
الروسي، وكان يساعده ثالثة يهود روس هم: ميك، أوسكار، مولر. ثم دخل بيروت 
يهود ثالثة عن طريق حيفا وكلهم من الروس، وهم عيون موسكو الثالثة جوزيف 

بيرجر، الياهوبيتر، نخمان لتفينسكي. وقد كان الحزب السوري اللبناني تابعا للحزب 
  ) . 41ين، ثم تبع الحزب الشيوعي الفرنسي(الشيوعي اليهودي في فلسط

لقد كان التفكير بفلسيطن من القضايا  الحزب الشيوعي الفلسيطني واألردني : -4
الكبرى التي تشغل رؤوس قادة الثورة البلشفية. ومنذ األيام األولى من الثورة; أصدر 

ليهود (للسامية) لينين في روسيا قرارا ذا شقين بحق اليهود : أوال : اعتبار العداء ل
) . يقول لينين: 42جريمة قانونية. ثانيا : تأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين(

(إن الدين أفيون الشعوب، ولكن المحافظة على الدين اليهودي أمر ضروري لحياة 
الشعب اليهودي المختار حتى ينالوا حقوقهم، ألنه ال يجمع بين إسرائيل إال الدين) 

وزير - ). وقد صدر هذا القرار قبل صدور وعد بلفور 95لمودية (المخططات الت
م) بأقل من عشرين يوما . ولذا 1917) تشرين الثاني سنة (2في ( -خارجية بريطانيا

اهتم شيوعيو روسيا بالتنظيم الشيوعي في فلسطين، فكان الحزب الشيوعي 
ه أوال اليهودي م) أول حزب في المنطقة، وقد شكل1919الفلسيطني الذي تأسس سنة (

الروسي (روزشتاين)، وأوفدت موسكو قطبين يهوديين من أقطاب الحزب الشيوعي 
الروسي للتنظيم في فلسطين، وهما: جاك شابيليف، رادول كارن بورغ،وكان جميع 

عناصر الحزب الشيوعي الفلسطيني في بداية األمر يهودا روسيين. ثم أرسلت 
نشاطا ملحوظا في فلسطين، ثم انتدب  موسكو (فالديمير جابو تينسكي) فنشط

لتنظيم الحزب الشيوعي في البالد العربية،  -الملقب بأبي زيام-(س.افربوخ) اليهودي 
وكان هذا األخير صديقا للينين في سويسرا، وأبرز الشيوعيين في فلسطين، وقد تولى 

  م). 1929-م1924رئاسة الحزب الشيوعي في فلسطين من (
لشيوعي الفلسطيني أوال ، قاصرة على اليهود ثم دخله قلة وكانت عضوية الحزب ا

من الفلسطينيين العرب، وقد كانوا غير موثوقين لدى األكثرية الشيوعية وغير 
  ) . 43مؤتمنين على أسرارهم(

م) تأسست أول حركة علنية للحزب الشيوعي الفلسطيني وراء 1937وفي سنة (
وما. وفي الناصرة نقابة عمال سكرتيرها ستار نقابة عمال في حيفا سكرتيرها إميل ت

  إميل حبيبي.، وفي يافا سكرتيرها فؤاد نصار. 
م) أنشأ الشيوعيون عصبة التحرر الوطني، سكرتيرها اليهودي (بن 1939سنة (

فسكي)، ومساعده توفيق طوبي، وكانت مطالب هذه العصبة جالء بريطانيا، ثم 
  تشكيل حكومة مشتركة بين اليهود والعرب. 

م) تحول أعضاء عصبة التحرر الوطني إلى قادة عصابات 1948في حرب (و
مسلحة، يذبحون الشعب الفلسطيني. فانسحب بعض الشباب المغرر بهم، في حين 
وقف الشيوعيون المتحمسون يدافعون عن اليهود ويقفون بجانبهم، منهم المحامي 

ن قادة الشيوعيين ) في الناصرة، وفؤاد نصار في يافا، وغيرهم م44إبراهيم بكر(
  العرب في فلسطين. 

م) صار الحزب الشيوعي الفلسطيني اليهودي يشرف على بقية 1948وبعد نكبة (
فلسطين غير المحتلة، وكان في رئاسة الحزب إميل توما وتوفيق طوبي وإميل 


