مآالت مواقف التيار الفكري اليساري االشتراكي العربي من المشروع اإلسرائيلي
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مقدمة:



اختبارا لكل تياراهتا ،وحتدد مجاهري أبناء هذه األمة مكانة هذا التيار أوذاك
يف حياة كل أمة قضية أو قضايا متثل
ً
تبعا ملوقف هذا التيار من هذه القضية .ومتثل القضية الفلسطينة القضية املركزية الىت يتخذها املنتمون لألمة العربية
معيارا لتقييم كافة التيارات الفكرية والسياسية.
واإلسالمية ً
يتناول هذا التقرير مواقف التيار اليساري االشرتاكي العريب من املشروع اإلسرائيلي ومآالت هذه املواقف .واملقصود
بالتيار اليساري االشرتاكي العريب -يُشار إليه الح ًقا بالتيار اليساري لالختصار -هو املنظمات واألحزاب العربية الىت
إطارا مرجعيًّا يف رؤيتها للعامل وتصوراهتا وبراجمها وتتبىن مقوالهتا األساسية بدءًا من املساواة
تتخذ من األفكار اليسارية ً
اسعا
والعدالة االجتماعية وصوالً إىل الصراع الطبقي (حمرك التاريخ يف نظر املاركسيني منهم)؛ ومن مث يضم التقرير طي ًفا و ً
من تلك التنظيمات اليت تصف نفسها بأهنا اشرتاكية ،أو اشرتاكية دميقراطية أو شيوعية أو ماركسية ،أو ترد ىف أمسائها
إشارة واضحة إىل البعد االجتماعي ويضم برناجمها ما يقطع هبويتها االشرتاكية .ولذلك خيرج من نطاق هذا التقرير
التيار القومي ،ال ألنه غري يساري ولكن بسبب التمايز الواضح بني التنظيمات املشار إليها واألحزاب والتنظيمات
القومية الختالف الرؤية واألولويات مما يربر إفراد التيار القومي بتقرير منفرد ،وهو مايفعله هذا العدد من التقرير الدوري.
ونعين باملشروع اإلسرائيلي االحتالل االستيطاين اإلحاليل لألراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية وتوسعها
وسعيها للسيطرة على ثروات املنطقة العربية عرب ما يسمى بالتطبيع االقتصادي والثقايف.
يستعرض التقرير رؤية اليسار العريب للمشروع اإلسرائيلي والصراع العريب معه :طبيعته ،وحمدداته ،ومداخل التعامل
سالما ،ومواقف اليسار العريب من هذا املشروع والصراع يف عدة حمطات تارخيية :كاهنيار االحتاد السوفىت
معه حربًا أو ً
وتأثريه على الصراع ،ومعاهدات السالم العربية اإلسرائيلية ،ودور اليسار العريب يف العمل املسلح.
أوال -طبيعة المشروع اإلسرائيلي والصراع معه:
ً
يرى اليسار العريب أن املشروع اإلسرائيلي مشروع استعماري استيطاين إحاليل؛ وهو جزء من اإلمربيالية العاملية،
والصراع معه صراع بني حركة حترر وطين وهذه اإلمربيالية .وتتفاوت تقديرات اليساريني العرب الستقاللية املشروع
اإلسرائيلي ومصادر ديناميكياته اخلاصة واملستقلة نسبيًا عن اإلمربيالية ،وميكن اإلشارة إيل أربعة اجتاهات يف هذا اجملال:

األول :اجتاه يرى أن إسرائيل جمرد أداة من أدوات اإلمربيالية للسيطرة على املنطقة (مع وجود قدر ضئيل من
االس تقاللية) ،فإسرائيل عند هذا الفريق مرتكز حملي لإلمربيالية ورجل شرطتها والذراع املسلح للغرب ،وحصان طروادة
الغرب يف املنظقة .باختصار ،إسرائيل صنيعة وأداة لإلمربيالية.
الثاني :اجتاة يرى أن إسرائيل كيان جمتمعي له استقالليته النسبية ،لكن ال ميكن االعتماد على سريورة الصراع

الطبقي داخله يف إفراز قوى تقدمية معادية للصهيونية ،وتطوير اجملتمع اإلسرائيلي لديناميكياته يزيد من صالبة عالقته
باإلمربيالية ومينحه قدرة على احلركة واملناورة يف إطار التحالف االسرتاتيجي الذي يستند إىل وحدة املصاحل.

 باحث في العلوم السياسية.
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جمتمعا طبقيًا تتوحد
الثالث :اجتاه ينظر إلسرائيل ككيان جمتمعي مستقر تبلورت فيه مسات خاصة أصبح مبقتضاه ً

فيه فرصة تنامي التناقضات االجتماعية وتعبرياهتا السياسية (ميني ويسار وفاشية).

