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  :شية املؤتمر احلادي والعشرينع
  ماذا يجري داخل احزب الشيوعي اإلسرائيلي؟

  خالد عايد
هذه ) راكح، أو ماي: املسمى، اختصاراً(احلزب الشيوعي اإلسرائيلي  ستعدي

ويف غمرة . مايو املقبل/يام لعقد مؤتمره احلادي والعشرين، املزمع التئامه يف أياراأل
حركة واسعة من اجلدال الداخلي والنقش العلني على  االستعدادات، يشهد احلزب

أو  يةالقياد صفحات الصحف، ومن التغييرات التنظيمية، إن على صعيد هيئات احلزب
الكتلة الديمقراطية للسالم واملساواة، (مؤسساته أو الكتلة التي يقودها يف الكنيست 

ثناء، يوشك أحد ويف هذه األ. أو قوائم مرشحيه لرئاسة بعض البلديات") حداش"
ينفيه  –ويتردد كالم . األربعة على مغادرتها يف اجتاه املعراخ" حداش"أعضاء كتلة 

ح األزمة التي أسفرت عن انشقاق سنة بداخلية، تعيد ش "أزمة"يف شأن وجود  –احلزب 
١٩٦٥.  

وتتزاحم األسئلة . سيد املوقف –حتى كتابة هذه السطور  –ال يزال الغموض 
هل أن احلزب الشيوعي اإلسرائيلي ينفذ : عن أجوبة شافية – عبثاً –مُلحّة 

األم؟ أم أن هذه األخيرة مل تكن " البيرسترويكا" خاصة به، بتأثير من" بيريسترويكا"
سوى جمرد مناسبة إلطالق قضية اخلالف الرئيسية التي الزمت احلزب منذ تأسيسه 

اليهودي؟ وما هي العالقة  –بي املزدوج، العر هقضية طابع: عاماً، عنينا ٧٠قبل نحو 
بين ما يجري يف احلزب وبين مساري الفلسطنة واالستقطاب بين يهود  –إن وُجدت  –

الثورة؟ أم أن املسألة برمتها ال تعدو / وعرب، اللذين تعاظما مؤخراً بفعل االنتفاضة 
  ك؟يكونها زوبعة يف فنجان، سرعان ما تتبدد يف قاعة املؤتمر الوش

سئلة املطروحة، من عرض أبرز بيل تقديم أجوبة أولية عن األال بد، يف س
ورات التي طرأت على احلزب الشيوعي اإلسرائيلي يف اآلونة األخيرة، وخصوصاً التط

  .اخلالف البارزة داخل احلزب/ ما يتعلق بالتغييرات التنظيمية، وبقضايا النقاش 
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  دورات وقرارات: اللجنة املركزية
أبريل / نيسان ٢٣ةإىل ما قبل عام تقريباً، وحتديداً إىل تعود هذه التطورات   
وبرز حينها، . ، تاريخ عقد الدورة الرابعة والعشرين للجنة املركزية للحزب١٩٨٩

بصورة خاصة، االستقالة التي قدمها عضو املكتب السياسي إميل حبيبي من رئاسة 
ركزية استقالة حبيبي، وقد قبلت اللجنة امل. ، صحيفة احلزب اليومية"االحتاد"حترير 

  .وعينت بدالً منه سامل جبران، سكرتير اللجنة املركزية ونائب رئيس حترير الصحيفة
لكن تطورات أهم رافقت عقد الدورة التالية، اخلامسة والعشرين، للجنة 

 –تنظيمي وسياسي : يونيو، وتمثلت يف صعيدين/ حزيران ٢٤و  ٢٣املركزية يوم 
للجنة عدداً من القرارات التنظيمية طاولت هيئات احلزب فقد اتخذت ا. أيديولوجي

  :القيادية، كما يلي
نقل أسعد يوسف وزاهي كركبي من مرشحين للمكتب السياسي إىل   -١

 .عضوين فيه

ضم سامل جبران إىل املكتب السياسي كمرشح، وإعفاؤه من عضوية   -٢
 .سكرتاريا اللجنة املركزية

 .يا اللجنة املركزيةضم نمر مرقس وغازي شبيطة إىل سكرتار -٣

ضم صالح إبداح وصالح دباجة وكريم زبيدات ورشدي خاليلة إىل هيئة  -٤
 ".االحتاد"حترير 

 ".االحتاد"لّي نائباً لرئيس حترير تعيين نظير جم -٥

إعفاء عوزي بوشطاين من مهمته كناطق بلسان احلزب، وإسناد هذه املهمة  -٦
 .إىل تمار غوجانسكي، عضو املكتب السياسي

ت اللجنة املركزية، من جهة أخرى، نشر احملاضرة التي ألقاها كما قرر
التطورات يف الدول االشتراكية "السكرتير العام للحزب، مئير فيلنر، يف الدورة، بعنوان 

ونظراً . وذلك يف إطار التحضير ملؤتمر احلزب املقبل  (1)،"واحلزب الشيوعي اإلسرائيلي
  .رد فيما يلي مقاطع واسعة منهاالوثيقة، نو/ إىل أهمية هذه احملاضرة 

                                                            

  .٣٠ – ٣، ص ١٩٨٩أغسطس /، آب)١١٣( ٤، العدد "عراخيم"   (1)
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  :يبدأ فيلنر بالقول
إن هدف هذه احملاضرة طرح وتوضيح املشكالت ذات العالقة بعاملنا املتجدد 

واملتغير، وكذلك املوضوعات األيديولوجية والسياسية والتنظيمية اخملتلفة، التي 
البلد ستكون بمثابة خط مرشد إلحياء الذكرى السبعين للحزب الشيوعي يف هذا 

