجورج الغفري ونصوح بكداش خالد من المؤلفة الوطني              االتحاد
بعد مدویًا فوزًا بكداش خالد فاز حین في صوت، آالف ثمانیة وعویشق الغفري               من

  احتالله المرتبة الثانیة بعد خالد العظم .
الشیوعي الحزب نشاط من جوانب على الضوء تلقي صدقي نجاتي مذكرات -16            
الحركة على وتعّرف 1905 عام القدس في صدقي نجاتي ولد :1937 عام دمشق               في
الشیوعي الحزب أوفده ما وسرعان . 1924 عام إلیها وانتسب فلسطین في              الشیوعیة
الحزب في بنشاط وشارك 1929 عام فلسطین إلى وعاد للدراسة, موسكو             إلى
عكا قلعة سجن في وبقیا األطرش محمود مع 1931 عام ُسجن . الفلسطیني               الشیوعي
التابعة " العربي الشرق " صحیفة صدور في أسهم 1933 عام . 1932 نهایة                حتى
الصحیفة تعطیل بعد . العربیة البالد في سرًا توّزع كانت التي باریس, في               للكومنترن
خالد قابل وهناك 1936 صیف في موسكو إلى صدقي نجاتي اسُتدِعي 1936              عام
الحزب لمساعدة دمشق إلى الكومنترن أوفده وبعدها . الكومنترن مقر في             بكداش
منها نقتطف 1937 عام الشیوعیین وضع من صورًا المذكرات وتنقل . فیها              الشیوعي

  تلخیصًا أو نقًال حرفیًا موضوعًا ضمن قوسین الفقرات التالیة:
كتب حلب. إلى القطار استقل ومنها استنبول, إلى مرسیلیا من صدقي نجاتي              أبحر
دمشق إلى توجهت التالي الیوم صباح وفي واحدة, لیلة حلب في أقمت "               نجاتي:
في مؤثثة غرفة استأجرت ثّم مؤقتًا, األكراد حي في بكداش خالد بیت في               وحللت
في وكان " . البحصة في " قدیم بیت في فكان الحزب مكتب أما .. الحلبوني                  شارع
" .." مدارسهم من أو أعمالهم من انصرافهم بعد الرفاق, إلیه یتردد ناد شبه                الواقع
.. الخوري وفایز القوتلي.. شكري لمقابلة السراي إلى بي توجه إن خالد فعله ما                أول
بدمشق والصحافیة واألدبیة السیاسیة الحقول في العاملین معظم ثّم .. الحفار             ولطفي

 ..". وهذا دلیل على مكانة خالد بكداش وعمق صالته باألوساط السیاسیة والفكریة .
اللجنة أن بكداش خالد أفادني دمشق في إقامتي على أسبوع انقضاء وبعد "             
بالذات, خالد وبإشراف إلّي, الحزبیة دمشق منظمة إسناد قررت للحزب            المركزیة
وانحصرت . ترعرع وفیها رأسه, مسقط فهي األساسیة, قاعدته دمشق            باعتبار

 أعمالي الحزبیة في الناحیتین التثقیفیة واألدبیة .
 أما الرفاق الذین تعاونت معهم – والكالم الیزال لنجاتي -  في دمشق فهم:

فیما أصبح وقد النباهة, شدید نجیبًا, تلمیذًا األیام تلك في كان .. حسن قصاب                نجاة
  بعد محامیًا .
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بقصد دمشق إلى جاء , حلب من بالقرب الباب بلدة من أصله .. المرتیني 29                نشأت

كان كما "الطلیعة", مجلة في ُنشرت أدبیة خواطر وله لألدب محبًا وكان العلم,               طلب
30 یتسم بقوة المالحظة والجرأة, بل المغامرة .. 

  أحمد الشهابي .. شاب ُأعجب بالحركة الشیوعیة بدوافع وطنیة .
  أحمد العشى .. ابن صاحب مقهى في ساحة المرجة, طالب علم .