الرابع :اجتاه يرى إسرائيل كيانًا يف طريقه إىل االستقرار كإمربيالية فرعية إقليمية ،لكن من غري املأمول أن يؤدي إىل

تطور الصراع الطبقي مبا يسمح بظهور قوى تقدمية حقيقية معادية للصهيونية .1وينتقد حلمي شعراوي الرؤى العربية
اليت تلح على التحالف مع القوى اليت توصف بالدميقراطية والتقدمية يف إسرائيل ،ويلفت النظر إىل أن "القوى
الدميقراطية اليت يشري إليها البعض ال تصدر عن قوى عمالية (اهلستدروت) أو فالحية (الكيبوتزات) ،وإمنا تصدر عن
جتمعات مهنية ومثقفني يرتبطون مبنهج ليربايل هدفه إنقاذ "الوطن اليهودي" وليس تصفية طبيعة العنصرية يف املنطقة".2

ثانيًا -موقف اليسار من البعد الديني في الصراع:
يرفض اليسار العريب التشخيص الديين للصراع العريب-اإلسرائيلي ،وحيذر معظم املفكرين والكوادر اليسارية العربية
من هذا التشخيص ألنه يعوق التحالف مع الشعوب غري املسلمة ومع القوى العلمانية العربية ،ويشل أي إمكانية
الستنهاض واستقطاب حلفاء من داخل النظام اإلسرائيلي نفسه ،كما أنه ميهد الستخدام سالح الفرقة الدينية داخل
الدول العربية.
ويعترب مسري أمني أن تشخيص الصراع على أنه صراع ديين من أخطر اخلرافات الىت اخرتعتها الرجعية العربية بقيادة
السعودية؛ متناسيًا أن البعد الديين يف الصراع حاضر منذ بداية املشروع اإلسرائيلي وقبل تأسيس اململكة العربية
السعودية .ومن أخطر النتائج املرتتبة على هذا التشخيص يف نظره "أنه يعزلنا عن حلفائنا .فإذا كان الصراع دينيًا فما
دخل الشعوب اإلخوة اآلسيويني واألفارقة غري املسلمني فيه؟ هذا باإلضافة إىل أن هذا التشخيص يقوم على مبدأ قبول
نفس مبدأ الصهيونية -أي مبدأ املعادة املزعومة ضد اليهود" .وهو ما يتفق معه جعفر حممد صادق املاركسي السوداين
الذي يرى أن "إضفاء الطابع الديين والعرقي هلذا النضال أفقده الكثري من العناصر العاملية غري العربية" .3ومها هنا
يتنكران حلقيقة موضوعية ثابتة تؤكد أن تراجع دعم الدول والشعوب غري اإلسالمية للقضية الفلسطينية وإقامتها
عالقات رمسية وشعبية مع إسرائيل جاء بعد عقد معاهدات السالم مع إسرائيل وليس بسبب تأكيد احلركة اإلسالمية
الدائم على أمهية ومركزية البعد الديين للصراع.
ويطرح مسري أمني سؤاال افرتاضيًّا يتسم باللجاجة وعدم الذكاء التارخيي" :لو افرتاضنا أن املستوطنني على أرض
فلسطني كانوا غرباء غري يهود (بل مسلمني من إندونيسيا مثال) فهل تصبح املشكلة خمتلفة"4؟ جمرد اإلجابة عن مثل
هذه األسئلة تعطيها أمهية ال تستحقها ،فهي أسئلة خطابية للقنص تعزز حجة انعدام أي بُعد ديين للصراع .وقد حكم
مسلمون فلسطني من كافة األجناس كاألكراد واألتراك وغريهم ومل يكن هناك أي صراع ال مع مسلمي فلسطني وال
مسيحييها وال حىت يهودها؛ ألنه مل يكن احتالال (من باب النزول على حجة اخلصم) اقتالعيًّا ألي جمموعة دينية أو
عرقية .وهو سؤال يعكس مدى العداء األيديولوجي الطائفي لصاحبه لكل ما ميت لإلسالم بصلة ،وهو نتاج لعقلية غري
 -1عصام فوزي ،أشرف حسني ،قراءة حتليلية للشهادات ،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع
أكتوبر ،1811ص333
 -2حلمي شعراوي ،الكيان الصهيوين استعماري استيطاين،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع،
أكتوبر ،1811ص232
 -3جعفر صادق حممد ،بعيدا عن الطبقات احلاكمة يف الوطن العريب ،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع
أكتوبر،1811ص 211
 - 4مسري أمني ،عالج الضعف العضوى أوال،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع أكتوبر،1811ص241
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متسقة تدعي تبحرها يف االقتصاد أيدت مشروعات ثبت عدم جدواها –اعرتف النظام الذى أقامها بأهنا لرفع الروح