يتمحور األول : وتتكون احملاضرة من جزأين. للحزب وللمؤتمر احلادي والعشرين 
أساساً حول املوضوعات األيديولوجية، والثاين حول قضايا تنظيمية تخص 

  .احلزب

أن يتحدث فيلنر عن البيريسترويكا والتطورات اجلارية يف الدول االشتراكية،  وبعد
  :يقول

لمناه من التطورات اجلديدة يف الدول األساسي الذي تع إن الدرس
املزيد من االستقالل حلزبنا؛ عدم حماكاة : االشتراكية، يف احلركة الشيوعية، هو

نماذج قديمة، وال أن نحول اآلن أشياء حمددة خاصة باالحتاد السوفياتي أو بأي 
  .بلد اشتراكي آخر إىل نماذج جديدة

يريسترويكا ويف انعكاساتها، ثمة أفكار عامة يف الب: ومع ذلك كله، أقول
ينبغي لكل حزب شيوعي أن يتفحصها، وأن يدرس كيف يمكن تطبيقها يف بلده 

ضرورة التجديد بما يتالءم مع الفترة اجلديدة واإلشكالية : مثالً. وعلى أي نحو
احلزبية وتعميقها؛ مشكلة االنفتاح يف ظل  –اجلديدة؛ تطوير الديمقراطية الداخلية 

وثمة، يف هذه اجملاالت، ما يمكن . حتيط بعمله، وما إىل ذلك األوضاع التي
  .مناقشته وما يمكن جتديده

  :باملوقف من البيريسترويكا، يقول فيلنر وفيما يتعلق
أيد حزبنا الشيوعي اإلسرائيلي، وهو يؤيد تأييداً كامالً،  لقد

  ....البيريسترويكا، والدمقرطة، واالنفتاح، والتفكير اجلديد
، جتادلنا، وسنواصل اجلدال مع عدد من الرفاق، الذين يتخذون يف حزبنا

إنهم ال يميّزون بين البريسترويكا، كما . موقفاً سلبياً من البيريسترويكا ذاتها
تعبّر عنها اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفياتي واألمين العام ميخائيل 

اء مكتوبة أو منطوق غورباتشوف، وبين ظاهرات جانبية رافقتها وتمثلت يف آر
  ....بها، مغزى بعضها تشويه التاريخ، بل نقض مبادىء االشتراكية ذاتها

  :العالقات بين اليهود والعرب داخل احلزب، يقول فيلنر ويف شأن
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العربي قائم يف حزبنا، وهو مصدر قوة عظيمة  –إن اإلخاء اليهودي 
  ....لنا

وال يعني . اجملال املهملكن ذلك ال يعني أن ليس لدينا مشكالت يف هذا 
يمكن أن . ذلك أننا ال نسمع بيننا اآلن آراء قومية متطرفة وأصواتاً خمدشة لآلذان

أحاديث تأخذ صيغة  –يف الهوامش فقط : يف الهوامش فقط، حقًا، وأؤكد –نسمع 
ونسمع أيضًا حتفظات إزاءتركيب اللجنة املركزية . يهود، عرب: التطرف القومي

، ]١٩٦٥سنة [مر يذكرنا باآلراء املنحرفة التي أشاعها، يف حينه وهذا األ. القومي
اآلن ثمة ". العرب يسيطرون على احلزب: "سنيه] موشيه[ميكونيس و ] شموئيل[

  ".اليهود يسيطرون على احلزب: "من يقول
 نوُتسمع أيضاً أصوات نشاز أحياناً لدى عدد من الرفاق اليهود، يتهمو

  .باالفتقار إىل النهج األممي من دون مبرر رفاقاً عرباً

  :، يبدأ فيلنر بالقول"القضايا التنظيمية للحزب"ويف اجلزء املتعلق بـ 
ثمة . إن الوضع يف حزبنا ليس وضعاً عاديًا، ويجب عدم جتاهل ذلك

تذمر من جانب بعض الرفاق، وذلك يف املقاوم األول ألننا مل نقدم معلومات 
" علم"ويف هذه األثناء . احلزب املركزيةسريعة يف شأن ما يجري يف مؤسسات 

  ....الرفاق باألمور من الصحافة املعادية أو الشائعات
إننا نشهد ظاهرات مقلقة، حيث يقوم بعض الرفاق بخرق تقاليد احلزب 

األساسية، وحتاول جهات معادية خارج احلزب استعمال هؤالء الرفاق لتقويض 
  ....احلزب من الداخل

ع، ينشر فيه أعضاء حزبيون يف الصحافة الغريبة ضال يمكن استمرار و
  ....وقيادته ومؤسساته مقاالت ضد احلزب] عن احلزب[

ال مكان يف احلزب ألعضاء يعملون من خارج احلزب ضد احلزب 
  ....وسياسته ومؤسساته

وباملناسبة، فإن األعضاء الذين ينتقدون احلزب ليسوا أصحاب آراء 
  .ت خمتلفة، وحتى متناقضةمتشابهة، بل هم أصحاب مقاربا

  :ويضيف فلنر
أيضاً من يسعون يف نضالهم ضد مبدأ املركزية الديمقراطية لالستناد إىل  ثمة

البيريسترويكا والغالسنوست يف االحتاد السوفياتي، بل إنهم يحاولون  أن ينسبوا 
  ....غورباتشوف مثل هذا املوقف. إىل الرفيق م
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  :ويف احلديث عن أوضاع عمل احلزب، يقول. ؤالءحديثه ليدحض آراء ه ويتابع فيلنر
كان سعملنا يف إسرائيل تختلف وسط السكان اليهود عنها وسط ال إن أوضاع