للحركة التحمس شدید وكان األحیاء, قبضایات من شعبي, عامل .. الزعیم             فوزي
  وُیعتمد علیه .

طّیب األخالق, دمث رجل الصالحیة, حي في أسنان طبیب .. الجندي نسیب              الدكتور
  المعشر, رومانطیقي االتجاه .

وعمال وأساتذة وطالب أدباء منهم المسؤولین, األعضاء من آخر عدد            وهناك
والسنجقدار الشهداء ساحة في الحزبیة دمشق لمنظمة المحلیة اللجان           یؤلفون

  والصالحیة والحلبوني وباب توما وسوق الحمیدیة وحي األكراد ".
المفاهیم بعض في " شرقیة تعدیالت " بكداش خالد أدخل وقد .." نجاتي:               ویقول

  الحزبیة منها:
التسمیة هذه ألن ," الحزب رئیس بـ" " الحزب عام أمین " عبارة استبدال                أوًال:

  مفهومة أكثر في األوساط الشعبیة, ولها أثر أعمق في النفوس .
باحترام واقفین ینتصبوا أن المكتب إلى دخوله حین األعضاء من طلب             ثانیًا:
لآلباء الخنوع أي ," بطریارخالیة " لعادات یخضع الیزال العربي أن باعتبار              وإجالل,

. 31  والشیوخ "

عن 1976 عام بیروت في المكتوبة صدقي نجاتي مذكرات أن هنا اإلشارة من               البّد
الحقائق تتضمن 1938 1937و عامي في السوري الشیوعي الحزب في            عمله
عالقة إلى اإلشارة عند خصوصًا الالذعة بالوخزات و بالدس المختلط بالنقد             الممزوجة
الحزب . نجاتي ذكر كما منه, ویغار نجاتي یحترم كان الذي بكداش, بخالد               نجاتي
سّطر ولهذا منه, ومرتابًا صدقي نجاتي وضع إلى مطمئنًا یكن لم الفرنسي              الشیوعي
وال طرد ال أي صدقي, نجاتي " تجمید " تطلب السوري الشیوعي الحزب إلى                رسالة
وزمالؤه بكداش انصاع " نجاتي, مذكرات في جاء كما ," حدث والذي " .                تعاون
" في الكتابة عن صدقي نجاتي توقف أن وبعد ." الفرنسیة الشیوعیة الوصایة               لهذه
باع, صدقي نجاتي أن ومع ..." النهار " جریدة في الكتابة إلى انتقل " الشعب                 صوت
العیش لقمة على للحصول المال شیطان إلى المتوقد وذهنه السّیال قلمه الزمن,              مع
لهذا العربیة الشیوعیة الحركة لخسارة یأسف المذكرات یقرأ من أن إال             المریح,

  أخطأ نجاتي صدقي في إرجاع موطن مرتیني إلى الباب وهو من إدلب و وقمنا بتصحیحها في األصل أعاله .29
  لم یستمر طالب العلم الشرعي نشأت مرتیني فترة طویلة في الحزب الشیوعي بل غادره إلى التجارة وجمع الثروة في كل من30

 بیروت وباریس والزواج من إحدى األمیرات . وقصته تصلح أن تكون مسلسال تلفزیونیا لهواة جمع المال كمرتیني .
بیروت31 الفلسطینیة"، "الدراسات مؤسسة إصدار حنا, أبو حّنا وإعداد تقدیم صدقي" نجاتي "مذكرات انظر: -1               

  2001, ص/163 – 167/.
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من ملكه وما الفرنسي الشیوعي الحزب ارتیاب فإن ذلك ومع . الفذ والمفكر               األدیب
نجاتي أصدر فقد . الخیال محض یبدو ما على تكن لم نجاتي عن سلبیة                معلومات
یكیل " الملیونیر الشیوعي " بعنوان كتابا العشرین القرن ستینیات أوائل في              صدقي
المعدن باألصح أو ," الملوث " المعدن على دلیل وهذا للشیوعیة, الرخیصة التهم               فیه
بأیة بالحیاة یستمتع أن صدقي نجاتي قرر عندما العجاف األیام لّطخته الذي              الصافي,

  وسیلة كانت ...
القناع سقط الحرب بدایة في " : كتب عندما حق على مادویان أرتین كان هل                 ُترى
یجده والجواب . " البریطانیة المخابرات مع یعمل انه وتبّین صدقي نجاتي 32            عن

 الباحث في أرشیف تلك المخابرات متى ُكشف عنه .
 