املعنوية -جملرد الكيد واملعاندة للحركة اإلسالمية.5
ويعدد بعض اليساريني العرب حججهم حول أن الصراع ليس دينًيا ما بني "أن الدولة احلديثة بغض النظر عن
فلسفتها االجتماعية ال تُ ِ
دخل الدين كعنصر أساسي يف اعتبارها وإال أثارت البلبلة والتناقضات داخلها" .6وبني أن هذا
التشخيص مينع "استنهاض واستقطاب احللفاء داخل النظام اإلسرائيلي نفسه" ،وأن الطرف املعادي يسعى لتوظيف
الدين وبوجه خاص سالح الفرقة الدينية إلضعاف جانب الشعوب العربية" .7ووهي حجج مردود عليها ،أوالً بأن
الطرف اإلسرائيلي يؤكد على البعد الديىن للصراع أو على أقل تقدير يستغله ويستثمره خارجيًّا جللب تأييد العديد من
صور الدعم ،وداخليًا ىف دعم متاسك جمتمعه بني العلمانيني واملتدينني اليهود بل ويف جتاوز التناقض بينهم .ثانيًا ،مل مينع
تشخيص احلركة اإلسالمية للصراع بأن جزء كبري منه ديين بعض القوي اليسارية والليربالية من إقامة شراكات مع مثيالهتا
اإلسرائيلية كجماعة كوبنهاجن وغريها بل ومتهيدها لعقد اتفاقيات سالم بني مصر واألردن والسلطة الفلسطينية مع
إسرائيل ،والنتائج الوخيمة الكارثية هلذه التحلفات على املصاحل العربية أوضح من أن يُشار إليها .ثالثًا ،اخلالفات
الدينية السنية الشيعية ال تنفي اتفاق الفريقني على ضرورة مواجهة إسرائيل ،بل مزايدة عدد من النظم على بعضها يف
ذلك .وما جيري من خالفات بني املسلمني وعدد من الطوائف غري املسلمة وأحداث كاملسيحيني يف مصر ،بل
يغري من املواقف املعلنة هلذه الطوائف يف مساندة القضية
واستهدافهم من داعش يف سوريا والعراق ومعهم اليزيديون ،مل ر
خصوصا أن إسرائيل ال تقصر ىف االعتداء على املقدسات املسيحية يف فلسطني.
الفلسطينية
ً
ومن يرى من املفكرين اليساريني أن جزءًا من الصراع العريب-اإلسرائيلي ثقايف ،مثل املفكر املاركسي العراقي هادي
العلوي؛ ألن إسرائيل دولة غربية إمربيالية النظام حتمل نفس املأخذ الثقايف لالستعمار الغريب ،جيزم بأن "ليس هلذا
املنحى صلة بالدين؛ ألن الصدام بني العامل العريب واملعسكر اإلمربيايل وليس بني اإلسالم وبني الدين الرمسي هلذا
املعسكر" ،1مع أنه يرى أن إسرائيل هي مشروع ديين يف األساس ،8وأن القضية الفلسطينية تشتمل يف األصل على حمور
يتوحد فيه الدين بالدولة ،اليت تعترب
صراع ديين طرفاه اليهودية واإلسالم ،مؤكدأ أن "إسرائيل يف اجلوهر كيان يهودي َّ
مسئولة عن الدين اليهودي باعتباره التجسيد النهائي ملبادئ هذا الدين".13
الدين أحد أبعاد الصراع العريب وإسرائيل تأثريه يف رؤيتهم حلل الصراع ،ويتمثل يف نظر
وكان لرفض اليسار أن يكون ُ
العديد من اليساريني يف حل الدولة "العلمانية" الواحدة؛ وهو ما يراه سالمة كيلة "ضرورة يف كل البالد العربية وأشد
ضرورة يف فلسطني؛ ألن إلغاء يهودية الدولة اليت يؤكد عليها القادة الصهاينة ال يفرتض بناء دولة قائمة على أساس
الدين ،بل جيب أن تكون حمايدة جتاه األديان ،فالصراع الذي يبدو أنه صراع بني عرب ويهود (وهو ما كانت تصر عليه

 -5راجع دفاع مسري أمني عن مشروع توسيع قناة السويس؛ املقال األول :قناة السويس اجلديدة متاح على الرابط:
واملنشور باللغة العربية يف جريدة األهرام بتاريخ  4أغسطس ،والذي نشر باللغتني الفرنسية واإلجنليزية على بعض املواقع ،وبُث يف لقاءات يف إذاعات فرنسا الدولية
وأوروبا  1وإذاعة مونت كارلو الدولية بالعربية واملقال الثاين :جريدة لومانيتيه فرنسا مبناسبة قناة السويس اجلديدة ،متاح على الرابطhttps://goo.gl/gBhe5U :
6
دائما ،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع
 عبد الرازق حسن ،العنصر البشري ينتصر ًأكتوبر،1811ص.251
 -7فوزي منصور ،القوي الثورية يف االجتاه الصحيح ،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع
أكتوبر،1811ص.218