  ....العرب
إننا ال نزال . تعالوا نتفحص، بصورة موضوعية، وضعنا يف القطاع اليهودي

 وأقصد(وليس مصادفة أنه ال يوجد كتلة يف الكنيست . حتى اليوم خارج اإلجماع
أيدت انضمامنا إىل جلنة اخلارجية واألمن وإىل جلنة ) الكتل الصهيونية والدينية

املال يف الكنيست، وذلك يف حين أننا نعبر عن املصالح احلقيقية إلسرائيل 
  ....وألمنها أكثر من أي حزب آخر

فإننا نقف هنا أمام حتدّ جديد، أمام عامل ] أما يف القطاع العربي[
الذي يستغل املشاعر الدينية والضائقة االجتماعية ألهداف  احلركة اإلسالمية،

  .مع استعمال وسائل مالية كبيرة جداً سياسية،
وسط اجلمهور اليهودي مل حتدث تغييرات خاصة إزاء حداش يف 

  .االنتخابات

*     *   *  
هذه الدورة، توالت دورات اللجنة املركزية، بمعدل دورة واحدة يف الشهر  بعد

الدورة الثانية والثالثين الكاملة  –حتى كتابة هذه السطور  –وكان آخرها  تقريباً،
  .١٩٩٠يناير / كانون الثاين ٢٧و ٢٦التي عقدت يومي 

  
  "حداش"اجتماعات 

" حداش"يف حين كانت اللجنة املركزية للحزب تعقد الدورة تلو الدورة، كانت   
) الشخصيات العربية املستقلةوجمموعة من " فهود السودلا"اجلبهة التي تضم احلزب و(

يف  ىأعضاء، كي تبحث هي األخر ٥٠٥تعقد اجتماعات جمللسها القطري، املكوّن من 
لكنيست، وكذلك يف التحضير النتخابات اجتديد شباب قيادتها، وخصوصاً كتلتها يف 

  .الهستدروت الوشيكة
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 مايو يف/ ارأي ١٠يوم " حداش"ي عقده جملس ذكان من أبرز هذه االجتماعات، ذلك ال
يمكن التوصل إىل استنتاج أن القضية   (2)فبناءعلى أحد التقارير الصحافية،. حيفا

األساسية املطروحة يف االجتماع إنما كانت العالقة بين العرب واليهود ضمن إطار 
  :اجلبهة؛ ذلك بأن التقرير املذكور يتضمن ما يلي

لس؛ فقد كان ثمة يف الفلسطيني يف تركيبة اجمل –غلبة العنصر العربي   -١
بزعامة شاريل بيطون، " الفهود"االجتماع خمسة مندوبين فقط ينتمون إىل حركة 

أما ." كلهم، فيما عدا إثنين، متقدمون يف السن –عدد قليل من املندوبين اليهود "و
  .باقي املندوبين فهم من العرب الفلسطينيين

ماع مل تكن إن القضية األساس بالنسبة إىل العرب يف االجت -٢
ذلك بأن أحداً من املندوبين . ذاتها، وال معركة انتخابات الهستدروت" البيريسترويكا"

كما أن مندوباً عربياً واحداً فقد أشار مرة واحدة . العرب مل يتطرق قط إىل تلك املعركة
العرب على قضية تركيبة  ويف املقابل، ركز املندوبون. إىل البيريتسرويكا يف خطابه

، باستقالة شاريل بيطون من "كرجل واحد"فطالبوا جميعاً، . يف الكنيست" حداش"كتلة 
وعارضوا جميعاً ." أنه يجلس يف الكنيست بفضل األصوات العربية"الكتلة بحجة 

  .وكان بينهم من طالب باستقالة بيطون وفيلنر معاً. استقالة توفيق طوبي
ن قلقهم إزاء العالقات قيام املندوبين اليهود يف اجمللس بالتعبير ع  -٣
أين : "وقد تساءلت إحدى املندوبات اليهوديات. اليهودية داخل اجلبهة –العربية 

كما ". أصوات تعصب قومي"وأشار بيطون نفسه إىل وجود " اليهودي؟ –اإلخاء العربي 
لكن هذا القول ." ليس ثمة قومية عربية، بل أممية عربية"قال فيلنر، من ناحيته، إن 

  .، والتصفيق الذي ال يقل التباساً، مل يكونا كافيين لتبديد القلقامللتبس
إذا حكمنا بناء : االستنتاج –لهذا كله، يبدأ التقرير الصحايف املذكور بالقول 

جند أن مشاعر التعصب القومي .... على األجواء التي سادت جلسة جملس حركة حداش
  ."لمل تكن غريبة، حتى عن الشيوعيين العرب يف إسرائي

يوم التاسع من " حداش"ويف االجتماع الالحق الذي عقده اجمللس القطري لـ 
اليهودي  –أغسطس، بدت األمور أكثر مدعاة إىل التفاؤل، وبدا الصدع العربي / آب

                                                            

  .١٥/٥/١٩٨٩، "دافار"يوسف ميخالسكي،    (2)
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فقد الحت بوادر حل ملشكلة تمثيل اجلبهة يف الكنيست، عندما فاجأ . قابالً للجَسْر
عداده لالستقالة ملصلحة هاشم حماميد، شاريل بيطون اجملتمعين بإعالنه است

وبهذه املناسبة، لفت بعض املراقبين النظر إىل ". حداش"املرشح اخلامس يف قائمة 
اإلخالل الذي حلق، أول مرة يف تاريخ احلزب الشيوعي، بالتوازن التقليدي بين 

    (3).األعضاء اليهود والعرب يف كتلة الكنيست
  .ىل حين فقطلكن، إ. بدت األمور حينها هكذا