 
 

  الفصل الحادي عشر
 ربیع محّبك

  والعمل مع فرج اهللا الحلو في حلب
  خریف 1934 – مطلع 1936

 
ومن فیها, األوائل الشیوعیین أحد محّبك بربیع حلب في التقیت 6/4/1988             بتاریخ
القرن ثالثینات في حلب في الشیوعي الحزب لتأسیس األولى البدایات شهدوا             الذین
من القادم الحلو اهللا فرج الشیوعي الشاب على محبك ربیع الفتى تعّرف .               العشرین
الشیوعیین لتنظیم الشیوعي الحزب قیادة من موفدًا 1934 خریف في حلب إلى              بیروت
الكتاب, عنوان هي جدیدة", "إنسانیة بناء سبیل في النضال على وتدریبهم             وتثقیفهم

  الذي أصدره عام 1937.
1918 مطلع في محبك أحمد والده توفي .1915 عام حلب موالید من محّبك               ربیع
للمشاركة أقرانه من اآلالف عشرات شأن العثمانیة الدولة ساقته إجباري جندي             وهو

  في الحرب العالمیة األولى .
طفولتها عاشت 1890 موالید من سیریس وحید بنت فطوم           والدته
فطوم أنجبت . البغال بقوة تسیر الحبوب لطحن مطحنة ملك الذي والدها, كنف               في
الموت على وشارف حلب ثكنة في وهو مرض الذي محبك, أحمد من أطفال               أربعة
أدركته ما وسرعان حلب في باألجرة مسكنهما إلى حمار على فطوم زوجته              فنقلته

  المنیة .

  2- مادویان.... ص/108/.32
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مرة وذات . لزوجها الطعام حاملة واآلخر الحین بین الثكنة على تتردد فطوم               كانت
بالش بیوت یوزعوا وبّدهم قاموا البلشفیك " أن مفاده الجنود بین انتشر بخبر               أنبأها
التوقف من البد فطوم لزوجته أحمد الجندي نقله الذي الهام الخبر هذا ." الفقراء                على

  عنده لتبیان األمور التالیة:
أخبارها وصلت 1917 عام أواخر قامت التي روسیا, في االشتراكیة أكتوبر ثورة -             

  وبعض من أهدافها إلى مسامع جنود الدولة العثمانیة في حلب وغیرها .
إن یلي: بما مبسطًا نترجمه زوجها, عن نقًال فطوم, لسان على ورد كما الخبر -               
توزیع ویریدون ثأروا, أي قاموا آنذاك, للشیوعیین المتداول االسم وهو            البلشفیك,

  البیوت على الفقراء مجانًا .
توزیع هو 1917 عام أكتوبر لثورة الرئیسة األهداف أحد أن المعروف من -             
أخرى أخبار وصلت الخبر هذا ومع . الفالحین على اإلقطاعیین األرض مّالك              أراضي
في حالما به, زوجته وبّشر أحمد تلقفه الذي الفقراء, على البیوت توزیع خبر               منها

  الحصول على بیت .
لفطوم الباطني الوعي في استقّر البلشفیك ید على مجانا البیوت بتوزیع الخبر هذا -              
ربیع البنها الرئیسي السند زوجها وفاة من ونیف عقد بعد ستصبح التي              سیریس,

  الشیوعي الناشئ في منتصف ثالثینیات القرن العشرین .
للحروب, لدیها الكره شعور تولد إلى الحرب بسبب مریضًا فطوم زوج موت أدى -              

