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  مقدمة السلسلةمقدمة السلسلة

ـــالعشـــرين، نواجـــه عالًمـــالواحـــد و القـــرن  نهايـــات العقـــد األول مـــن ونحـــن نشـــرف علـــى واالســـتعمار  باألزمـــات والحـــروب اا مليًئ
  .العظمى من البشر معيشة وأجور الغالبية ىمات غير مسبوقة من الرأسمالية العالمية علوهج

ممـاثًال للحركـات العماليـة  اوصـعودً  ،عـراق ولبنـان وأفغانسـتانوال للمقاومة فـي فلسـطين غير مسبوق اولكننا نشهد أيضًا صعودً 
بـدرجات متفاوتـة  نظمة يسارية للحكم في العديد مـن البلـدان تقـاومأأدت إلى صعود لتي ، تلك الحركات االالتينية والفالحية في أمريكا

  .الحركات العالمية المناهضة للعولمة والحربصعود  اهدنا أيضً وش ،الهيمنة األمريكية ومنطق السوق الرأسمالي

صــغيرة مــن الوحشــي والفســاد وسياســات إفقــار األغلبيــة لصــالح حفنــة وفــي مصــر نجــد أنفســنا مــواجهين بمــزيج مــن االســتبداد 
العماليـة واالحتجاجـات  غير مسبوق للحركـة اولكننا نشهد أيضًا صعودً  ،النظام الحاكم العلنية لواشنطن وتل أبيب وعمالة ،البليونيرات
الفلسـطينية ومناهضـة احـتالل العـراق والحركـة الديمقراطيـة التـي واكبـت التمديـد ة سـبقتها حركـات التضـامن مـع االنتفاضـ ،االجتماعية

  .والتحضير لتوريث الحكم لمبارك

كيـف نفهـم الهجـوم االسـتعماري األمريكـي . يريد تغيير هـذا الواقـع هذه التطورات المتالحقة تطرح أسئلة مصيرية على كل من
ومعضـالت  بحيـث نصـبح قـادرين علـى دحـر هـذا الهجـوم؟ كيـف نفهـم الصـهيونية البغيضـة مقاومتنـانطـور مـن  علـى منطقتنـا؟ كيـف

فقـط مـن أجـل الـدفاع  والرأسمالية في مصر؟ كيف تطور الحركة العمالية مـن نفسـها لـيس ؟ كيف نواجه االستبدادنيةالمقاومة الفلسطي
والفئـات المضـطهدة والمسـتغلة فـي  علـى قيـادة كافـة الطبقـات أجل أن تصبح قادرةبل أيضًا من  ،أجورها وتحسين معيشة العمال عن

بســيطرة رأس المــال المحلــي  ،واألهــم ،امبــارك بــل أيًضــ طــيح لــيس فقــط بنظــامصــفوفها فــي ثــورة تتلــك الطبقــة مصــر؟ كيــف توحــد 
  .النظام يمثله هذا واألجنبي والذي

مــن بلــورة الخبــرة النضــالية للطبقــة ، ولكــن المثقفــين اإلجابــة علــى هــذه األســئلة ال تــأتى مــن النظريــات المجــردة أو مــن فتــاوى
هـذه النظريـة هـي  فالممارسة الثورية تحتاج بالتأكيد إلى نظريـة ثوريـة ولكـن. المالالطويل ضد حكم رأس  العاملة العالمية في كفاحها

الثوريـــة التـــي تطـــورت عبـــر كفـــاح العمـــال وأحـــزابهم الثوريـــة، عبـــر  هـــي االشـــتراكية، محصـــلة تـــراكم نضـــال المســـتغلين والمضـــطهدين
  .وعبر تضحياتهم ودماء شهدائهم انتصاراتهم وهزائمهم

بعــض فصـــول هـــذه . للقـــارئ أهــم مبـــادئ وتحلــيالت االشـــتراكية الثوريـــةم ديـــدة مـــن الكراســات أن تقـــدلســلة الجتحــاول هـــذه الس
وبعضـها مكتـوب  ،التحريـر والتجديـد مـن مقـاالت ظهـرت مـن قبـل فـي أدبيـات تيارنـا خـالل العقـدين األخيـرين الكراسات منتقاة بـبعض
  .أفضل اا عالمً الثورية كسالح نضالي نبني به معً ية القارئ على االشتراك هو أن يتعرفوهدفنا . خصيصًا لهذه السلسلة
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  تمهيدتمهيد

يتنــاول هــذا الكــراس ثــالث قضــايا ذات اهميــة اســتراتيجية لكــل مــن يريــد التغييــر فــى منطقتنــا بشــكل خــاص وفــى العــالم بشــكل 
  .عام

ا بالنظـــام الراســـمالى وهـــى االمبرياليـــة تتعـــرض لمســـالة االســـتعمار والهيمنـــة مـــن قبـــل الـــدول الكبـــرى وعالقتهـــ األولـــىالقضـــية 
  .العالمى فى مراحل تطوره المختلفة منذ بدايات القرن العشرين

ـــدينى بـــين الغـــرب المســـيحى والعـــالم  ففـــي ـــاول التيـــارات االســـالمية مـــثال قضـــية االســـتعمار مـــن منظـــور الصـــراع ال حـــين تتن
ت ، ويــرى االشــتراكيون الثوريــون ان قضــية االســالمى وفــى حــين تتناولــه التيــارات القوميــة بصــفتها مواجهــة بــين حضــارات او قوميــا

االستعمار القديم والجديد ال يمكن ان نفهم جوهرها اال من خالل فهم تطور العالقة بـين مصـالح الشـركات الراسـمالية ومصـالح ودور 
  .الدول الراسمالية الكبرى فى صراعها وتنافسها من اجل الهيمنة والنفوذ

كــى للعــراق وافغانســتان بــدون فهــم ازمــة راس المــال االمريكــى واحتياجــه للســيطرة المباشــرة فــال يمكــن مــثال فهــم االحــتالل االمري
  .اآلخرعلى منابع النفط لمواجهة المنافسة الصاعدة للصين وروسيا من جانب ولالتحاد االوروبى من الجانب 

ضـد االمـة االسـالمية بـل هـى وثيقـة  القضية الثانيـة وهـى الصـهيونية فهـى بالنسـبة لنـا ليسـت مجـرد نتيجـة لمـؤامرة يهوديـة أما
الكيــان  إنشــاءوكــان  .فقــد ارتبطــت الحركــة الصــهيونية منــذ نشــاتها بالمشــاريع االســتعمارية الكبــرى .الصــلة بتطــور االمبرياليــة العالميــة

 .األمريكيــةا علــى ارض فلســطين واســتمراره حتــى اليــوم هــو االمتــداد الطبيعــى للهيمنــة االســتعمارية البريطانيــة ومــن بعــده الصــهيوني
هو بمثابة كلب الحراسة الذى يحرس مصـالح الراسـمالية الغربيـة وعلـى راسـها االمريكيـة فـى منطقتنـا الحيويـة ضـد  الصهيونيفالكيان 

الجماهير العربية من جانب وضد اى تهديد لهذه المصالح من قبل دول منافسة فاالستعمار االستيطانى الصهيونى هـو مجـرد قاعـدة 
   .هذا هو جوهر الوجود الصهيونى وسر بقائه .ية ضخمة فى قلب المنطقة العربيةعسكرية امريك

القضــية الثالثــة التــى نتناولهــا فــى هــذا الكــراس الصــغير وهــى قضــية المقاومــة والموقــف منهــا ، فنطــرح الرؤيــة  إلــىوينقلنــا هــذا 
 .الــدعم النقــدى غيــر المشــروط لحــر كــات المقاومــة االشــتراكية الثوريــة للمقاومــة فــى فلســطين ولبنــان والعــراق والتــى تقــوم علــى اســاس

ونعنى بذلك اننا نؤيد بشكل كامل حركـات المقاومـة المسـلحة والجماهيريـة بكافـة اشـكالها ضـد االحـتالل الصـهيونى واالمريكـى ونقـف 
ناقضـات والمعضـالت التـى ولكن هذا ال يعنى اننا نتغافـل عـن الت .صفا واحدا معها ايا كانت الشعارات التى ترفعها حركات المقاومة

تواجه حركات المقاومة فى منطقتنا فنحن نناقش ايضا فـى هـذه الكراسـة نقـاط الضـعف واالخطـاء التـى تقـع فيهـا هـذه الحركـات سـواء 
علــى مســتوى االســتراتيجيات او التكتيكــت وهــذا بــالطبع لــيس بغــرض التقليــل مــن كفاحهــا البطــولى بــل للمســاهمة فــى تطــويره وتعميقــه 

بينه وبين الجماهير العربية لتحقيـق النصـر لـيس فقـط علـى االسـتعمار االمريكـى والصـهيونى بـل ايضـا علـى االنظمـة العربيـة والربط 
 . التى تلعب دورا محوريا فى التامر على المقاومة وحصارها
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  اإلمبرياليةاإلمبريالية  ــ  ١١

ليس فقـط بـاالحتالل األمريكـي للعـراق بـل عودة لالستعمار المباشر في منطقتنا  شهد العقد األول من القرن الحادي والعشرين
عــن نهايــة عصــر الحــروب  بعــد أن كــان الحــديث مــع نهايــة الحــرب البــاردةو . القواعــد العســكرية فــي غالبيــة دول المنطقــة بتشــييد

ح كيـف لنـا أن نفهـم هـذا الهجـوم المسـعور؟ هنـاك مـن يطـر . "إلرهابا" أصبح اآلن الحديث عن حرب عالمية دائمة ضد ،واالستعمار
. مــا يحــدث ولكــن االشــتراكية تطــرح رؤيــة مغــايرة لفهــم. اإلســالم أو مجــرد الرضــوخ لمــؤامرات الصــهاينة أن مــا يحــدث هــو حــرب ضــد

سـنحاول و . الرأسـمالي العـالمي فـي مراحلـه المختلفـة رؤية تطـورت علـى أسـاس فهـم تـاريخي مـادي لعالقـة الحـرب واالسـتعمار بالنظـام
  .الرؤية موجزًا لهذه في السطور التالية تقديم عرضاً 

ق من استغالل عمالها لتستخرج أكبر فـائض ممكـن شركة تحتاج إلى أن تعمّ  كل. على التنافس بين الشركات تقوم الرأسمالية
مــن التكلفــة حتــى تســتطيع  فــي تطــوير وتوســيع قاعــدتها اإلنتاجيــة لتزيــد مــن اإلنتــاج وتقلــل األكبــر مــن ذلــك الفــائض وتســتثمر الجــزء
  . حجم الشركات لشركات األخرى في السوق، وهو ما يؤدي إلى اتساعالتنافس مع ا

إفـالس الشـركات األصـغر واألضـعف وٕالـى ابتالعهـا  ومن ناحية أخرى، يعاني النظام الرأسـمالي مـن أزمـات دوريـة تـؤدي إلـى
 لى قطاعـات كاملـة مـنسيطرة عدد صغير من الشركات العمالقة ع عنيسفر هذا الوضع  وبمرور الوقت. من قبل الشركات األكبر

  .الكبرىك واندماج بين هذه الشركات والبنو  االقتصاد، وٕالى حدوث تداخل وتشابك

  االمبريالية في النصف األول من القرن العشرين
الدولـة القوميـة التـي و بداية القرن العشرين إلى تداخل واندماج متنامي بين الشركات الرأسـمالية الكبـرى  أدت هذه التطورات مع

م فــي طبيعــة التنــافس ونــتج عــن ذلــك تغييــر هــا .علــى المســتوى القــومي توســع مــن أدوارهــا فــي دعــم وتنســيق وتنظــيم رأســماليتها بــدأت
ومجـاالت االسـتثمار، ممـا شـكل  ا عـن المـواد الخـام واألسـواقثـفاالقتصاديات الكبـرى تحتـاج إلـى التوسـع العـالمي بح .سهالرأسمالي نف

وبـدأ التنـافس الرأسـمالي آنـذاك . أفريقيـا وآسـيا فـي نهايـات القـرن التاسـع عشـر ري للقوى األوروبيـة فـيالدافع الرئيسي للتوسع االستعما
 ..ىوسياسي بين الدول القومية الكبر  تنافس اقتصادي بين الشركات إلى تنافس عسكري يتحول من

انــدلعت الحــروب بــين القــوى  ثشــكلت هــذه التطــورات قــوة الــدفع األساســية وراء الحــروب الكبــرى خــالل القــرن العشــرين، حيــ
أســـفر ذلـــك عـــن تنـــامي دور وحجـــم الدولـــة القوميـــة علـــى المســـتوى . بينهـــا اإلمبرياليـــة المتصـــارعة بهـــدف إعـــادة تقســـيم العـــالم فيمـــا

رأســماليات الدولــة  حيــث انــدمجت الدولــة مــع رأس المــال فــي شــكل .االقتصــادي، ووصــل إلــى قمتــه خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة
  .قومي، وهو ما دعت إليه الحاجة لتنظيم اقتصاد الحربال االقتصاد هذا ما أتاح للدولة التدخل المباشر في توجيه. القومية

بريطانيـا هـي  فلـم تعـد .متعـدد األقطـاب علـى المسـتوى السياسـي واالقتصـادي 1945ـ  1875مـا بـين  الفتـرة كان العالم خالل
لتطور السـكك الحديديـة والبـواخر والصـناعات الحديثـة، ومـن بينهـا  ونتيجة .تاسع عشردة خالل غالبية القرن الالدولة الصناعية الوحي
هـذه الفتـرة أيضـا  وخـالل. وأصبحت القوة العسكرية ألي دولة ترتبط بمستوى التصـنيع". تصنيع الحرب"مفهوم  صناعة السالح، ظهر

اجـة للخـروج مـن حـدود دولتهـا المحليـة، وانـدفعت فـي نـزاع مـن ح شهد العالم توسعا استعماريا كبيرا، فالرأسمالية االحتكارية كانـت فـي
 ٤.٣األوروبيــة مــن  وارتفــع حجــم المســتعمرات. تركــز هــذا النــزاع علــى المنافســة علــى المــواد الخــام واألســواق أجــل تقســيم العــالم، وقــد

، ولم يكن هذا التقسـيم قـد 1914مليون نسمة عام  568و مليون كلم مربع ٤٦، إلى 1860مليون نسمة عام  148مليون كلم مربع و
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 الشــرق األوســط علــى ســبيل المثــال كانــت تحــت الحكــم العثمــاني، ولــم تكــن بريطانيــا وفرنســا قــد وصــل إلــى نهايتــه، فمعظــم منطقــة

 .اقتسماها حتى أواخر الحرب العالمية األولى

الرأسـمالية  عـات االقتصـادية بـين الكتـلفأصـبحت النزا .المال إلى اشتعال الحـروب اإلمبرياليـة أدى االندماج بين الدولة ورأس
كــل المــوارد التــي تحتاجهــا الدولــة فــي الحــرب الشــاملة،  وتــم تحويــل. القويــة ال تحــل إال مــن خــالل اختبــار القــوة العســكرية فيمــا بينهــا

نفس الوقـت  ولكنها فيوخالل هذه الفترة، قامت الرأسمالية بنهب منظم للمستعمرات، . لسيطرة الدولة فتحول االقتصاد إلى تنظيم تابع
بريطانيـا مـثال بنهـب مـنظم لثـروات الهنـد، ولكنهـا أيضـا أدخلـت  فقـد قامـت. أدخلت النظام الرأسمالي في اإلنتاج إلى تلك المستعمرات

بـدايات رأسـمالية  وبعـض الصـناعات لخدمـة مصـالح بريطانيـا، ممـا أدخـل الهنـد فـي النظـام الرأسـمالي وخلـق السكك الحديديـة والطـرق
حتـى نهايـة الحـرب و  1882االسـتعمار البريطـاني لهـا منـذ عـام  قـة عاملـة هنديـة، وقـد حـدث نفـس التطـور بالنسـبة لمصـر خـاللوطب

  .ةالعالمية الثاني

  )1990ـ 1945(إمبريالية القوى العظمى 
. التقليديـة لقـوى الرأسـماليةفقـد أنهكـت الحـرب ا. النظـام اإلمبريـالي العـالمي تحـوًال كبيـًرا مـع نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة شـهد

علــى جانــب آخــر خرجــت الواليــات . اليابــان، وٕايطاليــا بريطانيــا، فرنســا، ألمانيــا،: وقــد طــال اإلنهــاك كــل مــن المنتصــرين والمهــزومين
ي، أمـا االتحـاد السـوفيت. اج العـالمياقتصاد قوي مزدهر يسيطر على نسبة كبـرى مـن اإلنتـت عظمى ذا ةالمتحدة من الحرب وهي قو 

أن يخـرج  فقـد اسـتطاع، دولـة فـي الثالثينـات الذي كان قد تحول تماما على يـد سـتالين مـن دولـة عماليـة اشـتراكية إلـى نظـام رأسـمالية
 وقـد كونـت الكتلـة الغربيـة بزعامـة الواليـات المتحـدة حلـف. الواليـات المتحـدة وبريطانيـا من الحرب كثالث أقوى اقتصاد في العالم بعد

