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  شاملةللمرة األولى فشلت قوات الدفاع اإلسرائٌلٌة فً االنتصار فً حرب 

 رويييه أوليف

 فاينانشيال جايمز

 

وبالنسبة هو نتائجها. اإلسرائٌلٌة السادسة،  -الحرب العربٌةعلٌها ، والتً ما لبث أن أطلق العرب تماما فً هذه الحملةإن ما هو جدٌد 
 فإن التبعات االستراتٌجٌة والسٌكولوجٌة والسٌاسٌة لهذه الحرب ربما تجعلها أهم الحروب منذ – وبعض اإلسرائٌلٌٌن بالفعل –لبعض العرب 

لمدة ما واحد من أقوى الجٌوش فً العالم جنود غٌر النظامٌٌن صد من الصغٌرة استطاعت عصبة . فقد 8491عام "حرب االستقالل" فً 
  به معتبرة ٌزٌد عن شهر، وألحقت خسائر 

 دافيذ هيرسث

 جارديان المخضرم في الشرق األوسطاسل المر

 

لمنطقة جنوب نهر اللٌطانً،  "مسح"و "تطهٌر"عملٌات بن قٌام الجنود اإلسرائلٌٌ وبٌنما تحدثت السلطات العسكرٌة اإلسرائٌلٌة عن
قادرة حتى ، لم تكن القوات اإلسرائٌلٌة حتى اللٌلة السابقةعملٌة "المسح". وفقد بدا بالنسبة لمعظم اللبنانٌٌن كما لو أن حزب هللا هو الذي قام ب

  أحد األودٌة اللبنانٌةعلى  تحطمتو الوصول إلى جثث طاقم مروحٌة إسرائٌلٌة أسقطت ٌوم السبت لٌالعلى 

 روترت فيسك

 تنذنث في اليىم األخير للحربنذمراسل اإل

 

عدم التكافؤ المطلق فً  إلى  مستبعدا بالنظركان دائما ن ذلك أسرائٌل هزٌمة عسكرٌة كبٌرة، حٌث ن ٌلحق بإأستطٌع حزب هللا ٌال 
أٌضا لم لكن الوالٌات المتحدة هزٌمة عسكرٌة ساحقة. بة الفٌتنامٌة أن تلحق موازٌن القوى بٌن الجانبٌن، كما كان مستحٌال بالنسبة للمقاوم
 33ـل هً المهزومة فً حرب ال هو بال شك الذي انتصر سٌاسٌا، وإسرائٌتستطع إسرائٌل هزٌمة حزب هللا. وبهذا المعنى، فإن حزب هللا

  ٌوما  

 رأشق جلثير

 ماركسي لثناني يعيش في فرنسا

 

أو حتى إزاحته من المكان الذي كان موجودا  فٌه. وقد أثبت مقاتلو حزب هللا  . فلم ٌتم تدمٌره أو نزع سالحهظل حزب هللا كما هو
  والٌأسالجنود اإلسرائٌلٌٌن. والٌوم فً إسرائٌل هناك مناخ عام من خٌبة األمل أنفسهم فً المعارك، مما حاز إعجاب 

 نيريييىري أف

 كاجة إسرائيلي 

 
ضد  يوماً  33بعد حرب إسرائيل التي امتدت التي وصل إلييا ىؤالء الكتاب والصحفيون،  ،إلى نفس النتيجةوصمت كافة األطراف 

 انتيى إلى إىانة إسرائيل.  ،يجوم إسرائيمي مخطط لو منذ زمن بيدف تدمير حزب اهللكما بدأ فحزب اهلل ولبنان. 

األدنى و نت لطمة مدمرة إلدارة بوش وشريكيا أيضا كالم تكن تمك النتيجة بمثابة صدمة لمجيش اإلسرائيمي فحسب، ولكن
لمجيش  اإلدارة األمريكية عمى األقل، أعطتفمن ىزيمتيا في المغامرة العراقية.  توني بمير في مساعييما إلنقاذ الييمنة األمريكية

كما قال الصحفي األمريكي  وشاركت في التخطيط لميجوم الضاري في الثاني عشر من يوليبل ربما تصريحا ضمنيًا،  يسرائيماإل
ذا لو وحب –ي في لبنان اإليرانضرية مدمرة إلى النفوذ فقد رغب اإلسرائيميون في توجيو . يدف بسيطاً الوقد كان  (1) سيمور ىيرش.

 إيران نفسيا. عمىكجزء من اليجوم  – تم ضرب النفوذ اإليراني عمى شيعة العراق

 ن بوست: "كانت ىزيمة حزب اهلل سوف تمثل ىزيمة ضخمة بالنسبة إليرانوكما طرح تشارلز كروثامر في صحيفة واشنط
يز استقرار لكذلك الوسائل األساسية ستخسر قدم في لبنان، و  ئاتيجي. فقد كانت إيران ستخسر موطعمى الصعيدين النفسي واالستر 

قحاممنطقة الشرق األوسط  ت في أفعاليا كثيرًا في مساعييا ألن وسوف يكون من الواضح أنيا بالغنفسيا في قمب المنطقة.  وا 
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 (2) ."من نفسيا قوة إقميمية عظمى تجعل

 اني شكر اهللىالصحفي المصري سياًل. وقد أوضح يكون سوكان افتراض الحكومتين األمريكية واإلسرائيمية أن النصر 
عام، كان قطاعًا كبيرا من الع الحرب بفقبل انداهلل.  "بدا أنو حان أوان قطف رأس حزبكيف كانت الحكومتان تتصوران المسألة: 

 ،، ممثمة أوروبا القديمة سابقافي باريس . وقد وجدت واشنطنالعسكرية والسياسية في البالد سيطرتوالشعب المبناني قد ثار ضد 
. ل حزب اهللزوا راغبة فيتجعميا  يا الخاصة التيكان لدى النظم العربية أسبابو  .يرغب في تحقيق نفس اليدفحميفًا غير مألوف 
زاء الثقة الكبيرة التي كان يوليياو  .في وسط المنطقةمن اليالل الشيعي الذي يقع  ةمتذمر  فيي كانت تغمغم األمريكيون  ا 

 (3) يتم تنفيذىا."ىا أسبوعًا لكي إلمكانية نجاح ىذه االستراتيجية، فقد أعطو واإلسرائيميون 

يومًا  17وبعد  ..لثالث، دون أن ينكسر لبناناو  ثم الثاني ،وع األولاألسب "مرمختمف تماما.  لغير أن األمور سارت بشك
التي كانوا قد زعموا  إسرائيل تسحب لواء جوالني من بمدة بنت جبيل في جنوب لبنان تمن بداية اليجوم اإلسرائيمي عمى لبنان، كان

 (4) ."أنيم استطاعوا السيطرة عميياقبل أسبوع 

سياسيًا وعسكريًا إلسرائيل والواليات المتحدة انقمب إلى عكس ذلك: "كانت كل األطراف  ما كان متصورًا أن يصبح تقدماً 
تغير من ليجتيا. فاإلسرائيميون، الذين تحدثوا في البداية عن تحطيم حزب اهلل، أصبحوا يتحدثون اليوم عن ىدف وضع صواريخ 

التي أخرجت لسانيا  –الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس  ن اإلسرائيمية. وتوجيت وزيرةدحزب اهلل عمى بعد مسافة ال تطال الم
إلى المنطقة لمتحدث عما أسمتو التضحيات  – لمطالب وقف إطالق النار رفض األمريكيالالعالمي عبر استمرار  لمرأي العام

حول ما يتمتمون بينما كانوا خرى، سعداء بالنظر إلى الجية األ. واألوروبيون، الذين كانوا الكبيرة التي ينبغي عمى الطرفين تقديميا
 أزمةفي  باتوا واألصدقاء العرب ..وذبح المدنيينراغبين في إدانة القسوة اإلسرائيمية أصبحوا اآلن  ..يسمى رد الفعل غير المتكافئ

متأجج ي البحث عن خطاب حماسأصبحوا اآلن يتكالبون الواحد تمو اآلخر عمى الغضب المكثف من جانب الشعوب، فإزاء ثانية. 
 (5) ."يعبر عن إدانتيم إلسرائيل

فقد الحرب األخيرة والحروب العربية اإلسرائيمية السابقة. بين  القائمًا أكبر من ذلك يكون ىناك تناقضيمكن أن ربما ال 
الفور.  لسالم عمىا تتوسل من أجل الجيوش العربية كانتشيدت ىذه الحروب انتصارات سريعة جدا لمجيوش اإلسرائيمية، بينما  

استطاعت القوات اإلسرائيمية تحطيم ثالثة جيوش عربية خالل ستة  الوضع، حيث تعبير عن ىذاأفضل  1967وكانت حرب عام 
وشبو عامًا(  39أيام، والسيطرة عمى الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن )وىي المناطق التي الزالت تسيطر عمييا منذ 

 .(مع إسرائيللى مصر عقب معاىدة السالم التي أعيدت إجزيرة سيناء )

عيم الرامي إلى تحقيق االستقالل في و مثابة الموت لمشر ببالنسبة لجيل كامل من القوميين العرب  1967عام كانت ىزيمة 
نسبة ة ذلك ىائمة بالجويمكن أن تكون نتي (6) .تصرالذي انىو  عربياً  جيشاً  مواجية اإلمبريالية وتحرير فمسطين. واآلن، فإن

 لمنطقة الشرق األوسط ككل. 

 ما وراء انتصار حزب اهلل
الحروب السابقة، بجانب التفوق العام لمقوات اإلسرائيمية )بفعل  في يلكان ىناك سببين أساسيين لالنتصار اإلسرائيمي الس

 :(7) (الضخمة منذ بداية الخمسينات المساعدات األمريكية
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أكثر والًء من أعدائيم العرب. فقد استولوا عمى األرض الممموكة لشعب  كانوا جنود الجيش اإلسرائيميالسبب األول أن 
صفات جيش بعض تعون بوكانوا مقتنعين أنو ليس أماميم خيار سوى القتال لالحتفاظ بيذه األرض. وليذا الحد كانوا يتم ،آخر

جيوش الدول مى العكس من ذلك، فإن ، بالرغم من وضعيم المتميز في مقابل وضع العرب. وعالمواطنين أو الجيش الشعبي
فقد  (8) .1967أشار توني كميف وقت حرب  ، كمابجديةالعربية كانت تتألف من جماعتين ليست لدييم مصمحة كبيرة في القتال 

ولم أكثر من تقديم تضحيات ألجل الفمسطينيين.  ااالجتماعي المتميز في بالدى اط ترغب في الحفاظ عمى وضعيكانت فئة الضبا
في الوقت الذي ال يتمتعون ىم كن متوقعًا من المجندين الفالحين أن يقاتموا حتى الموت دفاعًا عن حق الفمسطينيين في األرض ي

 أنفسيم بيذا الحق في بالدىم. 

م استخداالمكون أساسًا من المتعممين الذين استوطنوا األرض، أكثر ميارة في  ،الجيش اإلسرائيمي أن كانأما السبب الثاني ف
 من الجيوش العربية التي تتكون أساسُا من المجندين الفالحين ذوي التعميم المتواضع. األسمحة الحديثة

غير أن األمور كانت مختمفة عمى الجانبين في حرب ىذا الصيف. فحزب اهلل لم يجري تشيكمو بواسطة حكومة قائمة، ولم 
يا االجتماعي. عمى العكس، تم تشكيل حزب اهلل من أسفل، بواسطة في المقام األول بتعزيز وضع تيتميمثل ضباطو فئة متميزة 

حتالل االعمى من قبل مجموعات أخرى في المجتمع المبناني، و  لو القير الذي تعرضوا خبراتإناس يرغبون في القيام برد فعل عمى 
إناس يدركون أنيم يقاتمون من  نضاالت خاللالحزب وما بعدىا. لقد انصير  1982في  القوات اإلسرائيميةالعسكري من جانب 

 .قمياًل في بعض الحاالت ميما كانأجل االحتفاظ بما لدييم، 

لمتعميم خالل العقود السابقة كان يعني أن الجامعات العربية تخرج آالفا من األفراد كل  يءإن التقدم البطوفي نفس الوقت، ف
لمعقدة. وكما يشير كتاب ألفو عضو في حزب اهلل: "مع الوجود عام، مزودين بميارات تقنية تمكنيم من التعامل مع األسمحة ا

وتقنيات  في اإلمكان االستفادة من الحاسبات اآللية الحديثة، ووسائل االتصال، أصبحالمتصاعد ألعضاء متعممين ومثقفين، 
 (9) ."ىندسية عديدة

قادرة عمى قيد الذي تتسم بو الجيوش القومية الالتعمع لمرنة، لدييا الالمركزية ا ميميشياتن ذلك حزب اهلل من دمج وقد مك  
 نور، المضاد لمسفن الحربية، والموجو بواسطة الردار )وىو تطوير إيراني لصاروخ "سيمك 802-استخدام سالح مثل صاروخ ج

 (10) يوليو. 14رب بارجة إسرائيمية في ض، وىو الصاروخ الذي قام بالصيني( 802-" جموور 

الجيش اإلسرائيمي بعضًا من عوامل القوة التي كان يحظى بيا فقد ، فقد وة عربية تتمتع بيذه السماتأخيرًا ق توبينما انبثق
قد اختفى ليحل المستوطنين األوائل، الذي كان ممتزمًا بخمق مجتمع جديد في أرض ممموكة لشعب آخر،  فمجتمعفي الماضي. 