 -1هادي العلوي  ،تصور لعامل عريب متقدم "،مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع أكتوبر،1811ص .321
 -8املرجع السابق ،ص.321
 -13هادي العلوي  ،القوى الدينية وقضية فلسطني ،الصراع العريب الصهيوين :اجلذور واملواقف ،قضايا فكرية  ،الكتاب السادس أبريل  ،1811ص .173
https://goo.gl/g8EQmm
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احلركة الصهيونية ،وتصر عليه معظم األحزاب الصهيونية) جيب أن يقود إىل بناء دولة علمانية"11؛ وهو حل يتبناه
خصوصا املاركسيني منهم.12
الغالبية العظمى من املفكرين اليساريني
ً
ثالثًا -انهيار االتحاد السوفيتي:

مععع بدايععة التحععول يف االحتععاد السععوفيىت السععابق ،حععاول اليسععار العععريب فهععم تععأثري البريوسععرتويكا علععى الصعراع العععريب-
اإلسعرائيلي يف ظععل مبععادرة جورباتشععوف حععول الصعراعات اإلقليميععة الععيت طرحععه يف  24أكتععوبر  ،1815والععيت أكععد فيهععا
على ضرورة تسعوية مجيعع النزاععات اإلقليميعة بعالطرق السياسعية وحعدها دون سعواها وعلعى أسعاس احللعول الوسعط ،واعتعرب
اعا بني إسرائيل وجرياهنا ،ويؤكد أن االحتعاد السعوفييت
جورباتشوف يف كتابه " البرييسرتويكا" الصراع العريب-اإلسرائيلي نز ً
ال يكع رعن إلس عرائيل أي عععداء مععن حيععث املبععدأ ويعععرتف لععق إس عرائيل يف الوجععود ،وأنععه علععى ضععوء األعمععال الععيت تقرتفهععا
إسعرائيل ال ميكععن إقامععة عالقععة دبلوماسععية معهععا ،ومععع ذلععك ميكععن إعععادة النظععر يف األمععر إذا مععا بععدت يف األفععق إمكانيععة
تطبيع وتسوية يف الشرق األوسط ،ويف نفس الوقت يعلن معارضة االحتاد السوفييت الثابتة للتوسع اإلسرائيلي ودفاعه عن
احلقوق املشروعة ومن بينها حقوق الشعب العريب الفلسطيين.13
وأثري معن جديعد السعؤال اجلد يعد القعد  :هعل الصعراع معع إسعرائيل صعراع وجعود أم حعدود؟ أثعار السعؤال نبيعل اهلعاليل،
ورأى حممد حممود اإلمام أنه صراع وجود وتساءل" :هل الوجود هو وجود التابع التخاذيل الذي يرضى بعأن يععيش علعى
هامش الرأمسالية باعتبار أهنا القوة الوحيدة أم الوجود النضايل"؟ جميبًا" :فقدنا الروح النضالية"؛ ولذلك رأى أنه ليس من
موضحا" :قد تكون ميوله
حق اليسار العريب توجيه أي لوم جلورباتشوف خبصوص موقفه من الصراع العريب-اإلسرائيلي،
ً
يهودية وروابطه العائلية يهودية ..لكن ليس هذا هو األساس ..األساس هو حنن".14
ويف تفسععريه ملوقععف االحتععاد السععوفييت يقععول حممععود أمععني العععامل إن السععبيل إلهنععاء الواجهععة بععني االحتععاد السععوفيىت مععع
كبريا
اإلمربيالية العاملية والرأمسالية العاملية يتمثل يف أنه "البد لالحتاد السوفييت أن يغري عالقته مع إسرائيل اليت تلعب ً
دورا ً
يف هععذا النظععام الرأمسععايل العععاملي" ،كمععا أن إس عرائيل هععي املععدخل للتفاعععل والتحععالف بععني االحتععاد السععوفييىت واألح عزاب
االشرتكية الدميقراطية؛ والسعبب يف ذلعك -كمعا يؤكعد أمعني الععامل" -أن األحعزاب االشعرتاكية الدميقراطيعة يف الععامل تغلعب
علي قيادهتا –بالفعل -العناصر الصهيونية".15
وحيكي حممد سيد أمحد قصة لقائه مع أحد اإلسرائيليني يف ندوة قدم فيها ورقعة لثيعة ،وجعاءه هعذا اإلسعرائيلي وقعال
له" :ورقة ال تعجبين ألن معناها أنك ال تريدين يف املنطقة" ،فرد عليه" :إين ال أعرب عن نفسي ،إنين أعرب عن املنطقة..
إننا ال نؤمن أن لكم مسعتقبالً يف املنطقعة؛ ألننعا ال نعؤمن بعأن لكعم ماضعيًا يف املنطقعة .وهنعاك فعرق بعني صعراعنا معكعم ،
وبني الصراع بني فرنسا وأملانيعا ،أو بعني الععراق وإيعران ..وهعو أن كعل هعؤالء ال مفعر معن التفعاهم فيمعا بيعنهم مهمعا كانعت
دائما ..بينما حنن نراكم مثل احلروب الصليبة :أتيتم وتذهبون."...