 يـةوارسو، وأصبح العالم نتيجة لذلك ثنائي القطب ، بينما شكلت الكتلة الشرقية بقيادة االتحاد السوفيتي، حلف)لنطيشمال األط(الناتو 
 بينمــا انتهــت ،فالمنافســة االقتصــادية ظلــت قائمــة. األقطــاب علــى المســتوى االقتصــادي علــى المســتوى السياســي، ولكنــه ظــل متعــدد

 . ةلى نفس الكتلالنزاعات العسكرية بين الدول المنتمية إ

االتحـاد السـوفيتي  المتحدة تعتمد باألساس على قـوة اقتصـادها فـي السـيطرة علـى المعسـكر الغربـي، فـإن وبينما كانت الواليات
. جموع العمال والفالحـين فـي إطـار سـباق التسـلح مـع القطـب األمريكـي قد أعتمد على قوته العسكرية التي بناها على حساب معيشة

لالنتعــاش االقتصــادي  ونظــًرا. األســاس مرحلــة جديــدة مــن مراحــل اإلمبرياليــة العالميــة هــي مرحلــة الحــرب البــاردة وتكرســت علــى هــذا
وحتى السبعينات، فقد اتسـمت هـذه المرحلـة بوجـود مسـاحة اقتصـادية  الطويل الذي ساد االقتصادي العالمي في الفترة من األربعينات

كــان مزمنــا قبــل  يات دون أن يــؤدي ذلــك إلــى صــراعات عســكرية كبــرى مــن النــوع الــذيالمنافســة بــين الرأســمال واســعة تــدور داخلهــا
علـى العـالم فـي ظـل ردع نـووي مرعـب ال مجـال فيـه لخـوض  وهكـذا رأينـا العـالم منقسـًما إلـى كتلتـين تتنافسـان علـى السـيطرة. 1945

  .حروب عالمية

. النظـام ى، ولكـن الحـروب اسـتمرت مـع ذلـك علـى أطـرافحروبـا بـين الـدول العظمـ 1945اإلمبرياليـة بعـد  لم تشـهد المنافسـة
بيد أنـه حـدث خـالل الحـرب البـاردة  .شخص مليون 30و 15، راح ضحيتها ما بين 1945حربا بعد عام  80فقد نشب ما يقرب من 

الكبيـر  اإلنفـاق العسـكري ففي حين كانت الواليات المتحدة غارقـة فـي. الدول الرأسمالية الكبرى تغيًرا هاًما في التوازن االقتصادي بين
أن تركــز اسـتثماراتها فــي الصــناعات  ،األمريكيــة وهــي تحــت الحمايـة العســكرية ،وسـباق التســلح، اسـتطاعت الــدول األوروبيــة واليابـان

االقتصـادي  انخفـاض حـاد فـي التفـوق نتج عن ذلك ـ فـي نهايـة السـتينيات ـ. نموها وصادراتها المدنية، وبالتالي أن تضاعف معدالت
بالتضـافر مـع عوامـل أخـرى هـذا المـارك األلمـاني، وأدى ي و قيمة الدوالر أمام الين اليابان مما انعكس في انخفاض ،النسبي األمريكي

  . العالمي مع بداية السبعينيات إلى اندالع أزمات جديدة في النظام
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ـــدا لمـــا يســـمىوقـــد  فالشـــركات المتعـــددة الجنســـية ". ماليةالعولمـــة الرأســـ"اليـــوم  شـــهدت أيضـــا فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب نمـــوا متزاي
الصناعية تستحوذ على نسـب  عملياتها اإلنتاجية على المستوى العالمي، وأصبحت التجارة العالمية في السلع استطاعت إعادة تنظيم

  .حدود الدوليةاألسواق المالية من قدرتها على تحريك األموال عبر ال متنامية من الدخل القومي للدول الرأسمالية الكبرى، وزادت

بـين تركيـز رأس المـال علـى  الذي اتخذته الرأسمالية الحديثة في تطورها خلق وعمق مـع الوقـت تناقًضـا رئيسـًيا مـا هذا السياق
وبـين عولمـة النظـام مـن خـالل الشـركات متعـددة الجنسـية والتجـارة العالميـة  النطاق القومي، وبالتـالي ارتباطـه الوثيـق بالدولـة القوميـة،

  . خالل القرن الماضي والحالي والحقيقة أن هذا التناقض هو قوة الدفع الرئيسية للحروب. اإلنتاج على النطاق العالمي جواندما

المـال، وزيـادة أهميـة التجـارة العالميـة، وخلـق دوائـر ماليـة عالميـة ال  كانت السمة األساسية لهـذه المرحلـة هـي تـدويل رأس فقد
المــال، وكانــت أكثــر الــدول التــي  فلــم تعــد الــدول القوميــة قــادرة علــى الســيطرة علــى حركــة رأس. يهــالقوميــة الســيطرة عل تســتطيع الــدول

وأوروبـا  فيها الدولة دورا كبيرا في عملية اإلنتاج الرأسمالي، مثـل االتحـاد السـوفييتي هذه التطورات هي البلدان التي تلعببتأثرت سلبا 
  .الشرقية

  اإلمبريالية بعد الحرب الباردة
 ــ وقـد كـان مستشـار األمـن القـومي لكـارتر وأحـد أهـم مستشـاري إدارة كلينتـون ـ عـن منطـق نسـكيير برجعّبـإحـدى المـرات  في

الحفـاظ "وهـي  ،"الكبرى لإلستراتيجية اإلمبريالية األهداف األساسية"االستراتيجية األمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة فيما أسماه 
الجيوسياســية علــى  لإلمبرياليــة األمريكيــة، مــع منــع التقــارب والتعــاون المباشــر بينهــا، وتقويــة التعدديــة يلــةعلــى األمــن بــين الــدول العم

  ."يستطيع مع الوقت تحدي الهيمنة األمريكية بية من خالل المناورة لمنع ظهور تحالف معاديو األور  /سيويةالخريطة اآل

فمـن جانـب . الواليـات المتحـدة عـن تحقيـق مشـروعها اإلمبريـالي المعضـالت التـي تعيـق لكـن مـع مطلـع القـرن الجديـد تفاقمـت
المسـتقبل المنظـور، لكـن مـن جانـب  تملـك قـدرة وتفـوق عسـكريين بعيـدي المنـال بالنسـبة ألي متنافسـين فـي الوقـت الحـالي أو فـي هـي

 ومـدمر فـي(ف فـي مراكـز النظـام االقتصاد العـالمي الـذي يعـاني مـن ركـود عنيـ آخر هي ال تملك القدرة االقتصادية على إعادة بناء

  .)فهأطرا

كانــت الواليــات  1945ففــي . العالميــة الثانيــة بعــد انتهــاء الحــرباألمــر ا عمــا كــان عليــه يختلــف هــذا الوضــع اختالًفــا واضــح
يمنـة اله الصناعي العالمي إلى جانب امتالكها ألقوى قدرات عسكرية، مما مكنها ليس فقط من المتحدة تنتج أكثر من نصف اإلنتاج

مـن الهيمنــة  الكـن أيضــ ،)بريطانيـا وفرنســا(االسـتعمارية القديمــة  عسـكرًيا علـى العــالم الغربـي وعلــى منـاطق النفــوذ التـي فقــدتها القـوى
الحفـاظ علـى هيمنتهـا خـالل الحـرب  ولقـد اسـتطاعت اإلمبرياليـة األمريكيـة مـن. المطلقـة وٕاعـادة بنـاء أوروبـا واليابـان االقتصـادية شـبه

لقيامها  لهذه الهيمنة في مقابل الحماية التي توفرها لهم ضد التهديد السوفيتي، باإلضافة كان هناك قبوًال أوروبًيا ويابانيا تاماالباردة، ف
  .الفترة بتأمين وتمويل االستقرار والنمو االقتصادي ألوروبا واليابان طوال تلك

التهديــد الســوفيتي وتنافســه االســتراتيجي مــع فــى انــب اختتناقضــات فــي الظهــور، فمــن جلكــن مــع نهايــة الحــرب البــاردة بــدأت ال
لقبـول أولويـات  البلـدان األوروبيـة واليابـان فـي نفـس الحاجـة للحمايـة العسـكرية األمريكيـة وبالتـالي ولـم تعـد. الواليـات المتحـدة وحلفائهـا

ادية للعــالم، ففقــدت الواليــات المتحــدة الخريطــة االقتصــ ومــن جانــب آخــر تغيــرت. اإلمبرياليــة األمريكيــة علــى المســتوى االســتراتيجي
تقريبـًا،  مـن إجمـالي النـاتج العـالمي، بينمـا تنـتج بلـدان االتحـاد األوروبـي نفـس النسـبة% 25مـن  تفوقهـا المطلـق وأصـبحت تنـتج أقـل

  .وتنتج اليابان وحدها أكثر من نصف هذه النسبة
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مســئولة  فالواليــات المتحــدة .ع قــدرتها العســكرية المتزايــدةاالقتصــادية األمريكيــة يتنــاقض بحــدة مــ هــذا التضــاؤل النســبي للقــوة
بليـون دوالر عـام  304سـريعة جـدًا، فقـد وصـل إلـى  ويتزايـد هـذا اإلنفـاق بمعـدالت. مـن اإلنفـاق العسـكري العـالمي% 36وحـدها عـن 

 بليـــون دوالر عـــام 470، وقـــد تجـــاوز 2003بليـــون دوالر لعـــام  396وتـــم اعتمـــاد  ،2000 بليـــون دوالر عـــام 351، وزاد إلـــى 2001
يخلـق المعضـلة الرئيسـية أمـام مشـروعها  التناقض الحاد ما بـين القـدرات االقتصـادية والعسـكرية للواليـات المتحـدة هـو مـاهذا ! 2007

عــن طريــق الحــروب العســكرية  السياســة األمريكيــة للتوســع وفــرض الســيطرة والنفــوذ مــن هنــا يمكــن أن نفهــم التحــوالت فــي. اإلمبريــالي
   .رةاشالمب

  النفط وسياسات اإلمبريالية األمريكية
اســتطاعت الشــركات األمريكيــة أن تزيــد مــن حصــتها فــي احتيــاطي بتــرول الشــرق  ،1967/ 1940خــالل الفتــرة الممتــدة بــين 

هنـاك مجـاال  ولـيس. فـي نفـس الفتـرة% 30إلـى  %72بينما تضاءلت حصة الشركات البريطانية مـن  ،%60إلى % 10األوسط من 
فــإلى جانــب األربــاح . المتحــدة فــي الشــرق األوســط ي أن الــنفط هــو العامــل االســتراتيجي األهــم فــي تحديــد سياســات الواليــاتللشــك فــ

المتحـدة  األمريكية بفعل استغاللها للنفط في المنطقة، فمن المهم أيضا مالحظـة أن لـدى الواليـات المباشرة التي تجنيها شركات النفط
ومـن ثـم فـأن هـذا الوضـع يـدفعها . العـالمي سـنويا مـن إنتـاج الـنفط% 25المي في حين أنها تستهلك فقط من احتياطي النفط الع 2%

  .النفط العالمي وتأمينها بشكل دائم لمحاولة السيطرة على منابع

ن بليـو  100لـى النفطيـة بـالنظر إلـى أن األراضـي العراقيـة تحتـوي ع قدراتـه وفيما يتعلق بـالعراق فإنـه يمكـن إدراك مـدى أهميـة
مكتشـف حتـى  حقـل بتـرول 73وحتـى وقتنـا الحـالي، يوجـد . مـن احتيـاطي الـنفط العـالمي% 12مـا يمثـل طي، أي برميل بترول احتيـا

بليـون برميـل فـي شـكل  220الطاقـة األمريكيـة أن هنـاك نحـو  وقـدرت وزارة. اآلن، بينما ال يتم االنتفاع حاليا سوى بثلث هـذه الحقـول
بالمعدالت الحالية  بعد، وهو ما يعني أن إجمالي النفط العراقي يكفي استهالك الواليات المتحدة من النفط احتياطيات لم يتم اكتشافها

وكمـا صـرح رئـيس أحـدها لجريـدة . االسـتعداد للعـودة إلـى العـراق وٕايـران وقد بدأت الشـركات النفطيـة األمريكيـة الكبـرى. عاما 98لمدة 
نحتاج أن يكـون  نحن.. خلنا قطر وعمان للحصول على موطئ قدم في الشرق األوسطلقد د" 2002شهر أكتوبر  نيويورك تايمز في

  ."األمم لنا وضع في الشرق األوسط استعدادا لحين عودة العراق وٕايران إلى عائلة

الحـرب علـى اإلرهـاب هـي أجـزاء مفصـلية مـن  إن الحرب االمبريالية في العراق والتحضير لحصار وضرب إيـران ومـا يسـمى
 بـل باالسـتعداد للمرحلـة القادمـة مـن التنـافس العسـكري ،بـالتحكم فـي منـابع البتـرول لـيس فقـط ،تيجية األمريكية لفرض الهيمنةاالسترا

األمريكـي والصـعود السـريع لقـوي عالميـة  والحروب الكبرى والتي ستفرض نفسها علي المسرح العالمي مع التضاؤل النسبي لالقتصاد
  .فوذواألسواق والن قة والمواد الخامأخري مثل الصين المتعطشة للطا

فالحروب اآلتيـة لـن  .خطر مراحل تطور المنظومة االمبرياليةن أاية العقد األول من القرن العشريندخل اليوم ونحن نقارب نه
العالميـة  ولـن تقـف عنـد حـدود الـدمار الـذي شـهده العـالم خـالل الحـرب ،الـذي سـاد خـالل الحـرب البـاردة يحكمها ذلـك التـوازن النسـبي

والسياسية والقدرات التدميرية الهائلة للقوي الكبـرى الجديـدة منهـا  وبالتالي تعدد القوي العسكرية ،مراكز التراكم الرأسمالي فتعدد .الثانية
القــرن الواحــد  يعنــى أن الحــرب والخــراب والمــوت واالســتعمار والقهــر فــي ،تــتحكم فيــه فوضــى الســوق الرأســمالي والقديمــة فــي عــالم

 .رين سيتجاوز كل ما عانته البشرية خالل القرن الماضيوعش

مشـروع اسـتعماري آخـر فـي تـاريخ  ثمن باهظ مقارنة بـأيلها أن الورطات االستعمارية األمريكية  اعلينا أال ننسى أبد على أن
بفضـل التطـورات  –كون اليـوم ذلـك أن حركـات مناهضـة االسـتعمار سـت. ومسـتقبلها الواليات المتحدة اليوم تغـامر بهيبتهـا. اإلمبريالية



م 

الحــادث بالفعــل فــي الصــراع  وهــذا مــا ســيغذي التــوتر. أقــوى مــن أي وقــت مضــى –الطبقــي للبلــدان الرأســمالية المتــأخرة  فــي التكــوين
  .)ةبسياستها الهجومي وهو التوتر الذي تحاول أمريكا أن تستبق تطوراته(الدولي 

تصعيد التناحر في قلب الصراع الدولي وفي النضال الطبقـي  ريكية إال إلىباختصار لن تؤدي سياسة الهجوم أالستباقي األم
الحـــرب  األدلـــة علـــى هـــذا اليـــوم فـــي فلســـطين والعـــراق وأفغانســـتان، كمـــا نراهـــا فـــي حركـــات مناهضـــة نـــرى. ألممـــياعلـــى المســـتوى 

ذلـك أن أهـم حقيقـة نعيشـها اآلن . ركـان العـالمفي كل أ ومن المتوقع أن نرى أدلة جديدة غًدا وبعد غد. واالستعمار والرأسمالية عالمياً 
 .المقدس الذي تعده الرأسمالية دستورها" الربح فوق البشر"ال يقبل قانون  هي أن عالمنا أصبح، بشكل متزايد،



م 

  الصهيونيةالصهيونيةـ ـ   ٢٢

ة بــين وقبـل انعقـاد الهدنـ". حـرب االسـتقالل"مـا أطلقــت عليـه آنـذاك  فلسـطين شـنت العصـابات الصـهيونية فـي١٩٤٨فـي عـام 
ألـف فلسـطيني  750مـن  كانـت تلـك العصـابات قـد شـردت أكثـر ،1949الصهيوني الوليد وجيوش مصـر واألردن وسـوريا فـي  الكيان

  .الجيش الصهيوني امن منازلهم وحولتهم إلى الجئين داخل بالدهم التي سيطر عليه

ع ذلــك إذا كانــت الصــهيونية حركــة تحــرر ومــ ."الــوطني التحــرر"أدعــى الصــهاينة أنهــم يعبــرون عــن حنــين يهــود العــالم إلــى 
 من أن تسعى للتخلص من اإلمبريالية ـ ما تحاوله حركات التحرر الوطني عموًما ـ سـعت فبدالً . وطني فهي أغرب حركة من نوعها

  .أراضيه بقوة إلى أن تكون تحت حماية القوى اإلمبريالية وقامت بطرد الشعب الفلسطيني من

  ما هي الصهيونية؟
التعــايش بــين اليهــود وغيــر اليهــود فــي مختلــف أنحــاء العــالم غيــر  يونية هــي النظريــة التــي انطلقــت مــن افتــراض أنإن الصــه