  
  من اجلدل الداخلي إىل اخلالف العلني

أكتوبر، بدأت أمور احلزب الشيوعي اإلسرائيلي تأخذ / منذ أوائل تشرين األول  
  :منحى تصعيدياً واضحاً، تمثل فيما يلي

األسبوعية يف عكا، واستقطابها عدداً من  " العربي"إعادة إصدار جملة   -١
ففي حين اعتبر احلزب اجمللة . حبيبي وسميح القاسمأقالم قياديي احلزب، بينه إميل 

ه اجملموعة املعارضة إىل تأليف حزب جمعادية له، بدأت تدور تكهنات حول إمكان تو
  (4).بديل

فحسب، بل أيضاً من " االحتاد"استقالة حبيبي، ال من رئاسة حترير   -٢
. اإلعالم والثقافةاملكتب السياسي واللجنة املركزية ومسؤولية : مؤسسات احلزب كافة

أكتوبر / تشرين األول ٣وقال يف رسالة استقالته التي قبلتها اللجنة املركزية يف 
  (5).، إن اخلط السياسي لقيادة راكح بائس ويائس"العربي"ونشرتها 
ديسمبر، بإخراج سميح / كانون األول ٢٤قرار اللجنة املركزية، يف   -٣

ارسة النقد الذاتي بسبب مقال كان نشره وذلك بعد أن رفض مم. غنادري من صفوفها

                                                            

  .٩/٨/١٩٨٩، "دافار"   (3)
  .٥/١٠/١٩٨٩، "عال همشمار"؛ ٤/١٠/١٩٨٩، "هآرتس"   (4)
  .٨/١٠/١٩٨٩، "هآرتس"   (5)
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يف " القائمة املشتركة"، ينتقد فيه قيادة احلزب لفشل "العربي"قبل أسبوعين يف 
    (6).انتخابات الهستدروت

يف الكنيست ملصلحة " حداش"رفض شاريل بيطون االنسحاب من كتلة   -٤
تقلة جديدة، تردد كتلة مس هاشم حماميد، وتوجهه إىل االنفصال عن الكتلة، وإقامة

كانون  ٤، يوم "حداش"وكذلك قرار جملس   (7).أنها قد تنضم إىل املعراخ
ق زياد من كتلة وتوفي وتوفيق طوبي ديسمبر، بقبول استقالة مئير فيلنر/األول

  .هاشم حماميد، وحممد نفاع، وتمار غوجانسكي: الكنيست، ليحل حملهم كل من
ع مطلع السنة اجلديدة، يف تركيبة قوائم ، م"حداش"التي أحدثتها " الثورة" -٥

ففي الطيبة، . مرشحيها لرئاسة اجملالس احمللية يف عدد من البلدات العربية الكبرى
ويف تمرة، . يونس جبلي ليحل حمل رئيس اجمللس احلايل عبد اللطيف حبيب. اختير د
ا يقوله وتعود هذه التغييرات، بحسب م. هشام أبو رومي مكان عباس حجازي. اختير د

رؤساء اجملالس العزولون، إىل خالفات حادة يف الرأي بين رؤساء اجملالس وقيادة 
 (8).، وتدخل هذه القيادة يف شؤون اجملالس"حداش"

تتابع صدورها واستقطابها األقالم احلزبية " العربي"يف هذه األثناء، كانت 
اهم فيها قياديون تفتح صفحاتها ملناقشات علنية يس" االحتاد"وبدأت . االنتقادية

  .وكوادر يف احلزب
 ١٣و ٦وعقد احلزب الشيوعي اإلسرائيلي اجتماعه القطري السنوي، يومي 

ملخصات " االحتاد"عضواً، نشرت  ٦٨، وقد حتدث فيه ١٩٩٠يناير / كانون الثاين
من تكوين صورة للجدل الدائر يف  –إىل حد ما  –وهكذا، توفرت مادة تمكّن . لكلماتهم

  .احلزب
ن يف حماضرته السالفة الذكر احلزب الرسمي تكراراً، إض مئير فيلنر خط عر

، أو يف املقابالت الصحافية ةالتي أقرتها الدورة اخلامسة والعشرون للجنة املركزي
                                                            

  .٢٥/١٢/١٩٨٩املصدر نفسه،    (6)
  .٥/١٢/١٩٨٩؛ املصدر نفسه، ٢٦/١١/١٩٨٩، "دافار"   (7)
  .١٦/١/١٩٩٠املصدر نفسه،    (8)
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وألننا سبق أو أوردنا مقاطع طويلة من تلك احملاضرة، . التي أُجريت معه مؤخراً
  .واجلبهة، كما يراه السكرتير العام فيما يلي بما يفسر الوضع يف احلزب سنكتفي

  :يستهل مئير فيلنر حديثه بالقول  (9)يف إحدى املقابالت،

هو وضعية عدد من شباننا أعضاء احلزب اجلدد وقليلي التجربة، أو  ما يضايقني
حتى بعض رفاق حزب ذوي فترة من األقدمية، كيف يرون ما يجري يف الدول 

بالطبع، ما يجري . وتختلط عليهم األمور. تاالشتراكية، فتهتز عندهم القناعا
ولكن هناك من يخرج بشعور . أحدث عند كل واحد منا ردود فعل ونظرة جديدة

  .من اإلحباط

  :يف الكنيست" حداش"فيلنر، يف تفسيره ألسباب التغييرات التي جرت يف كتلة  ويقول

الرفاق الثالثة الرغبة يف االستقالة واإلصرار عليها من : أوالً. هناك عدة عوامل
الرغبة واحلاجة : ثانياً. الشيوعيين يف الكنيست، توفيق طوبي وتوفيق زياد وأنا
وثالثاً، وربما األهم من . املوضوعية إلدخال دم جديد شبابي إىل عملنا البرملاين