 والطموح إلى العیش تحت رایات السالم .
مهنة العقادة في تعمل وهي أطفال أربعة بتربیة قامت سیریس فطوم             األرملة
على سریة لمطبعة مخبًأ العشرین القرن ثالثینات منتصف في بیتها وكان .              زوجها
فرنسا أیام 1941 ربیع في ربیع ابنها اعتقل وعندما . الشیوعي للحزب              الجالتین
المعتقلین عن باإلفراج للمطالبة نسائیة مظاهرة في اشتركت فیشي حكومة عهد             وفي
یصطحبن المظاهرة إلى ذهْبَن النساء إن : ربیع یقول . حلب سجن في               الشیوعیین
النسائیة المظاهرة أن أي أقربائها". من ولد أخذت ولد عندها ما "واللي              أطفالهّن,
في آبائهم كون الجیاع األطفال بإطعام وطالبت جهة من للرجال االعتقال على              احتجت
المعتقلین, سراح وإطالق االثنین یوم قامت المظاهرة ربیع: قال ما وحسب .              السجون

  ومنهم ربیع وقریبه عبد المجید سیریس تّم یوم الخمیس .
مع صداقته توطدت الطریق هذا وعن . صباه في محبك ربیع الریاضة              استهوت
في هنانو إبراهیم الوطني الزعیم خطب مرة وذات . البكرجه حارة في العائالت               أبناء
15 من وأعمارهم الحارة في الیافعین الشباب استهوت وطنیة خطبة البكرجه             جامع
ومعهم یجتمعون وصاروا " الفقراء حزب " تألیف على هؤالء فتعاهد . سنة 16                إلى
شباب طلب ولهذا . حمود أكرم الحارة في الجرائد بائع شقیق حمود الدین               عالء
أنا " أكرم: فأجابهم . حزبهم إلى االنتساب حمود أكرم الجرائد بائع من الفقراء                حزب
" فأجابهم: الشیوعي؟". الحزب هادا شو " فسألوه: ." الشیوعي الحزب في              داخل
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," األغنیاء من ویخلصنا الحكم على سیستولي الذي والفالحین, العمال حزب             هذا
بائع لهم فقال . الحزب هذا دخول في رغبتهم الشباب أبدى وقد . ربیع روایة                 حسب

  الجرائد أكرم حمود: سأجمعكم بشخص یشرح لكم مبادئ الحزب .
حّدثهم الذي شداروفیان, بییر بالصحفي الیافعین الشباب حمود جمع أیام عدة             وبعد
ویقول . واالشتراكیة الرأسمالیة إلى واإلقطاعیة الرق من التاریخ تطور مراحل             عن
أحادیث لسماع بیته إلى رفاقه یدعوا أخذ ولهذا بحدیثه, معجبًا كان أنه              ربیع
. " ناجي " اسمه بشخص سأجمعك لربیع شاداروفیان قال مدة بعد .               شاداروفیان
سوق تْم في العقادین سوق في عقادة دكان في " بناجي لربیع لقاء أول                وكان
له یتسنى حتى المشترین یصرف ربیع وكان حمیمًا, كان اللقاء أن ویبدو ."               البلستان
یسترق كان ناجي لدكان المجاور الدكان صاحب اللطیف عبد . ناجي حدیث              سماع
هادا " لربیع: اللطیف عبد قال ناجي ذهاب وبعد . ناجي لحدیث مصغیا               السمع
تسلیمه أراد أخي إذا ریاضي أنا ربیع: فأجابه ." وأسّلمه الشرطة أجیب بدي               سحرني
وعبد الدكان في لربیع ناجي زیارات وتكررت . إلیه تمتد ید أي وأمنع               سأضربه
ثمان أو سبع بعد . ناجي أحادیث إلى االستماع بغیة الشرایة" "یصرف              اللطیف
أبواب تحت سرًا توزیعها منه طالبًا ربیع إلى سرا وسّلمها نشرات ناجي جلب               لقاءات
المناشیر یوزعون بحماس شرعوا الفتیان من عدد ربیع مع تعاطف .             الدكاكین
لوضع دفعتهم التحدي روح أن والطریف . لربیع ناجي یجلبها التي             الشیوعیة,
مرة كل في ربیع ینّبه ناجي وكان . الحارة من القریب الشرطة مخفر في                منشور