مشــروع  وتبنــت هــذه الحركــة. اليهــود بــدون وطــن خــاص بهــم ســيظلون يعيشــون فــي ظــروف بــؤس واضــطهاد وأنــه طالمــا ظــل ،ممكــن
معــاداة (لتصــاعد موجــة العنصــرية ضــد اليهــود  هيونية كــرد فعــلوقــد تطــورت الصــ. الهجــرة إلــى فلســطين بهــدف إقامــة دولــة يهوديــة

وجاء تأسيس أحزاب سياسية معادية علنـا للسـامية فـي أوروبـا الغربيـة ليضـعف األفكـار  .يفي أوروبا مع نهاية القرن الماض )السامية
 .شاعت لدى كثير من اليهود حول إمكانية االندماج في مجتمعات غير يهودية التي

اليهـود ضـحية التحـول مـن  تعـيش نسـبة كبيـرة مـن يهـود العـالم، وقـع تحيـث كانـ ،لقيصرية وبلدان أوروبا الشرقيةروسيا ا فيو 
ودخـل . اليهـود دورهـم المميـز كتجـار ومـرابين فـي االقتصـاد اإلقطـاعي فمـع هـذا التحـول فقـد. النظام اإلقطاعي إلـى النظـام الرأسـمالي

الرأسـمالي يـدمر النظـام  فـي نفـس الوقـت كـان التطـور. مـع نظـرائهم مـن غيـر اليهـود المحـالت اليهـود فـي منافسـة الحرفيون وأصحاب
ســاهمت هــذه العمليــة فــي خلــق طبقــة عاملــة واســعة مــن اليهــود فــي  وقــد. الحرفــي محــوًال الحــرفيين وأصــحاب المهــن إلــى عمــال أجــراء

  . خمسين عاًما أوروبا الشرقية في أقل من

إلــى الهجــرة مــن أوروبــا الشــرقية، ومــن بقــي مــنهم  جتمــاعي لليهــود دفعــت الماليــين مــنهمهــذه التغيــرات المؤلمــة فــي الوضــع اال
 فمن أجل االستفادة من تصـاعد موجـه معـاداة السـامية بـين أعضـاء الطبقـة الوسـطى. اليهود غالًبا ما واجه مذابح وأحداث عنف ضد

وأخواتهم من الطبقة العاملـة غيـر اليهوديـة، شـجع  ية وأخوتهممن غير اليهود والسعي للحفاظ على االنقسام بين الطبقة العاملة اليهود
  .ضد اليهود البوليس القيصري الروسي قيام المذابح

إن . اليهــود، بمــا فــي ذلــك تزايــد النزعــة القوميــة هــذا الجــو مــن اإلحبــاط واالضــطهاد أثــار العديــد مــن ردود الفعــل لــدى الســكان
الشـرقية  كانت مفهوًما حديثًا تماًما نتج عن التطـور السياسـي واالجتمـاعي فـي أوروبـاالصهيوني،  القومية اليهودية، خاصة في شكلها

تحتـل مكانـة هامـة ) المقدسـة المزعومـة فـي فلسـطين األرض" (صـهيون"ولعـدة قـرون كانـت فكـرة العـودة إلـى . في القـرن التاسـع عشـر
. هناك" األبدية عاصمتها"ن الرغبة في إقامة دولة يهودية تتضم االعتقاد أي معنى سياسي، ولم تكن في اليهودية، ولكن لم يكن لهذا

ومـع ذلـك . عشـر لتكـوين طوائـف دينيـة ولـيس إلقامـة دولـة فقد هاجر القليل من الحجاج اليهود إلـى فلسـطين فـي أواخـر القـرن الثـامن
  .الهدف بالذات نصب عينيها فإن الحركة الصهيونية وضعت هذا
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يهـودي يـدعى تيـودور  الذي كتبه صحفي نمساوي" دولة اليهودية" في كراس 1896ام جاء أقوى تعبير عن الصهيونية في ع
ووافـق مـائتي منـدوب مـن . عقـد هرتـزل أول مـؤتمر صـهيوني فـي بـازل بسويسـرا1897وفـي عـام  ".أبـو الصـهيونية"بـ هرتزل المعروف

ومــع ذلــك ". بالحمايــة القانونيــة فــي فلســطين معتــرف بــه ويتمتــع بــوطن"بلــد علــى تكــوين المنظمــة الصــهيونية العالميــة للمطالبــة  17
  . من اليهود في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وهي أنه لم يهتم بهذه الدولة سوى عدد ضئيل جًدا اكتشف هرتزل مشكلة كبيرة

. د أخـرىروسـيا والنمسـا وبولنـدا ورومانيـا وبـال هـاجر مـا يقـرب مـن أربعـة ماليـين يهـودي مـن 1929ـ  1880ففـي الفتـرة بـين 
 وفي عام. وأكثر من ثالثة ماليين منهم هاجروا إلى الواليات المتحدة وكندا. ألف فقط 120ولكن لم يهاجر منهم إلى فلسطين سوى 

الوقـت كـان الحـزب االشـتراكي يضـم  فـي نفـس. ألـف عضـو فقـط 12كانـت المنظمـات الصـهيونية فـي الواليـات المتحـدة تضـم  1914
  .وحدها دينة نيويوركنفس العدد من اليهود في م

  االشتراكية والنضال ضد معاداة السامية
 كذلك اعتبر االشتراكيون العنصرية ضد. االشتراكيون عن اليهود عندما تعرضوا لالضطهاد على خالف ما فعل هرتزل دافع

فـي  ي الـديمقراطي األلمـانيأحـد قـادة الحـزب االشـتراك اسـتنكر أوجسـت بيبـل، فقـد. اليهـود أحـد السـموم الموجهـة ضـد الحركـة العماليـة
ألنها تضلل العمال عن عدوهم الحقيقـي وهـو الطبقـة الحاكمـة " اشتراكية الحمقى" ، معاداة السامية وأطلق عليهامطلع القرن العشرين

يعنـي انقسـام اليهـود إلـى طبقـات  وأوضح كارل كاوتسكي، أحد زعماء الحزب االشـتراكي األلمـاني، أن. إلى التضحية باليهود وتدفعهم
وألن االشـتراكية أكـدت علـى ضـرورة الكفـاح ضـد معـاداة السـامية . العاملـة ككـل أن أوضاع اليهود تـرتبط ارتباًطـا وثيًقـا بحركـة الطبقـة

 .التي يعيش فيها اليهود، ضمت الحركة االشتراكية عدًدا كبيًرا منهم في البالد

ففـي بلـد اسـتغل فيـه القيصـر . الممارسـة كية لتحريـر اليهـود فـيمغـزى اإلسـتراتيجية االشـترا1917الثورة االشتراكية عـام  وبينت
انتخب العمال الروس للمواقع القياديـة فـي الحكومـة الثوريـة بالشـفة مـن أصـل يهـودي  وأتباعه معاداة السامية من أجل تقسيم العمال،

التــي فرضــتها القيصــرية أمــام تعلــيم  توأعلنــت الثــورة حريــة العقيــدة وألغــت العقبــا. تســكي وزينوفييــف وكــامينيف وســفيردلوفو تر  مثــل
ضد الجيوش المضادة للثورة التي ذبحت اآلالف من اليهـود، طبـق ) 1922ـ 1918 ( فيما بين(وخالل الحرب األهلية . وٕاقامة اليهود

عماليـة وقامـت الحكومـة ال. صـفوفه األحمـر الثـوري عقوبـات صـارمة ـ بمـا فيهـا اإلعـدام ـ ضـد مرتكبـي العنـف ضـد اليهـود فـي الجيش
شـئون اليهـود ولجنـة يهوديـة ) وزارة(وعملـت قوميسـارية . وجميـع اللغـات األخـرى بالمساواة بين لغة الييدش المنتشرة في أوسـاط اليهـود

. جمـاهير اليهـود لالشـتراكية الحـزب البلشـفي جنًبـا إلـى جنـب مـن أجـل انخـراط اليهـود فـي شـئون الدولـة العماليـة وكسـب خاصة داخل
  .الثقافية لدى اليهود لم يسبق له مثيل ت األولى للثورة ازدهاًرا للحياةوقد شهدت السنوا

فقــد كــان الحــل االشــتراكي لمشــكلة اليهــود هــو  .للنزعــة الصــهيونية فــي أوســاط اليهــود وقــد رافــق ذلــك نقــدًا حــادًا ال هــوادة فيــه
  .قهر شعب آخر همي من خاللالعمال اليهود مع غير اليهود لبناء االشتراكية وليس هجرتهم لبناء وطن و  اندماج

  الصهيونية واالستعمار
جـزًءا مـن الحصـن الـدفاعي ألوروبـا ضـد آسـيا، : "الدولـة اليهوديـة كمـا قـال هرتـزل لم يخـف الصـهاينة األوائـل أملهـم أن تكـون

فـي أوروبـا، وكشـف عـن  اإلمبرياليـة الكبـرى وكانـت كتابـات هرتـزل تمتلـئ بالمـديح للقـوى." قوًيـا للحضـارة فـي مواجهـة البربريـة وموقًعا
لـه  إن الحياة في ظل حماية ألمانيـا القويـة العظيمـة ذات الحكومـة الرائعـة والمنظمـة: "كتب إعجابه بديكتاتورية القيصر األلماني حين

ت صهيوني بريطاني ذو عالقات واسـعة بالقيـادا تب إلى روتشيلد، وهوك 1902وفي ". تأثير مؤكد وجيد على الطبيعة القومية لليهود
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تحقـق الكثيـر  مساحة واسعة للحركة، بل من الممكـن أن) يقصد اإلمبراطورية البريطانية(زال لديكم  طالما ال: "العليا للدولة البريطانية
االسـتيطان الواسـع مـن قبـل شـعبنا للمنطقـة اإلسـتراتيجية  من خالل حكومتكم إذا دعمتم النفوذ البريطاني في الشرق األدنى من خـالل

  ." والفارسية والهندية لمصالح المصريةحيث تلتقي ا

  .في آسيا وأفريقيا" شعوًبا متخلفة" اعتبروه لقد روج مؤسسو الصهيونية العنصرية الموالية لإلمبريالية ضد ما

ارها انتصـ وأملـوا فـي أن تكـافئهم بريطانيـا بعـد ،القادة الصهاينة إلـى اإلمبرياليـة البريطانيـة أثناء الحرب العالمية األولى توددو  
فقـد أعلـن وعـد بلفـور . اللـورد بلفـوربوعد 1917عام  وتحقق هدفهم في. على اإلمبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على فلسطين

   .ةتحت الحماية البريطاني" فلسطينلليهود في  إلقامة وطن قومي"تأييد بريطانيا 

 راضي اإلمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالميـةفرنسا وبريطانيا حول تقسيم أ جاء وعد بلفور نتيجة لمفاوضات بين

وعـارض غالبيـة . محميـة يهوديـة فـي فلسـطين أقترح رئيس الـوزراء البريطـاني هربـرت صـموئيل أن تقـيم بريطانيـا 1915وفي . األولى
د جـورج الـذي ال أحتـاج إلـى الغريب أن أكثر المؤيدين تمسـكا بهـذا االقتـراح هـو لويـ من: "وقتها كتب صموئيل. األعضاء هذه الخطة

األراضـي المقدسـة لتقـع تحـت سـيطرة وحمايـة  أنـه ال يهـتم قيـد أنملـة بـأمر اليهـود أو بماضـيهم أو مسـتقبلهم، ولكنـه يـرى أن تـرك بيان
حـد بعـد سـنتين أصـدرت بريطانيـا وعـد بلفـور، فمـا الـذي تغيـر فـي حسـابات بريطانيـا؟ أ ولكـن." الفرنسيين المالحدة هو بمثابة فضيحة

من بريطانيا والصهاينة رأوا أن إقامـة  فكل. هذا التغير هو أن بريطانيا أعلنت وعد بلفور بعد أيام من ثورة أكتوبر في روسيا عالمات
وبعـد ذلـك أوضـح وينسـتون تشرشـل، رئـيس وزراء المحـافظين، دوافـع بريطانيـا . الثـورة دولة يهودية يعد حصنا لإلمبريالية ضد انتشـار

ومتوافقــة مــع المصــالح الحقيقيــة  ذات فائــدة.. إن دولــة يهوديــة تحــت حمايــة التــاج البريطــاني: ".. ات الصــهاينةتلبيــة طموحــ فــي
   ".لإلمبراطورية البريطانية

  تطور الصهيونية
العربيـة أجبـرت بريطانيـا علـى  ولكـن الضـغوط مـن الـبالد. خـالل وعـد بلفـور وعـدت بريطانيـا الصـهاينة بفلسـطين واألردن مـن

قيادة الحركة الصهيونية بقيادة بن جورويون ووايزمان قـرار بريطانيـا  ، وقبلت غالبية1922عن وعدها بخصوص األردن عام التراجع 
ذلـك إلـى انقسـام كبيـر داخـل الحركـة  وأدى. بفلسطين، وبعدها قبلوا قراًرا بريطانًيـا آخـر بالحـد مـن هجـرة اليهـود إلـى فلسـطين باالكتفاء

رأى جابوتنسكي . “الواقعية"البولندي فالديمير جابوتنسكي على سياسات بن جوريون  لية بقيادة الكاتبالصهيونية، حيث اعترضت أق
و . االلتــزام بأيــة حــدود تفرضــها بريطانيــا الصــهاينة علــيهم أن يصــروا علــى االســتيالء علــى كــال جــانبي نهــر األردن وأن يرفضــوا أن

ولكـن جابوتنسـكي أصـر علـى أن يتحـدث الصـهاينة  .مستعمراتهم في فلسطين على" لوطنا" أطلقت المنظمة الصهيونية العالمية اسم
مراجعة إسـتراتيجية منظمـة الصـهيونية  ووصل برنامج جابوتنسكي إلى الدعوة إلى. عن هدفهم في بناء دولة يهودية في فلسطين علنا

 1923ب جابوتنسـكي بفجاجـة فـي مقـال لـه عـام وكتـ .الحركـة الصـهيونية العالميـة فـي" بـالمراجعين"وبالتالي وصـف أتباعـه  ،العالمية
ولـذا فـإن التوصـل إلـى . اآلخـرين نحـن ال نسـتطيع تقـديم أي تعـويض لفلسـطين أو للفلسـطينيين وال العـرب": "السـور الحديـدي" بعنـوان

نـه أن يسـتمر وبالتـالي يمك.. فـي أقـل الحـدود، تحـديا للسـكان األصـليين اتفاق طوعي أمر مستحيل، يجب أن يستمر االستيطان حتـى
هـي سياسـتنا مـع العـرب،  هـذه.. حمايـة درع القـوة الـذي يشـمل سـوًرا حديـدًيا ال يسـتطيع السـكان المحليـين اختراقـه ويتطـور فقـط تحـت

 ."نفاًقا وأي محاولة لصياغتها بشكل مختلف ليست إال

ام للعمــال فــي أرض إســرائيل، الهســتدروت أو االتحــاد العــ كانــت المؤسســات األساســية للصــهيونية العماليــة فــي فلســطين هــي
انتقلتـا إلـى دولـة  المستوطنين التي قارنها البعض بمجموعـات االشـتراكيين المثـاليين، وهـاتين المنظمتـين والكيبوتزيم أو شبكة اتحادات
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آخـر مـن  ولكـن هـذا جانـب ،لالشـتراكية فـي المؤسسـة الصـهيونية ا تجليـامومن المذهل أن كثير من مؤيدي إسرائيل إعتبروه. إسرائيل
  .األسطورة بالواقع قصة الصهيونية حيث تصطدم

يسمح بضم الفلسـطينيين العـرب ذوي الجنسـية اإلسـرائيلية إال  فمنذ بدايته قصر الهستدروت عضويته على العمال اليهود، ولم
 5000البالغـة  ها مـن عضـويتمـواحد من تأسيسه امتلك الهستدروت شركة قابضة وبنـك لـم يـأت رأس ماله وبعد عام. 1960في عام 
عـاش الهسـتدروت والزال علـى دوره كنافـذة السـتثمارات  بكلمات أخـرى. ولكن من الوكالة اليهودية للحركة الصهيونية العالمية ،عضو

الصــهيونية  فقــد أشــرف علــى أغلــب الجهــود االســتيطانية .الفقــري فــي التحضــير للدولــة اليهوديــة الصــهيونية العالميــة وشــكل العمــود
بنحاس الفون الذي أصبح فيمـا بعـد  ،أحد قادته األوائل وقد وصفه). عصابات الهاجاناه(لتسويق والتوظيف وكذلك الدفاع واإلنتاج وا
مـع احتياجـات  إنه ليس نقابة عمالية رغم أنه يتعامل بكفـاءة.. منظمة عامة تقع في القلب من مجتمعنا لهستدروتاإن : "وزير للدفاع

  ".العمال

  احتالل فلسطين
عـام كـان يعـيش فيهـا غالبيـة مـن العـرب  1300أرض بـال شـعب، ولكـن ألكثـر مـن  لصهاينة إقناع العالم بأن فلسطينحاول ا
 ألف 24من العرب و ألف 500كان سكان فلسطين ينقسمون بين  1882وفي عام . إلى جنب مع اليهود والمسيحيين المسلمين جنًبا

مـنهم مـن % 89ألـف نسـمة وكـان  760كان سكان فلسطين  هجرة الصهيونيةعاًما من بدء ال 20، وبعد 1922وبحلول عام . يهودي
  .العرب الفلسطينيين