لرفاىية التي ا إزاء ختبروا عمى مدى أربعة عقود أي شعور بالتيديدلم ي الذين مجتمع غالبيتو من الجيمين الثاني والثالثمحمو 
 ((11)عاءات الكثير منيم بأنيم ييودحول إدالذين توجد شكوك المميون روسي فقد جاء المستوطنون الجدد )مثل  .يعيشون في ظميا

ال  دف المشاركة في احتالل الضفة الغربيةوقد تم تجنيدىم بي .ئومستقر، ال لمقتال من أجل بنااللالستمتاع بمزايا ىذا المجتمع 
 .دبابات مسمحة بكثافةنقاط محصنة آمنة و ، لكن ذلك كان يعني قصف المدنيين من بيدف المشاركة في قتال حقيقي

لتمك الحرب الجديدة في  اً جيد ةمستعد لم تكن ةاإلسرائيميالدفاع  قوات" ويطرح الوزير اإلسرائيمي السابق يوسي ساريد أن:
ع ..نلبنا حامية  تكما لو كان تعملنتشر و ت تجيشًا، فقد كان ابصفتي ةالدفاع اإلسرائيميقوات داد وبدال من أن يجري توظيف وا 

لكن أي تشابو بين  ..يم كانوا يخوضون حرباً أناالنتفاضة سنوات .. قيل لصغار الجنود والضباط خالل أجنبية تشبو قوات الشرطة
ىذه  –إرىابيين مطموبين عبر حصار منزل محاوالت إخافة.. يبدو مبيمًا عمى أفضل تقديررب الحبين األراضي و تمك القتال في 
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كن حممة عسكرية يمكن أن يىذه ليست حربًا، حتى محاصرة مقر ياسر عرفات في رام اهلل لم  –المخططةليست حربًا، االغتياالت 
ئيمية، كان شكاًل من وم الذي احتمتيا فيو قوات الدفاع اإلسراالي نذحدث في األراضي المحتمة م تشير إلييا الكتب. تقريبا كل ما

 (12) ."الفاخرة أشكال الحرب

 القصف الجوي لألىداف المدنية،باستخدام كانت نتيجة ذلك أنو عقب الفشل في إخضاع حزب اهلل عبر إثارة الترويع 
ووجد الجنود اإلسرائيميون أنفسيم أىدافًا لمدافع حزب  – توجيت القوات اإلسرائيمية مصحوبة بالدبابات إلى داخل األراضي المبنانية

يام الحرب األولى مع كل من الواليات المتحدة وبريطانيا لتجنب صدور قرار من أاهلل المضادة لمدبابات. وبينما عممت إسرائيل في 
التميف لمخالص عبر االتفاق  إلى نتيى األمر بيا عقب مرور شيراألمم المتحدة بوقف إطالق النار ميما كان الثمن، فقد ا

 – القيام بما فشمت إسرائيل في القيام بولمحاولة ، الذي يعد بنشر قوة دولية 1701لمدفع من أجل صدور القرار األمريكي ـ  الفرنسي
 بين الحدود اإلسرائيمية ونير الميطاني. أي وقف أنشطة حزب اهلل 

 أسباب نجاح حزب اهلل
و الساحق مقارنة بالمقاومة العربية السابقة إلسرائيل ارتكازًا عمى عاممين أساسيين: حاجنل يشرح تقييم أحد أعضاء حزب اهلل

 "مة الحاكمة.واإلصرار داخل حزب اهلل عمى عدم الوقوع في مصيدة الخضوع لسياسات األنظ ،(13) "إيمان المقاتمين بالقضية
(14)  

، الحكومات تدار بواسطةمة العدوان اإلسرائيمي في السابق ألنيا أن الجيوش العربية فشمت في مقاو  فقط ليستلكن المسألة 
كانت تنتمي  1948الطبقية ليذه المجتمعات. فالجيوش التي حاربت وفشمت في  ن الحكومات وجيوشيا عكست الطبيعةأ أيضا بل

وكان  –عمارية الغربية انب القوى االستج، وكانت مفروضة من القدامى ينك األرض اإلقطاعيألنظمة تمثل مصالح طبقات مال
. وترتب عمى المصالح المتعارضة لمطبقات الضباط البريطانيينيتمقى األوامر من  ،أكثر الجيوش كفاءة، وىو الجيش األردني

تيالء لالسالحرب بمثابة تكالب بين ىذه الدول  ، ومن ثم كانتالحاكمة المختمفة أنو لم يكن ىناك تنسيق استراتيجي أو عسكري
  فمسطينية ألنفسيم بدعوى المعركة مع اإلسرائيميين.عمى أراض 

ت الحركات الثورية واالنقالبات العسكرية قد جاءت بنظم بديمة كانت منتمية قواًل لمقومية العربية، نكا 1967بحمول حرب 
وكانت ىناك تقف إلى جانب مصالح جماىير السكان. مع الحديث عن دولة عربية موحدة "من المحيط األطمنطي إلى الخميج" 

لكن تمك اإلصالحات كانت في إصالحات ممموسة، في ظل اإلطاحة باإلقطاعيات الكبرى وتأميم معظم المنشآت الصناعية. 
. وقد الدولة لتعزيز مصالحو االصعود إلى أعمى مستخدم أرادقسم من الطبقة الوسطى  –الطبقة التي جاء منيا الضباط مصمحة 

حيث لم يوجد انتماء عال أو شجاعة أو كفاءة تزيد عما كان موجودا في عام ق الضباط، وك معظم فر ظير ذلك من خالل سم
وبالرغم من الكثير من الرطان حول "األمة العربية"، فقد كانت األولوية بالنسبة ليؤالء ىي مصالحيم الذاتية، والتي كان . 1948

 اس من الوحدة والتعاون.ال عبر النضال ضد إسرائيل عمى أس ،من الممكن تعزيزىا في بالدىم

، وعدم الرغبة في مجابية الجيش اإلسرائيمي بأسموب حرب القصور االستراتيجي والتكتيكي عكس ىذا الوضع نفسو في
 الذي كان ربما سيحطم المصالح المادية التي يتمتع بيا ىؤالء الضباط. العصابات 

أىم النظم القومية العربية، اتبعيا ة التي يساليب الكارثبين األ إلى التعارض مباشرة 1967توني كميف عقب ىزيمة  أشار
تكمن قوة : "دةجبية التحرير الوطنية في فيتنام ضد الواليات المتحوىو نظام عبد الناصر في مصر، وبين تمك المستخدمة بواسطة 
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الختيار الصحيح لمحمقة األضعف تعبئة جماىير العمال والفالحين، في نشاطيم الذاتي، من جية، واأية حركة ضد اإلمبريالية في 
االعتماد عمى الجيوش ومن ثم فقد كانت جبية التحرير الوطنية في فيتنام محقة تمامًا في من جية أخرى. الية يفي السمسمة اإلمبر 

تمثل في لية تومن ثم فإن القوة الكامنة لمحركات العربية ضد اإلمبريا .ووتوابعالجيش األمريكي ب التحرشة، و يالجماىير  والميميشيات
ومن المفروض أن تكون المواقع المستيدفة ىي حقول وخطوط ومصافي النفط. يجب أن يقوم الفالحون  .جماىير العمال والفالحين

بإصالح زراعي ثوري، مما يخمق القاعدة لحرب العصابات. غير أن المواجية العسكرية التي قام بيا عبد الناصر ضد إسرائيل 
 (15) ".ا جيش التحرير الوطني في فيتنامالسياسات والتكتيكات التي اتبعي كانت متعارضة كمية مع

فإنيا لم تكن قادرة عمى القيام بنوع الحرب المطموب  ،وباعتبار األنظمة الوطنية العربية أنظمة طبقية ترتبط بالرأسمالية
في إلحاق ىزيمة  ،1973في حرب أكتوبر  ،الثةليزيمة إسرائيل وداعمييا اإلمبرياليين. وبمجرد أن فشمت تمك األنظمة لممرة الث

تمو اآلخر بعقد صفقات مع  منيا حدلألمر الواقع وقام الوا تتحقق في بداية الحرب، فقد امتثمبإسرائيل، رغم بعض النجاح الذي 
 صفقة مع إسرائيل. واحتى خمفاء عبد الناصر في مصر عقدية. اإلمبريال

بفعل منظمة قامت عمى النضال  وجرى تنظيم ألنوالحزب ليس دولة، لكن  ألن سليغير أن سجل حزب اهلل كان مختمفًا، 
 من أسفل.

أن جميع الشيعة ىم من يعني ذلك يكن لم  ظل الشيعة عمى مدى التاريخ القطاع األكثر تعرضًا لمقير بين سكان لبنان.
لكن قسما الطبقة الوسطى.  ة من التجار ومينييوشريحفقد كان ىناك عدد قميل من العائالت الشيعية الثرية العمال والفالحين، 

فقد كان  –رى في لبنان عند الطوائف الدينية األخالطبقات الدنيا، أكثر مما كان الحال أكبر بكثير من الشيعة كان ينتمي إلى 
حتى الطبقات  (16) ".لمسكان بأكثر من نسبتيم المتأخرةممثمين بين الطبقات العاممة في القطاعات الزراعية والصناعية "الشيعة 

المسيحيين بواسطة بنية الدولة الموروثة عن اإلمبريالية الفرنسية، التي قسمت السمطة السياسية بين قادة ضغوطة الوسطى كانت م
في الحكومة من نصيب  المناصب العميا% من 40فرنسا، كان والدورز. وفي وقت االستقالل عن والمسممين السنة  المورانة

واستمرت ىذه التفرقة كما ىي بشكل أساسي، ولكن  (17) ،% فقط من نصيب الشيعة3.2السنة و % من نصيب27الموارنة، و
 الذي وضع نياية لمحرب األىمية المبنانية.   1989سفورًا، إلى أن تم توقيع اتفاق الطائف عام بنسب أقل 

 .1979في إيران عبر ثورة إلى سدة الحكم رجال الدين الشيعة  يءأوليما طريقة مج وقف عامالن وراء صعود حزب اهلل،
برجال الدين المنتصرين في إيران، ومن ثم فقد  ،صالت وثيقة، تعميمية وعائميةلدى بعض رجال الدين الشيعة في لبنان  تفقد كان

واضعًا نياية ياء، الذي وحد الفقراء واألغن "استميموا أيديولوجيتيم بشأن تجاوز القير والفقر عن طريق إقامة "المجتمع اإلسالمي
قامة حركة لمطمع والتفتت الناتجين عن "التأثيرات الغربية" . فقد أراد ىؤالء تحقيق التغيير عن طريق الجمع بين الوعظ الديني وا 
 ".و"دوائر البؤس حول بيروت والبقاع الشرقي ف حدة الفقر، خاصة في جنوب لبناناجتماعية سياسية تكون ميمتيا األساسية تخفي

(18) 

سرعان ما أصبح فسحق الفمسطينيين. الذي استيدف ، 1982و 1978سرائيمي لمبنان في وكان  العامل الثاني ىو الغزو اإل
وبدأ رجال الشيعة الراديكاليون من يتحممون وطأة وجود االحتالل اإلسرائيمي. ىم قاليم، وخاصة الشيعة، كانوا واضحًا أن سكان األ

من أجل خمق منظمة حرب عصابات قادرة عمى  إشعال  اإليرانيالحرس الثوري كبيرة من مع فصيمة العمل في وادي البقاع 
استيدف خمق والء كبير نحو  رفيعاً ولكنو حوى مضمونًا دينيًا فحسب،  لم يكن التدريب عسكرياً و المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيمي. 

من أجل ، وىو التحول الديني الروحي، كبريخوضوا الجياد األ كان عمى مقاتمي حزب اهلل أن". وكما تشير إحدى الروايات: النضال
الشخصية  يمعمى رغبات مقاتمي حزب اهلل تغمببر وىو الكفاح المسمح الذي يتطمب الشيادة. وعالنجاح في الجياد األصغر، 
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  (19) "ارة خوف وقمق أعدائيم.استطاعوا إث قبول فضيمة الشيادة،بوالدنيوية، 

 حيث أن ميزان القوى المختل نتيجة تفوق اإلسرائيميين الكبير –بول الشيادة مسألة أساسية في النضال أعتُبرت الرغبة في ق
لترسيخ اإلطار وكان اإليمان الديني شديد العمق لمشيعة ضرورة  (20) فقط تعويضو عن طريق الشيادة.كن م، ييتعمق بالتسمح فيما

 وسيمة النضال األساسية. تكن عمى اإلطالق العقمي المطموب. غير أن العمميات االنتحارية لم 

وكانت الشيادة تأتي في  ،بسيارات ممغومة"عممية تفجير  12تم تسجيل فقط  ..الشيادة حتم"كانت األولوية لموسائل التي ال ت
  (21) كان الموت فييا النتيجة المتوقعة.غير نموذجية معظم األحيان خالل عمميات 

ىو  2000حتى  1982اتيجية حزب اهلل ضد الجيش اإلسرائيمي في جنوب لبنان منذ وكان العنصر األساسي في استر 
و. تتم بشروط العدو في حقيقتيا كارثية  ياولكن ،بطولية أنيا يتوقع، وعدم االنخراط في معارك ُيفترض العدو من حيث ال بضر 

في  4928إلى  1995-1990ي ف 1030، إلى 1989-1985عممية في  100العمميات من  دوبيذه الطريقة فقد نما عد
حينما  انسحبت القوات اإلسرائيمية في النياية بفعل الفوضى التي وقعت فييا مما أعطى دفعة قوية لشعبية  (22) ،1996-2000

  (23) ."آالف رجل أمن 5ألف مقاتل و 20". وتقول المصادر أنو منذ ثالثة سنوات كان حزب اهلل لديو حزب اهلل

 الحزب أقامف .المقاومة ةاالنضمام إلى أنشطفي  نرغبو يرجااًل من غير الشيعة  الحد الذي جعل وبمغت شعبية حزب اهلل
. ووفقًا تقياء"األ"كانت في أيدي  ساسيةرغم أن حزب اهلل كان يضمن أن السيطرة األوذلك  –رب عصابات خاصة ليؤالء وحدات ح
، إضافة إلى يشمل عناصر سنية تقوم بتنسيق أنشطتيا مع حزب اهللتيار حزب اهلل اإلسالمي ، فإن أحد قيادات الحزبلما يقولو 

قام أيضا بتنسيق وخالل حرب الثالثة وثالثين يومًا،  (24) .تتضمن إسالميين وغير إسالميينكتائب المقاومة المبنانية التي 
 عمى سبيل المثال تمك التابعة لمحزب الشيوعي المبناني.جماعات مقاومة مستقمة، أنشطتو مع 

فقد توسعت بشدة شبكة جدًا عن كونو كذلك.  رد مؤسسة عسكرية، فإنو اآلن بعيدإذا كان حزب اهلل لم يكن في البداية مج
من عيادات ومستشفيات ومدارس ومنح دراسية، إلى أن أصبحت بعض التقديرات تشير إلى أن ىذه الشبكة أكبر  ،لو الرفاىة التابعة

وعمى سبيل المثال، يقال  (25) والجنوب المبناني. وادي البقاعو انية في الضواحي الجنوبية لبيروت من تمك التي تمتمكيا الدولة المبن
، الشعبي الطبية التابعة لحزب اهلل تتعامل مع نصف مميون شخص كل عام. ومن أجل الحصول عمى مزيد من الدعم اتأن الوحد

سنة والمسيحيين والدروز في ال الشيعة، بل أصبحت تقدم لبعض فمم تعد مقتصرة عمى ،حزب اهلل في تقديم الخدمة الطبية توسع
 . المناطق التي بيا وجود لمحزب

 (26) ،بو مئات العاممين"بيا جو مؤسسي يعمل " المنار، التي ةميفزيونية كاممة التجييز، ىي قناويدير حزب اهلل قناة ت
 حاد المزارعين المبنانيين، ورابطة أعضاء ىيئة التدريس الجامعيواتداخل اتحاد العمال المبناني، ولديو وحدة نقابية بيا ممثمين 

  (27) طمبة الجامعات المبنانية.ورابطة  ونقابة الميندسين، ،المبنانية

الصمود في  والذي مكنو منالحزب لذي بناه ييد الشعبي اأدرجة الت نشطة والمنظمات الجماىيريةوتفسر ىذه الشبكة من األ
المؤسسة المبنانية الشعبية، والتأثير  قمبإلى  دخولوقد مكنت ىذه الشبكة حزب اهلل أيضًا من الاإلسرائيمية.  تمواجية مدافع الدبابا

 منذ العام الماضي، وحزب اهلل لديو وزيران في الحكومة.حتى أنو  –في السمطات المحمية وأعضاء البرلمان والحكومة 