كل األسباب، ضرورة تفرغنا للعمل األيديولوجي والتنظيمي يف احلزب، بين 
ل األوضاع التي تعيشها احلركة الشيوعية العاملية ففي ظ. األعضاء واملؤيدين

رفيقنا توفيق زياد  كما أن. وحزبنا ينبغي تركيز االهتمام حول هذا املوضوع
معني ويريد أن يكرس جهده يف عمله كرئيس لبلدية الناصرة وكشخصية 
  .جماهيرية مركزية يف بالدنا وخارجها، إضافة إىل دوره احلزبي املسؤول

  
  "غالسنوست: "قطري السنوي للحزبال االجتماع

 (10)االجتماع أيضاً تناول فيلنر، يف حماضرته،يف هذا 
  :، فقالالوضع الداخلي  

ونحن ُنظْهِر اليوم كذلك يقظة كبيرة ونصد كل مظاهر التطرف .... 
وألسفنا هناك مظاهر كهذه يف هوامش . القومي، سواء كانت يهودية أم عربية

أن نصد بحزم وشدة كل حماولة للمسّ بوحدة حزبنا الشيوعي  ويجب. حزبنا
  .العربية –اإلسرائيلي اليهودية 

                                                            

  .١٢/١/١٩٩٠، )حيفا" (االحتاد"   (9)
  .١٠/١/١٩٩٠نفسه، المصدر    (10)
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أساس نظرتنا وسياستنا، فإن كل عضو يف احلزب يمكنه ومن  يف إطار
وأن تعددية اآلراء . واجبه أن يعبر عن رأيه بإخالص وبدون تعال وبدون دمغ

ولهذا فإننا . ية احلزبية الداخليةووحدة التنفيذ هما التعبير امللخص للديمقراط
كما  –نؤيد احلرية التامة يف التعبير عن الرأي، ولكننا نشجب التكتل، الذي يؤدي 

  .إىل االنفراط واالنقسام –أثبتت التجربة 
، ولكن النقاش يعني كذلك اإلصغاء إننا نؤيد االنتقاد مهما كان شديداً
إن تسويد ماضي احلزب . ديمقراطيةإىل الرأي اآلخر واحملافظة على املقاييس ال

والدعوة املعادية للديمقراطية الداعية إىل طرد القيادة وجمع التواقيع على 
عرائض سرية، ال تسهم بشيء لصالح الديمقراطية الداخلية، ولكنها تعكر اجلو يف 

واملؤتمر الـ . داخل احلزب، وتخرب إمكانية إجراء نقاش علني، موضوعي ورفاقي
الذي يلخص النقاش، ويضع اخلطوط السياسية املستقبلية، ويجدد فقط هو  ٢١

  .تركيبة القيادة

  :ويضيف فيلنر
اللجنة املركزية للحزب، وبمبادرتها، بدأت بحثاً حزبياً يف موضوع التغييرات يف 

واللجنة املركزية، وبمبادرتها، . الدستور، وذلك بهدف الدمقرطة وانفتاح أكبر
واللجنة . هتركيب الكتلة يف الكنيست، وتعمل على حتقيق اتخذت قراراً بشأن تغيير

املركزية، وبمبادرتها، قررت إصدار نشرة داخلية يجري على صفحاتها نقاش حر 
يف املواضيع الفكرية والسياسية والتنظيمية، باإلضافة إىل النقاش يف صحف 

دمقرطة، فقط عن احلاجة لل ال يتكلم بولهذا فباستطاعتنا القول إن احلز. احلزب
  .بل إنه يطبق األفكار يف هذا االجتاه

وقد نشرت . عضواً، كما أسلفنا ٦٨القطري نفسه، حتدث  يف االجتماع
ملخصاً للكلمات التي أُلقيت يف اجللسة األوىل منه، نثبت فيما يلي    (11)"االحتاد"

وعلى الرغم من غموض بعض معاين هذه الكلمات، كما . نماذج عن أبرز ما جاء فيه
.اخلالف داخل احلزب/ سنالحظ، فإنها تظل تعكس قضايا النقاش 

  

  ):عضو جلنة منطقة املثلث( فتحي شبيطة

                                                            

  .١١/١/١٩٩٠املصدر نفسه،    (11)
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ال يوجد لتقييم حزبنا ملا يجري يف األقطار االشتراكية أساس واقعي، ذلك ألن "
قيادة احلزب مسؤولة ... احلديث ال يدور عن اشتراكية أكثر، بل االبتعاد عن  االشتراكية

  .مكانتنا يف النضاالت الشعبية ضد االحتالل والدفاع عن حقوق املواطن عن إضعاف

  ):عضو جلنة منطقة القدس( يوري بينيس
وقيادة حزبنا . األزمة اخلطيرة التي جتتاح احلركة الشيوعية مل تقفز عن حزبنا"

وتستحق هذه القيادة تقديراً كبيراً حملافظتها على احلزب يف . عاجزة عن معاجلتها
ال مكان إلجراءات تتعلق بالطاعة مثل إخراج سميح ... عربي –نضال يهودي إطار 

العريضة التي بادرنا إليها هي عمل غير عادي يهدف . غنادري من اللجنة املركزية
  ...".إلنقاذ احلزب من االنحالل وحتويله إىل قوة قائدة وجمندة

العربية يف  –ليهودية ال بديل للوحدة ا): "... عضو جلنة منطقة الناصرة( فخري حسن
احلزب، ولكنه مع ذلك يجب اإلصغاء بشكل أكثر ملا يدور يف الشارع بشأن تركيبة 

  ...".املؤسسات

كلمة يوري بينيس وقضية العريضة، ): "عضو جلنة منطقة حيفا( أبراهام رورليخ
عريضة قبل أربعة أشهر من املؤتمر، تضع : تشيران إىل أن األخطاء ترتكب من الطرفين