وضـمنت السـلطات  موضـع قـدم فـي فلسـطين مـن خـالل تواطـؤ كبـار المـالك العـرب المتغيبـين فـي العشـرينات، زرع الصهاينة
  .األخرى البريطانية نصيًبا متميًزا لهم من المياه والموارد األساسية

. وحكومة تحت إشراف االنتـداب البريطـاني يم وضعهم في فلسطين بدأ الصهاينة في تأسيس اقتصاد يهودي مستقلوبعد تدع
 بدأ الهستدروت والكيبوتزيم والتعاونيات الزراعيـة فـي طـرد الفلسـطينيين مـن" يهودي أرض يهودية، عمل يهودي، منتج"وتحت شعار 

  .واجهة الفلسطينيينأعمالهم، وكان أعضاء الهستدروت هم األعنف في م

إضـراًبا عاًمـا ضـد تزايـد  أعلنـوا 1936وفـي عـام . الفلسطينيون ضد نـزع ممتلكـاتهم وضـد الخطـر الصـهيوني الصـاعد وناضل
واالنتفاضـة المسـلحة التـي نتجـت عنـه قرابـة الـثالث أعـوام حتـى أجهضـا  واسـتمر اإلضـراب. هم اإلنجليزيالفقر وضد الصهاينة ومؤيد

الصــهيونية العماليــة ليســت لهــا أي  وأظهــر الــدور الــذي لعبــه الصــهاينة فــي قمــع االنتفاضــة أن. ني والبريطــانيالصــهيو  بســبب القمــع
البريطــانيين لكســر اإلضــراب بــإحالل عمــال يهــود محــل العمــال العــرب فــي  فقــد تعــاون الصــهاينة مــع. عالقــة بالتضــامن بــين العمــال

ووصــلت نســبة  .الفلســطينية الميليشــيات الصــهيونية بالســالح لتحطــيم االنتفاضــةكمــا أمــد البريطــانيون . الحديديــة مينــاء حيفــا والســكك
  .ذلك استمرت االنتفاضة ثالث سنوات أضعاف الفلسطينيين المنتفضين ومع 10القوات البريطانية إلى 

اليهـــود فعلـــى مـــدى الثالثينـــات تزايـــد عـــدد الســـكان  .الصـــهيوني لفلســـطين كـــان عنـــف االنتفاضـــة ناتًجـــا عـــن اتضـــاح التهديـــد
والواليــات  ابريطانيــ توجــه آالف اليهــود إلــى فلســطين هرًبــا مــن االضــطهاد فــي وســط وشــرق أوروبــا خاصــة وأن فقــد. بمعــدالت عاليــة

 608ألـف إلـى  174تضـاعف عـدد اليهـود مـن  1945و 1931بـين  وفيمـا. المتحدة ودول أوروبا الغربية لم تسمح لهم بالدخول إليها
قويـة وجيــدة  كـانوا أقليــة 1948وعنــدما أعلـن قيـام الدولــة فـي  .اليهـود يمثلــون أكثـر مـن ثلــث السـكان نولكـن حتــى وقتهـا لـم يكــ. ألـف

  .الصهيوني ضد الفلسطينيين ومع تزايد السكان اليهود تزايد كذلك التحريض واالستفزاز. التسليح
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  الطريق إلى النكبة
 أتـــىفقـــد . لمـــا قامـــت الدولـــة الصـــهيونية) يـــدي النـــازيأو القتـــل الجمـــاعي لليهـــود علـــى أ المحرقـــة(ربمـــا بـــدون الهولوكوســـت 

ولكــن األهــم مــن ذلــك أن . فــي أوروبــا ن إلــى إســرائيل مــن بــين اآلالف الــذين نجــوا مــن الهولوكوســت بعــد دمــار مجتمعــاتهمو المهــاجر 
 يهـود هـم ضـمنيا معـادينفقـد أدعـوا أن المحرقـة قـد برهنـت علـى أن كـل غيـر ال .يهوديـة الصهاينة استغلوا المحرقة لتبرير إقامة دولـة

ومــع نهايــة الحــرب تبنــت نســبة كبيــرة مــن  .ةغيــر يهوديــة معرضــين دائًمــا لإلبــادولــذا فــاليهود الــذين يعيشــون فــي مجتمعــات . للســامية
النازيــة علــى كافــة الــرؤى السياســية غيــر الصــهيونية فــي المجتمعــات اليهوديــة وراء  اليهــود وجهــة النظــر الصــهيونية، فقــد كــان قضــاء

كـل شـيوعي أو اشـتراكي أو مناضـل  ففـي بدايـة األربعينـات كـان النـازيون يعكفـون علـى قتـل. الكاسح الذي اكتسـبته الصـهيونية يدالتأي
  .يهودي تقع عليه أيديهم

مصـير  على الجالء من الكثير مـن مسـتعمراتها بمـا فـي ذلـك فلسـطين، وتركـت لألمـم المتحـدة تقريـر وأجبرت الحرب بريطانيا
مـن األرض مـع أنهـم لـم يكـن يمثلـون  %55 وافقت األمم المتحدة على خطـة للتقسـيم أعطـت الصـهاينة 1947فمبر وفي نو . فلسطين

  .عالمية يكون لليهود والمسلمين والمسيحيين حقوًقا متساوية فيها وأعلنت الخطة القدس مدينة. سوي ثلث عدد السكان

العربيـة فـي خيانـة واضـحة  زاب الشـيوعيةحـفي ذلك الكثير من األ على هذا القرار اإلجرامي االتحاد السوفيتي وتبعه وقد وافق
 .االشتراكية لقضية التحرر الوطني الفلسطيني ولكافة المبادئ

ناحيــة أخــرى خططــوا لالســتيالء علــى أكبــر مســاحة  مــنلكــنهم تقســيم فــي العلــن فقــط، وافــق الزعمــاء الصــهاينة علــى خطــة ال
علـــى هـــدف اغتصـــاب الـــبالد، واســـتخدموا فـــي ذلـــك اإلرهـــاب  واتحـــد الصـــهاينة. ســـكريةالع ممكنـــة مـــن األراضـــي الفلســـطينية بـــالطرق

الميليشــيات اإلســرائيلية بقيــادة منــاحم  وفــي أشــهر المــذابح، قامــت .النفســية والمــذابح إلثــارة الــذعر بــين الســكان الفلســطينيين والحــرب
ادة قريـة ديــر ياســين، ووصـفت بعثــة الصــليب األحمــر منصـب رئاســة الــوزراء ـ بإبــ بيجـين واســحق شــامير ـ وكالهمـا احتــل فيمــا بعــد

أعقــاب المذبحــة اســتغل  وفــي. العصــابات أوقفــت الرجــال والنســاء واألطفــال ووجــوههم للحــائط وأطلقــت علــيهم الرصــاص المذبحـة بــأن
  .وأراضيهم الصهاينة التهديد بالمذابح إلجبار الفلسطينيين على ترك ديارهم

أجــود األراضــي الزراعيــة فــي الــبالد،  مــن% 95مــن أراضــي فلســطين وبهــا % 77علــى ومــع نهايــة الحــرب ســيطر الصــهاينة 
ألف فلسطيني من ديارهم وأحلـت  750المملوكة للفلسطينيين وطردت أكثر من  من األراضي% 80واستولت الدولة الصهيونية على 

  .مكانهم اليهود

فهــي ليســت ســوى معســكر اســتيطاني . منطقتنــا ر فــيومنــذ ذلــك الحــين تلعــب الدولــة الصــهيونية دور كلــب الحراســة لالســتعما
الصـهيونية  وقد استخدمت وما زالت تستخدم تلك اإليديولوجية العنصرية. واألمريكية حالًيا يخدم المصالح االمبريالية البريطانية سابًقا
نضالنا ضد الصهيونية أن نفرق بـين في  اوعلينا دائمً  .يةا ضد الجماهير الفلسطينية والعربلتبرير جرائمها ولتوحيد صفوف مستوطنيه

يهوديـة  الصـهيونية كامتـداد للـدين اليهـودي بـل نراهـا علـى حقيقتهـا كحركـة رجعيـة نشـأت بـين جاليـات اليهوديـة والصـهيونية وأال نـرى
  .في التحرر الجماهير الفلسطينية والعربية عموًما بعينها في أوروبا الشرقية واستخدمها وما زال يستخدمها االستعمار لكسر آمال

  في الشرق األوسطفي الشرق األوسط  والطائفيةوالطائفية  المقاومةالمقاومةـ ـ   ٣٣
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. تعـاني أكثـر مـن غيرهـا مـن الهيمنـة اإلمبرياليـة فالمنطقـة. ليس من قبيل المصادفة أن منطقتنا هي مركز مقاومـة اإلمبرياليـة
" الكبيـر" ليـدي، أو بمفهومهـافمنـذ عقـود طويلـة والمنطقـة بمفهومهـا التق. الحربة في المقاومة ومن ثم فمن الطبيعي أن تكون هي رأس

السوفيتي، إلى جانب باكستان وأفغانستان وتركيـا، هـي  الذي يمتد ليشمل إيران وما حولها من الدول اإلسالمية المنفصلة عن اإلتحاد
تلــك المنطقــة تــم خــوض معظــم الحــروب الكبــرى خــالل أكثــر مــن نصــف قــرن، بدايــة مــن حــرب  فعلــى أرض. بــؤرة الصــراع فــي العــالم

والحـرب العراقيــة اإليرانيــة  ،1973، وحـرب أكتــوبر 1967، والحـرب العربيــة الصــهيونية 1956، ثــم العـدوان الثالثــي 1948 ينفلسـط
، والحــرب علــى 2001، وحــرب أفغانســتان 1991الخلــيج الثانيــة  ، وحــرب1982، والعــدوان الصــهيوني علــى لبنــان 1980-1988
 كمــا أن هــذه المنطقــة هــي عامــل أساســي فــي اســتراتيجيات الــدول. 2006ن الصــهيونية علــى لبنــا ، وأخيــرا الحــرب2003العــراق 

الزال بها النموذج الفريد لالسـتعمار االسـتيطاني،  كذلك يظل الشرق األوسط هو المنطقة الوحيدة التي. اإلمبريالية وفي الصراع بينها
  .هة أي توجه معاد لهزرعها االستعمار للعب دور الحارس في مواج متمثال في الدولة الصهيونية التي

  اإلمبريالية والنفط
مصـدر الطاقـة  فهـو. والـنفط لـيس مثـل أيـة سـلعة أخـرى. تكمن أهمية المنطقة في عامل أساسي هـو الـنفط وفي الوقت الراهن

ائل فقـد اسـتطاعت الـدول االسـتعمارية تطـوير بـد. المسـتعمرات الرئيسي في العالم، وهو يختلف عن الثروات األخـرى التـي زخـرت بهـا
لــم يكــن  لكــن هــذا. األســباب وراء قبولهــا التخلــي عــن المســتعمرات مــع تصــاعد حركــات التحــرر الــوطني لهــذه الثــروات ممــا كــان أحــد
يــتم فــي المــدى المنظــور إنتــاج بــديل لــه بــنفس  كمــا إنــه لــيس ممكنــا اليــوم، بــل ولــيس مــن المتصــور أن. ممكنــا بالنســبة للــنفط آنــذاك

  .التكلفة

 والــدول الخمــس التــي تتمتــع بــأكبر احتيــاطي هــي دول شــرق. ثلثــي احتيــاطي الــنفط العــالمي األوســطوتحــوي منطقــة الشــرق 

ارتبط مصير المنطقة بصناعة الـنفط منـذ نهايـة  ولذلك. أوسطية، تتمثل على الترتيب في السعودية والعراق واإلمارات والكويت وٕايران
 العثمانيـة فرصـة للـدول الكبـرى وشـركات الـنفط لتوزيـع الثـروة النفطيـة فيمـااإلمبراطوريـة  حيث أعطـى انهيـار. الحرب العالمية األولى

 . بينها

وفشـل العـدوان الثالثـي  51تـأميم مصـدق للـنفط فـي  وفي أعقاب األزمات التي واجهت اإلمبرياليـة منـذ الخمسـينات فصـاعدا ـــ
ـــ أصـبحت مسـألة تـأمين مصـادر 1979فـي إيـران ثـم الثـورة اإلسـالمية  1973فـي أكتـوبر  وحظر الدول العربية تصدير الـنفط 1956
الصـهيونية، وتوطـد العالقـات األمريكيـة  مسـألة أمـن قـومي أمريكـي، وهـو مـا بـرز فـي التحـالف االسـتراتيجي بـين أمريكـا الدولـة الـنفط

 . اإليرانية السعودية، ودعم صدام حسين في الحرب العراقية

وال . بالنسـبة لإلمبرياليـة األمريكيـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين ألة حيويـةوبالرغم مـن ذلـك، فـإن السـيطرة علـى الـنفط تعـد مسـ
الواليـات  السـيطرة علـى أسـعار الـنفط فـي حـدود منخفضـة ال تشـكل عبئـا ـــ ألنـه أحيانـا يصـبح مـن مصـلحة يعنـي ذلـك ببسـاطة مجـرد

كات الـنفط األمريكيـة عـن طريـق السـيطرة علـى لشـر  المتحدة رفع أسعار النفط إذا كان ذلك سـوف يضـر المنافسـين ـــ أو تحقيـق أربـاح
 والمصـادر تـأتي مسـألة خلـق منـاخ مسـتقر فـي داخـل الواليـات المتحـدة وخارجهـا يسـمح مصـادره، ولكـن وراء السـيطرة علـى األسـعار

  . للرأسمالية األمريكية ككل بالتراكم والتوسع والحفاظ على األرباح

القـوى علـى قبـول السياسـات  فط المتـاح بالنسـبة للـدول المنافسـة، وٕاجبـار تلـكالسـياق تـأتي أهميـة السـيطرة علـى الـن وفـي نفـس
وتصـــبح . األمريكيـــة، ودعـــم االقتصـــاد األمريكـــي إلخراجـــه مـــن عثرتـــه األمريكيـــة فـــي المجـــاالت األخـــرى، وتقـــديم التنـــازالت للشـــركات

. مـن الناحيـة االقتصـادية ن الناحيـة العسـكرية وقوتهـاأكبر في ظل الهوة المتزايدة بـين قـوة الواليـات المتحـدة مـ المسألة مصيرية بدرجة
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لكنهــا مــن الناحيــة . التقليديــة والنوويــة تتفــوق علــى كافــة المنافســين فعلــى الصــعيد العســكري، تملــك هــذه الدولــة ترســانة مــن األســلحة
اخـتالالت مهمـة فـي االقتصـاد  ا الوضـعوقـد خلـق هـذ. منافسة متزايدة من أوروبا ــ ألمانيا تحديدا ــ والصين واليابـان االقتصادية تواجه

  .األمريكي، خاصة فيما يتعلق بعجز ميزان المدفوعات

اإلمبرياليـة األمريكيـة إلـى االعتمـاد  وكـان طبيعيـا فـي ظـل هـذا الوضـع، وفـي ظـل الضـغوط التـي تفرضـها األزمـة، أن تسـعى
قتصـادي فـي مواجهـة المنافسـين ـ وهـو مـا حـدث فـي العسـكرية، لتعـويض ضـعفها اال علـى مجـال التفـوق األساسـي لـديها، وهـو القـدرة

األهـداف الحقيقيـة  واضـح، وفـي أفغانسـتان بطريقـة أقـل وضـوحا، حيـث طغـت أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر علـى العـراق بشـكل
فاقهــا لهــا، تســعى بموجبــه الواليــات المتحــدة إلــى زيــادة إن ومــع زيــادة حــدة المنافســة نصــبح بصــدد ســيناريو حــرب ال نهايــة. للحــرب

لـم  لـذلك يـرى الـبعض أن حـرب العـراق لـن تكـون األخيـرة، أو علـى األقـل. فـي المجـال االقتصـادي العسكري حتى تتمكن مـن الهيمنـة
تبريــر هــذا الســيناريو بمــا يســمى الحــرب علــى  ويجــري. فــاليوم العــراق، وغــدا إيــران ثــم ســوريا. يكــن مخططــا لهــا أن تكــون األخيــرة

  . ارقةاإلرهاب، والتصدي للدول الم

مؤامرة علـى العـرب واإلسـالم كمـا تـرى  فالمسألة ليست. هنا يمكن فهم لماذا تدفع منطقتنا الثمن األفدح لمظالم اإلمبريالية من
أن هـذه المنطقـة تتركـز بهـا الثـروة الطبيعيـة األهـم بالنسـبة لنمـو الرأسـمالية، لـذلك  بعـض التيـارات القوميـة واإلسـالمية، وٕانمـا تصـادف

تنـــازالت علـــى صـــعيد الحقـــوق  وفـــي هـــذا الســـياق يـــأتي الـــدعم المطلـــق إلســـرائيل ورفـــض تقـــديم أيـــة. تظـــل خاضـــعةيجـــب أن  كـــان
شـعوبها، والمسـارعة الحتـواء أي خطـر يبـدو فـي األفـق، مثلمـا حـدث مـع  الفلسطينية، ومساندة الـنظم االسـتبدادية الفاسـدة فـي مواجهـة