األول باألساس الديني لحزب اهلل. فالشيعة ىم أقمية في يتعمق . ازالتالتنط الحزب في نوعين مختمفين من غير أن ذلك ور  
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ومن أجل تعزيز نفوذ كما أنو توجد قوى سياسية شيعية أخرى بجانب حزب اهلل.  .أقمية أكبرالمجتمع المبناني، رغم أنيم اآلن 
تخمت قيادة حزب اهلل عن ىدف  – إغراق البالد في حرب طائفية أخرىعدم ومن أجل   – في ظل ىذا الوضع منظمة حزب اهلل

  (28) مى أساسو بتأثير من الخميني.، وىو اليدف الذي نشأ حزب اهلل عإقامة دولة إسالمية شيعية

قاسم، أن القرآن يرفض اإلكراه في الدين، ومن ثم فإنو يطرح أن: "خمق دولة إسالمية ليس  نعيم ،المنظمةويعتبر مؤرخ 
مبني تطبيق النظام اإلسالمي ال": ويضيف أن حزب اهلل يدعو إلى "فرضيا عمى اآلخرين.تواحد و وظيفة تتبناىا مجموعة أو فريق 

و"أننا نؤمن بأن خبرتنا السياسية في لبنان قد قدمت نمطًا  ،…"قبل الشعب، ال عمى الفرض بالقوةمن  عمى االختيار المباشر والحر
شدد حزب وفي االنتخابات المحمية،  (29) ."ال تتبع نمط تفكير أسالميبمد  –الرؤية اإلسالمية داخل مجتمع مختمط مع تناغمًا م

في العمل المتعمق "قدم مرشحيو عمى أسس غير طائفية، مؤكدًا عمى األمانة والجدية اهلل عمى القضايا االقتصادية واالجتماعية و
 (30) ت."بالمحميا

السالح الحزب في الماضي، استخدم فقوم عمى حرية الفكر. ل نفسو إلى منظمة لبيرالية توال يعني ذلك أن حزب اهلل قد حو  
 –الشيوعيين وضد حركة أمل المناوئة لو  من في التعامل مع معارضيو. ففي بداية الثمانينات استخدمو ضد بعض مقاتمي المقاومة

الحزب الشيوعي وحركة واآلن ىو يتعاون مع كل من  .رغم أن العديد من النشطين الشيوعيين انضموا لو بعد ذلك بوقت قصير
القبول واليزال قادة حزب اهلل ممتزمين بالتصور الديني ويفعمون ما بوسعيم من أجل أن تحوز مفاىيميم )مثل حجاب النساء( . أمل

)والتي تشدد عمى دور في المناطق التي يسيطرون عمييا. ويسعون إلى إدارة تمك المناطق مستخدمين تصورىم حول الشريعة 
لكن حقيقة أن قادة حزب اهلل  (31) .(أر بين العائالتثكسر التقميد المتعمق بال ممين في التوسط في النزاعات من أجلالقضاة المس

سرائيل "الشيطان األصغر"، الواليات المتحدة "الشيطان األكبر"  ةمواجيالدينية من أجل  تعاونوا مع القوى غير الشيعية وحتى غير وا 
، والذي كان أحد العوامل المتسببة في االنشقاقات التي حدثت يني المحدود الذي تبنوه في البدايةالموقف الدىي أمر يتناقض مع 

الشيعية وغير اإلسالمية لإلمبريالية عمى المقاومة غير  ىتتناموسوف يتعاظم ىذا التناقض طالما ( 32) .حزب اهللقيادة داخل 
  الصعيد العالمي.

بما ، حزاب السياسية المبنانية األخرىتجاه الدولة المبنانية واأل –من نوع مختمف  غير أن ىذا التناقض متداخل مع تنازل
  والدول العربية األخرى. اإلمبريالية عيا تمك المتحالفة مفي

القادة السياسيين كل طائفة بعمل مساومات مع لن و يرتكز النظام السياسي المبناني عمى صفقات يقوم خالليا القادة السياسي
وفي وجود مثل ىذا  قدر كاف من رعاية الدولة يمكنيم من االحتفاظ بتأييد أتباعيم.من أجل الحصول عمى  األخرىلمطوائف 

النظام، يمكن حدوث نزاعات عديدة بين األحزاب المختمفة، بما فييا النزاعات المسمحة، دون أن يؤدي ذلك إلى وضع األسس 
اختار بعد ذلك أن يكون جزءا  أن أدان حزب اهلل ىذا النظام عند بداية نشأتو، دوبعاالجتماعية واالقتصادية لمنظام موضع تساؤل. 

منو. وتضمن ذلك اتفاقات انتخابية ليس فقط مع اليسار المضاد لإلمبريالية، ولكن أيضا مع اليمين الموالي ليا. وفي االنتخابات، 
الممياردير  يروت، شارك في قائمة سعد الحريري،دخل في قوائم مشتركة مع الحزب الشيوعي في النبطية وصور، ولكن في ب

السياسيين وبرر حزب اهلل ىذه الصفقة مع األعداء بن رئيس الوزراء األسبق الذي أغتيل، رفيق الحريري. االمرتبط بالسعودية، 
ميشيل مع  لحزبىي تمك التي عقدىا ا وكانت الصفقة األحدث (33) الحفاظ عمى توازن طائفي".واأليديولوجيين بأنيا ألجل: "

   الوزراء في المرحمة األخيرة من الحرب األىمية.رئيس و الجنرال الماروني عون، 

رفع قام ميشيل عون، من أجل قد وتم الزعم بأن مثل ىذه الصفقات حمت حزب اهلل قمياًل خالل المواجية مع إسرائيل. ف
بعض الدعم لحزب اهلل.  بتقديمعشر عامًا في المنفى، مق بطموحاتو بتقمد منصب الرئاسة بعد أن قضى خمسة أسيمو فيما يتع
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 فعمى سبيل المثال، نظم مسألة استضافة آالف الالجئين في القرى المسيحية في جبل لبنان. 

لكن كتمة الحريري الموالية لمغرب، والتي تسيطر عمى الحكومة، راىنت عمى أن إسرائيل سوف تسحق حزب اهلل، مما يسمح 
والتي  –وجاءت الحماية األساسية لحزب اهلل من قاعدتو االجتماعية الواسعة وقدراتو القتالية  (34) .لبنان جنوبليا بالسيطرة عمى 

ن أجل مصمحة مقد وضعوا الخنجر في ظير الحزب ن معظم ىؤالء "الحمفاء" الكلو كانت قد أصابيا الوىن في أية لحظة، 
 عمو ىذه الصفقات في الحقيقة ىو تقييد قدرة حزب اهلل عمى الفعل. إن ما تفأو باريس أو الرياض.  أصدقائيم في واشنطن

ألن الحريري كان يعتبر الحكومة المبنانية بمثابة "مجمس إدارة"  ،اعتاد حزب اهلل التصويت بالرفض لموازنات رفيق الحريري
اختار قبول الحكومة بعد ذلك، في هلل حزب ا شاركوعندما  (35) .ويتعامل من خاللو إلدارة البالد كما لو كانت واحدة من شركات

وىو األمر الذي بنى عمى  ،يضعف قدرتو عمى تحقيق تقدم عمى صعيد أحوال الفقراء وبالقطع ىذا. األمورإدارة  فيىذا األسموب 
ربما عمى أتباعيم. العديد من السياسيين الطائفيين يحظى بو  النفوذ الذي وىو يضعف أيضا قدرتو عمى تقميصأساسو شعبيتو، 

اهلل عمى استعداد لتقديم بعض خدمات الرفاىة خالل الشبكات الخيرية التابعة لو، ولكنيا ال يجب أن تكون بدياًل ألنواع يكون حزب 
 الخدمات التي يجب ويمكن أن تقدميا الدولة في حالة عدم وقوعيا في شراك الرأسمالية الميبرالية الجديدة.

قات من قدرة حزب اهلل عمى خوض النضال ضد اإلمبريالية والرأسمالية بالطريقة التي د مثل ىذه الصفمن ناحية أخرى، تقي  
يومًا، كانت ىناك ضغوط عمى حزب اهلل لتوقيع اتفاق اليدنة النيائي، وىو ما  33في المراحل النيائية لحرب الـفقد يرغب فييا. 
مح بأن تدخل لبنان وسعمى لبنان كما ىو، اإلسرائيمي حصار لكن ذلك ترك القوات اإلسرائيمية في لبنان، وترك الرضخ لو فعاًل. 

عمى أن اتفقت مع الواليات المتحدة عمى أنو يجب نزع سالح حزب اهلل. حتى بالرغم من كون الحكومة الفرنسية  ،قوات فرنسية
ية المعقولة والممكنة لمصمود : "نحن نواجو النتائج الطبيعاألمر من وجية نظره ىو كالتالي أنشرح حسن نصر اهلل زعيم حزب اهلل 

 (36) "لمبنانيين باختالف مواقعيم.العظيم الذي عبر عنو ا

نتصار التحقيق إسرائيل ماليا في آ" عندما تحطمت كانت الحكومة المبنانية الموالية ألمريكا تواجو "خطر االنييارمثل آخر: 
والمفارقة أنو . "اإلجماع الواسع"كنو أن يرى أن ىناك بديل عن لكن ما حافظ عمييا ىو حزب اهلل ذاتو. ذلك أن الحزب ال يمسريع. 

في الوقت الذي سعت حكومة السنيورة سعيًا حثيثًا إلى تعطيل عمميات إعادة اإلعمار "بالرغم من ذلك، وبعد انتصار حزب اهلل، 
م مساعدات نقدية ألولئك الذين ُحرموا تقديلالرفض الحكومي كان المثال األخير عمى ذلك ىو  ..كانت تقبل فيو األموال األمريكية

 (37)."ل، عضو حزب اهلل في الحكومةالذي طالب بو وزير العموىو اإلجراء  –من وظائفيم بسبب الحرب 

 مع سوريا.  واعتمد حزب اهلل طوياًل عمى تحالفغير أن ما نحن يصدده ليس فقط التنازالت عمى الصعيد الداخمي. فقد 

اهلل مع تمك التي تتبناىا  وجيات نظر حزب تتطابقالرؤية الرسمية لحزب اهلل: "أنو أمر طبيعي أن  ، عاكساً قاسمنعيم يطرح 
"عالقات سورية إيرانية استراتيجية"  ، ومن الطبيعي أن يعتقد الحزب في وجودفي مأمن من المطامح اإلسرائيمية"ألن ال أحد  سوريا

  (38) مع سوريا" ىو "حجر الزاوية ألجل مواجية االلتزامات اإلقميمية الكبرى".عالقة منذ الثورة اإلسالمية في إيران، وأن "وجود 

عمل طائعًا مختارًا  فقدوال حتى العداء لمصييونية.  –ادئ العداء لإلمبريالية بغير أن النظام السوري بالتأكيد ال تحركو م
، تدخل النظام السوري في 1976وقبل ذلك، في عام عمى مساعدة الواليات المتحدة خالل الحرب األمريكية األولى ضد العراق. 

ىمية المبنانية. وبعد ذلك، ولى من الحرب األلبنان من أجل إجياض تحالف اليسار والفمسطينيين الذي حقق نجاحًا في المرحمة األ
 سوريا"بأن  قاسمقر ويعسكرية في جنوب لبنان.  إعادة بناء قواعداتبع سياسة تمنع الفمسطينيين من  منتصف الثمانينيات، في
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ولعل السر الذي يعرفو الجميع  (39) ".1987عندما دخمت بيروت لوقف الحرب األىمية عام  ]عضوًا من حزب اهلل[ 27ذبحت 
التي  ستستعيد بموجبيا مرتفعات الجوالنإذا كانت سوريا عمى استعداد لعقد صفقة مع إسرائيل )والواليات المتحدة( غدًا، ىو أن 

 . 1967يل منذ عام تحتميا إسرائ

، أن تتم اإلطاحة بو يستحق أي نظام عربيال يوجد و قاسم عمى أن يصرإذ غير أن حزب اهلل ال يتطمع إلى سوريا فقط. 
تحقيق المصالحة مع جدية بيدف "فعمى ىذه النظم القيام بتغييرات . مبريالية والصييونيةتنازالت لإل تقدماألنظمة التي  تمكحتى 

، بعيدًا عن تساىم في حدوث تحوالت إيجابية عبر الوسائل السياسيةتعمل بحرص و تحتاج القوى االجتماعية أن "و ،(40) "شعوبيم
الخطأ  يسير في الطريقالعربية ىو شرط مسبق لتحرير فمسطين  نظمةتحرير األ أن من يرفع شعار"لكن "( 41) .الصراع المسمح

 (42) ".ويعقد مسألة التحرير

، بالرغم من عالقاتيم بالتدخل القطري في جنوب لبنان. فقد تم اعطاء القطريينرحب حزب اهلل " لرؤيةوبالتناغم مع ىذه ا
سرائيلالوثيقة مع الواليات المتحدة  ولم ىذا إعمار الجنوب. وسوف يحدث ذلك في مقابل ثمن سياسي. أخضر إلعادة  ا، ضوءوا 

 (43) .كل من مصر واألردن والمممكة العربية السعودية –سوى بشكل محدود  –أو صفوف المقربين منو  تدن صفوف الحزب

 درس من الماضي
يومًا. لكنيا ليست المرة األولى التي تظير خالليا  33ب الـر تحقيق ما قام بو حزب اهلل خالل حلم يستطع أي جيش عربي 

 ةمنظم"في ىيئة  حركة شبييةانبثقت فقد تبدو عمى استعداد لمقتال بشكل ال تستطيع أن تقوم بو دولة عربية. قوة حرب عصابات 
التي لم يتطمع إلييا الفمسطينيون فقط باعتبارىا قطبا لمجذب بعد فشل األنظمة  (44) ،1967عقب ىزيمة  "التحرير الفمسطينية

ىيم إسم ابرا لفمسطيني كان يحمطالب كتب العربية القديمة والجديدة، بل أيضا نشطاء من مختمف أرجاء الشرق األوسط. مثال، 
ؤكدة من الفساد إن حرب يونيو، التي فضحت وجود حالة م": 1969عام في أوائل  "وشياليزمسنترناشيونال مجمة "إفي  يعم

خالل الدعم  من وقد عبر ذلك عن نفسو ..تقييم موقفيم تجاه تمك الدول ةنظمة، أجبرت الفمسطينيين عمى إعادواإلفالس ليذه األ
 (45) ".ابات، التي تعمل باستقالل عن الحكومات العربيةالشعبي الجارف لمنظمات حرب العص

تحقيق نصر ذو شأن عمى إسرائيل تولت قيادة الحركة الفمسطينية عبر قد و  ،استيعاب ىذه المشاعرقادرة عمى ح تكانت ف
، امة األردنيةون بيجوم كبير عمى قرية الكر قام اإلسرائيميفقد . 1967، عقب مرور تسعة أشير فقط عمى ىزيمة 1968في مارس 
جيش جر المما أدى إلى جية اليجوم اإلسرائيمي لوقت كاف واستطاعت المقاومة الصمود في موا. بيا مقر حركة فتح والتي كان

صابة  28إلى مصرع  ومن ثماألردني إلى المعركة،   (46) بعة دبابات.أخرين، وخسارة أر  80إسرائيميًا وا 

اعتمد النصر عمى تقدم اإلسرائيميين في منطقة كان الفمسطينيون فقد . ير مثمرعماًل غمعركة الكرامة كانت  ثبت أن لكن
في فمسطين رًا عمى تحدى الجيش اإلسرائيمي دقالم تقدم منيجًا لكن المعركة وعمى مشاركة الجيش األردني. فييا مسمحين بالفعل 

لم تكن مصحوبة بإقامة قواعد لحرب  ..لعصاباتىجمات قوات ا" نفسيا عبر األردن. وكما يالحظ إبراىيم عمى عن حق:
وعممياتيم االنتقامية الواسعة. فمعظم  وال يمكن تفسير ذلك فقط بيقظة اإلسرائيميينالعصابات في المناطق التي تحتميا إسرائيل. 