  بضرورة الحذر واالنتباه .
الدین عالء فجاء . حلب في الوطنیة الكتلة مكاتب السلطة أغلقت األثناء تلك               في
حارتهم في الوطنیة الكتلة مكتب فتح في المشاركة ورفاقه ربیع من وطلب              حمود
من الشرطي وجردوا المكتب الشباب هاجم وهكذا . الشرطة أحد من             المحروس
باشا إبراهیم بك حسن الوطنیة الكتلة قادة أحد إلعالم وذهبوا المكتب وفتحوا              مسدسه
سقط والوطنیین الشرطة بین صدامات وجرت حلب في األحداث وتطورت . فعلوا              بما

  نتیجتها عدد من القتلى, وقامت السلطة بحملة اعتقاالت واسعة .
ابنها أّن فطوم والدته فظّنت البیت, إلى الوصول في ربیع تأخر الیوم ذلك               في
وأخذت البیت في الموجودة الشیوعیة البیانات من كمیة أخذ إلى فبادرت .              اعتقل
شیوعیین فیه ابني حبسوا إذا " تردد: وهي , الشوارع في علنا الناس على                توزعها
أما .. غوركي لمكسیم األم بروایة یذكرنا الموقف وهذا ." المناشیر بوزعوا              غیروا
التالي الیوم وفي . حماسًا فاتقد أمه بمبادرة وعلم البیت إلى متأخرا وصل الذي                ربیع
بیان بتوزیع المدفن, في ربیع, قام المظاهرات في سقطوا الذین الشهداء دفن              وبعد
الناس على اإلجرامي, االنتداب سلطات عمل یدین الذي الشیوعي, الحزب            (منشور)

  علنا دون أن یعتقله أحد .
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هو ورفاقه ربیع یوزعها التي البیانات ویكتب بربیع یتصل كان الذي هذا              ناجي
ربیع ویقول . الحقیقي اسمه بعد فیما ربیع عرف الذي الحلو, اهللا فرج الشیوعي                القائد
أن أي " أشهر تمن سبع " ربیع علیه تعرف أن بعد حلب في بقي الحلو اهللا فرج 33                   أن

یجتمع الحلو) اهللا (فرج ناجي وكان 1935 شتاء في جرى اهللا بفرج لربیع لقاء                أول
في أو الدور في شابًا 14 إلى 12 من وعددها ربیع حول الملتفة الشیوعیة                بالحلقة
تفاصیل سیروي أخرى, حلقة نّظم اهللا فرج أن التالي الفصل في وسنرى .               البساتین

  نشاطها عبد الرزاق داللة .
في حلب في الحلو اهللا فرج نشاطات بعض لتعداد ذاكرته مستحضرا ربیع              ویمضي

  اآلتي:
. الشیوعیین ضد البدء في كان محبك الفتاح عبد الریاضیات مدّرس ربیع شقیق -              
. الحزب صفوف إلى الفتاح عبد انضم النقاش في وصبره اهللا فرج جهود               وبفضل

 وبتوجیه من فرج اهللا الحلو قام عبد الفتاح بتأسیس نقابة المعلمین بحلب .
. الخیاطین نقابة لتأسیس الكردي وعلي الملقي نظمي من كال الحلو اهللا فرج دفع -               
الجامع وراء محله كان الذي الصغیر, جمیل الخیاطة معلم هو ثالث شیوعي              وساندهما