أصـبح هنـاك تفكيـر جـدي  ن بهدف القضاء على حزب اهللا، وعندما فشـل العـدوان،ُسمح إلسرائيل بالعدوان على لبنا إيران مؤخرا حين
  . في توجيه ضربة عسكرية مباشرة للمنشآت النووية اإليرانية

لكــن الــذي تغيــر . وهــذا لــيس جديــدا. اإلمبرياليــة ومــن هنــا أيضــا يمكــن أن نفهــم لمــاذا تمثــل المنطقــة رأس الحربــة فــي مواجهــة
 . وتوجهاتها المقاومةاليوم عن األمس هو سمات 

  بين العلمانية واإلسالمية

 ممثلة في حزب اهللا وحماس والمقاومة العراقية وحركـة طالبـان األفغانيـة، تختلـف فـي كثيـر حركات المقاومة، كما نراها اليوم

، وأهمهـا جبهـة التحريـر مـن القـرن العشـرين من جوانبها مثال عن الحركات العربية المعادية لالستعمار التي برزت في النصف الثاني
 لتحرير الجنوب اليمنـي المحتـل التـي اتخـذت مـن عـدن قاعـدة لعملياتهـا ضـد االحـتالل الوطني الجزائرية وحركة فتح والجبهة القومية

  .البريطاني

ة لعبتــه الطبقــة الوســطى فــي قيــادة حركــات المقاومــ وفــي الحقيقــة، فــإن هنــاك تشــابها أساســيا يتمثــل فــي الــدور المحــوري الــذي
 فقــد اتخــذت حركــات. لكــن اختالفــا مهمــا فــي التوجهــات قــد طــرأ علــى طبيعــة المقاومــة. الحقــا الحاليــة والســابقة، وهــو مــا ســيأتي ذكــره

فمـن جهـة كـان هنـاك مشـروع . عديد من العوامل المقاومة في حقبة الخمسينات والستينات طابعا قوميا علمانيا، وأحيانا يساريا، بفعل
 االسـتعمارية وتحقيـق التنميـة االقتصـادية المسـتقلة عـن طريـق سياسـة إحـالل الـواردات الـتخلص مـن السـيطرةتحرري وليد يقـوم علـى 

الثـروة عـن طريـق التأميمـات وتعزيـز دور  وتبني سياسات اجتماعية تحقق قدرا من العدالـة عبـر تطبيـق إصـالح زراعـي وٕاعـادة توزيـع
وقــد اســتطاع هــذا المشــروع، العلمــاني فــي طابعــه، أن يجــذب قطاعــات . ائفوالوظــ الدولــة فــي تقــديم الخــدمات مثــل الصــحة والتعلــيم

تطمـح مــن خاللــه فــي قيــادة  الطبقــة الوسـطى التــي وجــدت فــي السـيطرة االســتعمارية عائقــا أمــام اضـطالعها بالــدور الــذي واسـعة مــن
ر عرفات كان مهندسـا عمـل فتـرة فـي الخلـيج ـــ كانوا من المهنيين ــ ياس لذلك نجد أن القادة السياسيين والعسكريين لحركة فتح. بالدها
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وقــد . كــانوا مــن الطــالب قــادة الجبهــة الوطنيــة الجزائريــة مثــل أحمــد بــن بلــه وهــواري بومــدين والعربــي بــن مهيــدي كمــا أن كثيــر مــن
   .الحركات استطاع المشروع القومي التحرري أن يكون في قلب توجهات هذه

الســتالينية وحلفاؤهــا للبرجوازيــة الصــغيرة والطبقــات  ة بالــدعم الــذي أعطتــه الدولــةومــن جهــة أخــرى، ارتبطــت علمانيــة المقاومــ
دعــم  ومــن ثــم فقــد كــان المعســكر الشــرقي بزعامــة االتحــاد الســوفيتي الســابق مصــدر. اإلمبرياليــة الوســطى الراغبــة فــي التحــرر مــن

مـن هـذه الـدول عـن طريـق مصـر، كمـا أن حركــة  عداتفـالثورة الجزائريـة تلقــت المسـا. بالتسـليح والتـدريب للكثيـر مـن حركـات التحـرر
   .السوفيتي، وأحيانا الصين، وكذلك الثورة اليمنية فتح تلقت األسلحة والتدريب من االتحاد

 ففــي ثــورات العــراق ضــد االحــتالل ومــالك. تــأثير مهــم فــي الكثيــر مــن حركــات المقاومــة مــن ناحيــة ثالثــة، كــان للشــيوعيين
وكـان للشـيوعيين نفـوذا . الشـيوعي تطلـع اآلالف صـوب الحـزب ،1958وحتى  1945 لتي امتدت من عاماألراضي وكبار التجار، وا

  .الفلسطينية فصائل ماركسية على رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حرب التحرير اليمنية، بينما ضمت منظمة التحرير

. منهـا طابعـا إسـالميا عهـا القـومي العلمـاني واتخـذ كثيـرنهايـة حقبـة السـبعينات تخلـت حركـات المقاومـة عـن طاب غيـر أنـه مـع
فقـد تبنـت كثيـر مـن . الثالث بشكل عام وفي المنطقة بشكل خـاص وكان ذلك مرتبطا بفشل المشروع الوطني التحرري في دول العالم

عن المراكـز الكبـرى  من االنفصالواألرجنتين، نموذج إحالل الواردات باعتباره طريقا للتنمية يقوم على نوع  الدول، منها مصر والهند
كمـا . عـن تـوفير المـوارد الالزمـة لتمويـل عمليـة التنميـة تلـك غير أنـه سـرعان مـا وجـدت هـذه الـدول نفسـها عـاجزة. في النظام العالمي

مـن ناحيـة  .التصـنيع الناشئة أنها غير قادرة على المنافسـة وأن هنـاك حـدودا لمـا يمكـن أن تقـوم بـه فـي عمليـة ثبت لمعظم هذه القوى
المدويـة وضـياع فلسـطين بالكامـل  1967أدت هزيمـة يونيـو  حيث. أخرى، كان لمنطقة الشرق األوسط وضعا خاصا في هذه العملية

لتمثــل  1979ثــم جــاءت الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة . الــوطني االســتقاللي بشــكل ال يقبــل المناقشــة إلــى إظهــار إفــالس هــذا النمــوذج
  .مناهضة لإلمبرياليةنموذجا ملهما للقوى ال

 من رحم حركة تهدف إلى تحسين وضع الشيعة 1982في لبنان عقب الغزو اإلسرائيلي عام  وفي هذا السياق نشأ حزب اهللا

اإليرانــي منــذ نشــأته، واضــعا هــدف إقامــة الدولــة  واســتلهم الحــزب النمــوذج. الــذي كــانوا ومــا زالــوا فــي قــاع الهــرم الطبقــي فــي لبنــان
 رأس أهدافــه، قبــل أن تجبــره األوضــاع الداخليــة واإلقليميــة علــى التخلــي عــن هــذا الهــدف مــط واليــة الفقيــه علــىاإلســالمية علــى ن

المقاومــة اللبنانيــة، وكــان لــه الــدور  وخــالل ســنوات قليلــة بــرز الحــزب علــى رأس حركــات. واالنغمــاس فــي الواقــع السياســي اللبنــاني
   .2000لبنان عام  باألساسي في خروج قوات االحتالل الصهيوني من جنو 

فـي إطـار الضـعف الـذي شـاب  1987رسميا في ديسمبر ) حماس(وفي فلسطين ُأعلن عن تشكيل حركة المقاومة اإلسالمية 
 المختلفة عقب الصلح بـين مصـر وٕاسـرائيل وحصـار المقاومـة الفلسـطينية فـي بيـروت وخروجهـا منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها

تبدي استعدادا لقبول حلول وسـط والتخلـي  حركة، كما ورد في بيانها التأسيسي، أن منظمة التحرير أصبحتفقد اعتبرت ال. من لبنان
جـزء مـن حركـة النهضـة "ويشـير البيـان التأسيسـي إلـى أن الحركـة هـي . الفلسـطيني عن حق إقامـة دولـة فلسـطينية علـى كامـل التـراب

تعبيـر عملـي عـن تيـار شـعبي .. ير فلسطين من النهر إلى البحر، وهـحريتؤمن أن هذه النهضة هي المدخل األساسي لت اإلسالمية،
اإلسـالمية يـرى فـي العقيـدة والمنطلقـات اإلسـالمية أساسـا ثابتـا للعمـل ضـد  واسع ومتجذر في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني واألمـة

اإلسـالمي، التـي يقتصـر دورهـا  لجهـادأمـا حركـة ا". منطلقـات عقائديـة ومشـروعا مضـادا لكـل مشـاريع النهـوض فـي األمـة عدو يحمل
مصـر فـي نهايـة السـبعينات اسـتلهموا نمـوذج الجماعـة اإلسـالمية والجهـاد  على العمل المسلح، فقد تألفت من طلبة سابقين درسوا فـي

   .تالسادا في مواجهة نظام
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ب األهليـــة التـــي انـــدلعت بـــين فـــي أتـــون الحـــر ) طالبـــان( وفـــي أفغانســـتان، انبثقـــت الحركـــة اإلســـالمية لطلبـــة المـــدارس الدينيـــة
 بواليــة قنــدهار 1994فقــد نشــأت الحركــة فــي منتصــف عــام ). 1989 - 1979(الحــتالل الســوفيتي  الفصــائل األفغانيــة عقــب زوال

مــن األراضــي % 90واســتطاعت الســيطرة علــى  جنــوبي أفغانســتان بقيــادة طلبــة المــدارس الدينيــة الــذين كــانوا يدرســون فــي باكســتان،
 قوي من باكستان التي كانت ترغب في إيجاد بديل أقوى من حكمتيار الزعيم األفغاني لول نهاية التسعينات، وذلك بدعماألفغانية بح

الواليـات المتحـدة التـي كانـت ترغـب فـي  المعارض لحكومة الرئيس برهان الدين رباني وأحمد شاه مسعود، وبغض الطـرف مـن جانـب
  . مواجهة النفوذ اإليراني

فالمقاومـة . يعـد رئيسـيا حركة المقاومة العراقية ال تحمـل طابعـا إسـالميا صـرفا، إال أن المكـون اإلسـالمي فيهـا نوأخيرا فرغم أ
تضــم فــي صــفوفها البعثيــين والســلفيين اإلســالميين ورجــال العشــائر  خليــة وفقــا لــبعض التقــديرات، 50العراقيــة التــي تتــألف مــن نحــو 

  . نية أخرىلفصائل يسارية وعلما إضافة إلى دور محدود

فـرغم أن نظـام البعـث حـّد مـن سـلطة كبـار . اآلمال المتعلقة بـالتحرر والتنميـة فلقد كان من مآسي المرحلة البعثية انهيار كافة
بإعـادة توزيـع بعـض  طريق إجـراء إصـالح زراعـي فـي نهايـة السـتينات، وسـاعد علـى خلـق طبقـة متوسـطة جديـدة، وسـمح المالك عن

المغــامرات التــي قــام بهــا صــدام حســين فــي إيــران ثــم الكويــت،  ، إال أن1972ملــة عقــب تــأميم الــنفط عــام الثــروات علــى الطبقــة العا
عقوبــات  علـى الشـعب العراقــي، قضـيا علـى كافـة إمكانيـات النهضــة ووضـعا الشـعب العراقـي تحـت نيــر والهجـوم اإلمبريـالي الوحشـي

التسـعينات أثـرا علـى تنـامي دور المؤسسـات  فـي العـراق فـي عقـدوقـد كـان النهيـار مؤسسـات الدولـة . أودت بحياة نحو مليون شخص
الصعود السريع لرجال الدين السنة والشيعة وبـروزهم السياسـي فـي أعقـاب سـقوط صـدام  السنية والشيعية الخيري، ومن ثم ساعد على

  . حسين

نصــف قــرن هــي غلبــة النفــوذ مــن  وٕاذا كانــت مظهــر االخــتالف األساســي بــين حركــات المقاومــة الحاليــة وتلــك التــي انبثقــت
فإن السمة المهمة األخرى هي افتقـاد المقاومـة فـي وقتنـا الحـالي إلـى مشـروع   اإلسالمي على األولى والميل القومي العلماني للثانية،

  . بديل عن المجتمع الراهن اجتماعي

ور مسـاعد للدولـة، أو بمعنـى أصـح كثيرة من القـدرة علـى لعـب د تستمد حركات المقاومة دعمها الجماهيري الواسع في أحيان
النمـوذج األكثـر داللـة علـى  ولعـل. بالنسـبة للـدور المفتـرض للدولـة والمتعلـق بتقـديم الخـدمات للجمـاهير الفقيـرة دور يقوم بمـلء الفـراغ

للرفاهـــة تضـــم عيـــادات ومستشـــفيات ومـــدارس وتعطـــي منحـــا دراســـية  هـــذا التوجـــه هـــو حـــزب اهللا الـــذي يســـيطر علـــى شـــبكة واســـعة
جنـوب لبنـان  كثير من التقديرات تشير إلى أن تلك الشبكة، التي يستفيد منها بشكل أساسي الشيعة في وأصبحت. مساعدات للفقراءو 

ويعتمـد الحـزب فـي . تلعبه مؤسسـات الدولـة فـي هـذه المنـاطق والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الشرقي، تلعب دورا يفوق ذلك الذي
المشــروعات  اإليرانــي واإلعانــات مــن أفــراد وجماعــات وشــركات وبنــوك فــي لبنــان والخــارج، وكــذلك عمتمويــل هــذه الشــبكة علــى الــد

  . االستثمارية الواسعة التي يديرها

فبينمـا كانـت . واسـع فـي قطـاع غـزة الـذي يعـد مـن أكثـر المنـاطق فقـرا فـي العـالم كذلك اضطلعت حركـة حمـاس بنشـاط خيـري
بهجمــات مســلحة ضــد قــوات االحــتالل فــي  ائل المقاومــة العلمانيــة واليســارية التــي كانــت تقــوماالحــتالل اإلســرائيلي تطــارد فصــ قــوات

كـذلك فقـد بـرز الـدور االجتمـاعي لحمـاس بوضـوح . بالعمل فـي المجـال الخيـري الثمانينيات، سمحت هذه القوات للنشطاء اإلسالميين
اإلسـرائيلي المتواصـل وانهيـار  سـكان القطـاع بسـبب العـدوان ، مع التدهور الكبير في حيـاة2000انتفاضة األقصى عام  عقب اندالع

  . مؤسسات السلطة الوطنية
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العمالقـة، وهـو  المؤسسـة الخدميـة تميل، على الصعيد االجتماعي والطبقي الـداخلي، إلـى لعـب دور وهكذا فإن المقاومة اليوم
إلى خلق روابط مع المجتمع الرأسمالي القـائم ومؤسسـاته،  ما يحتاج إلى ارتباطات قوية بأجهزة دول قائمة وبرجال أعمال، أي يحتاج

 . القائمة جتماعي جذري تربط بين مقاومة اإلمبريالية والنضال ضد األنظمة السياسية واالجتماعيةر من طرح إستراتيجية تغييبدال 

  معضالت المقاومة اليوم
كما يصعب إنكار أنهـا هـي التـي . خطط اإلمبرياليةالدور األساسي في مواجهة  يصعب إنكار أن المقاومة في منطقتنا تلعب

حتـى المؤيـدين لالحـتالل، أن العـراق قـد  فعلى صعيد الوضع في العراق ال يختلف الكثيـرون،. اإلمبريالية من المزيد من التوسع تمنع
 لخسـائر الماديـة والبشـريةعلى اتخاذ قرار التراجع رغم صـعوبة االسـتمرار فـي ظـل ا أصبح مستنقعا ألمريكا التي أصبحت غير قادرة

إسـرائيل، عبـر الصـمود وٕاجبـار الجـيش اإلسـرائيلي  وفي لبنان حقق حزب اهللا ما لم تحققه أية دولـة عربيـة فـي صـراعها مـع. المرتفعة
 أفغانسـتان تصـاعدت فـي األشـهر األخيـرة عمليـات المقاومـة ضـد قـوات حلـف النـاتو وحكومـة وفـي. على التراجع دون تحقيق أهدافـه

وفي فلسطين، فـرغم . المناطق المحيطة بها ى برئاسة حميد كرزاي، التي ال تسيطر اآلن عمليا إال على العاصمة كابول وبعضالدم
 الخلل الهائل في ميزان القوى والحصار الذي تواجهه من جانـب إسـرائيل والـنظم العربيـة صعوبة الظرف الذي تواجهه المقاومة بسبب

  . 2005م في عا ية، إال أنها نجحت في إجبار شارون على االنسحاب من غزةالمتحالفة مع أمريكا والصهيون

تواجــه تحــديات مصــيرية تهــدد بحــدوث نتــائج كارثيــة أبرزهــا خطــر الحــرب  جاحــات أصــبحت فــي المرحلــة الحاليــةلكــن هــذه الن
  . األهلية

النـار علـى متظـاهرين فـي الفلوجـة ممـا  حينمـا أطلقـت القـوات األمريكيـة 2003ففـي العـراق انـدلعت شـرارة المقاومـة فـي أبريـل 
مـن العمليــات المسـلحة قـوات االحــتالل، % 75اسـتهدفت  2004حتــى نهايـة  ويشـير أحــد التقـارير إلـى أنـه. شخصـا 13أودى بحيـاة 