بين الشرق والضفة  التيريب التجاريكما أن من األردنيين واإلسرائيميين.  – في الضفة الغربية يتمقون راتبين الموظفين الحكوميين
يستخدم اإلسرائميون سياسة ذات حدين، الردود القرى العربية بالنابالم. بينما كانت الطائرات اإلسرائيمية تقصف استمر الغربية 

تدعو إلى الكفاح  يا كميامن منظمات حرب العصابات برنامجًا، رغم أنالساحقة من جية والتنازالت من جية أخرى. ولم تضع أي 
 (47) ".من أجل إقامة فمسطين ديمقراطية ال صييونية ذات قوميتينالمسمح 
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ل منظمات حرب العصابات الفمسطينية ميزان القوى لصالحيا جذريًا، وىو ولم يكن ىناك سوى طريق واحد كي تحو  
ية في ىذا االتجاه وكانت ىناك إمكانيات قو  ر ثوري في أي من الدول العربية عمى الحدود مع إسرائيل.يالمساعدة في تحقيق تغي

لصالح إسرائيل )كانت الضفة خاصة في األردن. فقط كانت المممكة في حالة اضطراب متزايد، حيث فقد جيشيا نصف أراضيو 
وكان أكثر من نصف السكان في المنطقة التي ال زالت واقعة تحت السيطرة  ،(1967الغربية جزءًا من المممكة األردنية عام 

كدولة بالعمل  (بقيادة فتح)منظمة التحرير الفمسطينية لوكان ضعف المممكة واضحًا من خالل السماح . ييناألردنية من الفمسطين
 . داخل الدولة

 الصياينةمع  أقاميا البريطانيون وأبرمت صفقات سريةبالممكية التي تنظيم ثورة لإلطاحة  العمل من أجلولكن بداًل من 
وعندما جوبيت الحركة بأسئمة بشأن دة فتح سياسة "عدم التدخل" في شئون األردن. ، اتبعت قيا1948-1947في  لتقسيم فمسطين

 حاجة لقطف الثمرة من فوق بأنو ال القول العربيفقد استخدم حتى ذوي الميول اليسارية في فتح العربية الرجعية  الموقف من الدول
وفي ذلك الوقت، تطمعت  (48) ي ىزيمة الصييونية.انت العاصفة ىوك – وتيز الشجرةالشجرة طالمًا أن العاصفة سوف تأتي 

ووضعت سياساتيا  –األموال منظمة التحرير الفمسطينية إلى الدول العربية المختمفة، بما فييا الممالك الرجعية في الخميج، من أجل 
  وفقًا لذلك. 

. 1970بالد في أيمول األسود عام من ال منظمة التحريرورأينا عواقب ذلك عندما قرر النظام الممكي في األردن إخراج 
بيدف تحطيم التحالف بين الجنود األردنيين والنظام الممكي، وافقت قيادة وحتى وسط اليجوم عمييا، بداًل من اتباع استراتيجية ثورية 

وفي وسط  القوات المسمحة قبل أن تمضي قدمًا في اليجوم التالي. داخل نضباطلمممكية بفرض االفتح عمى ىدنات مؤقتة سمحت 
رد و  (49) دن، باعتباره "أخًا عربيًا".حسين ممك األر الالكارثة، كان قائد فتح ياسر عرفات يظير في الصور وىو يحتضن الممك 

 ترك البالد التي كانت أفضل موقع لخوض حرب العصابات ضد إسرائيل. عمى بإجبار عرفات وقواتو الحسين عمى ذلك 

وبالرغم من أن الجماىير العريضة من العمال والفالحين  .يافيم األساس الطبقي ل دونوال يمكن فيم سموك حركة فتح 
 يشبيون كثيراً وىم من الطبقة الوسطى،  والمحركة كان ينوالعسكري ينإال القادة السياسيوالالجئين الفمسطينيين كانوا مساندين لفتح، 

 –ن مينيين فمسطينيي كان عرفات وباقي قيادة حرب العصاباتو القادة الذين سيطروا عمى الحركة القومية العربية.  في سموكيم
. وكانت منظمة فتح ُمدارة بشكل بالنفط الغنيةالخميج بدءوا حياتيم المينية في دول من الذين  – ميندسين مدنيين وما شابو ذلك

ت أضعاف تمك التي يتمقاتيا ويتمقون مرتبا قياديةيحتمون المواقع الذوي خمفيات اجتماعية متشابية  أناس ىيراركي، في ظل
الفمسطينية من المسمم بو أن يحظوا بتأييد الطبقات الوسطى والعميا وكأفراد من ىذه الخمفية الطبقية، فقد اعتبروا . نو ن العاديو المقاتم

لوضع المتميز ليذه الطبقي الذي يسمح با سبتحدي األسا اُ مرتبطاإلسرائيمي  الحتاللل العداءكون يمن الناحية السياسية، وذلك بأال 
 داخل فمسطين أو في المنفى. الطبقات سواء في 

وكانت إمكانات ساد بعد أيمول األسود، عندما أقامت منظمة التحرير الفمسطينية قاعدة ليا في جنوب لبنان.  المنطقنفس 
النضال ضد  وحدة عمى أساس منم حركةفي  ، عندما اتحدت القوى الفمسطينية مع اليسار المبناني1975متاحة عام الفعل الثوري 

وكان التدخل السوري، بدعم من الواليات المتحدة، ضروريًا من اإلطاحة بالنظام. كانت قريبة حرمان االقتصادي واالجتماعي ال
ما تردد غير أنو بعد ذلك، اتخذ الوجود الفمسطيني في جنوب لبنان بعض سمات االحتالل األجنبي، في ظل ألجل ىزيمة الحركة. 

منظمة عسكرية تدار من أعمى إلى أسفل بواسطة لم يكن بوسع القمع والتحرش بالسكان المحميين والمصوصية.  ل ممارستيمحو 
 أن تتولى القيادة دون أن تسحق مصالح الطبقات األدنى منيا.  عناصر من الطبقة الوسطى

اوض بجدية، كانت الحركة عمى استعداد اإلسرائيميين عمى التف 1990-1987وأخيرًا، عندما أجبرت االنتفاضة األولى 
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لقبول جزء من السمطة في جزر منعزلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد كانت تأمل أن تتمكن من استخدام سمطة الدولة لتحقيق 
العالم دون حدوث تغيرات ثورية عبر تحقيقيا عمى نطاق واسع  يكن ممكناً لم وىي المصالح التي  ،نطاق ضيق جداً  عمى مصالحيا
ولم تجعل ىذه المحاوالت إسرائيل فقط طميقة اليد لتوسيع المستوطنات، ولكنيا أيضًا أدت إلى إقامة مؤسسات  .وبأكممالعربي 

فمسطينية تشبة مؤسسات الدولة، أصبحت سيئة السمعة نتيجة لمفساد والقمع والترىل، كما لو كانت كل نقائص األنظمة العربية قد 
 التي ُسمح لمنظمة التحرير الفمسطينية أن تديرىا.   تمك البؤرفي  تمك األنظمة لة لتقميدجرى تركيزىا في محاو 

 األساس الطبقي لحزب اهلل
تبني منظور ثوري إزاء الدول األخرى، يواجو خطر  ورفضبإن حزب اهلل، باعتماده عمى الصفقات مع الدولة المبنانية و 

ذا فعللسنوات عدةر الفمسطينية منظمة التحريالذي سارت فيو السير في الطريق  ذلك، فإن االنتصار الذي حققو في الصيف  . وا 
 بالنسبةمشاريع اإلمبريالية اللمواجية  أوسيطرة الدولة اإلسرائيمية عمى الفمسطينيين، لمواجية تم ترجمتو إلى استراتيجية فعالة تلن 
 ممنطقة ككل. ل

زيز عتتنازالت. فيذه الشبكة من منظمات الرفاىة الميمة جدًا من أجل بالصفقات وال عمل ترتبطللكن طريقة حزب اهلل في ا
، الدولة اإليرانية ، أوليماقاعدتو الشعبية لم تأت من اليواء. فالبد من أن يتم تمويل ىذه  الشبكة. والتمويل يأتي أساسًا من مصدرين

إذا تم القبول بإيران كقوة إقميمية مؤثرة. والمصدر  حدةسياسية مؤثرة عمى استعداد لمتعامل مع الواليات المت ىالتي توجد بيا قو 
، فإن حزب اهلل يعتمد عمى أحد الكتابوأصحاب األعمال في لبنان والخارج. وطبقًا لما يقولو الثاني ىو الطبقة الوسطى الشيعية 

وأمريكا كندا ثل الواليات المتحدة و في بمدان م نظرائيمجماعات والمحالت والشركات، والبنوك، وكذلك من "اإلعانات من األفراد وال
االستثمارات التي يقوم بيا حزب اهلل والتي تستفيد من كون لبنان اقتصاد يقوم عمى حرية السوق "بو  ومن، واسترالياالالتينية وأوروبا 

 (50) "احة.ات التشييد ووكالء السيالعشرات من المجمعات االستيالكية ومحطات الغاز والمحالت الكبيرة والمطاعم وشرك

 ،"محافظا" في الداخلاقتصاديًا  برنامجا لعمل في داخل النظام الرأسماليعمى ا بقوةمنظمة تعتمد  تبنىت وليس غريبًا أن
تماعية لمجيش فيو الراديكالية االج تحولتوترفض اإلطاحة بالحكومات العربية المجاورة. وىذا الوضع يذكر المرء بالحد الذي  (51)

بفعل اعتماده عمى أموال المؤيدين األغنياء في الواليات المتحدة، حتى رغم أن  إلى االعتدالندي/الشين فين، الجميوري األيرل
 الجيش الجميوري كان منخرطًا في حرب عصابات في أيرلندا الشمالية.

فمسطينية. غير أن العمل في إطار النظام ييدد بحدوث تأثيرات أخرى عمى حزب اهلل، كما حدث مع منظمة التحرير ال
ينيي معمى شريحة من  الذين يقودون الحزبرجال الدين المعادين لإلمبريالية والصييونية اعتماد فالتنازالت التي يقدميا تتضمن 

ن"إذ . لمعب دور ميم في تقوية الشبكات االجتماعية التي يبنييا الحزب ،خبروا حراكًا طبقيًا ألعمىالذين  ،الطبقة الوسطى  تكو 
 –تمك الشريحة االجتماعية أساسًا من أفراد من  2004عام انتخابات القوائم التي حظيت بمساندة حزب اهلل في  المرشحون أو

فربما ليس غريبًا ، اهلل عمى سياسة حزباألشخاص  سيطرة مثل ىؤالءإطار وفي  (52)محامين ورجال أعمال"ميندسون وأطباء و 
 أكثر راديكالية من برنامج حزب العمال تليسفي االنتخابات المحمية لحزب المطالب االجتماعية واالقتصادية في برنامج اأن 

زيادة وظائف وسمطات المحميات في تقديم ؛ شاطًا في اختيار مشروعات التنميةتشجيع المواطنين عمى لعب دور أكثر ن" :البريطاني
تمويل مشروعات ؛ التنمية أكفاء في مشروعاتإشراك إناس ؛ الجتماعيةخدمة التعميم والرعاية الصحية والشئون االقتصادية وا

ية لممحميات ر تجديد البني المادية واإلدا؛ ى العمل العام ومجابية االختالسالسيطرة عم؛ عبر إيرادات المحميات واإلعاناتالتنمية 
 (53)  "جيزة الكومبيوتر.أومدىا ب
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تي يخوضيا طالما تردع تمك األنشطة إسرائيل أصبح حزب اهلل معتمدًا عمى قوى في لبنان سوف تدعم حرب العصابات ال
أو حتى وقوع  – تخاذ أعمال عدوانية تجاه إسرائيلمن مياجمة لبنان واحتاللو. غير أن ىذه القوى سوف تعوق أي تصور حول ا

تحبط أي استفزازات عمى الحدود بيدف سحب القوات اإلسرائيمية إلى المصيدة داخل لبنان. وبيذا الشكل، فإن ىذه القوى سوف 
 طموحات بشأن تقديم مساعدات لمفمسطينيين ضد الدولة اإلسرائيمية. 

 رد فعل اليسار
حرب لبنان موجة عاتية من المعارضة، ليس في البمدان اإلسالمية فحسب، ولكن أيضًا في أوروبا وأمريكا الالتينية.  فج رت

ىناك أيضًا  ت، لكن كانفحسب حرب عمى العراقلماألولى  ظاىرات ىي األكبر من نوعيا منذ السنةمفبعض ىذه البمدان لم تشيد 
 1967في حروب رد فعل معظم اليسار ويتناقض ذلك بشكل ممحوظ مع إرادة غير مسبوقة في الوقوف ضد العدوان اإلسرائيمي. 

   أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من الفمسطينيين والمبنانيين. الذي زو اإلسرائيمي لمبنانغوحتى وقت ال ،1973و

فقد انجذبت إلى أمور ال يزال يشوبيا الضعف. اليسار أقسام كانت تطرحيا عديد من والشعارات التي  مقوالتلكن بعض ال
 سرائيل في الدفاع عن نفسيا".دولة إتتعمق بـ"وقف إطالق النار" و"حق 

يساريين المبدئيين في صحيفة من كتاب األعمدة ال ينالنيج الذي تبناه جورج مونبيو واحد من قميم خذ عمى سبيل المثال
وجد نفسو مضطرًا إلى انتقاد حزب اهلل بسبب العمل الذي قام بو فبينما لم يتردد في معارضة العدوان اإلسرائيمي، فيو  الجارديان.