اخلالفات بينهم ..ألهنم عاشوا مع بعضهم البعض ً
 - 11سالمة كيلة ،املسألة الفلسطينية :من سراب "حل الدولتين"ألى الدولة العلمانية الواحدة( ،القاهرة :دار اهلالل )2317 ،ص.238
 -12عصام فوزي ،أشرف حسني ،قراءة حتليلية للشهادات ،يف" مستقبل الصراع العريب الصهيوين :االنتفاضة الفلسطينية"  ،قضايا فكرية ،الكتاب السابع
أكتوبر ،1811ص.332
- 13نبيل اهلاليل ،يف املائدة املستديرة حول البريوسرتويكا والتغيري يف االحتاد السوفييت والدولة االشرتاكية  ،احملورالسادس :حل املشاكل اإلقليمية وقضية العريب
اإلسرائيلي ،يف حممود أمني العامل(إشراف) قضايا فكرية :الماركسية ..البييرسترويكا..ومستقبل االشتركية ،الكتاب التاسع والعاشر ،نوفمرب  ،1883ص.423
 - 14حممد حممود اإلمام ،املائدة املستديرةحول البريوسرتويكا والتغيري يف االحتاد السوفييت والدولة االشرتاكية  ،احملورالسادس :حل املشاكل اإلقليمية وقضية العريب
اإلسرائيلي ،املرجع السابق ،ص.423
- 15حممود أمني العامل  ،املائدة املستديرةحول البريوسرتويكا والتغيري يف االحتاد السوفييت والدولة االشرتاكية  ،احملورالسادس :حل املشاكل اإلقليمية وقضية العريب
اإلسرائيلي،املرجع السابق ،ص.423
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ورد عليه اإلسرائيلي " :جيب أن تفهم معىن السالم .تعريف السعالم هعو أن تتكيفعوا معع وجودنعا؛ ألننعا تواجعدنا لعيس
سالما جيب عليكم أن تدفعوا الثمن ،والثمن هو أن تتكيفوا مع وجودنا وأن تفهموا هنائيًا
بفضلكم  ..فإذا كنتم تريدون ً
أن األمر هكذا".
غضععب سععيد أمحععد وقععال" :يف هععذا أنععت خمط ع  ..والفععرق بي ينععا وبيععنكم أننععا ننهععزم مائععة مععرة ونبقععى ،بينمععا أنععتم إذا
اهنزمتم مرة فمعىن ذلك هناية وجودكم يف املنطقة ..قضية السالم تتلخص يف السؤال :ماذا عليكم أن تفعلعوه اآلن كعي،
إذا ما اهنزمتم مرة واحدة يف أي مستقبل قريب أو بعيد ،تضمنوا لنفسكم البقعاء؟ إن هعذا عن علعيكم أن تعدفعوه اليعوم،
وليس عندما حتدث هذه اهلزمية ولو بعد ثالثة قرون ..هذا هو السالم ..هذا هو نه".
فكععان رد اإلسعرائيلي" :احلمععد ن  ..عنععدنا دميونععال" وقصععد بععذلك ترسععانة القنابععل النوويععة اإلسعرائلية ..أي رد مبنطععق
مششون :فلنسقط املعبد علينا وعليكم.
ويعتقد سيد أمحد أن هذا احلوار من األمور اجلوهريةُّ ،
وتأكد من اإلسرائليني ،هبذه اللغة ميكن أن يوضعوا يف زاوية "
كورنر" ألن التاريخ معنا يف النهاية.
رد عليه كر مروة ولكن اجلغرافيا ليست معنا" فأجابه " :نعم  ..احلل القعد هعو أن نعدفع هبعم للبحعر ،لكعن احلعل
الععذي نطرحععه اليععوم هععو أن يبق عوا ،لكععن مبعععىن يكععون مقبععوال لنععا  .مععاهو هععذا الععثمن؟ أن تُسععتثمر إمكانيععاهتم حلسععاب
املنطقةككل ،وليس حلساهبم على حساب املنطقة .حنن نرضى هبذا السالم  .لكن هذا السالم غري مطروح.
كعان هعذا يف ععام  1883ومل متع ِ
عض سعنوات حعىت طععرح شعيمون بعريز فكععرة الشعرق األوسعط اجلديععد العذي تقعوم علععى
استثمار القوات البشرية والتكنولوجية إلسرائيل مع األموال اخلليجية والعمالة العربية رخيصة الثمن ىف تنمية املنطقة كحل
للصراع العريب-اإلسرائيلي؛ وهى فكرة تشابه ما طرحة حممد سيد أمحد الذي يؤكعد أن هعذا الصعراع ،كقضعية سعالم ،هعو
الطععرح الععذي-جععدليًا -يف سععبيل مباشععرته ..هنععاك مواجهععة ،معركععة سععالمية نضععالية يف الوقععت نفسععه وتطويريععة لكياننععا ىف
مواجهة هذا التحدي "فهو يعترب إسرائيل والصراع معها التحدي الذي يشكل عنصر تطويرنا".16
القصة السابقة طويلة ،أوردناها لتوضيح أنه رغعم معا خلعربات املواجهعة الشخصعية (لقعاء حممعد سعيد أمحعد بإسعرئيلي)
والتحوالت العاملية (اهنيار االحتاد السوفييت) من تأثري على بعض املواقف ،إال أن الثوابت الفكرية هلذا التيار هي اليت هلا
احلسم األخري يف بلورة وتشكيل مواقفه من الصراع الععريب-اإلسعرائيلي ،فقعانون اجلعدل املاركسعى بعني األطروحعة ونقيضعها
ِّ
عنصر تطوير.