  الكبیر .
على الحلو اهللا فرج اقترح الواضح الطبقي ووعیه الواسعة نظمي ثقافة بسبب -             

  المجموعة الشیوعیة الناشئة أن یكون نظمي مسؤولهم الحزبي .
. موسكو في الحزبیة للمدرسة فالحة اهللا عبد الیدوي النول عامل اهللا فرج أرسل -               
فالحة اهللا عبد ذهب فعندما . والسریة " الدیسبلین " عّلمهم اهللا فرج أن ربیع                 ویقول
الرزاق عبد روایة في السفر تفاصیل وسنرى . ذهب أین إلى أحد یعلم لم موسكو                 إلى

  داللة .
أحمد حج معمل في التریكو (صّناع) عمال إضراب على الحلو اهللا فرج أشرف -              
الذي اإلضراب ذلك تفاصیل ربیع ویذكر . أجورهم زیادة أجل من الوزیر خان في                والي
ربیع اإلضراب قائدي عدا ما العمال أجور زیادة على والي أحمد حج موافقة إلى                أدى
لم إذا العمل إلى یعودوا لن أنهم أعلنوا اآلخرین العمال ولكن . شحرور وعلي                محبك
العمل إلى العودة بضرورة العمال أقنعا الذین وربیع, علي من كًال األجور زیادة               تشمل

  بدونهما حتى یتمكنوا من إطعام عائالتهم .
حملة 1934 عام جرت تیلمان إرنست األلماني الشیوعي الزعیم اعتقال بعد -            
الذي الوقت, في حلب إلى الحملة وصلت . النازیة سجون من سراحه إلطالق               عالمیة
بییر أعطى . شاداروفیان بییر بمساعدة الحلبیة الشیوعیة المنظمة یقود اهللا فرج              كان
أن ومكتوب تیلمان صورة علیها األوراق من عددًا (1935 صیف حدود (في              ربیعًا
سجون من تیلمان تحریر حملة تمویل أجل من مجیدي) (ربع قروش عشرة              ثمنها

  1- نذّكر هنا أن مهمة فرج اهللا في حلب امتدت من خریف 1934 إلى مطلع 33.1936
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أحد أن ویبدو . طریقه في وسار الخارجي جیبه في األوراق هذه ربیع وضع .                 النازیة
بربیع فلحق . یتحدثان وهما یراقبهما كان األیام) هذه بلغة (المخابرات التحّریة              األرمن
أنا " ربیع: فأجاب ." معه تمشي ال شیوعي شاداروفیان بییر " له: وقال به                 وأمسك
اهللا فرج مع موعد لربیع وكان . طریقه في ربیع وسار . به لي عالقة وال "                   مسلم
استمرار من خوفًا اهللا فرج للقاء یذهب فلم الحادثة, هذه من ساعة نصف بعد                الحلو

  مراقبة التحري األرمني له .
على ورفاقه ربیع تربیة أثناء حریصا كان الحلو اهللا فرج أن ربیع أحادیث من                یتبین
بانتظار االكتفاء وعدم , العمل في المبادرة روح لدیهم یخلق أن السیاسي              العمل
في الحلو اهللا فرج تالمیذ بها قام التي , الطریفة المبادرات ومن . فوق من                 التعلیمات

 حلب في منتصف ثالثینیات القرن العشرین ما سمعته عن لسان ربیع  :
ذهبت 1936 عام مطلع في السوریة المدن سائر عّم الذي الوطني اإلضراب               أثناء
النضال إلى الداعیة الشیوعیة المناشیر تحمل وهي حماة إلى حلبیة شیوعیة             مجموعة
والكندرجي بكري أدیب النول صانع من: المجموعة هذه تألفت . الفرنسي االنتداب              ضد
أسفاط " في مخبأة المناشیر وكانت . محبك وربیع شاداروفیان وبییر أسد              مصطفى
قامت " األسود الخیط من األبیض الخیط " المجموعة لهذه تبّین وعندما . "                بقالوة
وبقدوم االنتصار, بنشوة مزهوة وهي حلب, إلى بسرعة وعادت سرًا المناشیر             بتوزیع

34  یوم تحرر اإلنسانیة من األصفر الرنان . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تحریر البشریة من األصفر الرنان أورده الزعیم الوطني والداعیة النهضوي عبد الرحمن الشهبندر في معرض حدیثه عن حركة34
  العمال في أوروبا , وذلك في خطابه في أوبرا العباسیة بمناسبة تأسیس حزب الشعب عام 1925 .
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 الخاتمة

 آمال في الصعود بعد الهبوط
       هل من سبیل إلى نهوض جدید للعرب في ظل األوضاع الراهنة ؟ ..