غزة. فقد فمسطينيين في قامت في األسابيع السابقة بعديد من اليجمات الضارية ضد ال ذه الدولةن ىأرائيمية، رغم ضد الدولة اإلس
نعم، كانت الغارة  نعم، كان يجب أن تقوم الحكومة المبنانية بسحب حزب اهلل من الحدود اإلسرائيمية ونزع سالحو." كتب يقول:

وغبي واستفزازي، مثل كل ما حدث حول منطقة الحدود  يوليو غير مبرر 12الذي قامت بو في  ياإلسرائيمية واليجوم الصاروخ
  "ة.خالل الست سنوات الماضي

د مع اإلبقاء دعا إلى "االنسحاب من األراضي المحتمة في فمسطين وسوريا" يطالب أيضًا بـ"الدفاع عن الحدو إذًا، فبعد أن 
إذا انتيى يصبح ذلك قاباًل لمتحقق يمكن أن نرى جميعًا، وكما يمكن أن )لنزح سالح حزب اهلل سي عمى لبنان عمى الضغط الدبموما

  (54) ".(االحتالل

لم يكن بعض . فعمى سبيل المثال، عديد من أوساط الميبراليين واليسار االشتراكي الديمقراطيمثل ىذه المقوالت في  سادت
كما لو أن ما ىو مسموح ، بقيام المبنانيين بحمل شعارات ورايات حزب اهللفي بريطانيا سعداء  "مؤيدي "تحالف أوقفوا الحرب

ال مع العدوان  – اتخذ البعض موقف "ال ىذا وال ذاك"ى في أقصى اليسار، . وحتبالتعبير عنو فقط ىو نيج سممي صرف
إن الناس " في صحيفتو االشتراكي: . ومن ثم، فقد كتب الحزب االشتراكيالمقاومة المبنانية بقيادة حزب اهللاإلسرائيمي وال مع 

سرائيل العاديين في لبن فمن يسيطيع حزب اهلل أبدًا من الجانبين أن ينتصر.  . ولن يستطيع أيىم من يدفعون ثمنًا باىظاً  وغزةان وا 
خالفات بين لوتحرير الشعب الفمسطيني من االحتالل. ويمكن أن يؤدي النزاع األخير إلى تعميق ا ىزيمة الجبروت اإلسرائيمي

 "العاممة في إسرائيل ولبنان واألراضي الفمسطينية. اتالطبق

الصراع الراىن يدور حول من يربح أكثر عمى صعيد المكانة السياسية. ن "إونقمت الصحيفة عن "اشتراكي إسرائيمي" قولو 
بين  وأساس ىذه النزاعات  الوطنية ىو الصراع عمى السمطة ي الطبقات العاممة في الجانبين..ىوالذين يخسرون مما يحدث 
 "مبريالية مختمفة.إقبل قوى المدعومة من  الطبقات الحاكمة في المنطقة
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قامة دولة إسالمية " :ويطرح أنووزعت الصحيفة أوراق كتيب  ال يمكن أن ينجح حزب اهلل الذي ييدف إلى تحطيم إسرائيل وا 
عمى نمط النظام الرجعي اإليراني. كل ما يستطيع أن يفعمو ىو تعزيز االنقسامات بين السكان ذوي األعراق والطوائف المتعددة في 

 "نان والشرق األوسط.لب

سرائيل "من أجل ولكنو كان دعوة مجردة ، "التضامن مع المقاومة"االشتراكي الحزب ىذا ولم يكن شعار  فمسطين اشتراكية وا 
الميت ب االشتراكي االسكوتمندي ز فإن قيادة الح. بنفس الطريقة، "كجزء من اتحاد كونفيدرالي اشتراكي في الشرق األوسطاشتراكية 

"أحد المنظمات اإلرىابية األكثر وحشية في العالم" وينتقد الحزب بسبب  هباعتبار يدين حزب اهلل، تجاه الحرب  اتخذت موقفاً  واقعياً 
  (55) انونية والقاسية عبر الحدود".قال"ىجماتو غير 

ة األمريكية بدأت آالت الدعايطروحات بمجرد أن دخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ. فقد وظيرت مشكالت كل تمك األ
، لمعمل مع الجيش 1701باإلسراع في تشكيل قوة دولية تابعة لألمم المتحدة في ظل القرار والبريطانية في المطالبة  ةواإلسرائيمي

غالق الحدود المبنانية   نزع سالح حزب اهلل غيرلـ"الدفاع" وسائل بديمة إسرائيل  يمكن إعطاءحتى المبناني لنزع سالح حزب اهلل، وا 
 إمكانية وجود. وبالطبع، لم يكن ىناك أي حديث عن وفي واقع األمر، فقد كانت ىذه المطالب تعني احتالاًل أجنبيًا لمبنان. يابنفس

كل أولئك اليساريين الذين عمى الفمسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. لمنع اليجمات اليومية في إسرائيل  "احتالل أجنبي"
سرائيل عارضوا األعمال العسكرية    فتحوا الباب أمام ىذه الدعوات. وقف إطالق النار بببساطة  واوطالبلحزب اهلل وا 

بتحميل كل من وضعية دولة إسرائيل،  نير ىذا المبس سؤالين ميمين بالنسبة لميسار بكاممو عمى مستوى العالم، يتعمقاثوي
  التي تواجو اإلمبريالية والصييونية.المنظمات اإلسالمية  ياتوسموك

 (65)طبيعة الدولة اإلسرائيمية
اليساريون والموالون لمواليات المتحدة واليمين اإلسرائيمي نغمة واحدة المرة تمو األخرى، ىي أن -يكرر المعمقون الميبراليون

رغبة في موضع تساؤل، يجري اتيامو بمعاداة السامية وال ىذا الطرح. وعندما يضع أي من كان دولة إسرائيل ليا الحق في الوجود""
 حدوث ىولوكوست جديد، في الشرق األوسط ىذه المرة. 

النصف األول من  شيد لقدغير أن "حق الوجود" بالنسبة لدولة ما يختمف تمامًا عن "حق شعبيا في البقاء عمى قيد الحياة". 
. غير أن واإلمبراطورية العثمانية عمى سبيل المثال اإلمبراطورية النمساوية المجرية –القرن العشرين تدمير وتفكك عديد من الدول 

عمى المذابح الجماعية حينما حدثت. وبنفس الطريقة،  يعترضأو تمك الدول، الميبرالي لم يبد الندم عمى سقوط -أحدًا من اليسار
الدول في ألجل "حق ىذه أحد  خسموفاكيا ويوغوسالفيا دون أن يصر تشيكو اختفاء االتحاد السوفيتي و السابقة  17شيدت السنوات الـ

  الوجود". 

فسواء كان المرء يؤيد أو يعارض استمرار دولة ما، فال يتوقف ذلك عمى "الحق في الوجود" ولكن عمى طبيعة تمك الدولة 
 وجودىا. ل المطروحة والبدائل

كونيا  أي أنيا واحدة من تمك الدول التي –أنيا دولة مستوطنين الدولة اإلسرائيمية  حالة فيمل األىمالمممح  يعتبر
كان الييود في فمسطين التاريخية )اآلن كان السعامًا،  120فمنذ نحو وقت نمو اإلمبراطوريات األوروبية. المستوطنون األوروبيون 
طبقًا لتعداد اإلمبراطورية العثمانية فوكان السكان العرب مئات اآلالف. يتعدون آالف قميمة،  وقطاع غزة( ال إسرائيل والضفة الغربية



 

                                                                                     06                                                 مركز الذراسات االشحراكية ـ مصرمركز الذراسات االشحراكية ـ مصر 

netsocialists.-www.e 

ذا ما أخذنا (57) .نسمة 9817 ، فقد بمغ عدد السكان الييود1893لعام  عدد  يرتفعسفي االعتبار المياجرين الجدد من الييود،  وا 
% من السكان في 55نمو السكان الييود ليصل إلى أما  (58) ألف من العرب. 600-400ألفًا في مقابل  25الييود إلى 

ومما يبين ىذه الحقيقة ىو أنو بحمول منتصف الستينيات، كان منذ ذلك الحين.  ناكى كبيراالستيطان النتيجة  ، فقط كانالمنطقة
 (59) من والدين ولدوا في فمسطين. % فقط4وكان  – التاريخية ين قد ولدوا في فمسطين% فقط من البالغين اإلسرائيمي24

اع مساحة المنطقة، إال عبر نزع ممكية تضم ثالثة أرب 1949-1948وال يمكن ليؤالء السكان أن يزيدوا، ويكونوا دولة في 
نحن جيل مستوطن، وبدون الخوذة المعدنية والمدفع،  " :1956السكان األصميين. وكما طرح الجنرال والسياسي اإلسرائيمي ديان في 

 "ا عن عزمنا.حولنا تثنينال تدعوا الكراىية التي يشعر بيا نحونا مئات اآلالف من العرب  لن نستطيع زرع شجرة أو بناء منزل.
(60) 

وبذلك، فقد كانت إسرائيل مثميا مثل دول االستيطان االخرى التي أسسيا المستعمرون األوروبيون عمى حساب السكان 
يا والجزائر أثناء الحكم الفرنسي، وروديسيا أثناء حكم البيض، ونظام الفصل العنصري في المحميين في أمريكا الشمالية واسترال

يقة أنو كان في طميعة المستوطنين إناس ىاربون من القمع في أوروبا، خاصة عقب اليولوكوست، ال يغير شيئًا وحقجنوب أفريقيا. 
وىي أن االستيطان تم عمى حساب السكان المحميين. وفي حقيقة األمر، فقد كان عديد من المستوطنين في  ،من الحقيقة األساسية

، وعديد من المستوطنين في استراليا جاءوا بفعل التيجير من ضطياد الديني أو الفقرأمريكا الشمالية قد تركوا بالدىم ىربًا من اال
 1848ثورة  الجزائريين قامت فرنسا بترحيميم إلى ىناك عقابًا ليم عمى مشاركتيم فيالفرنسيين كما أن عديدًا من جانب بريطانيا، 

لكن بمجرد اسوا اضطيادًا عنيفًا في أوروبا. ي فمسطين أفراد قلييودي فطان ايأو في كوميونة باريس. وبنفس الطريقة قام باالست
صبح البد أن يقوموا بأعمال عدائية ضد السكان الموجودين حتى يحافظوا عمى وجودىم. إذًا فإن أوصوليم إلى أرض الغير، 

 منطق االستعمار االستيطاني ىو أن أولئك الذين كانوا ُمضَطَيدين، أصبحوا يضطيدون الغير.

 – ب من إفناء السكان المحميينن نموذج أمريكا الشمالية واستراليا ما يقتر تضم  ىناك نماذج مختمفة من االستعمار.  وكانت
م يؤثروا تأثيرًا يذكر عمى لو ومن ثم لم يمثموا تيديدًا لمسكان المستوطنين وذرياتيم،  – بالكاملوفي بعض األحيان تم القضاء عمييم 

االستعمار االستيطاني في الجزائر تحت الحكم الفرنسي، وروديسيا أثناء حكم البيض، وجنوب أفريقيا  نموذج نتضم  و طبيعة الدولة. 
استخدام السكان المحميين كمصدر لمعمالة الرخيصة في مزارع وشركات المستوطنين البيض. ومن في ظل نظام الفصل العنصري، 

إلى  –عمى المزايا التي كانوا يحظون بيا لمدولة حفاظًا  القمعية ةفيمع الوظفي ىذه المناطق كافة السكان البيض  تماىىثم، فقد 
ن، تضمن نموذج وفي فمسطي. 1963عقب االستقالل عام  منيا نالحد الذي جعل مميون فرنسي استوطنوا في الجزائر يياجرو 

 مشروعاتنشاء مستوطنات و المقيمين في مناطق االستيطان من أجل إاالستيطان الييودي طرد المستوطنين لمسكان المحميين 
 ييودية صرفة. 

جاء الييود إلى فمسطين بفعل سمسمة من "في العشرينيات والثالثينيات: وكما أوضح توني كميف، الذي نشأ في فمسطين 
لى ، واالضطياد في شرق أوروبا، واليولوكوست الذي قامت بو النازية. وعندما وصموا إمذابح روسيا القيصرية –المآسي اإلنسانية 

المستوطنين فمم يكن من الممكن تجنب النزاع بين فمسطين، وجدوا أنو يسكنيا العرب. وأيا كان الدافع الذي أتي بالييود إلى ىناك، 
 الفالحين العرب منيا،مالك األراضي العرب، ثم يطردون فقد كان المستوطنون يشترون األرض من الييود والسكان العرب. 

 "ات التي أنشأوىا.العرب من المشروع تثنواواس

أن يجد عماًل في ظل ىذا كان الفالح العربي يعرض العمل بسعر منخفض جدًا. كيف كان باستطاعة عامل أوروبي "
 300تمتمك بالكاد . في تل أبيب، التي كانت ي عامل عربيأل أصحاب العمل الييودتوظيف  كان الطريق الوحيد ىو منعالوضع؟ 
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 "لم يكن ىناك عامل عربي واحد وال ساكن عربي واحد.ائيل، ألف نسمة عشية تأسيس دولة إسر 

. وعندما يتجرأ فالح تحت ضغط الجوع عمى خرق ىذه منتجاتيم في السوق الييوديالفالحين من بيع ة الصييانومنع "
  "القاعدة يكون نصيبو الضرب.

أي  – "لعمل الييوديجل "األ ألولىضريبتين: ااتحاد العمال الصييوني، اليستدروت، أن يدفع  فيوكان عمى كل عضو "
يدف تنظيم بالمنتج الييودي" "والثانية ألجل  عدم تشغيل العمال العرب، ةراقبلميات وما إلى ذلك ر دو أموال تستخدم في تنظيم 

سارية" ، أكثر األحزاب "اليوني، وال حتى حزب ىاشومير ىاتزير، اآلن المابامأي حزب صيي عارضالمنتجات العربية. ولم ي مقاطعة
كانت مسالة أصيمة في الصييونية: فبدون ىذه المقاطعة، لم يكن مقاطعة العمال والفالحين العرب. ذلك أن مقاطعة العرب  ،تطرفاً 

  (61) "الح األوروبي الحياة.فأو ال باستطاعة العامل

ن يحمى بيا المستوطنون أثارت ىذه األفعال بالضرورة غضب الجماىير العربية. وكانت ىناك طريقة واحدة فقط يمكن أ
 ات، وبدايةومن ثم ففي العشرينات والثالثينأو تمك. اإلمبريالية ىذا الغضب، وىي عقد صفقة مع ىذه الدولة  في مواجيةأنفسيم 

ية اضة الفمسطينفقياميم بسحق االنت بمساعدات عسكرية أثناء أمدوىمالذين عمى سبيل المثال  – ينبريطانيالوا مع أربعينات، تواطاأل
المساندة الدبموماسية األمريكية  في ظل –ذي تمقوه في ظل الحكم البريطاني يم التدريب العسكري الومكن  . 1939-1936في 

 ،عسكرية )تخممتيا ىدنتان(معظم فمسطين التاريخية في ثالث ىجمات من االستيالء عمى  – من شرق أوروبا الواردة واألسمحة
طرد معظم السكان الفمسطينيين من المناطق التي كانوا واستخدام اإلرىاب في  ،1948عندما تركت بريطانيا فمسطين عام 

ومن ثم فقد توجيت  –وفي العقود التالية، خفتت المصالح اإلمبريالية البريطانية لصالح المصالح األمريكية يسيطرون عمييا. 
 إسرائيل نحو الواليات المتحدة.