واملولد لشيء جديد هو الذي وجه هذا املفكر فيما قاله من أن إسرائيل تعترب حتديًا يشكل َ

رابعا -موقف اليسار من التسوية السلمية:
ً
بشععكل عععام ،يعععرتض اليسععار العععريب علععى كافععة اتفاقيععات السععالم الععىت وقعتهععا دول عربيععة مععع إسعرائيل فهععم يرفضععون
اتفاقيععة السععالم املص عرية اإلس عرائيلية ،واتفاقيععة كامععب ديفيععد عععام  ،1871واتفاقيععة أوسععلو ،واملعععروف رمسيععا بإسععم إعععالن
املبععادئ حععول ترتيبععات احلكععم الععذاا اإلنتقععايل هععو اتفععاق سععالم وقعتععه إس عرائيل ومنظمععة التحريععر الفلسععطينية يف مدينععة
واشععنطن األمريكيععة يف  13سععبتمرب  ،1883ومسععي االتفععاق نسععبة إىل مدينععة أوسععلو النروجييععة الععيت متععت فيهععا احملادثععات
السرية اليت متت يف عام  ،1881وإتفاق غزة-أرحيا ،واملعنون رمسيًا باسم اتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أرحيا ،وقرع يف 4
ر
مايو  1884الح ًقا التفاقية أوسلو ،وفيه خلعص األطعراف إىل تفاصعيل احلكعم العذاا الفلسعطيين ويععرف االتفعاق باسعم
 -16مداخلة حممد سيد أمحد يف املائدة املستديرة حول البريوسرتويكا والتغيري يف االحتاد السوفييت والدولة االشرتاكية  ،احملور السابع أثر الفكر اجلديد البريوسرتويكا يف
االحتاد السوفييت والعامل االشرتكي علي احلركة االشرتاكية يف مصر والوطن العريب ،يف حممود أمني العامل (إشراف) ،قضايا فكرية :الماركسية..
البييرسترويكا..ومستقبل االشتركية ،الكتاب التاسع والعاشر ،نوفمرب  ،1883ص ص .443-442
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اتفاق القاهرة  .1884كمعا يعرفض اليسعار معاهعدة السعالم األردنيعة-اإلسعرائيلية املعروفعة باسعم اتفاقيعة "وادي عربعة" ععام
 ،1884واتفععاق طابععا-أوسععلو  2سععبتمرب  ،1885واتفععاق اخلليععل  ،1887واتفععاق واي ريفععر بلنتيشععن أكتععوبر ،1881
واتفاقية شرم الشيخ (واي ريفر )2سبتمرب .1888
واس ععتمر ًارا ل ععنهج الش عععارات "لتس ععقط اإلمربيالي ععة – ليس ععقط وع ععد بلف ععور -ليس ععقط اإلقط ععاعيون املتزمت ععون -ليس ععقط
املغامرون الصهاينة -عاشت الربوليتياريا املوحعدة يف فلسعطني -ععا االحتعاد املسعتقل للعمعال والفالحعني جلميعع األقطعار
العربية" ، 17يواصل اليساريون يف بياناهتم ووثائقهم "تسقط كامب ديفيد ،تسقط وادي عربة ،تسقط أوسلو".
واحلق أن اليسار الشيوعي العريب منذ البداية له تصور وبرنامج واضح هلذا الصراع وحله وإمكانية تسويته ،يوضح فيه
احللفععاء واألعععداء؛ إذ يععذكر أحععد بيانععات احلععزب الشععيوعي الفلسععطيين" :أيهععا العمععال والفالحععون واملواطنععون الش عرفاء..
التسمحوا ألنفسكم أن تضللوا باإلثارة الشوفينية العمياء ..اعملوا معن أجعل وحعدة اجلمعاهري العربيعة-اليهوديعة العريضعة،
ينبغععي للعمععال اليهععود والعععرب أن يسععريوا لععيس مععع الربج عوازيني الصععهاينة ضععد اجلمععاهري الفقععرية ،ولععيس مععع اإلقطععاعيني
يدا بيد يف نضال مشعرتك ضعد أععداء طبقعتهم حتعت رايعة احلعزب الشعيوعي" ،11والتشعديد
املتزمتني ،ولكن بوحدة أخويةً ،
يف النص من الباحث.
خامسا -دور اليسار في العمل المسلح ضد إسرائيل:
ً

نشري إيل دور اليسار العريب ىف العمل املسلح من باب املوضوعية واإلنصاف وتقديرا واحرتاما لدماء شهدائه يف هذا
اجملععال وأسعراه يف السععجون اإلسعرائيلية الععذين شععاركوا ىف هععذا العمععل ،يف إطععار دعععم كععل جمهععود يبععذل ىف املقاومععة املباشععرة
للعدوان الصهيوين وتذكريا لألجيال اجلديدة من اليسار العريب هبذا اجلهد رغم احنساره اآلن لععل بعضعهم يسعتئنفه وميهعد
لعودته بشكل أو بعآخر متجعاوزرا جمعرد الفخعر بعه يف جمعال السعجال معع التيعارات الفكريعة العربيعة اآلخعرى كالتيعار القعومي
والتيار اإلسالمي .