مريكـي حينمـا شـن الجـيش األ وفي أبريـل مـن نفـس العـام،. مهما من العمليات الباقية المتعاونين والشرطة العراقية فيما استهدف جانبا
المناطق الشـيعية، وأقيمـت الصـلوات المشـتركة بـين السـنة والشـيعة،  هجومه األول على الفلوجة، انهالت المساعدات على المدينة من

بـين قـوات جـيش  وتحـدث كثيـرون آنـذاك عـن وجـود تعـاون. الجيش الشيعية التوجه إلى الفلوجـة لقمـع المقاومـة ورفضت أحدى كتائب
  . االحتالل في النجف، وبين الجماعات المسلحة السنية الشيعي الشاب مقتدى الصدر، التي كانت تقاوم المهدي التابعة للزعيم

، وخاصة عقب الهجوم على ضريح اإلمامين علي الهادي وحسن العسـكري فـي 2006في عام  غير أن الصورة تغيرت كثيرا
مسجدا ُسنيا، وتـم نسـف  170على نحو  ن الشيعيين تنفيذ هجماتفقد تال هذا الهجوم على الضريحي. سامراء الُسنية في فبراير مدينة

ومنذ ذلك الحين بدأت األحياء المشتركة تختفي من بغداد، حيـث تعرضـت . بعض هذه المساجد واستولى الشيعة على البعض اآلخر
والعكــس إلــى هجــر  شــيعيةوضــواحيها لعمليــات تطهيــر طــائفي اضــطرت الســكان الُســنة فــي األحيــاء ذات األغلبيــة ال أحيــاء العاصــمة

فـي  –الذي يضـم عشـرات اآلالف مـن المقـاتلين  –المهدي  وتواترت األنباء عن مشاركة جيش مناطق إقامتهم وسط تهديدات بالقتل،
المساجد  العاصمة من الُسنة، وبرزت عصابات الموت التي تقتل السنة، واتسعت الهجمات على عمليات التطهير تلك بغرض إخالء

   .لسنيةالشيعية وا

داميا بين نشطاء حركتي فتح وحماس راح ضحيته العشـرات بـين قتلـى  وفي فلسطين، شهدت األشهر القليلة الماضية صراعا
منــذ  تشـكيل حكومــة الوحـدة الوطنيــة، وفـي ظــل حصـار إســرائيلي وأمريكـي علــى األراضــي الفلسـطينية وجرحـى، وســط خالفـات حــول

  . لفلسطينية بعد نجاحها االنتخابيمارس الماضي حينما شكلت حماس الحكومة ا
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الطـائفي النسـبي للفـريقين جعـل الحـديث  لبنان، ورغم الطبيعية السياسية للصراع بين الحكومة والمعارضة، إال أن التركـز وفي
  . لتطور النزاع عن الحرب األهلية أحدى السيناريوهات المطروحة

السنية المنتمية إلى قومية البشتون، قد اتخذت منذ نشأتها  طالبان وفي أفغانستان، رغم عدم توفر معلومات دقيقة، فإن حركة
االحــتالل إلضــعاف  وقامــت بشــن الهجمــات ضــد الشــيعة والقوميــات األخــرى، وهــو األمــر الــذي تســتخدمه قــوات طابعــا قبليــا وطائفيــا،

  .المقاومة وكسب أنصار محليين لها من معارضي طالبان

داخـل حركـات المقاومـة لتحويـل  قوم به اإلمبريالية وحلفائهـا فـي تعزيـز النزعـات الطائفيـةيمكن تجاهل الدور الذي ت بالقطع ال
حيـث تـم فـي لبنـان بنـاء النظـام السياسـي علـى أسـاس . العمليـة ليسـت جديـدة وهـذه. الصراع السياسي واالجتماعي إلى صراع طـائفي

السياسـي إلـى نـزاع طـائفي  سـرائيل يسـعون إلـى جـرف النـزاعواآلن، ال شـك أن عمـالء أمريكـا وإ . االسـتعمار الفرنسـي طـائفي علـى يـد
أمريكـا فـي تجميـع الفصـائل العراقيـة فـي الخـارج، اتخـذت العمليـة أساسـا  وفـي العـراق، منـذ أن بـدأت. عن طريق االغتيـاالت المتكـررة

إقامـة النظـام السياسـي  دما تـتموالشـك فـي أنـه عنـ. وعقب الغزو، تم تشكيل مجلس الحكم االنتقـالي علـى أسـس طائفيـة .طائفيا وعرقيا
وأن الزعامات السياسية والدينيـة التـي عـادت إلـى العـراق مـع  على أساس طائفي، يصبح من الصعب للغاية التخلي عن ذلك، خاصة

الغنـي عـن  واآلن، فإنـه مـن. الجمـاهيري علـى أسـس طائفيـة، ومـن ثـم فمـن مصـلحتها اسـتمرار هـذا الوضـع االحتالل، قد بنت نفوذها
كمـا أن قـوات . تعزيـز االنقسـامات الطائفيـة والعرقيـة ول أن االحـتالل مختـرق لجماعـات المقاومـة العراقيـة ويلعـب دورا تخريبيـا فـيالقـ

يمكـن  وفـي فلسـطين، ال. تتبعهما عصابات الموت الخاصة بهما، والتي تمارس عمليات قتل طائفي االحتالل وحكومة نوري المالكي
الفلسـطينية الممثلـة فـي فـتح ومـدها بالسـالح كـي  بـه أمريكـا والـدول المجـاورة لفلسـطين فـي دعـم السـلطة أيضا إغفال الدور الذي تقـوم

  . تواجه حماس

علـى  إنكـار أن حركـات المقاومـة يعتريهـا ينقصـها القـدرة علـى تطـوير مشـروع نضـالي اجتمـاعي قـادر لكن مـع ذلـك، ال يمكـن
حيـث أن حـزب . هنـا بـين كافـة حركـات المقاومـة وبـالطبع ال يمكـن المسـاواة. مـامتجاوز الوضع الراهن ودفـع المجتمـع بأكملـه إلـى األ

طالبـان مـن حيـث وجـود رؤيـة سياسـية واجتماعيـة، وهـو مـا عبـرت عنـه مواقـف الحـزب  ا عن حركةاهللا على سبيل المثال يختلف كثيرً 
لـم تـرد أيـه إشـارات حـول  فـي حـين أنـه. ريلخطـط التقشـف المدعومـة مـن البنـك الـدولي التـي طرحتهـا حكومـات رفيـق الحريـ الرافضـة

  . المقاومة العراقية وجود رؤى أو أهداف اجتماعية لحركة طالبان وغالبية جماعات

أنه أرقى نماذج المقاومة من حيـث التماسـك ووضـوح الرؤيـة،  لكن مع ذلك يبقى حزب اهللا، الذي قد ال يختلف الكثيرون على
لصـالح مشـروع  علـى تبنـى رؤيـة اجتماعيـة تـدفع اللبنـانيين إلـى تجـاوز االنتمـاءات الطائفيـةاألقـل،  غير قادر حتـى هـذه اللحظـة علـى

فبــالرغم مــن أن . الحكومــة والمعارضــة فــي لبنــان وقــد بــرز ذلــك بوضــوح خــالل الصــراع األخيــر بــين. طبقــي واضــح ضــد االســتغالل
حـزب  واتحاد العمال فـي اعتصـامات المعارضـة، إال أنالنزاع، بدليل مشاركة الحزب الشيوعي  الجانب االجتماعي لم يكن غائبا عن

وحده، دون أية محاولـة لتبنـي موقـف طبقـي  اهللا حرص من خالل الدعاية وخطب السيد حسن نصر اهللا على إبراز الخالف السياسي
قـراء لبنـان وراء يملكون ومـن ال يملكـون، وهـو مـا كـان يمكـن أن يسـهم فـي تعبئـة ف يمكن أن يساهم في قسم المجتمع عرضيا بين من

اللبنانيــة التــي جــرت قبــل نحــو  واألكثــر مــن ذلــك أن الحــزب تحــالف بشــكل أساســي فــي األزمــة األخيــرة، كمــا فــي االنتخابــات. الحــزب
  . المحافظ المتحالف مع اإلمبريالية عامين، مع التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون، الزعيم

الــذي تقــوده شــريحة مــن مهنيــي الطبقــة الوســطى ــــ مهندســون وأطبــاء  زب،كــل ذلــك ال يمكــن فصــله عــن األســاس الطبقــي للحــ
. يبنيهـا الحـزب خبرت حراكا اجتماعيا ألعلى عبر قيامها بدور أساسـي فـي تقويـة الشـبكات االجتماعيـة التـي ومحامون وغيرهم ــ التي
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عتمــاد علــى الصــفقات الداخليــة والخارجيــة فــي ســواء عبــر اال مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ارتبــاط الحــزب الوثيــق بالنظــام الرأســمالي القــائم،
أعـاله ـــ يدفعـه  والمعنـوي، أو عبـر االعتمـاد علـى شـبكة المشـروعات التـي يـديرها ـــ كمـا سـبقت اإلشـارة الحصول على الدعم السياسـي

ة إلـى توسـيع خـدمات البرنامج االنتخابي للحزب لم يتجـاوز الـدعو  وفي هذا السياق، نرى أن. حتما إلى اتخاذ موقف اجتماعي محافظ
وغيرهـا مـن المطالـب التـي  والمطالبـة بإشـراك أنـاس أكفـاء فـي مشـروعات التنميـة ومواجهـة الفسـاد وتطـوير المحليـات الصـحة والتعلـيم

  . تعبر عن التوجه االجتماعي المحافظ للحزب

تشــجيع االســتثمارات  خــابيالمســألة بالنســبة لحركــة حمــاس التــي تضــمن الجانــب االجتمــاعي مــن برنامجهــا االنت وال تختلــف
وال يبــدو ذلــك مســتغربا . تــرد فــي برنــامج أي حــزب ليبرالــي إلــخ، وهــي أهــداف يمكــن أن...ومحاربــة البطالــة والفقــر وتحســين الخــدمات

  . الوسطى من مهنيين ومثقفين ورجال دين، إضافة إلى رجال األعمال أيضا العتماد حماس على الطبقة

تقـديم الخـدمات  جتماعيـة لهـذه الحركـات تقـوم علـى لعـب دور بـديل للنظـام القـائم عـن طريـقفـإن الرؤيـة اال وكمـا سـبق القـول،
التبرعات واإلعانات من جهات داخلية وخارجيـة هـي بالضـرورة  والمساعدات التي ال ترغب الدولة في تقديمها، وذلك عن طريق تلقي

لتحريــر الجنــوب  آلن بالبرنــامج االجتمــاعي للجبهــة القوميــةوضــوحا إذا قارنــا رؤى حركــات المقاومــة ا ويبــدو األمــر أكثــر. محافظــة
فقـد . 1967-1963اليمن انطالقا من عدن في الفترة  اليمني المحتل التي خاضت مقاومة مسلحة ضد االستعمار البريطاني لجنوب

، شـــروعات األجنبيـــةألرض، وتـــأميم المزراعـــي يحـــرر غالبيـــة الفالحـــين مـــن اســـتغالل مـــالك ا تضـــمن برنـــامج الجبهـــة إجـــراء إصـــالح
وهنـا تنبغـي اإلشـارة إلـى أنـه رغـم . عـدن ير النظام االقتصادي في جنوب اليمن عن طريق إنهاء االعتماد على الميناء الحر فـيوتغي

الوسـطى، فـإن وجـود مشـروع تحـرري اجتمـاعي وتـأثير العناصـر الشـيوعية ومـا كـان يعـرف  أن قـادة الجبهـة كـانوا ينتمـون إلـى الطبقـة
مـة فـي ذلـك الحـين وحركـات المقاومـة عا شتراكية لعب دورا أساسيا في إضفاء نـوع مـن الراديكاليـة االجتماعيـة علـى الحركـةاال بالدول

  . رةكما سبقت اإلشا

مــن  حيــث أن غيــاب هــذا المشــروع يحــد. لمشــروع اجتمــاعي تحــرري لــيس مســألة ترفيــة، بــل هــو ضــرورة لكــن تبنــي المقاومــة
االنتمـاء العشـائري أو حتـى بسـبب اخـتالف  ضة لالنـزالق إلـى هاويـة الصـراع علـى أسـاس المـذهب أوتأثيرها الجماهيري ويجعلها عر 

. في صـعود المذهبيـة فـي المنطقـة بشـكل خطيـر وربمـا غيـر مسـبوق منـذ زمـن طويـل وتتمثل خطورة اللحظة الراهنة. الرؤى السياسية
اإلقليميـة، الـذي يتخـذ بعـدا مـذهبيا  الطـائفي، والصـراع بـين القـوىجهـة إلـى دور اإلمبرياليـة فـي تـأجيج حـدة االنقسـام  ويرجـع ذلـك مـن

الترويج لهذا المناخ االنقسامي الطائفي، عن طريق الحديث عما يسـمى بـالهالل  في واضحا كما في حالة إيران، ودور الحكام العرب
المأسـاة الحقيقـة التـي تواجههـا هـذه  تبـاه إلـىوالخطر اإليراني، بهدف توجيه اهتمام الجماهير إلى مخاطر وهمية بدال مـن االن الشيعي

وغيــاب البــديل اليســاري بتنويعاتــه المختلفــة التــي عملــت فــي حقــب ســابقة علــى  الشــعوب فــي ظــل أنظمــة الحكــم الفاســدة والمســتبدة،
، وقــدرتها علــى مســتقبل المقاومــة ولعلــه لــيس مــن المبالغــة القــول أن. الجمــاهير علــى تجــاوز االنتمــاءات الطائفيــة والمذهبيــة مســاعدة

في المنطقة، يتوقف إلى حد كبير على قدرتها على التعبيـر عـن آمـال الغالبيـة  الصمود في مواجهة اإلمبريالية والنظم المتحالفة معها
  . الجماهير الفقيرة في التحرر من االستغالل والقهر الساحقة من

  دور اليسار
ومصـداقيته فـي عيـون  عـن نصـف قـرن، لـم تـؤد إلـى اهتـزاز صـورتهاليسار فـي منطقتنـا أخطـاء كارثيـة خـالل مـا يزيـد  ارتكب

 . الجماهير فحسب، ولكن أيضا إلى زوال تأثيره بينهم
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االتحــاد  الرؤيــة التــي فرضــها هــذه األخطــاء كــان الخضــوع للــنظم القوميــة العلمانيــة دون قيــد أو شــرط، وذلــك بنــاء علــى أول
ففـي مصـر ". التحـالف مـع البرجوازيـة الوطنيـة"و" الجبهـة الشـعبية"، و"االشـتراكي الطريـق الالرأسـمالي للتحـول"السوفيتي السابق حـول 

العـراق تحـالف الحـزب الشـيوعي ـــ  وفـي. بـزعم أن نظـام عبـد الناصـر يسـير فـي طريـق االشـتراكية 1965الشـيوعيون حـزبهم فـي  حـل
ف ـــ مـع عبـد الكـريم قاسـم وتعامـل مـع عبـد الكـريم مؤيـدوه يقـدرون بمئـات اآلال أقوى األحـزاب الشـيوعية فـي العـالم العربـي والـذي كـان

موازين القـوى الهشـة مـع الواليـات المتحـدة  كما تلقى الحزب توجيهات من موسكو بعدم إرباك. معاملة األبطال في بدايات الثورة قاسم
الكـريم قاسـم كـان وبـاال وقـد اتضـح آخـر األمـر أن انتصـار عبـد . السـلطة فـي العـراق في الشرق األوسط عن طريق إثارة صراع علـى

ذلك إلى إضعاف الحـزب إلـى  وأدى. حيث قام بتنحية مؤيدي الحزب من الحكومة وطهر الجيش من نشطائه. الحزب الشيوعي على
وتكــرر الخطــأ عنــدما . 1963االنقــالب الــذي قــام بــه حــزب البعــث عــام  أن انتهــى بــه األمــر بــال وســيلة لتعبئــة الجمــاهير فــي مواجهــة

البعـث مـن  لكـن ذلـك لـم يمنـع. 1972حيث قبل أن يكون شريكا أصغر في الحكومـة عـام . مع حزب البعث لشيوعيتحالف الحزب ا
  .السجون وٕاعدام اآلالف منهم وٕالقاء أالف آخرين في 1978االنقالب على الشيوعيين عام 

لقـوى السياسـية المشـاركة التـي جعلـت مـن ا وفـي سـوريا تحـالف الحـزب الشـيوعي مـع حـزب البعـث فيمـا ُسـمى الجبهـة الوطنيـة
  . بمثابة ملحقات بالبعث إلى يومنا هذا

فصـحيح أن تلـك الـنظم كانـت . العلمانيـة الخالصة أن اليسار في تلك الدول فشل في إدراك الطبيعة المتناقضة للنظم القوميـة
ذي ال يختلـف جـذريا مـع التصـور مشروع طبقي خاص، هو مشـروع رأسـمالية الدولـة الـ لكنها أيضا كانت صاحبة. معادية لإلمبريالية

وكانـت . حينمـا يكـون ذلـك مفيـدا لتغييـر المجتمـع فحسـب، ولكنـه أيضـا قـد ينـزع إلـى إيجـاد قنـوات لالتصـال مـع اإلمبرياليـة االشتراكي
  .أعين الجماهير نتيجة هذا التحالف غير المشروط اهتزاز صورة اليسار في