تنیخ تزال ال والظالم والتخلف واالستبداد الكبح عوامل أن شك ال             
والركض دوالر البترو بُحَقن المشّوهة العربیة المجتمعات على          بكلكلها
التكاثر إن رأینا وفي . االستهالكیة الذهنیة وسیادة الرنان األصفر            وراء
الشباب من بالمالیین ویدفع للتنمیة إمكانیة كل یبتلع العشوائي           السكاني
المنتجة غیر أو الطفیلیة أو الهامشیة واألعمال والبطالة الفقر مهاوي            إلى

. 
احد , السابق في كما سیكون, والعثمّلي المملوكي التاریخي الموروث            
ولحصر , والرقي التقدم لمنع والتحجر والظالم التخلف قوى           أسلحة
الزوایا في اإلسالمي العربي تراثنا في والمشرقة المضیئة          الجوانب

 المهملة .
قالع إلى العودة في األمل إنه . الظالم دیاجیر وسط الطریق ینیر أمل               
في اإلسالمیة العربیة الحضارة شمس إشراق في أسهمت التي ,            العقالنیة

 القرون الهجریة األولى .
السماء غیوم مع یأتي ال والعلم , للتطور سبیال العلم باتخاذ األمل إنه               
والمنطق والتجربة العقل باستخدام وثیقا ارتباطا مرتبط هو بل ,            كالمطر

 , واحترام العلم والثقافة , ومعرفة قوانین الطبیعة واستخدامها لصالحه .
     إنه األمل برفع رایة مناهضة االستبداد بكل أشكاله وألوانه ..

     إنه األمل بانتصار الدیموقراطیة على مستغلي المجتمع والدولة ..

31 



الوضعیة القوانین أسس على الحدیثة العربیة الدولة بإقامة األمل إنه            
بعیدا بینهم القانون یساوي مواطنون .. رعایا ال مواطنین البشر            واعتبار
 عن العشائریة والطائفیة والمذهبیة وهي من مخلفات ما قبل الرأسمالیة .

    إنه األمل بعودة الروح الكفاحیة لدى الجماهیر.
أو الموحدة الدیموقراطیة دولتهم وإقامة العروبة أبناء بوحدة األمل إنه            
وعطائه الفرد إنتاج مبدأ وفق الثروات توزیع فیها یجري التي ,             االتحادیة
الطائفي أو المذهبي انتمائه حسب ولیس , للمجتمع یقدمه ما حسب فلكل ,             

 والعشائري , أو والئه الحزبي والمقدرة على التسبیح بحمد السلطان .
   إنه األمل بانتصار اإلنسانیة على أعدائها ..

الدیني التنویر أنصار جناحیها بین تضم نهضویة عربیة جبهة فإلى            
اإلمبریالیة وحوش وجه في للوقوف والتقدم والدیموقراطیة         والتحرر

 والصهیونیة الباغیة والطغاة من كل شاكلة ولون .
***  

الُعقدة بل , الُعَقد أحد أنه في تكمن حالیا اإلسالمي العالم خصوصیة إن               
أرصدته بحكم وذلك , العالمي التبعیة نظام على الخطر في            الرئیسیة