لقد أخطأ ... ولكن قرار شجب العريضة أيضاً، أمر غير ديمقراطي. لوحدة يف خطرا
احلزب أكثر من مرة يف أمور مرتبطة باملسألة اليهودية، ألنه انزلق إىل مثالية الوضع 

  ...".يف االحتاد السوفياتي

امة التي علينا هبين العبر ال"): "زوهاديرخ"رئيسة حترير ( تمار غوجانسكي
على : من التغيرات يف األقطار االشتراكية، هي احلاجة للتغلب على أمرين استخالصها

استبدال املوجود باملرغوب، أي استبدال حتليل الواقع بالتذمر منه، والتوجه القائل 
  ..."بأن القيادة أكير حكمة من اجلماعية الواسعة ألعضاء احلزب

لنقاش الصريح، ولكنه يف ال بديل عن ا): "عضو جلنة منطقة الناصرة(مروان مشرقي 
التكتل واخلرق الواضح لقرارات  القات خطيرة يف اجتاهزخضم النقاش برزت أيضاً ان

  ...".ر وهيئاتأط
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ليست املشكلة يف القيادة، بل يف ): "سكرتير منظمة الطالب يف القدس( جمال تايه
حماولة نني ال أستحسن إ... التغييرات يف السياسة، يف الدستور ويف أساليب العمل

يجب مناقشة . أو العرائض" العربي"إحداث تغيير يف احلزب بوسائل مثل أسبوعية 
  ."، بتوجه طيب]؟[اآلراء مثل اقتراح الكانتون

يرفض تبريرات إخراجه من اللجنة ): "عضو جلنة منطقة الناصرة( سميح غنادري
ه باملصاعب عمله يف منطقة الناصرة كان عمالً خملصاً ومل يهمله، ووج... املركزية

  "...".العربي"ولهذا أقدم على نشره يف " االحتاد"بشأن نشر مقاله يف 

مقبول أن علينا أن نتغير، والنقاش هو بين " ):عضو جلنة منطقة عكا( باسل غطاس
لهذا فهي تخشاه، واحد يرى يف التغيير حتدياً للماضي وللقيادة، و: توجهين متطرفين

واألغلبية الساحقة من أعضاء احلزب . د وفوريغيير كانعطاف حاواآلخر يفسر الت
  ...".تقف يف الوسط

  
جتتاح احلزب أزمة خطيرة تنعكس "): "زوهاديرخ"عضو هيئة حترير ( خراردو اليبنر

من املطلوب ... أكثر راحة يف انخفاض تأثيره بالرغم من أن الظروف املوضوعية
بات بهذا والعرائض هي أمور واملطال. نقاش مفتوح واقعي، أبعد من الدستور والعادات

  ...".مفهومة إزاء الوضع

هناك رفاق يتحدثون عن ): "... سكرتير منطقة الناصرة( أسعد يوسف كنانة
وقد هاجم سميح غنادري يف اجتماع . البيريسترويكا، ولكنهم يقصدون أموراً شخصية

نة وقد جاء قرار إخراجه من اللج. تلخيصات اللجنة املركزيةاملنطقة لنشيطي 
إنما ألنه أعلن أنه قرر بوعي وبمعرفة خرق " العربي"املركزية ليس بسبب مقاله يف 

  ."الطاعة احلزبية، وبعد أن رفض اقتراحات خمتلفة حلل وسط

هيئة التحرير كلها، بمن يف ذلك أنا : "... ")االحتاد"نائب رئيس حترير (أنطوان شلحت 
خذت يف املاضي بشأن عدم نشر شخصياً، تتحمل املسؤولية عن القرارات التي ات

أما اآلن فالوضع يختلف وهذا . لكن أحياناً كان ذلك بقرار من القيادة. مقاالت خمتلفة
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قترح إلغاء القرار، الذي ينص على أن من يكتب أ. ملصلحة اجلريدة وملصلحة احلزب
  ."ال ينشر له  يف صحف احلزب" العربي"بـ

ال يرى أن طرفاً قد انتصر يف النقاش الذي " ):سكرتير منطقة أم الفحم( حممود حماميد
كان بين اللجنة املركزية وسميح غنادري، واملشكلة هي أن الكثيرين من الذين 

يتحدثون عن احلاجة إىل التجدد، يرفضون اقتراح التغيير عندما يتعلق األمر 
   ..."بشخصهم

مر ليس بالعرائض، الطريق إىل تغيير هذا األ): "... سكرتير فرع الناصرة( سهيل دياب
، التي كل همها جتنيد رأي عام ضد قيادة "العربي"وبالطبع ليس يف إصدار نشرة مثل 

  ."احلزب

ليست ضد احلزب، ولو أننا كنا " العربي): "... "عضو اللجنة املركزية( سميح القاسم
".... العربي"نفتح صحفنا كما يجب ما كنا وصلنا درجة إقدام رفاقنا على الكتابة يف 

  .وهناك مكان لبحث هذا األمر  يف الواقع تمثيل معين لليهود والعرب، هناك

من عضويتي يف  ٥٠يف السنوات الـ ): "... عضو املكتب السياسي( عوزي بورشطاين
وعلى أساس هذه . احلركة الشيوعية واحلزب، كنت شاهداً على خمسة انقسامات

ن مع مقاومة تشكيل كتل، أو التجربة املتكدسة، علينا توسيع الديمقراطية، ولك
  ."صحيفة معادية، أو عريضة

لقد أخطأنا يف تقييم التطورات يف الوسط ): "عضو جلنة منطقة املثلث( أحمد عراقي
اليهودي ويف الوسط العربي، ونتيجة لذلك فإننا نواجه صعوبة يف مواجهة احلركة 