فقــد ترتــب علــى التحليــل الــذي يعتبــر أن الحركــات . اإلســالمية ن الحركــاتأمــا الخطــأ الثــاني الرئيســي فهــو يتعلــق بــالموقف مــ
كـان  أن أصـبحت مواجهـة اإلسـالميين علـى رأس األولويـات وتهـون فـي سـبيلها كـل الصـعاب، حتـى لـو اإلسالمية هي حركـات فاشـية

  . ثمن ذلك الوقوف في معسكر الدولة االستبدادية المتحالفة مع اإلمبريالية

تعبـر بشـكل رجعـي فاشـي عـن معانـاة  على أنهـا حركـة تتبنـى شـعارات دينيـة متطرفـة" اشية الحركة اإلسالميةف"اعتمدت رؤية 
والمتعلمـــين، والقديمـــة المتمثلـــة فـــي البرجوازيـــة الصـــغيرة مـــن أصـــحاب المحـــالت  الطبقـــة الوســـطى الجديـــدة، المتمثلـــة فـــي المهنيـــين

اإلسـالمية هـي تعبيـر عـن معانـاة  الصـحيح فـي هـذا التحليـل هـو أن الحركـةالجانـب . الصـغيرة، وقـت األزمـة الرأسـمالية والمشـروعات
فعلــى المســتوى الخــارجي، ورغــم حصــول دول المنطقــة علــى . منطقتنــا الطبقــة الوســطى مــن تناقضــات المجتمعــات الرأســمالية فــي

التوسـع فـي الـدور االقتصـادي  خلي، فرغموعلى المستوى الدا. اإلمبريالية الزالت تسيطر على ثرواتها وأهمها النفط االستقالل، إال أن
ورغــم أن . الحرفــي الصــغير والعــائلي الزال يلعــب دورا مهمــا فــي المجتمــع للدولــة عبــر إنشــاء الصــناعات العمالقــة، إال أن اإلنتــاج

المالئمـة إلـى فـي خلـق الوظـائف  التعليم أدى إلى تخرج مئات اآلالف وربما الماليين من الجامعات، فقد أدى فشل الدولـة التوسع في
وفــي الريــف، رغــم أن اإلصــالح الزراعــي أفــاد قطاعــات مــن . يطمحــون إليــه توجــه الكثيــر مــنهم للعمــل فــي مهــن تقــل كثيــرا عمــا كــانوا

مـنهم إلـى  الكثيـر تحـوز قطـع أرض ال تكفـي لإلعالـة ممـا ترتـب عليـه هجـرة قطاعات أخرى نفسها بال أرض أو الفالحين، فقد وجدت
الواقــع الــذي زاد صــعوبة وتوحشــا مــع األزمــة االقتصــادية فــي  الحركــة اإلســالمية هــي اســتجابة لهــذا. ن عمــلأطــراف المــدن للبحــث عــ
  .الليبرالية الجديدة في التسعينات وما بعدها الثمانينات ثم مع تبني
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 رأسـماليأساسية، هي أن الفاشية ليسـت مجـرد حركـة طبقـة وسـطى تعبـر عـن أزمـة النظـام ال لكن هذا التحليل يتجاهل مسألة

لصـالح رأس المـال، أي عنـدما تسـعى إلـى  الحركـات ال تصـبح فاشـية إال عنـدما تلعـب دورا. وترفـع شـعارات ضـد األقليـات أو النسـاء
لـذلك وجهـت المنظمـات الفاشـية فـي ألمانيـا وٕايطاليـا . علـى حسـاب الطبقـة العاملـة مساعدة الطبقة الرأسمالية على الخروج مـن أزمتهـا

وقفـت فـي كثيـر مـن األحيـان ضـد  لكـن الوضـع يختلـف بالنسـبة للحركـات اإلسـالمية التـي. ت العمـال والشـيوعيينإلـى اتحـادا سـهامها
وعلى أيـة حـال، فقـد نـتج عـن هـذا التحليـل . في حالة المنظمات الفاشية الدولة وهاجمت مصالح اإلمبريالية، وهو ما لم يكن مطروحا

   .تأثير اليسار ين، كما حدث في مصر بشكل واضح، مما وجه ضربة قاتلة إلىمع الدولة في مواجهة اإلسالمي أن تحالف اليسار

اإلســالمية علــى الموقــف مــن المقاومــة اإلســالمية التــي  فقــد انســحب الموقــف مــن الحركــة. وعــودة إلــى الموقــف مــن المقاومــة
 لـذلك نجـد أن كثيـر. عيـة إسـالميةجديرة بالدعم ألن قواهـا األساسـية ذات مرج رجعية وغير أصبحت في أعين كثير من قوى اليسار

وكـذلك بالنسـبة للمقاومـة فـي . األخيـرة فـي لبنـان من اليساريين في مصر والعالم العربي قد اتخذوا موقفا مناوئـا لحـزب اهللا فـي الحـرب
   .فلسطين والعراق

فمـا حـدث فـي . مبرياليـةاإل شـئنا أم أبينـا، هـي العـائق األول الـذي يحـول فـي الوقـت الـراهن دون نجـاح الخطـط لكـن المقاومـة،
وكـون . مـن تصـعيد عـدوانها ضـد إيـران وسـوريا وفنـزويال وحتـى كوريـا لبنان وما يحدث في العراق وأفغانستان، هو الذي يمنـع أمريكـا

 مقاومـة ذات طبيعـة يسـارية، بالتأكيـد نحـن كاشـتراكيين كنـا نـود أن نـرى. توجه إسـالمي ال يغيـر مـن هـذه الحقيقـة المقاومة اليوم ذات
فـإن تأييـد المقاومـة تأييـدا غيـر مشـروط، دون أن يعنـي ذلـك اعتبـار أن  ومـن ثـم. لكن هناك أمر واقع ال بد من التعامل معه كما هـو

وٕاال فسـوف يضـيف اليسـار . النقـد، هـو ضـرورة حتميـة إذا كـان اليسـار يسـعى جـديا للتـأثير بـين الجمـاهير فـي المنطقـة المقاومة فـوق
بالشلل ألجيال قادمـة، خاصـة أن تكتيـك التأييـد النقـدي غيـر المشـروط  أ جديدا يمكن أن يساهم في إصابتهإلى أخطائه التاريخية خط

_ إعطـاء اليسـار فرصـة  التكتيـك الـذي طـوره الشـيوعيون الثوريـون فـي مطلـع القـرن العشـرين، هـو الوحيـد القـادر علـى للمقاومـة، هـذا
لتجاوز أخطاءها ولتبني مشـروع اجتمـاعي يجمـع حولهـا الجمـاهير  على المقاومة للتأثير_ يحتاجها هو وتحتاجها الحركة الجماهيرية 

 . االنقسام العرقي والديني والمذهبي ويقضي على احتماالت
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  للمقاومةللمقاومة  اليسار والدعم غير المشروطاليسار والدعم غير المشروطـ ـ   ٤٤

 االشـتراكية راثولكنها تتخذ مواقف من المقاومة تتناقض بشـكل عنيـف مـع تـ ،باليسارية هناك بعض القوى التي تصف نفسها
 ح إدانـتهم للمقاومـةيعلنـون بوضـو " يسـاريين"مـثًال وجـدنا نشـطين  ٢٠٠٦فخالل العدوان الصهيوني علي لبنان في صـيف . كما نفهمه
، ويـــرددون العبـــارات التـــي أطلقهـــا رمـــوز التبعيـــة )الحـــرب هـــدف الصـــهاينة المعلـــن مـــن(المطالبـــة بنـــزع ســـالح حـــزب اهللا  وتأييـــدهم

  .بالحساب العسير، وما إلى ذلك لمنطقة بإدانة المغامرات العسكرية لحزب اهللا، وتوعد حسن نصر اهللالإلمبريالية في ا

فالمعركـة ضـد الصـهيونية . من القضية الوطنيـة الموقف االشتراكيهذه المواقف تجعل هناك أهمية بالغة إلعادة التأكيد على 
وحليفــان مباشــران وداعمــان  لصــهيونية واإلمبرياليــة همــا عــدوان رئيســيانهــي معركــة مركزيــة بالنســبة لليســار، كمــا أن ا واإلمبرياليــة

الديمقراطيــة أو أيــة إصــالحات اجتماعيــة جذريــة دون أن تــرتبط معركــة  وال يمكــن كســب .رتوريــة والرأســمالية الكبيــرة فــي مصــللديكتا
  .بالنضال ضد الصهيونية واإلمبريالية النضال من أجلهما

المسـلحة التـي تقـوم فعلًيـا اليـوم بالتصـدي لالسـتعمار الصـهيوني واإلمبريـالي فـي  لحركـات المقاومـةبهذا المعنى فإن االنحياز 
دعـم ممكـن لهـا مـن أجـل انتصـارها  ولبنان والعراق وغيرها، وٕاعـالن التأييـد غيـر المشـروط لهـا فـي معركتهـا هـذه، وتقـديم كـل فلسطين

هذا بصرف النظر عن  ،ألي حزب أو تنظيم أو كيان سياسي يساري في المعركة، هو شق رئيسي يجب أن يتضمنه برنامج النضال
النقـد أليـة سياسـات عنصـرية أو  مع األخذ في االعتبار أن التأييد غير المشروط ال يعني عدم توجيه. لتلك الحركات العقائد المذهبية

ذا النقـد مـن نفـس الخنـدق الـذي تقـف فيـه معركة التحـرر، المهـم أن ينطلـق هـ طائفية تنتهجها المقاومة، وتؤدي إلى شق الصفوف في
المقاومة، وضد أية نزعات طائفيـة  وفي جميع األحوال، يجب الوقوف بصالبة مع وحدة. من انحياز لمشروع انتصارها المقاومة، أي

  . يحدث في فلسطين والعراق أو مذهبية سياسية تؤدي إلى إضعافها في المعركة، كما

للمقاومـة هـو موقـف عـادة مـا يواجـه باتهامـات عديـدة، وقـد يكـون مـن المناسـب اليـوم  مشـروطالمهـم هنـا هـو أن التأييـد غيـر ال
أوًال، أنهـا : أهمهـا علـى الوجـه التـالي أوجه القصـور فـي االنتقـادات الموجهـة لمسـألة الـدعم غيـر المشـروط، والتـي يمكـن تحديـد إظهار

امــة علــى حســاب المصــالح السياســية واالجتماعيــة المباشــرة القضــايا الوطنيــة الع تعبيــر عــن انحــراف قومــوي، حيــث ترفــع مــن شــأن
وثالثًــا، أنهــا . نــوع قتــل المــدنيين وثانًيــا، أنهــا تعكــس موقــف غيــر أخالقــي ألنهــا تتجاهــل أســاليب ال أخالقيــة للمقاومــة مــن. للجمــاهير

ورابًعـا، فيمـا . بـال أدنـى شـك العسـكري للمقاومـة فـي معركـة هـي خاسـرة فيهـا تدافع عن مشروع غيـر عقالنـي يفتـرض إمكانيـة النصـر
هنـاك فـي بنـاء " الوطنيـة"القوى  اللبنانية، فإن أي دعم للمقاومة، سواء كان مشروًطا أو غير مشروًطا، سيطيح بمحاولة يخص الحالة

  . وطن ديمقراطي علماني غير طائفي

  :أوال
هــو موقــف ال يعكــس أي  ة معركـة مركزيــة،غيــر المشــروط للمقاومــة، واعتبـار أن المعركــة ضــد الصــهيونية واإلمبرياليــ الـدعم

واألصـل فـي المسـألة أن هزيمـة اإلمبرياليـة فـي أيـة . جـوهره توجـه قـومي، إنمـا ينطلـق ـ علـى العكـس ـ مـن تصـور أممـي وطبقـي فـي
 األمريكـي فمـثًال خـروج قـوات التحـالف. البشر في كل مكان علـى التحـرر مـن االسـتغالل واالضـطهاد ساحة هي رصيد إضافي لقدرة

المناهضـة للحـرب فـي الغـرب وتـأزيم وضـع الحكومـات  البريطاني مهزومة مـن العـراق سـيؤدي بالضـرورة إلـى اتسـاع شـعبية الحركـات
 هـذا مـا. نضـال الطبقـات العاملـة البريطانيـة واألمريكيـة وفرصـها فـي انتـزاع مكاسـب أعلـى الرأسمالية هناك، وبالتـالي تحسـين شـروط

  .ريكا في فيتنامت بعد هزيمة أماحدث في السبعين
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الطبقات العاملة في الغـرب علـى جـدول أعمـال اليسـار فـي مصـر، إنمـا هـو فقـط مثـل  ليس المقصود هنا بالطبع وضع هموم
والحقيقــة أن . أممــي وطبقــي حقيقــة بســيطة، دائمــًا مــا يتجاهلهــا الــبعض، أن هزيمــة اإلمبرياليــة هــي بشــكل رئيســي هــدف لتوضــيح

مصــلحة مباشــرة فــي هزيمــة اإلمبرياليــة والصــهيونية فــي فلســطين  شــعب آخــر فــي العــالم، صــاحبة الجمــاهير المصــرية، أكثــر مــن أي
مبــارك فــي مصــر  فديكتاتوريــة. مــن االســتبداد واالســتغالل تحديــًدا) الجمــاهير المصــرية(معركــة تحررهــا  ولبنــان والعــراق، وفــي ســياق

هـذا الـدعم الـذي تقدمانـه للنظـام المصـري . أمريكـا وٕاسـرائيل لهـا مقائمـة الزالـت، وقـادرة علـى االسـتمرار، علـى األقـل جزئًيـا بسـبب دعـ
أمريكـا أو إسـرائيل، بتـا وممـا ال شـك فيـه أن أي هـزائم عسـكرية تمنـى . يؤديهـا فـي خدمـة مصـالحهما فـي المنطقـة مقابل األدوار التـي

  . تعجيل بسقوطهالنظام المصري، وال ومهما كانت محدودة، ستؤدي مباشرة إلى مزيد من التأزيم في أوضاع

والديكتاتوريــة فـي مصــر، الـذي يجعــل مــن هزيمـة إحــداهما هزيمــة لألخـرى، هــو حقيقــة ال  االرتبـاط الوثيــق مـا بــين اإلمبرياليــة
  .على أحد في مصر بما في ذلك، بل وباألساس، جماهير المواطنين العاديين غير المسيسين تخفى

انطـالق االنتفاضـة الفلســطينية؛  السياسـي التـي نعيشـها اليـوم، بـدأت مـعموجـة التجـذير : الشـواهد علـى ذلـك ال يمكـن إغفالهـا
احتجاًجـا علـى بـدء الحـرب علـى العـراق؛  2003مـارس  20ميـدان التحريـر يـوم  الميالد الحقيقي لحركة التغيير الديمقراطي حدث في

شخصــية لمبــارك، الــذي أدان  هزيمــة العســكرية إلســرائيل أمــام حــزب اهللا تظهــر فــي عيــون الســواد األعظــم مــن المصــريين الهزيمــة
  .نصر اهللا يوم اندالع الحرب؛ وهكذا" مغامرة"

   :اثانيً 
المــدنيين، هـذا التصــور فــي الحقيقــة  اعتبـار أن الــدعم غيــر المشـروط هــو موقــف ال أخالقــي بسـبب تجاهلــه لمســائل مثــل قتـل

 ناقضة للتصور الديني الذي يبـرر العمليـات االستشـهادية،بالتعريف على رؤية علمانية م يحمل قدًرا من التناقض والغرابة، فهو يقوم

الوصــايا العشــر والكتــاب المقــدس والقــرآن  القتــل خطيئــة، هــذا مــا تــنص عليــه. بينمــا هــو فــي جــوهره موقــف دينــي ال مــادي باألســاس
قتــل ومــن ُيقتــل، وعــن الشــبه هــو أن القتــل خطيئــة فــي المجــرد بصــرف النظــر عمــن يَ  وجــه. وأيًضــا اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان

القتـل . التي تقف وراء القاتـل والقتيـل الذي يحدث فيه القتل، وعن الدافع من وراءه، وعن النتائج المترتبة عليه، وعن المصالح السياق
أو  لو تم تعديله إلى قتل المدنيين، وحتى لو كانت مرجعيته هـي اتفاقيـات جنيـف خطيئة وفقط، هذا هو الموقف الديني المجرد، حتى

  .متفاعل مع حقائق األمور األمم المتحدة، فسيبقى موقًفا مجرًدا يطل على العالم من أفق رباني غير إنساني وغير تفاهمات

ال يمكـن . من تحليله للصراع، وطبًقـا النحيازاتـه الطبقيـة والسياسـية أما المنظور االشتراكي الثوري فهو يحدد الخطأ والصواب
فـي الحـرب األخيـرة،  واة بـين مـا حـدث مـن قتـل للمـدنيين علـى يـد الجـيش الصـهيوني وعلـى يـد حـزب اهللاثـوري المسـا مثًال من منظور