عمى النحو  التالي:  1951سبتمبر  30ية عالقة إسرائيل باإلمبريالية في لخصت صحيفة ىآرتس الميبرالية اإلسرائيم
أن  إلىفيمكنو االطمئنان يغمق عينيو، إذا فضل الغرب لسبب أو آخر أن . .دور كمب الحراسةأعطيت إسرائيل دورًا ال يختمف عن "

 (62) "التعامل مع الغرب.تتجاوز الحدود المسموح بيا في بقسوة الدول المجاورة التي إسرائيل سوف تعاقب 

، األمريكية الخارجية المساعداتإجمالي ، تتمقى ثمث وفي مقابل لعب ىذا الدور فإن إسرائيل، رغم حجميا الصغير نسبياً 
 بمغ أكثر منأجمالي المساعدات اإلمريكية إلى إسرائيل  شير أحد التقديرات إلى أنيو وىو أكثر بكثير مما تتمقاه أية دولة أخرى. 

 (63) ألف دوالر. 14تمقى أكثر من  ويعني ذلك أن كل مواطن إسرائيمي قد .1997-1949 ميار دوالر في الفترة منم 84
ل ترىيب دول الشرق األوسط من أج تقدماذىب جزء كبير من ىذه المساعدات إلى إمداد إسرائيل بالتكنولوجيا العسكرية األكثر يو 

مميار كمساعدات  2.04مميون دوالر كمساعدات اقتصادية و 270عدت إسرائيل بـفقد وُ ومياجمتيا إذا لزم األمر. ومن ثم،  األخرى
      (64) .2003عسكرية في عام 

ويشير تحميل ماركسي كالسيكي حول الدولة اإلسرائيمية وضعو حاييم ىانجبي وموشيو ماكوفر وأكيفا أور، إلى أن تمك 
، 1965-1949في السنوات من " باىطًا:االقتصادي دون أن تدفع لذلك ثمنًا المساعدات سمحت أيضًا إلسرائيل بالتمتع بالتوسع 

أي أن نصيب الفرد بمغ  ،عما قامت بتصديره زيادة من واردات السمع والخدمات ستة باليين دوالر ما قيمتو حصمت إسرائيل عمى
بينما كان  –متوسط في إسرائيل صفرًا بمغ صافي المدخرات ال . وفي نفس الفترة1965-1949من  عاما 16دوالرًا في الـ 2650

 ."% من الناتج المحمي اإلجمالي20 يمثل االستثمار القومي
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نو أيضًا مجتمع يستفيد من ميزات فريدة. فيو يتمتع بتدفق الموارد إبل  ..فحسب رائيمي ليس مجتمع استيطانالمجتمع اإلس"
.. يتم تمويميا من قبل اإلمبريالية التي ال فريدة في الشرق األوسطائيل حالة إسر  الخارج بكم وكيف ليس ليما مثيل..المادية من 

 (65) "تقوم باستغالليا اقتصاديًا.

ال يأخذ العامل الييودي نصيبو في شكل نقدي، " حممون أن الطبقة العاممة الييودية ىي أحد المستفيدين:مويطرح ىؤالء ال
عمل في المشروعات الصناعية التي ال يمكن أن تقام أو ل عمى الحصو و ، إسكان جديد ومنخفض الثمن نسبياً  في شكلولكن 

  (66) ".يتطابق مع ناتج المجتمعوالتمتع بمستوى عام لممعيشة ال تستمر دون دعم خارجي، 

لذلك األزمات االقتصادية، ال منع حدوث ىذه األزمات.  آثارال شك أن المساعدات األمريكية استخدمت لمتخفيف من حدة 
، ساعدت المعونات 1985-1984في : "خالل أزمة إسرائيل االقتصادية يقول 1990السنوي األمريكي الييودي لعام فإن الكتاب 

في  زماتاألاالقتصاد اإلسرائيمي "يعاني من واحدة من أسوأ  كان ، عندما2003بينما في بداية  (67) ،إسرائيلاألمريكية الطارئة 
 (68)"مميار دوالر. 12قيمتيا حزمة معونة طارئة لممطالبة بـاليات  المتحدة ذىب وفد إسرائيمي إلى الو  ،تاريخ البالد"

ستراتيجيًا بين ا"تحالفًا  المقابل، كما يقول الكتاب السنويإسرائيل في عرضت فقد  .متوقعًا أن تكون المعونة مجانية ولم يكن
سرائيل  (69) ."مصمحة أمريكا تتوافق معالروابط مع إسرائيل أن  التصور الذي يعتبراستمر بسبب " وىو التحالف الذي"، أمريكا وا 

استعدادًا  (70) ،"دعم استعداداتيا العسكرية"ىو  طالبت بيا إسرائيل زء من المساعدات التيجىدف واتساقًا مع ىذا التصور، كان 
 لمحرب التي شنتيا أمريكا عمى العراق بعد ذلك.

تمك  فبدون الدعم الذي تقدمووجودىا بدون تمك الصفقات. ظ عمى لم يكن من الممكن أن تنشأ دولة إسرائيل أو تحاف
كثير من  حالياً  وىناكاليجرة إلى إسرائيل.  ت، ما كان شئ سوف يحفز السكان الييود في المناطق المختمفة عمىالصفقا

يكا من أجل محاولة االستفادة من أوروبا وأمر  يياجرون إلىممن اعتادوا عمى مستويات المعيشة األوروبية واألمريكية،  اإلسرائيميين،
 المزايا التي تقدميا تمك الدول. 

وفي مواجية احتماالت الفتنة الناتجة عن األزمات االقتصادية، والتي تقوض المنطق الذي يقوم عميو وجود دولة خاصة 
الواليات المتحدة عمى تبني يع فيم لدييم مصمحة في تشجن الصياينة بسمبية منتظرين الدعم الخارجي. و لمييود، ال يجمس السياسي
مما يجعل الواليات المتحدة تعتمد بشكل أكبر فيم يسعون إلحداث إضطراب في النظم الحاكمة، ثم ومن  ،نيج عدائي تجاه المنطقة

 حدة،فظين الجدد في الواليات المتالساسة الصياينة والمحاطبيعي بين التآلف ال يفسر ىذا الوضعو عمى كمب حراستيا في المنطقة. 
فكمما كانت اتباع نفس ىذه السياسات. بأكثر االقسام مياًل لمسالم في داخل حزب العمل، إلى ينتيي األمر دائمًا لماذا كما أنو يبين 
وكمما أصبح أكثر احتمااًل أن زادت أىمية الجبروت العسكري اإلسرائيمي في المساعدة عمى إخضاع المنطقة، ، كمما الفوضى أكبر
عدم كما أن حالة ن يتم اشباع اليدف الصييوني بتحقيق مزيد من التوسع اإلسرائيمي. أرائيل المزيد من الدعم، و تتمقى دولة إس
، تحت تيديد دائم ونعيشي ملمييود في العالم باعتبارى منفسيأ يونسرائيمالقادة اإلقدم يلكي ىي شرط اساسي المنطقة  االستقرار في

 مستمر. نومن ثم يحتاجون إلى عو 

ليذا الوضع تأثيرًا حتميًا في تحديد سموكيات الطبقة العاممة اإلسرائيمية. فالجماىير في إسرائيل، كما ىي في الدول  وكان
يتمقونو من أصحاب العمل. لكن في الحالة اإلسرائيمية، فإن الدعم الذي  وتستغل من جانب تعملالصناعية المتقدمة األخرى، 

يتماىون العمال اإلسرائيميون لذلك ف، يعوض جرءأ من االستغالل الواقع عمييم. لة اإلسرائيميةالدو  عن طريق األمريكية اإلمبريالية
 العمال في كافة دول منطقةدون ىذا التواطؤ، فسوف يعيشون في مستوى أدنى من بالدولة وتواطؤىا مع اإلمبريالية، ألنو مع 
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جذور مادية. وحتى أولئك الذين يقاسون أوضاعًا معيشية سيئة لمغاية، طينيين لو الدولة ضد الفمسإذًا، فالتماىي مع . الشرق األوسط
ولذلك نجد أن الييود الذين ىاجروا من مناطق أخرى يميمون إلى أن يروا المخرج في مزيد من التماىي مع الدولة وليس العكس. 

ة، بالرغم من واقع أنيم ييمين الصييونية يميمون إلى دعم أكثر األحزاب في الخمسينات والستينات في الشرق األوسط إلى إسرائيل
العمال البيض في جنوب سوأ من اإلسرائيميين الذين جاءوا من أوروبا. وبيذا المعني، فيم يبدون مثميم مثل في حالة معيشية أ

  قبل سقوط نظام الفصل العنصري.  – حتى األكثر فقرًا منيم –أفريقيا 

خبرة الخمسين عامًا ال تحوي مثااًل واحدًا لقيام وأكيفا أور في السبعينات أن "فر الحظ حاييم ىانجبي وموشيو ماكو وىكذا 
  (71) ."النظام الحاكم نفسو دفاعًا عن مطالب مادية أو نقابية في مواجية العمال اإلسرائيميين بتعبئة أنفسيم

ة الرفاىة وتم تبني السياسات الميبرالية دول تراجعتفقد ولم تؤد التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين إلى تغيير ىذه النتيجة. 
اإلعانات. غير أن األثر وأدى إلى تخفيض % 11الجديدة في ظل حكم الميكود، وىو ما رفع معدالت البطالة إلى أكثر من 

سطين ال زال يعني أن العمال اإلسرائيميين يتمتعون بمستويات معيشة أعمى من تمك الموجودة في فم لمدعم اإلمبرياليالتراكمي 
، دوالر شيريًا( 700 شيكل جديد )أي 3335 كان 2004والدول العربية األخرى. ومن ثم فإن الحد األدنى لألجور في بداية عام 

مزايا المتعمقة الشيريًا. وتبين التحميالت التفصيمية أن  ادوالر  2884بينما كان الحد األدنى لألجور في مصر المجاورة إلسرائيل 
، إال أن وتقميصا وبالرغم من أن ىذه المزايا تواجو ىجوماً  (72) المتوسط لتمك المزايا في أوروبا.تناظر المدى ل بالرفاىة في إسرائي

سطينيين وأبنائيم مزالت في مستوى نظيرتيا في الغرب، وليس مستوى مزايا العالم الثالث المتاح لمفاليا فق الدعم يعني أنداستمرار ت
دىا حكومتيم مع قتعالعمال اإلسرائيميين يحصمون عمى ىذا الدعم فقط بسبب الصفقات التي  لكن. 1948ممن تم تيجيرىم عام 
يتم دائما  وميزات الرفاىة،تعمق باألجور وظروف العمل يالذي يتعرضون لو فيما ضد اليجوم  نضاالتيمفإن اإلمبريالية. ومن ثم 

 في األزمات االقتصادية. احتواؤىا من قبل الدولة التي سرعان ما تمجأ إلى اإلمبريالية 

س د بأمريكا الشمالية أو أحيانا برأمصالح مرتبطة بشكل متزاي –كبيرة في إسرائيل  بيزنيسىناك تناقضات. ىناك مصالح 
في السالم.  مامصمحة ثم  ولديو منرى المستقبل في اختراق سوق باقي دول الشرق األوسط، الذي يي متعدد الجنسية المال األوروب

األراضي عدوانية تجاه الفمسطينيين في سياسة لمنع الدولة اإلسرائيمية من تبني مك الضغوط في حد ذاتيا لم تكن كافية غير أن ت
كما أن تمك الضغوط لن تكون كافية كي تمنع ذلك في المستقبل ىذه الدولة أو تمك من دول الشرق األوسط. المحتمة أو ضد 

ي لمييمنة اإلسرائيمية في المنطقة )ويجب إضافة أنيا تستثمر ففي إسرائيل ألنيا تتطمع الجنسية تستثمر  ةفالشركات متعددأيضًا. 
بوجود وما يربط بين ىذه الشركات ورأس المال اإلسرائيمي مصمحة مشتركة تتعمق إسرائيل أيضًا بحثًا عن عقود السالح المربحة(. 

أن تتخذ إسرائيل صورة عدوانية وىو ما يتطمب  –السالم المسمح  دولة إسرائيمية ذات قدرة عسكرية تمكنيا من ترىيب جيرانيا عبر
 ية الضرورية خمف الدولة.الجماىير تعبئة ضمان البما فيو الكفاية ل

تعمل بالضرورة  وفي ظل ىذه األوضاع، فإن أولئك الذين يؤكدون عمى "حق دولة إسرائيل في الوجود" يدافعون عن دولة
 عدوانية ضد جيرانيا. ية وتتعامل بطوعًا باعتبارىا أداة لإلمبريال

ولعمو يجب أن نكرر أن معارضة الدولة اإلسرائيمية ال يعني الرغبة في رؤية السكان الييود "ممقى بيم في البحر"، بنفس 
الذين عاشوا في  زالسكان األفريكانعني الرغبة في استئصال ترضة نظام دولة الفصل العنصري ال بيا معا تالطريقة التي كان

المؤسسات الدينية وما إلى ذلك(. عامًا ولدييم بعض عناصر اليوية الوطنية الخاصة بيم )المغة واألدب و  350نوب أفريقيا منذ ج
باتباع سياسة تمييزية  توطنينالمسأحفاد  قيام عمى المرتكزةتعني زوال دولة جنوب أفريقيا كانت معارضة نظام الفصل العنصري 

األصميين لمسكان الترحيل القسري  الطريقة، تعني معارضة الدولة اإلسرائيمية زوال دولة بنيت عمىوبنفس ضد السكان األصميين. 
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والتوسع  ضد أولئك الذي يقاتمون االحتاللوممارسة القمع الواسع والدموي والتوسع المستمر في األراضي المحتمة، من أراضييم، 
 ُطردت عائالتيم منيا. ي يقاتمون من أجل العودة إلى األرض التأو  ،االستيطاني

الفمسطينيين الذين ن حق عودة و ن لتفكيك الدولة االستيطانية، أوليما أن يقبل السكان اإلسرائيميان افتراضيتاىناك طريقت
والطريقة الثانية ىي تصفية نياء االحتالل والمستوطنات في قطاع غزة والضفة الغربية. ا، و 1948طردوا من أراضييم في عام 

. ة عمى فمسطين التاريخية بأكمميا، ويتمتع كل سكانيا بحقوق مواطنة متساويةلتحل محميا دولة واحدة ديمقراطية عممانيإسرائيل 
منطق دولة تدمير إلى  "حق العودة"ن يؤديان إلى نفس المصير. فكما يصر الصياينة دائمًا، فسوف يؤدي وعمميًا، فإن الطريقي

وجود دولة قاصرة عمى السكان من أصل ييودي، وىو ما سيفتح الباب أمام  زايا التي كانت، عن طريق زوال المواالستيطان بأكمم
النشطاء والمثقفين اإلسرائيميين أصبحوا يقبمون أن البديل الوحيد لنمط القمع من وليذا السبب فإن أقمية محدودة موحدة عممانية. 