  ...".اإلسالمية

                                                            

   وأعادت نشرها "العربي"أوضح هذه املسألة يف رسالته االنتقادية التي نشرتها  كان القاسم ،
ن تكريس حجم التمثيل القومي يف هيئات ، إذ قال إ)٥/٢/١٩٩٠باريس، " (ابعاليوم الس"

يقلب ... وباألولوية اليهودية يف كل شيء قرار إلهي باملناصفة يف كل شيء"احلزب وكأنه 
  !".األممية إىل ضدها ويحولها إىل ما يشبه الطائفية السياسية يف لبنان
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 كانت سياسة احلزب صحيحة يف ): "...عضو جلنة منطقة السهل( أليعيزر فايلر
صحيح . اساسها، ولكننا تأخرنا أحياناً يف مالءمة السياسة مع التغييرات يف الواقع

أننا ضللنا، ولكننا دافعنا عن أمور كنا نعرفها، مثل مصير الكتّاب اليهود يف عهد 
  ...".ستالين

وإىل  .ريق رائعطريق احلزب يف البالد هو ط): "... عضو املكتب السياسي( توفيق زياد
ن تطويراً آخر للديمقراطية سوف وإ.  القيادة ويف الدستورجانب ذلك يجب التجدد يف

كل عضو يف احلزب يمكنه أن يكتب يف أية صحيفة، ولكن ... يعزل أصحاب االنحراف
مسألة أخرى، ألنها صدرت " العربي" ولكن مسألة. القضية هي يف مضمون كتابته
  ."بشكل خاص كأداة ضد احلزب

لقد أخطأ احلزب حين انتهج املماطلة، ): "عضو املكتب السياسي( بنيامين غونين
وعندما بقيت األمور لفترة طويلة جداً يف اللجنة املركزية، بدون أن يعرف النشطاء 

مشكلة احلزب ليست تنظيمية وحسب، وطاملا مل نحل املشاكل الداخلية ... شيئاً
  ...".مهورسنستصعب القيام بالعمل يف أوساط اجل

فنشرت ملخصاً للكلمات التي أُلقيت يف اجللسة   (12)وعادت صحافة احلزب
  :ونثبت فيما يلي نماذج من هذه امللخصات. الثانية من االجتماع القطري للحزب

أن يصد الهجوم على قادة احلزب، " على احلزب): عضو املكتب السياسي( زاهي كركبي
ارج احلزب، ولكن أيضاً أعضاء من احلزب، هذا الهجوم الذي تسهم فيه قوى من خ

وهؤالء الذين يشنون الهجوم يقللون من أهمية . يعتمدون الثرثرة واغتيال الشخصية
  ."وخاصة جتاه مصير السكان العرب يف البالد. قرارات احلزب وتوجيهه

جراء  يعاين حزبنا من أزمة صعبة،): "الناصرة عضو جلنة منطقة( حممد علي طه
 ىلقد كان احلزب الشيوعي اإلسرائيلي وسيبق... قديمة وأخطاء القيادة أساليب عمل

                                                            

  .١٧/١/١٩٩٠، "زو هاديرخ"؛ ١٧/١/١٩٩٠، )حيفا" (االحتاد"   (12)
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ولكن القرار بأن يكون . حزباً يهوديًا عربياً، وعلينا أن نقدر عالياً الرفاق اليهود
  ...".يهودي يف رأس القائمة للكنيست أو للهستدروت ليس مثاالً لألممية

تركيب اللجنة املركزية احلالية ليس إن ): "... عضو جلنة منطقة أم الفحم( شهير كبها
أرفض أسلوب . وتركيبتها ينبغي أن تتالءم مع األكثرية يف الشارع. كما يجب أن يكون

  ...".اإلطاحة بالرؤوس، على أساس عقاب على الرأي

لقد ارتكب احلزب أخطاء ، ولكن ): "... عضو جلنة املراقبة يف منطقة عكا( نديم موسى
  ...".لهذا فإن شعار تغيير القيادة هو شعار خاطىءو. سياسته أثبتت نفسها

ال جدال على أن ال بديل حلزبنا، وال يفتش ): "... سكرتير منطقة حيفا( عصام خمول
لقد ... أحدنا عن إطار آخر، ولكن احملافظة على احلزب ال تعني التخندق خلف الدستور

  ...".أخطأت اللجنة املركزية يف إخراج سميح غنادري منها

النقاش يدور حول كيفية إجراء التجديد بحيث "): "... االحتاد"رئيس حترير( مل جبرانسا
نه احتقار للذات القول إو. ال يحدث تصادم، بل ليكون مرحلة من مراحل االستمرارية

إن جذر املشكلة يف احلزب هو بابتعاده عن . بأن ليس لهذه القيادة ما تفعله بعد
  ...".يالعمال وبإهماله للتوجه الطبق

إن الدعوة لتغيير القيادة، التي ): "... عضو اللجنة املركزية( عبد احلميد أبو عيطة
املطلوب اآلن هو إجراء نقاش حر . انتُخبت يف املؤتمر، ليست دعوة ديمقراطية

  ...".يلخص النقاش، وما يقرره يلزم اجلميع ٢١واملؤتمر الـ . وموضوعي

إننا، نحن الذين نعاين االضطهاد القومي، : ")عضو سكرتاريا الشبيبة( حسني سلطاين
التغيير ... نعرف أنه يف احلزب فقط نحظى بحرية التعبير، ومن احملظور نسيان ذلك

  ...".جنريه ليس عن طريق العرائض، بل عن طريق املؤتمر

ليس هناك خالف بالنسبة للخط "): "االحتاد"عضو هيئة حترير ( سلمان ناطور
يوحدنا  جميعاً، بل اخلالف هو يف القضايا التنظيمية  السياسي الفكري، الذي