 العقائدیة وموقعه االستراتیجي وبحكم إمكانیاته الهائلة ...
من بعامة اإلسالمیة والحركات الیوم " اإلسالمیة المقاومة " أن أرى             
, " اإلسالمي المغرب " سّموه الذي , العربي المغرب حتى             افغانستان
. العشرین القرن في والقومي الوطني التحرر لحركات آخر شكل            هي
بعض من هي الحركات لهذه المتطرفة لألجنحة العنفي الطابع           ولكن
أعقبت التي , البربریة الرأسمالیة سیاسة على فعل رّد           جوانبها
.. الكولونیالیة الرأسمالیة .. الثوریة الرأسمالیة : السابقة          الرأسمالیات
, الیوم البربریة الرأسمالیة إن : آخر بمعنى . اإلمبریالیة            الرأسمالیة
اآلخرین قتل وتبریر الكره شحن في وعي ال أو بوعي أیضا             تسهم
ردود عن أیضا مسؤولة وهي . األطراف عالم في المتطرفة            للمجموعات
َجْمٍع في ملغومة سیارة تفجیر أو , لنفسه اإلنسان وتفجیر الُعنفیة             الفعل
اآلیة یتناسون " المفجرون " وهؤالء ... قوة وال لهم حول ال الناس               من

 الكریمة " وال تقتلوا النفس التي حّرم اهللا إال بالحق " .
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والمستنیرة اإلنسانیة بجوانبه اإلسالمي العربي للتراث كورثة ونحن          
وجه في نقف والتعّصب والتزّمت والتحّجر الجمود إسار من           والمنعتقة
في المتطرفة االتجاهات وُندین , جهة من األمیركي اإلمبریالي           الطغیان
من جدیدة أشكال إلى وندعو , االسالمویة باألصح أو اإلسالمیة            الحركات
إلى وتستند , العالمي اإلنساني التراث من تنهل الطغیان ضد            النضال
. اإلسالمي العربي التاریخ شهدها التي , التحركات من المضیئة            الجوانب
الثوریة القوى مع القطیعة وعدم العالمیة األوضاع االعتبار بعین           آخذین

 في العالم ..
مع معركتنا أن توضیح النّیرة الحّیة العربیة القوى واجب من ألیس             
تكون أن من ابعد هي العدوانیة الصهیونیة وحلیفتها األمیركیة           اإلمبریالیة
استمرار هي أو , واإلیمان الشرك بین معركة , االسالمویون یعلن كما ,             
معارك في االقتصادیة العوامل دور إغفال إّن . السابقة الصلیبیة            للحروب
الحقیقیة األسباب عن نبتعد یجعلنا الحالیة المعارك فیها بما ,            التاریخ
, العادلة معركتنا صالح في لیس وهذا , األمیركیة االستعماریة            للعدوانیة

 بل تحریٌف لها وخدمة لطغاة الرأسمال البربري اإلمبریالي .
***  

 
 

 " نحن محكومون باألمل " .. وباعتقادي ان األمل , الذي َنَشدُه سعد اهللا
 ونوس علینا أن نضعه في اإلطار التاریخي لتطور البشریة , الذي یشهد

 االنتكاسات والتراجعات , وأحیانا الكوارث , ولكنه یسیر , على الرغم
 من المحن ُصعدا نحو األعلى , نحو الخیر والتقدم , نحو انتصار األنوار

 على الظلمات  ونحو تحقیق السعادة لسائر بني البشر . ألیس " الخلق
 كلهم عیال اهللا " ؟ ..

     وفي رأینا إن اإلمكانیة متوفرة لبناء مجتمعات (أو مجتمع ) عربیة
 بشرط أن تسوُدها العقالنیة والدیموقراطیة والعمل لخیر الجمیع واحترام
 مبدأ الجهد والكفاءة  والمقدرة العلمیة , ولیس الوالء والتزلف وما شابه

 ... كما ال بد لمواكبة العصر من وضع أسس مجتمع یطرح جانبا مشاعر
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 الوالءات العشائریة والطائفیة لیحل محلها الوالء للوطن واإلخالص
 لألمة ووحدتها .

     إنه األمل في االنتصار على الظلمات في كفاح أمتنا , والبشریة العادل
 على ظالمیها .

 
 

------------------------------------------------- 
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