  الدولة العممانية.  ىوواالستيطان والحرب الراىن 

لن يأتي من داخل قوة التي يمكن أن تحقق ذلك؟ إن صعوبة الطرح الوارد أعاله تكمن في أن تحقيق ىذا البديل ما ىي ال
إسرائيل. فطالما ظمت الدولة الصييونية تبدو قوية بما فيو الكفاية لكي تستمر في تمقي الدعم من اإلمبريالية كي تقدم المنافع 

كرات نيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومعسفمسطيبما يجعميم في وضع أفضل من ال ،فقراً األكثر  أولئك حتى ،الييودلمسكان 
 يطبقتضعف بفعل الصراع الويمكن لدولة إسرائيل أن فسيظل غالبية الييود مرتبطين بدولتيم. الالجئين في األردن ولبنان، 

يي تضعف فعييا لمعمل لمصمحة اإلمبريالية. وس ةوانيالدولة بسياساتيا العدلتحطيم الداخمي، لكن ذلك في حد ذاتو لن يكون كافيًا 
عندما تتمرد أقسام من الشباب اإلسرائيميين ضد الخدمة العسكرية في ظل االحتالل المستمر والحروب المتكررة. وفي ىذه العممية، 

 حقيقة ما قاد إليو الحمم الصييوني. فسوف يبدأ بعضيم عمى األقل في رؤية 

ف شيئًا في الواقع، سواء من الناحية شن حروب ال تكمدى يعتمد عمى فقدان إسرائيل القدرة عمى لكن تطور ذلك عمى أي م
ئيل ليزيمة عسكرية ىائمة، بد إسراتكبمعنى آخر، يتوقف األمر عمى المالية )بسبب الدعم األمريكي( أو من ناحية خسائر األرواح. 

دمة داخل إسرائيل، ودفع عدد كبير من األشخاص إلى رؤية أن ىناك مثل ىذه اليزيمة ىي وحدىا القادرة عمى إحداث ص حيث أن
 األمريكيةوجعل الطبقة الحاكمة  –حول إقامة دولة نقية العرق  القطيعة التامة مع الرؤية الصييونية ىو – طريقًا وحيدًا أماميم

  تتساءل عن جدوى االستمرار في تقديم المساعدات إلسرائيل. 

 ذلكعامًا، فإن المساىمة في النضال الداخمي في المجتمع اإلسرائيمي، بما في  30فر وأور قبل وكما طرح ىانجبي وماكو 
والزالت ىذه الخالصة صالحة  (73) الصييونية". دالستراتيجية عامة حول النضال ض ةخاضع تكون"يجب أن  ،النضال العمالي

ف "ال ىذا وال ذاك" تجاه حرب مثل التي حدثت في لبنان، وىؤالء الذين ال يستطيعوا رؤية ذلك ويتخذون موقحتى يومنا ىذا. 
 كانت دوافعيم طيبة.  ميماعمى قداسة الحدود اإلسرائيمية، يضعفون النضال ضد اإلمبريالية والصييونية،  ويوافقون

رائيل في مة إسلكن كسر الييمنة الصييونية عمى األغمبية العظمى من السكان اإلسرائيميين يظل أماًل بعيدًا. فقد كانت ىزي
. لذلك فإنو من قبيل اإلفراط في التفاؤل ىايتوقع القادة اإلسرائيميون، بل وغالبية السكان اإلسرائيميين، رد لبنان مجرد ىزيمة جزئية

منزاع لتحقيق تسوية شاممة  لفرصةإلمكانية أن نرى ومضة  النافذة التطورات األخيرة قد فتحتكل " أن: كما يرى البعض توقعأن ن
أن خيار استمرار الوضع الراىن لم يعد ممكنا، الذي يمثل أساس الحرب األخيرة. واآلن، حيث و لذي امتد لنحو قرن من الزمن ا

  (74) عنيم(.ووسط الداعمين الدوليين الذين ال يمكن االستغناء يمكننا أن نرى لحظة انبثاق فريدريك ديكميرك في إسرائيل )

يؤدي إلى لخمق نوع التحدي الذي الشرط المسبق يظل ىو  (75) في العالم العربي" انطالقة ثوريةحدوث "الحقيقة أن 
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 انييار الصييونية. لكن ذلك لم يحدث بعد.

 أثر االنتصار
دفعة وىو ما قمل من جحم إدعاءات القوة اإلسرائيمية ومن ثم أعطى ، الماضي ممموسًا في الصيف حقق حزب اهلل أنتصار

جل أياسية من . غير أن حزب اهلل ال يمكنو أن يكون األداة السفي الشرق األوسط اث تغيير جذريفي إحدالراغبة كل القوى ل
التي يتبناىا، ولكن ألنو يوجد خمف ىذه المفاىيم اعتماد عمى قوى طبقية ال  ةإحداث ىذه التغيير. وال يعود ذلك إلى المفاىيم الديني
سرائيل. يمكننا أن تسير إلى أبعد من نقطة معينة في الموا النصر ضد ويجب أن نقول ىنا مرارًا وتكرارًا أن جية مع اإلمبريالية وا 

وأن االنتصار عمى الصييونية ال يمكن  ،يتحقق ببساطة عبر نضال يقتصر عمى ىذا البمد وحدهبمد ال يمكن أن  اإلمبريالية في أي
ق العنان لعممية ثورية في ميمكن أن تطمد واحد فالمطموب ىو انطالقة في ب أن يحدث ببساطة عبر نضال يقتصر عمى فمسطين.

ىزيمة أغرقت مثممًا يفتح طريق الرؤى المتفائمة بشأن الممكن،  ووسوف يساىم انتصار حزب اهلل في ذلك طالما أنالمنطقة كميا. 
  اكتئاب تشاؤمي.النشطاء في المنطقة في  1967

. لكن يمكن أن يحدث أيضا عمى المدى القصير وع اإلسالميأشكال النز ربما يؤدي انتصار حزب اهلل إلى تزايد جاذبية 
فقد شجعت ىزائم الماضي عمى سيادة رؤية ضيقة لإلسالم، عززت من تحول ميم فيما يتعمق بالرؤى اإلسالمية ذات الشعبية. 

زاء اواألشكال النخبوية من  ،التدين التطيري من ناحية شكل فشل ىذا الخيار بلعمل الفردي عمى النمط الجيادي ناحية أخرى. وا 
كما أن التشديد  اإلصالحية الدينية. أشكال مستأنسة من حدث في مصر والجزائر، سقط عديد من النشطاء في ىوة مثممابائس 

ىنا  يقتصر األمرال  – من يتبنون تأوياًل آخرضد  أولئك الذين يتبنون تأويال معينًا لمدينإلى وضع  أدىعمى التطيرية الدينية 
ويمكن أن تمعب اإلمبريالية  وضع السنة في مواجية الشيعة.عمى أيضًا اإلسالم في مواجية األديان األخرى، ولكن وضع عمى 

ن كان بشكل أكثر دموية، كما يمكن أن يستفيد من وفي  ،، كما ىو الوضع في باكستانوعمالئيا عمى ىذه االنقسامات العراق وا 
     قاعدة ليم في عالم السياسة. بون في إيجاد ن الذي يرغو االنتيازيتمك االنقسامات أيضًا 

 إنشاء . فسوف يؤخذ نموذج حزب اهلل باعتباره دلياًل عمى إمكانيةتوجياتثالثة  عمى خمفيةسوف يعمل انتصار حزب 
ب اهلل عمى بالقمق إزاء تأثير النصر الذي حققو حز وبالفعل تشعر األنظمة العربية اآلن التحالفات التي تتجاوز الحدود الدينية. 

الشعوب. فيي تجعميا ترى إمكانات لم تكن قد فاالنتصارات توسع من أفق الغالبية السنية من السكان. لكن المسألة تتجاوز ذلك. 
في أوروبا الحرب  مناىضةكمظاىرات  –أخرى من العالم في مناطق  واألمثمة المناىضة لإلمبرياليةتصورتيا أبدًا من قبل. 

حمفاء غير لدييم يمكن أن تفتح عقول الناس ليروا أن  –وسحب ىوجو شافيز السفير الفنزويمي في إسرائيل والواليات المتحدة، 
  ، كما أن ليم أعداء مسممين يتمثمون في النظم العربية الحاكمة. مسممين

لك إلى أن أن نكرر آالف المرات أن أساليب حزب اهلل ىي عكس أساليب القاعدة. وال يرجع ذبنا وفي كل ىذا، يجدر 
إلى كون  التي تقتل المدنيين في الدول الغربية ودول العالم الثالث، ولكن أيضاً رفض عمميات زرع القنابل دعاية حزب اهلل ت

في أنو ال يرى أن ىناك تكمن حدود حزب اهلل عمى أن ا اعتمدت عمى عمل الحزب بين الجماىير. النجاحات العسكرية التي حققي
في البمدان األخرى في العالم  ينالمحمي ينمبريالية وحمفائيا من الرأسماليبين الشعوب التي تعاني من اإل حاجة لمعمل الجماىيري

سوف يجعل أي نصر حزب اهلل، غير أن ىذا النصر، سوريا واألردن وباقي المناطق. و  أي العمال والفالحين في مصر  –ي العرب
 سالمية معينة. إ، بما فييم بعض الذين يتبنون مفاىيم الحقيقة في جذب أنصار تمك لنسبة ألولئك الذين يرونأكثر سيولة بااألمر 
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 اذا بعد بالنسبة لمواليات المتحدة؟م
دارة بوش بشكل خاص.  فالضربة التي استيدفت تدمير إن الوضع الحالي خطير بالنسبة لإلمبريالية األمريكية بشكل عام وا 

يران  ضعاف سوريا وا  الممكي لمشئون يومًا، حذر المعيد  33فحتى قبل اتضاح نتائج حرب الـسي. جاءت بأثر عكحزب اهلل وا 
ليس ىناك شك كبير في أن إيران ىي المستفيد "في الكارثة العراقية: الدولية ذو المكانة العالية، من أن إيران كانت الرابح األعظم 

إثنين من حكومات المنطقة  أزالتالتحالف،  دول ساندةالرئيسي من الحرب عمى اإلرىاب في الشرق األوسط. فالواليات المتحدة، بم
 اولكني – 2003، ونظام صدام حسين في العراق في إبريل 2001في نوفمبر حركة طالبان في أفغانستان  –المعادية إليران 

 (76) ."ومستقرةبنى سياسية متماسكة بإستبداليما في  تفشم

العراق تأثير الواليات المتحدة. ويعطي ذلك إيران دورًا  تجاوز تأثيرىا عمىي، و الجنوبية ليا تعتبر إيران أن العراق ىي الخمفية
 في أفغانستان، جارتيا األخرى الممزقة بالحرب. وصالت اجتماعية قوية رئيسيًا في مستقبل العراق. كما أن إيران لدييا وجودًا بارزاً 

(77) 

جبرت األنظمة العربية التي كانت ترغب في رؤية حزب اهلل وفي الواقع، أُ  .ئلواآلن، تزايت مكانة حزب اهلل بشكل ىا
   األقل لفظيًا، وتشيد بقدرة الحزب عمى قتال اإلسرائيميين.  مًا، أن تظير موقفًا معاكسًا، عمىو ميز 

 اآلن؟ كيف سيكون رد الفعل األمريكي
بعض مثل المعيد الممكي لمشئون الدولية إن رد الفعل األمريكي األقل احتمااًل ىو القبول بمنطق اليزيمة وسماع نصائح ال

وىناك حاجة لمتعاون معيا  ،في وضع قوة إقميميةإن إيران " الذي يدعو الواليات المتحدة إلى قبول القوة اإليرانية والتعامل معيا:
جزئيًا تطوير عالقة ة يتطمب إن حل األزمات العديدة لممنطق تأثيرىا اإليجابي من أجل تيدئة النيران المشتعمة حاليًا..من االستفادة و 

مراوغة وتسيم في تأجيج العنف في يتم تصوير إيران باستمرار باعتبارىا عمى الجانبين.  إيران بالغرب عبر دبموماسية حذرة وصبورة
إلى  ويسعىمحافظ  وإلن ىذا النظام ىو في أساس ،تعميم الفوضى في المنطقةإن النظام اإليراني حذر من  الشرق األوسط الواسع.

 (78) "الحفاظ عمى الوضع الراىن.

بعد أن بات واضحًا استحالة انتصار  1972مصين في لريتشارد نيكسون  زيارة سابقةبوش يكرر وعمميًا يعني ذلك أن 
   ورت في السابق باعتبارىا مصدر الشر. صُ صفقة مع قوة إقميمية  بيدف عمل –أمريكا في فيتنام 

حيث أنيا تراىن بقوة عمى قدرتيا عمى تقوية الييمنة  .ة بوش تنوي اتباع نفس النيجال توجد دالئل عمى أن إدار لكن 
األمريكية عمى العالم والحفاظ عمييا عبر مشروع "القرن الجديد". وىي تخاف أن أية صفقة مع إيران لن تقوم فقط بتيديد ىذا 

نما أيضًا الطموح،  وسطة ضعيفة نوعًا ما مثل إيران في أن تفرض عمى النفوذ األمريكي. وسوف يشجع نجاح قوة مت بتقميصوا 
 سوف يشجع دواًل أخرى عمى اتباع نفس طريق التحدي.  ..الواليات المتحدة تغيير سياستيا

ويعد الخالف الوحيد بين معسكر بوش والتيار النقدي األساسي ليذا المعسكر ىو أن األخير يرى أن الواليات المتحدة يجب 
جبارىا عمىمع "أوروبا القديمة" وروسيا من أجل  أن تبني جسور التعاون االستسالم رمزيًا عن طريق التخمي  الضغط عمى إيران وا 
لكن عمى اإلدارة اآلن أن "وقت ذروة حرب لبنان:  الصحفي المؤيد لإلمبرياليةتوماس فريدمان، كما يقول فعن برنامجيا النووي. 

يؤمن بأىمية أن يتحسن الوضع في العراق، وىو أن ىذا الوضع ال يتحسن،  –أنا بما فييم  –ن يقر بو أي شخص تقر بما يجب أ
 –ىو أن نترك العراق. ألن الخيار األسوأ  وال يمكننا أن نمقي بحياة الناس الطيبين الواحد تمو اآلخر.. لكن ثاني أفضل الحمول
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ن نحتاج .. نحمفاعالتيا النوويةإذا ما ضربنا ربنا ن إيران من ضيمكُ ، وفي مدى ، ننزفالعراق يىو أن نبقى ف –والذي تحبو إيران 
باالستراتيجية األحادية الفاشمة، كمما . كمما احتفظنا وىو ما يتطمب تحالفًا واسعاً  –لمتعامل مع إيران وسوريا، ولكن من موقع قوة 

 (79) ."بناء مثل ىذا التحالفكان أصعب بالنسبة لنا 

يمة وروسيا )ناىيك عن الصين( ىو أمر صعب. فالدافع وراء الحرب عمى لكن التوصل إلى حل وسط مع أوروبا القد
وضع نياية لما رآه كان قبل كل شئ العراق لم يكن مجرد السيطرة عمى النفط العراقي لصالح شركات النفط األمريكية، ولكن 

عمى أىم المواد الخام في  الييمنة بيدفوذلك  ألمريكية الكونية في التسعينات،لالستراتيجية ا الطبيعة المائعة الجددالمحافظون 
 األمريكي الجديد".القرن "القوى العظمى األخرى لتأمين السيطرة عمى قادرة عمى الواليات المتحدة حتى تكون ، وىو النفط، العالم

(80) 

ف تحاول قبل ة األمريكية مجبرة عمى إجراء مساومات كاممة مع أروربا وروسيا والصين، فإنيا سو ر وحتى لو أصبحت اإلدا
 ذلك أن تؤكد قوتيا. ومن ثم فإن شن ىجوم جديد عمى الشرق األوسط لن يكون فقط ممكنا، لكنو سيكون مرجحًا. 