لقد أعلنت القيادة بأن الصحف مفتوحة، ولكنها أضافت بعد ذلك، أن ... والشخصية
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االجتماع نفسه هاجموا كل من تكلم ] هذا؟[وحتى يف . مقاالت معينة ال يجب نشرها
  ."بشكل ال يعجب القيادة

إن مقياس تقييم عملنا هو يف قدرتنا ): "يةعضو جلنة املراقبة املركز( كمال غطاس
 –على الرد على كل مظاهر التطرف القومي وحماولة املسّ بالوحدة اليهودية 

ال يشترك سميح القاسم يف اجتماعات اللجنة املركزية، ومل يكلف نفسه عناء ... العربية
  ...".عرض الوثيقة التي كتبها على اللجنة املركزية

عندنا هناك من يتلفع بالبيريسترويكا "...  ):اللجنة املركزية عضو(تسيبورا شاروين 
إذا مل نحافظ على .... ولكنه يف الواقع يعمل بشكل الديمقراطي بواسطة العرائض

  ."اليهودية وندافع عن القيادة، التي كرست كل حياتها، تدمر احلزب –الوحدة العربية 

ض القرار الذي يمنع الذين يكتبون أعار"): "االحتاد"عضو هيئة حترير ( رشدي خاليلة
التعددية تدعم .... انتقاد القائد ال يعني ضد احلزب". االحتاد"، من الكتابة يف "العربي"بـ

  ."أخشى أن جتري حماولة تصفية حسابات باسم وحدة احلزب. احلزب
  

  وحدة احلزب يف خطر: اخلالصة

عي اإلسرائيلي يف ضوء العرض السابق جملريات األمور داخل احلزب الشيو  
  :خالل عام تقريباً، يمكن التوصل إىل عدد من االستنتاجات

السوفياتية حلظة مالئمة، أو ما يشبه الذريعة، إلثارة " البيريسترويكا"جاءت   -١
النقاش يف شأن القضايا القديمة واملستجدة، التنظيمية والسياسية 

تفق اجلميع يف ويف حين ي. واأليديولوجية، لدى احلزب الشيوعي اإلسرائيلي
احلزب على ضرورة التغيير والتجديد والدمقرطة، ثمة خالفات يف شأن أسلوب 

وثمة بالتايل خالفات تنظيمية . حتقيق ذلك، ويف شأن عمق التحوالت املطلوبة
نسبة تمثيل : الهيئات القيادية، أي، بصورة أوضح" تركيبة"تتمحور حول 

 .العرب واليهود يف هذه الهيئات

ية الرئيسية املطروحة للنقاش، تصريحاً أو تلميحاً، من جانب القض لعل  -٢
ويف املقابل، . اليهودية داخل احلزب –األعضاء العرب هي العالقات العربية 
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على األبعاد االجتماعية من عمل احلزب،  _إجماالً  –يشدد األعضاء اليهود 
 نبغيوإذا صح قولنا هذا، فإنه ي. حمضة" يهودية"قضايا  ويتناول بعضهم

.الثورة يف إبراز هذه القضايا/ تتبع أثر كل من مسار الفلسطنة واالنتفاضة 
   

. ، وإن على نحو غير حمدد"طرفين"هناك حديث، حتى داخل احلزب، عن وجود   -٣
ويبدو، انطالقاً من . ومع ذلك يمكن التمييز بين طرف رسمي وآخر معارض

، أن الطرف األول يتحصّن الكلمات امللقاة يف االجتماع القطري السنوي للحزب
 الطرف يتمتع حين يف السياسي، املكتب وخصوصاً ،يف الهيئات احلزبية العليا

 .املناطق جلان وخصوصاً  الوسيطة، رالكواد صعيد على ملموس بنفوذ الثاين

 اخلاصة القومية التركيبة إىل نظراً أعاله، )٣( و )٢( يف ورد ما بين تالؤم ثمة   -٤
 اليهود بين بالتساوي موزعة تكون العليا الهيئات ادتك حين ففي .باحلزب
 يف احلزب هرم من انتقلنا كلما باطراد العرب األعضاء نسبة تزداد والعرب،

 .العرب من العظمى أكثريتها يف املكونة قاعدته، اجتاه

 شهدها التي الكبري اخلمس األزمات سياق يف احلزب يف الراهنة األزمة تأتي   -٥
 على األزمات، الشيوعي احلزب واجه والثالثينات، العشرينات ففي تأسيسه؛ منذ

 األربعينات، ويف ".الكومنترن" أقره كما احلزب "تعريب" إىل التوجه قاعدة
 بتأسيس وقيامهم الفلسطينيين، الشيوعيين معظم انشقاق عن األزمة أسفرت

 "يهودية" جمموعة إىل احلزب انشق ،١٩٦٥ سنة ويف ".الوطني التحرر عصبة"
 الزمن، مع واندثرت ،)ماكي( "اإلسرائيلي الشيوعي احلزب" باسم احتفظت
 ،)راكح( "اجلديدة الشيوعية القائمة" اسم حتت عملت عربية – يهودية وأخرى

 ".ماكي" اسم مؤخراً واستعادت

 .الدائر اخلالف / النقاش يف الفصل القول والعشرين احلادي للمؤتمر سيكون  -٦
 على احلفاظ مهمة ستكون الالعودة، نقطة إىل تاخلالفا بعض وصول ظل ويف

 وسط حل إىل التوصل أمكن إذا إال والصعوبة، التعقيد غاية يف احلزب وحدة
 .األقل على موقتاً  األزمة، ينهي

٢٠/٢/١٩٩٠  
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