  .عن دون قصد ومن يفعل ذلك هو بالقطع متحامل ومتحيز إلسرائيل سواء عن قصد أو

ا كانت إسرائيل وٕاذ. مشروعة وحرًبا غير مشروعة هذه القضية عادة ما تطرح بطريقة مخادعة تنطلق من فكرة أن هناك حرًبا
أال نحــذو حــذوها وٕانمــا علينــا أن نخــوض حربنــا نحــن بصــورة مشــروعة تنســجم مــع نبــل  تمــارس حرًبــا غيــر مشــروعة فالواجــب علينــا

فمـثًال لــم تكـن هنــاك أبــًدا . يحــدث األول أن هــذا لـم يحــدث فـي أي وقــت، وال يمكـن أن: وجــه الخــداع هنـا فــي أمـرين. قضـيتنا وعدالـة
بـين جيـوش نظاميـة كـالحرب العالميـة الثانيـة التـي انتهـت بـأربعين مليـون قتيـل  دنيون، سواء الحـروب التـي دارتحرب لم يقتل فيها م

وٕاســرائيل التــي دمــرت فيهــا مــدن  نــوويتين ومــدن كلنــدن وبــرلين وســتالينجراد وقــد تحولــت إلــى خرائــب، أو الحــروب بــين مصــر وقنبلتــين
جيــوش نظاميـة وحركــات مقاومـة مســلحة، كـالتي جــرت فـي الجزائــر وفيتنــام  ت بــينأو ســواء فـي الحــروب التـي دار . القنـاة عــدة مـرات



م 

المـدنيين وسـط المـدن، كـالتي  أو كذلك بالقطع في الحـروب األهليـة التـي دارت باألسـاس بـين ميلشـيات مـن. وغيرها وكمبوديا وأنجوال
  .حدثت في لبنان ويوغوسالفيا السابقة والكونغو

ولـن . المقاومـة المسـلحة في كل التاريخ الحديث من عمليات قتل للمدنيين قامت بها فصـائلحروب التحرر الوطني  ولم تخل
بهــا حمــاس فــي فلســطين خــالل الســنوات الماضــية، وبــين العمليــات التــي  نجــد فــي الحقيقــة مــثًال فارًقــا كبيــًرا بــين العمليــات التــي قامــت

بوحريد، التـي حظـت بشـعبية   يتذكر الكثيرون بيننا أن واحدة كجميلةوربما ال. الجزائر أثناء حرب التحرير هناك نظمتها جبهة تحرير
الجزائريــة، كــان دورهــا فــي الحــرب هــو وضــع قنابــل فــي المقــاهي والبــارات التــي  واحتفــاء واســع وظلــت اســًما المًعــا فــي تــاريخ المقاومــة

   .المستوطنون الفرنسيون المدنيون في الجزائر يرتادها

أن هنـاك مرجعيـة لألمـر كاتفاقيـات جنيـف، " بديهيـة"مشـروعية الحـرب فهـو االنطـالق مـن  مسـألةأمـا وجـه الخـداع الثـاني فـي 
وجـه الخـداع هنـا هـو تجاهـل أن . وغيرهـا انتشار األسلحة النوويـة، وقـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، والمواثيـق الدوليـة، وحظر

وببسـاطة . البلدان االستعمارية لفرض سيطرتها، وهي أول مـن يتجاوزهـاوضعتها  هذه االتفاقيات والمواثيق هي مجرد صياغات ورقية
فتلــك الصــيغ التــي تبــدو وكأنهــا  .الوحيــدة المشــروعة قياًســا علــى تلــك المرجعيــات هــي الحــرب التــي ستنتصــر فيهــا اإلمبرياليــة الحــرب

لجميـع المـواطنين فـي ترشـيح أنفسـهم  بالدسـتور المصـري الـذي يعطـي الحـق محايدة ويتسـاوى أمامهـا الجميـع ليسـت كـذلك، هـي أشـبه
  .الجمهورية، لكننا نعرف جميًعا بالقطع أن ذلك شبه مستحيل لمنصب رئاسة

  :ثالثًا
حربهـا خاسـرة حتًمـا هـو فـي الحقيقـة  المقاومة المسلحة، وبالتالي الدعم غير المشروط لها، بأنهـا مشـروع ال عقالنـي وأن اتهام

لكــن المهــم أن الفكــرة التــي . العســكرية للحــرب األخيــرة بــين إســرائيل وحــزب اهللا تعراض النتــائجاتهــام ال عقالنــي، يكفــي للــرد عليــه اســ
التـوازن مـا بـين القـدرات العسـكرية للجيـوش  أن) 1: الفكـرة تقـول. منها هذا النقد ليست فقط خاطئة وٕانما شـديدة الخطـورة أيًضـا ينطلق

 ل المقاومــة المســلحة هــو العنصــر الحاســم فــي تحديــد المنتصــر والمهــزوم فــيالعســكرية لفصــائ األمريكيــة واإلســرائيلية وبــين القــدرات

أن ) 3. إن هزيمــة المقاومــة أمــر محتــوم بمــا أن ذلــك التــوازن يميــل بشــكل ســاحق لصــالح الجيــوش األمريكيــة واإلســرائيلية) 2. الحــرب
  .وقبول الحلول الواقعية الطريق الوحيد الممكن هو المقاومة السلمية

فلـو . المعاصر، ولكل ما جـرى ويجـري حولنـا خـالل السـنوات األخيـرة رة ينطلق من تجاهلها لكل خبرات التاريخخطأ هذه الفك
في فيتنـام، وهزيمـة  للجيوش هي العنصر الحاسم لكان من االستحالة انتصار الثورة الجزائرية، وهزيمة أمريكا كانت القدرات العسكرية

وخـروج القـوات األمريكيـة مـن الصـومال، وفـرض حـق تقريـر  ب إسـرائيل مـن جنـوب لبنـان،االتحـاد السـوفييتي فـي أفغانسـتان، وانسـحا
قبـرص إلـى  وتيمـور الشـرقية وجنـوب السـودان، وانتصـار حركـات التحـرر فـي أنجـوال وموزمبيـق، وانقسـام المصير في أيرلنـدا الشـمالية

  .الخ..إثيوبيا، عن دولتين، وحفاظ كوبا على استقاللها السياسي عن أمريكا، وانفصال أريتريا

التوازنـات : عشرات العوامل األخرى أدوارها فـي تحديـد النتـائج فاألمر ببساطة ال يعود فقط إلى القدرات العسكرية، وٕانما تلعب
مناهضـة الحـرب فـي فيتنـام فـي  فحركـة. الـخ..الجغرافيا، التوزيع السكاني، الدعم اإلقليمي، الحركات االجتماعيـة، في الساحة الدولية،

إال أن وجـــود المقاومـــة المســلحة لالســـتعمار وصـــمودها فـــي . هنـــاك، وهكــذا الواليــات المتحـــدة لعبـــت دوًرا حاســًما فـــي هزيمـــة أمريكــا
وضـرورة ال منــاص  فـي تفعيـل العوامـل األخـرى، وهـذا مــا يجعـل الـدعم غيـر المشـروط للمقاومـة مهمـة حيويــة مواجهتـه شـرط رئيسـي

  .منها
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بـالحلول الواقعيـة، فمـاذا كسـب الشـعب الفلسـطيني مـن  حداث عن هشاشة وخواء مـا يسـمىعلى جانب آخر تكشف حقائق األ
لماذا حققـت  ألم يسأل أصحاب نظرية الحلول الواقعية أنفسهم! ثرواتها على حساب الدم الفلسطيني؟ أوسلو سوى سلطة فاسدة راكمت

لماذا يتمتع حسن نصر اهللا بهـذه الشـعبية الجارفـة لـيس  فسهمحماس كل هذا النجاح الساحق في االنتخابات الفلسطينية؟ ألم يسألوا أن
الســواد  مصــر وعلـى امتــداد العـالم العربـي كلــه، ولـيس فقــط لـدى القــوميين واإلسـالميين وٕانمــا وسـط فـي لبنـان وحــدها وٕانمـا أيًضــا فـي

  األعظم من الجماهير البسيطة غير المسيسة؟

. للتحقيـق الواقعي للقضية الفلسطينية هو حل غير واقعي بالمرة، وغير قابل دائًما بصفته الحل مشروع الدولتين الذي يقدمونه
دولــة ديمقراطيــة علمانيــة متعــددة األعــراق علــى أرض  والحــل الوحيــد الــواقعي والممكــن هــو الدولــة الواحــدة، هــو هــدم الصــهيونية وبنــاء

للوصـول  والمقاومـة هـي الطريـق الـواقعي الوحيـد. كفـاءوالمسيحيون واليهود مواطنون متساوون أ فلسطين يعيش فيها الجميع المسلمون
  .إلى هذا الحل الواقعي

  :رابًعا
) ةاليسـارية وغيـر اليسـاري" (الوطنيـة"في حربه مع إسـرائيل سـيطيح بمحاولـة القـوى  فرضية أن الدعم غير المشروط لحزب اهللا

فهـم يريـدون مّنـا تصـديق أن رجـاًال . بالفعـل يقـة مدهشـةهـي فرضـية فـي الحق(!!) اللبنانية لبناء وطن ديمقراطي علماني غيـر طـائفي 
!! آذار يســعون إلــى بنــاء لبنــان غيــر طــائفي" انتفاضــة"الجميــل وســمير جعجــع قــادة  مــن أمثــال ســعد الحريــري ووليــد جنــبالط وأمــين

ائفيـة هنـاك، والـذين ال يمكـن الحـروب الط  تحتاج هنا إلى توضيح فهؤالء هـم رؤسـاء الطوائـف اللبنانيـة الـذين أشـعلوا نيـرانال المفارقة
 وفرنسـا والذين تقوم تحالفاتهم اإلقليمية والدولية مـع األنظمـة فـي السـعودية ومصـر أن يكون لهم وجود سياسي خارج نظام الطوائف،

الـذي اللبنـاني، " الـوطني"يسـمى بـالحوار  الصـهيوني علـى نفـوذهم الطـائفي وال شـيء غيـره، وهـم أنفسـهم مـن يـديرون اآلن مـا والكيـان
  !!النظام الطائفي يدعي أصحاب تلك الفرضية أنه يهدف إلى تدمير

رؤسـاء الطوائـف أولئـك المـدعوم بحلفـائهم فـي السـعودية  الحقيقة التي ال تخفى على أحـد، رغـم تجاهـل الـبعض لهـا، أن حـوار
 بنـان مـن سـاحة المواجهـة مـعبناء مشروع لشرق أوسط جديد أمريكي صـهيوني، هدفـه إخـراج ل وٕاسرائيل هو مجرد خطوة على طريق

الطــائفي، ففــرض المشــروع األمريكــي الصــهيوني  إضــافة بــالقطع إلــى تعميــق النظــام .إســرائيل، وعــزل ســوريا وٕايــران تمهيــدًا لضــربها
 وهـذا مـا تفعلـه السياسـة األمريكيـة اليـوم علـى رؤوس األشـهاد فـي العـراق والسـودان ومصـر يحتاج إلى تعميق الطائفيـة فـي المنطقـة،

األمريكــي الصــهيوني وبكســر تحالفــات  القضــاء علــى النظــام الطــائفي فــي لبنــان مرهــون بمواجهــة المشــروع. لخلــيج، وبــالطبع لبنــانوا
أي أن مقاومة حزب اهللا للعدوان الصهيوني كانـت خطـوة . مرهون إذن بالمقاومة رؤساء الطوائف اللبنانية مع السعودية وٕاسرائيل، هو

  .ائف اللبناني وليس العكسوفعالة ضد نظام الطو  حقيقية

العسـكرية التـي  على لبنان كان مخططًا لها من قبل، وأن االستناد إلى العملية الحرب األخيرة لم يعد خافيًا على أحد اآلن أن
أعلنتــه العديــد مــن الــدوائر الغربيــة المتخصصــة فــي السياســة  هــذا مــا. قــام بهــا حــزب اهللا فــي بدايــة الحــرب، لــيس إال ذريعــة مفتعلــة

توقيـت الحـرب  عملية حزب اهللا صادرت على عنصر المفاجأة في حرب إسرائيل، كما أنها جعلـت اختيـار والحقيقة أن. واإلستراتيجية
إسـرائيل لـم تكـن تخطـط للحـرب، وأن عمليـة حـزب اهللا  لكـن حتـى لـو افترضـنا أن. في يد حزب اهللا، وهـو أمـر يحسـب لـه ولـيس عليـه

  !مشروعية ما فعله حزب اهللا هو سؤال أقل ما يوصف به أنه مثير للدهشة عن هي التي تسببت فيها، فإن السؤال

: أن تفعـل كـل مـا تفعلـه ينطلق من فرضية أن المقاومة ليس لها حق المبادرة، أما إسرائيل فلها الحق كل الحق في فهو سؤال
ن الفلسـطينيين إلـى خـارج أراضـيهم؛ أن تعصـف بتهجيـر ماليـين المـواطني أن تحتـل أراض فلسـطينية ولبنانيـة وسـورية بـالقوة؛ أن تقـوم



م 

األســـرى  وحكومتـــه المنتخبـــة وتحاصــره وتضـــطهده بأبشـــع ألـــوان االضــطهاد؛ أن تحتجـــز عشـــرات اآلالف مـــن بالشــعب الفلســـطيني
درعاتها األجواء اللبنانية بشـكل شـبه يـومي؛ أن تملـك مـ الفلسطينيين واللبنانيين إلى أجل غير مسمى في سجونها؛ أن تخترق طائراتها

  . الخ..اللبناني دون رقابة؛ الحق في التجول داخل الجنوب

 

، بـافتراض أن مقاومـة العـدوان يجـب أن تـتم "النظامي"اللبناني وجيشه " الوطن" إن من يتحدثون عن أن سالح حزب اهللا يتناقض مع
يتجاهلون في الحقيقة كل تـاريخ  ون هذاالجيوش النظامية، وأن حالة حزب اهللا هي شذوذ عما هو طبيعي ومفترض، من يقول على يد

إن وجــود ســالح للمقاومــة . أحــد قــبلهم، اللهــم إال اإلمبرياليــة وعمالئهــا النضــال ضــد االســتعمار، وينطلقــون مــن فرضــيات لــم يقــل بهــا
المصـــرية فـــي مطلـــع  جانـــب الجيـــوش النظاميـــة هـــو مشـــهد متكـــرر فـــي عشـــرات الحـــاالت، األقـــرب منهـــا هـــو الحالـــة الشـــعبية إلـــى

حـدث هـذا أيًضـا فـي . ضـد االحـتالل البريطـاني فـي مـدن القنـاة لخمسينات، حيث نجد جيًشا نظامًيا وفرًقـا للمقاومـة المسـلحة تناضـلا
التـاريخ بالحـديث  األلمـاني أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا حـدث فـي حـاالت عديـدة أخـرى تمتلـئ كتـب فرنسا وهي تحت االحتالل

  .فريقيا وأمريكا الالتينيةعنها في جنوب شرق أسيا وأ

الوحيـد فـي لبنـان اليـوم  من يدينون سالح حزب اهللا ألنه سـالح طـائفي يتجـاهلون حقيقـة أن حـزب اهللا هـو الفصـيل وأيضًا فإن
الصــهيونية واإلمبرياليــة، يتجــاهلون حقيقــة أن فصــائل لبنانيــة  الــذي يوظــف ســالحه فــي أغــراض غيــر طائفيــة، أي فــي المعركــة ضــد

أغـراض طائفيـة،  الدروز، والكتائب، وأمل، وغيرها، وأن هذه الميلشيات غير موجودة إال لخدمـة: مسلحة الزالت ميلشياتأخرى تملك 
  .ومن عجائب األمور أن أحدًا ال يطالبها بتسليم سالحها

   اوأخيرً 
ا، صـحيح إلـى الحـد صحيح إلى حـد مـ قد يرى البعض أن االستغراق في الرد على الدعاوي السابقة هو مضيعة للوقت، وهذا

ومثقفيها، أما أن تخرج علينا وهي ترفع شارة اليسار فهـذا مـا ال يجـب أن نقبلـه  الذي تنحصر فيه تلك األفكار داخل دوائر البرجوازية
للحـق أضـعف مـن أن تفعـل  فالقضـية هنـا لـم تعـد التشـويش علـى معركـة التضـامن مـع المقاومـة، فتلـك األصـوات. تجاهـه أو نصـمت
جمــاهير نســعى إلــى االرتبــاط بهــا وكســبها، الجمــاهير التــي تشــعر  القضــية صــارت هــي الســمعة التــي تلحــق باليســار وســطذلــك، إنمــا 

انتصــار حــزب اهللا وهزيمــة  الصــهيونية يومًيــا بالشــعبين الفلســطيني واللبنــاني، الشــباب الــذين يملــؤهم األمــل فــي بالغضــب ممــا تفعلــه
حـزب اهللا ومحـاوالت خنـق المقاومـة " مغـامرات"مواقـف مبـارك بإدانـة  وراء رايـة تـردد َمن ِمـن هـؤالء سيسـير.. إسرائيل وصمود حماس

 .علينا أال نقبل أبًدا وصم راية اليسار بمثل المواقف.. ال! الواقعية واألمن القومي؟ الفلسطينية بدعوى



م 

  
 
 
 
 
 
 
 

 مرآز الدراسات االشتراآية
  

 ميدان الجيزة  ـشارع مراد  7 
  www.e-socialists.net:موقع إليكتروني
 info@e-socialists.net : بريد إليكتروني

  
  

 