يستخدم أحد الباحثني اليساريني عبارة "اليسار املقاوم" للداللة على فصعائل اليسعار العيت اترطعت يف حركعة املقاومعة
الفلسطينية وتبنت ومارست املقاومة املسلحة ،ويعين به حصراً اجلبهتني الشعبية والدميوقراطية.
قامت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بالعديد من العمليات املسلحة ضد إسرائيل ومصاحلها داخل وخارج األراضي
الفلسعطينية كخطععف الطععائرات اإلسعرائيلية وعمليععة سععينما (حعني) يف  1874/12/12أول عمليععة استشععهادية يسععتخدم
فيها احلزام الناسف قتل فيها  62صهيونيًا ،واغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زيئيفيفي أكتوبر .2331
أمععا اجلبه ععة الدميقراطي ععة لتحري ععر فلس ععطني فق ععد دع ععت إىل سياسععة تعبوي ععة عام ععة للش عععب الفلس ععطيين يف كاف ععة أم ععاكن
تواجععده ،وخاصععة يف أراضععي  1841ولبنععان واألردن ،ومارسععت فع عالً سياسععة تعبويععة متقدمععة ،وهلععا دور رئيسععي يف كععل
حععروب ال ععدفاع ع ععن الش عععب واملخيمععات والث ععورة يف أغ عوار األردن واجل ععوالن ،وسععيناء وجن ععوب لبن ععان ،ونف ععذت عش عرات
العمليات العسكرية النوعية الكبرية ضد االحتالل اإلسرائيلي داخل فلسطني احملتلة  1841و .181867
إن مشععاركة بعععض منظمععات اليسععار العععريب ىف املقاومععة املسععلحة هععي أهععم اجلهععود الععىت حفظععت لكععل اليسععار العععريب
مسعته ىف هذا الصراع؛ فلقعد "متيعز املوقعف اليسعاري معا قبعل الععام  1867مبوقعف الشعيوعيني حصعراً معن القضعية الوطنيعة.
فاملوافقععة علععى ق عرار التقسععيم ،وعلععى شععرعية الوجععود الصععهيوين يف فلسععطني باالسععتناد ملقولععة حععق تقريععر املصععري ،والحق عاً
 -17إحدى بيانات احلزب الشيوعي الفلسطيىن يف عشرينيات القرن املاضي ،نقال عن رفعت السعيد ،الشيوعيون املصريون والقضية الفلسطينية والقومية العربية ،قضايا
فكرية ،الكتاب السادس ،أبريل  ،1811ص.222
 -11المرجع السابق ،ص.222
18
-الرابطhttps://goo.gl/ 31f5jK :
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املوقف النقدي (وأحياناً العدائي) من ظاهرة املقاومة الفلسطينية ،والعمل املسلح حتديداً...كل ذلك أحلق الضرر مبكانة
ومصععداقية اليسععار يف فلسععطني واملنطقععة العربيععة ط عوال اخلمسععينات والسععتينات" .23ويكفععي يف بيععان هععذا األثععر السععل
اإلشععارة إىل مععا صععرح بععه جععورج حععاوي األمععني العععام األسععبق للحععزب الشععيوعي اللبنععاين حععول تععأثري موقععف احلععزب مععن
تقسععيم فلسععطني علععى نفععوذ احلععزب؛ إذ يفيععد حععاوي أن عضععوية احلععزب بلغععت يف العععام  1846حعوايل  45ألععف عضععو
بتعأثري نضعاالت احلعزب لالسععتقالل وانتصعار السعوفييت يف احلعرب العامليععة الثانيعة ...ولكعن سعرعان مععا تراجعع قعوام احلععزب
ليبلغ مخسة آالف عضو بعد قرار احلزب بتأييد تقسيم فلسطني".21
خاتمة:

ال خيفععى علععى أحععد أن نتيجععة الص عراع العععريب-اإلس عرائيلي حععىت اآلن يف صععاحل إس عرائيل؛ فاملشععروع اإلس عرائيلي حقععق
أهدافععه يف احععتالل األراضععي الفلسععطينية وإحععالل اليهععود حمععل الشعععب الفلسععطيين ،وهععذا املشععروع يف تقععدم مسععتمر بعععد
عقده اتفاقيات سالم مع مصعر واألردن ومنظمعة التحريعر الفلسعطينية ،وصعارت هعذه األنظمعة -ومعهعا النظعام السعوري-
جم ععرد ح ع عراس عل ععى احل ععدود م ععع إسع عرائيل حيموهن ععا م ععن أي عم ععل عس ععكري أو مس ععلح مق ععاوم ،كم ععا أن التطبي ععع الثق ععايف
واالقتصععادي العلععين والسععري جيععري مععع أكثععر مععن دولععة عربيععة س عواء ىف اخللععيج أو املغععرب العععريب ،بععل جتععاوز األمععر جمععرد
املعاهدات والتطبيع ليصل ملرحلة التنسيق والتعاون األمين بني إسرائيل وهذه األنظمة.
كل هذا يعين إخفاقًا كعامالً وفشعالً ذر ًيععا لكافعة القعوى العربيعة الرمسيعة وغعري الرمسيعة يف مواجهعة املشعروع اإلسعرائيلي،
وهذا اإلخفاق والفشل مسئولية اجلميع.
إن إخفععاق وفشععل مواقععف التيععار الفكععري اليسععاري االش عرتاكي العععريب مععن املشععروع اإلس عرائيلي جععزء مععن اإلخف ععاق
والفشل العريب الذي يتحمل وزره األنظمة والنخب والشعوب العربية ،وبالطبع فإن العوزن النسعا العذي يتحملعه كعل معن
هذه األطراف الثالثة خمتلف ،فاألنظمة تتحمل اجلز األكرب ،تتلوها النخب ويأا بعد ذلك الشعوب.
ويصعععب تقععدير الععوزن النس ع لفشععل التيععار اليسععاري ضععمن نصععيب النخععب العربيععة مععن الفشععل اجلمععاعي هلععا ،لكععن
استمرار فشل هذا التيار وتزايد نصيبه من الع جز العريب يف مواجهة املشروع اإلسرائيلي يرتبط بإصرار جزء غعري قليعل منعه
على أن التناقض الرئيسي (وهو مفهوم يساري ،ماوي حتدي ًعدا) هعو بيعنهم وبعني احلركعة اإلسعالمية العيت يفضعلون تسعميتها
باإلسالم السياسي ويضعونه جنبًا إىل جنب مع اإلمربيالية العاملية (بل والصهيونية) لوجود حتالف عضوي بينهما لسب
ما يقولون ،وقد تزايد هذا اإلصرار على أكثر من صعيد؛ منهعا احملعاوالت الثوريعة العربيعة أواخعر  ،2313كمعا يعرتبط هعذا
الفشل بإغفال قسم كبري من اليسار العريب املركب الديين للحركة الصهيونية واملشروع اإلسرائيلي.
بالطبع  ،ال ميكن الطلب من تيار فكري التخلي عن لب رؤيته وتصوره ،لكن غاية ما هنالك التذكري بتحذير قريب
وجهعه "هعادي العلعوي" ملعا اعتعربه "حركعة املقاومعة العلمانيعة" معن "أن تنجعر أطعراف معينعة معن هعذه احلركعة إىل االصععطدام
بامل رد السلفي فتخلق هبا جبهة صراع خارجة عن صراعها التارخيي مع إسرائيل والواليات املتحدة" .22واحلال اآلن يوضح
جبععالء حتقععق هععذه النبععوءة ،لععيس فقععط مععع املععد السععلفي بععل مععع اإلسععالم ذاتععه كمععا يفهمععه املسععلمون العععاديون؛ وهععم يف
التحليل األخري ،إن كان هناك حتليل أخري ،أكرب وأهم رصيد حقيقي يف الصراع العريب-اإلسرائيلي.
وختاما ،نشري ألبيات شعرية عامية أبدعها الشاعر فؤاد حداد الذي كان يصف نفسه بالشيوعي املسلم:
ً

 -23وسام رفيدي ،أربعون عاماً من صعود وهبوط مدويني لليسار الفلسطيين ،متاح على الرابط:
- 21املرجع السابق.
-22هادي العلوي  ،القوى الدينية وقضية فلسطني  ،الصراع العريب الصهيوين :اجلذور واملواقف  ،قضايا فكرية ،الكتاب السادس أبريل ،1811ص 177.
https://goo.gl/VeaKHm
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ياسامعني  :أبناء بلد واحدة
حتت السما الواحدة وياما جرى
مرت سنني على الدنيا متقدره
الغرب مساها العصور الوسيطة
ونظر وقال كان الزمن مظلم
أما احلقيقة البسيطة
بتقول ىف دار الشرق
مهما جرى ومهما جيري
من أول تاريخ اهلجرة
كان عندي فجر انشق
نوره ىف عني اجلبارين مؤمل
القصيدة بعنوان "األرض بتتكلم عريب" من ديوان "نور اخليعال و صعنع األجيعال" .لععل األجيعال اجلديعدة معن اليسعار
العريب ،على قلة عددها ،تسعى لرؤية نور الشرق الذي انطلق مع اهلجرة النبوية وال تصطف مع اجلبارين بوعي أو بدون
ومععنهم اإلمربياليععة والصععهيونية -الععذين يعؤملهم هععذا النععور ،حععىت تسععهم بفعاليععة يف جتععاوز اإلخفععاق والفشععل يف التصععديللمشروع اإلسرائيلي .ومن منطلق واقعي ميكن طرح السؤال التايل :هل من الصعب على اليسار العريب أن ينقل تناقضه
مع احلركة اإلسعالمية ،إن مل يكعن معع غالبيعة املسعلمني الععاديني ،معن خانعة التنعاقض الرئيسعى إىل التنعاقض الثعانوي؟ لععل
ذلك يفتح الطريق لالشرتاك يف مواجهة إسرائيل.
*****
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