استيدفت تسييل إىانة إيران. لكن  ت من وجية نظر اإلدارة األمريكية انعطافةإن الحرب اإلسرائيمية عمى لبنان كان
لمقيام بيجوم من نوع ما إلى السير في الطريق الرئيسي بوش إدارة غرائز تتجو وف االنعطافة تحولت إلى طريق مسدود. واآلن، س

وىذه  –التي يمكن أن تأخذ ىذه المحاوالت إلى الياوية  بالحفر العميقة يءممو  وعري أن ذلك الطريق ضد إيران. لكن مشكمتيا ى
ايدة لحمفاء إيران في لبنان، والتعاطف الجارف عبر العالم سيطرة الشيعة عمى جنوب العراق، والثقة والقوة المتز  ىيالحفر العميقة 

 سنة التي استطاعت ضرب الجيش اإلسرائيمي.  58اإلسالمي تجاه أولئك الحمفاء باعتبارىم القوة الوحيدة خالل 

دة باليجوم عمى ىناك إمكانية حقيقية جدًا ألنو في حالة قيام الواليات المتح" ويحذر المعيد الممكي لمشئون الدولية من أنو:
الحرب عمى الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط  وستشعلإيران، فإن األخيرة سوف تمحق بيا ىزيمة ساحقة في العراق، 

 وسطو جنوب منطقة التأثير عمى التطورات السياسية في تكافح من أجل في العراق بأكمميا. وحتى اآلن، فإن القوى متعددة الجنسية 
األغمبية الشيعية، بينما ال يزال تمرد العرب السنة يحظى بوجود قاتل يوقع الخسائر الكارثية في صفوف قوات األمن  الفرات، مناطق
بر ، إلى الحد الذي يجويمكن أن يصبح ىذا الوضع أكثر خطورة في حالة التدخل اإليرانيمن األمريكيين.  اوداعميي العراقية الوليدة

تاركا أيران ال باعتبارىا القوة المييمنة التي ال يمكن إنكارىا في العراق فحسب، ولكن أيضًا  التحالف عمى الرحيل عن العراق،
 (81) ".باعتبارىا العنصر المسيطر في الخميج بال منازع

األول ىو االنسحاب في ظل كالىما مر، التي تواجو خيارين  ة بالنسبة لإلمبريالية األمريكيةإن ما نشيده اآلن ىو إزمة حاد
التي ال ينازعيا من أجل الييمنة األمريكية  نياية" "بالالتوجو نحو الحرب ولكن ذلك يعني اإلقرار بأن مأزقين العراقي والمبناني، ال

عجز الواليات المتحدة عن أن تحمل العواقب المرتبطة بخسارة نفوذ المحافظين الجدد في الداخل، و . ويترتب عمى ذلك قد فشل أحد
آخر عمى ارج. والخيار الثاني ىو الرىان بقوة عمى شن ىجوم عمى إيران، أو عمى األقل، شن إسرائيل ىجوم تمد نفوذىا إلى الخ

 . ورغم المخاطر الكبيرة ليذا الطريق، إال أنو يبقى الطريق المرجح أن تسير فيو الواليات  المتحدة. لبنان

يقرأ الناس ىذه السطور، نكون قد أصبحنا أمام حرب حيوان خطير، وربما من الممكن أنو قبل أن  وإن الحيوان الجريج ى
ات ألن تحاول القو ىجوم أمريكي عمى إيران. كما أن ىناك أيضًا احتماالت قائمة  أمامجديدة عمى نطاق أكبر في لبنان، أو 

    نزع سالح حزب اهلل بفعل الضغط اإلسرائيمي.  الفرنسية واإليطالية في لبنان
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ُتول د الطريقة التي يمكن أن وعمى نياية" لبوش،  "الحرب باللـالطبيعة التي ال يمكن التنبؤ بيا  عمى يوماً  33أكدت حرب الـ
لى إلقاء دول بأكمميا في أتون األزمة، و من خالليا تمك الحرب انفجارات مما يؤدي إلى  تغيير أفكار الشعوب في المناطق ا 

، ولن تكون األخيرة. كما أنيا لن تكون المرة األخيرة التي نرى فييا وتمك ليست ىي المرة األولى التي سيحدث فييا ذلكاألخرى. 
في الرأسمالية  مناىضةحركة  وتدفعكات العميمة لإلمبريالية في الشرق األوسط ر مقاومة تستطيع أن تيز الح –مقاومة كاسحة 

 .إلى األمامالبمدان الرأسمالية الكبرى 
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  الهىامشالهىامش
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 لتعميقاتيم وتصحيحاتيم المعموماتية لمسودة ىذا المقال. ،ساجال

1. New Yorker, 21 August 2006, Watching LebanonS. Hersh,   

2. Washington Post, 4 August 2006  
3. 6 , August 200It Didn't WorkShukrallah,  .H :موجود على الرابط التايل ،http://www.indymedia.ie/article/77854  
 كالسابق. .4
  كالسابق. .5
امية، من ناحية تأثريه على الوعي ؛ ولكنو مل يكن بنفس القدر من الدر 2222عندما أجرب إسرائيل على ترك لبنان عام  –بالطبع  –االنتصار األول حلزب اهلل كان  .6

 الشعيب، إذا ما قورن مبا مت ىذه ادلرة، أمام كل وسائل اإلعالم العادلية، من إفشال للهجوم اإلسرائيلي. 
ونة األمريكية الضخمة ، ولكن حبلول هناية اخلمسينات أصبحت ادلع49-1948الدعم األمريكي والسوفييت )باألسلحة التشيكية( ضمن انتصار انتصار اإلسرائيليني يف  .7

  مسة دائمة.

، ولكن كليف طرح  www.isj.org.uk/index.php4?id=230حتليل توين كليف ادلكتوب يف ذلك الوقت موجود على موقع رللة انًتناشيونال سوشياليزم  .8
  اجتماعات ومل يتم تضمينها يف أي نص مكتوب. كثري من ادلالحظات الشفهية ذات الصلة يف

9. , (London, 2005), p68.Hizbullah: The Story from WithinN Qassem,   
12. M Williams, Counterpunch, 14 August 2006.  
اذلدف كان االحتفاظ بالزعم الغامض أن  الدولة اإلسرائيلية شجعت ىجرة أي شخص من االحتاد السوفييت السابق، حىت ولو كانت لو فقط رلرد "صالت" باليهود. .11

مارك رويًت على الرابط التايل:  سكان إسرائيل يتزايدون مبعدل أسرع من تزايد السكان الفلسطينيني يف إسرائيل واألراضي احملتلة. انظر على سبيل ادلثال
c.edu/gentips/03/07israel.htmlwww.news.uiuولوسي آش على موقع الـ ،B.B.C :

www.news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/crossing_continents/4038859.stm ربع  . ىذه السياسة تتماشي مع سياسة استبدال
  مليون عامل عريب مؤقت من الضفة الغربية وغزة يعملون يف إسرائيل، بعمال من بلدان مثل الفليبني.

  www.haaretz.com/hasen/spages/743767.htmlمن الصحيفة اإلسرائيلية ىآرتز  .12
13. 1 N Qassem69ره، صفحة ، مصدر سبق ذك.  

  .73-72كالسابق، صفحة  .14
  اإلسرائيلية العربية، مصدر سبق ذكره. 1967توين كليف عن حرب  .15
16. , (Syracuse University Press, 2004), p13.In the Path of the HizbullahA N Hamzeh,   
  .11كالسابق، صفحة  .17

(، ولكن ىذا التطور 1978بواسطة موسى الصدر )الذي اختفى أثناء رحلة إىل ليبيا يف  1974دأت يف . احملاوالت األوىل لبناء حركة احملرومني ب13كالسابق، صفحة  1 .18
 األول مت إجهاضو باندالع احلرب األىلية يف لبنان. 

 . 87كالسابق، صفحة  1 .19
22. N Qassem 74، مصدر سبق ذكره، صفحة . 
 . 75-74كالسابق، صفحة  .21
22. A N Hamzeh 89، مصدر سبق ذكره، صفحة.  

  .75سابق، صفحة كال .23

  .77كالسابق، صفحة  .24
، يعطي أرقاما عن األنواع ادلختلفة إلنفاقها، ولكن فحص األرقام جيعلين أشك أنو )أو الذي قام جبمع ادلقال( قد وضع بعض األصفار يف 55-52كالسابق، صفحة  .25

  أماكن خطأ.
  .59كالسابق، صفحة  .26

  .67كالسابق، صفحة  .27

Hizbullah, Politics and ReligionGhorayeb, -A Saad ,تغري موقف حزب اهلل من ىذه ادلسألة، انظر  لإلطالع على مناقشة مطولة حول .28

(London, 2002), pp34-59.  

29. N Qassem 31، مصدر سبق ذكره، صفحة.  

http://www.indymedia.ie/article/77854
http://www.isj.org.uk/index.php4?id=230
http://www.news.uiuc.edu/gentips/03/07israel.html
http://www.news.uiuc.edu/gentips/03/07israel.html
http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/crossing_continents/4038859.stm
http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/crossing_continents/4038859.stm
http://www.haaretz.com/hasen/spages/743767.html


 

                                                                                     76                                                 مركز الذراسات االشحراكية ـ مصرمركز الذراسات االشحراكية ـ مصر 

netsocialists.-www.e 

32. A N Hamzeh 123، مصدر سبق ذكره، صفحة.  
  .128-125، كالسابق، صفحة A N Hamzehوفقا دلا يقولو  .31

  سم يناقشان ىذه االنشقاقات، ولكن من وجهيت نظر خمتلفتني.كل من محزة وقا .32

33. A N Hamzeh 126، مصدر سبق ذكره، صفحة.  
 . 2226سبتمرب  6وفقا لرسالة خاصة من سيمون عساف يف بريوت،  .34

  .121، مصدر سبق ذكره، صفحة A N Hamzehالنص مأخوذ من  .35
،  esolution 1701Day War and UNSC R-Lebanon: The 33النص يف جلبري أشقر  .36

www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=10767      تقدم ىذه ادلقالة عرضا ممتازا للمناورات ادلرتبطة بصياغة قرار رللس ،
 األمن. 

 . 2226سبتمرب  6رسالة خاصة من سيمون عساف يف بريوت،  .37

38. N Qassem 243، مصدر سبق ذكره، صفحة.  

 . 242كالسابق، صفحة  .39
 . 243كالسابق، صفحة  .42

 . 244كالسابق، صفحة  .41

 . 245كالسابق، صفحة  .42
 . 2226سبتمرب  6رسالة خاصة من سيمون عساف يف بريوت،  .43
 . 1967يصبحا مهيمنني على النضال الفلسطيين إال بعد حرب  مت تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح يف منتصف اخلمسينات، ولكنهما مل .44

45. May 1969).-, International Socialism, first series, 36 (AprilPalestine: Guerrilla OrganisationsI Ali,   

  en.wikipedia.org/wiki/Karameh.wwwانظر على سبيل ادلثال العرض ادلوجز يف  .46

47. I Ali.مصدر سبق ذكره ،  
 . 1969اعتمد ىنا على ذكريايت الشخصية عن حوارات دارت يف عمان يف أغسطس  .48
  .1972 أيضا وفقا لذكريايت الشخصية عن حضور مؤمتر دلنظمة التحرير الفلسطينية يف عمان خالل ادلرحلة األوىل من حرب أيلول األسود األىلية يف .49
52. N Qassem 64، مصدر سبق ذكره، صفحة . 
 الوصف جللبري أشقر خالل حوار معو.  .51
52. A N Hamzeh 135، مصدر سبق ذكره، صفحة.  

  .123كالسابق، صفحة  .53
54. G Monbiot, Guardian, 8 August 2006.  

55. Scottish Socialist Voice  ،21 July 2006.صفحتا ادلنتصف ،  

Israel: The Hijack State ,ريخ الصهيونية وطبيعة الدولة اإلسرائيلية، انظر كتاب جون روز الصغري ادلمتاز للحصول على حتليل أكثر اكتماال لتا .56

Bookmarks, London, :الكتاب موجود أيضا على اإلنًتنت على الرابط التايل .origin.htm-dleast/rose/4www.marxists.de/mid  
    .New York Review of Books, 16 January 1986انظر النقاش بني رونالد ساندر ويهوشوا بوراث حول مصداقية نتائج التعداد يف:  .57
  كالسابق. .58
 ,view , New Left ReThe Class Nature of Israeli SocietyH Hanegbi, M Machover, A Orrموجودة يف:  1968أرقام  .59

65, January-February 1971, p4.  
  .5ادلقتبس موجود يف ادلرجع السابق، صفحة  .62
  العربية، مصدر سبق ذكره.-اإلسرائيلية 1967توين كليف عن حرب  .61

  ، مصدر سبق ذكره.H Hanegbi, M Machover, A Orr، مأخوذ من 1951سبتمرب  32ىآرتز،  .62

www.washington-، انظر الرابط التايل: n Middle East AffairsWashington Report oىذه األرقام مأخوذة من  .63

report.org/html/us_aid_to_israel.htm    
64. Economist Tallies Swelling Cost of Israel to US, Christian Science Monitor, 9 December 2002 انظر الرابط ،

   wmgn.html-www.csmonitor.com/2002/1209/p16s01التايل:
65. H Hanegbi, M Machover, A Orr 9، مصدر سبق ذكره، صفحة.  
  .12كالسابق، صفحة  .66

67. American Jewish Yearbook, 1990, p270.  

68. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2627561.stmBBC News, Sunday 5 January 2003, 02:23 GMT   

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=10767
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=10767
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Karameh
http://www.marxists.de/middleast/rose/4-origin.htm
http://www.washington-report.org/html/us_aid_to_israel.htm
http://www.washington-report.org/html/us_aid_to_israel.htm
http://www.washington-report.org/html/us_aid_to_israel.htm
http://www.csmonitor.com/2002/1209/p16s01-wmgn.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2627561.stm


 

                                                                                     72                                                 مركز الذراسات االشحراكية ـ مصرمركز الذراسات االشحراكية ـ مصر 

netsocialists.-www.e 

69. American Jewish Yearbook, 1990, p270.  
72. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2627561.stmBBC News, Sunday 5 January 2003, 02:23 GMT   

71. H Hanegbi, M Machover, A Orr 6، مصدر سبق ذكره، صفحة.  

 ,Social Protection in Israel and Sixteen EuropeanCountriesR Cohen and Y Shaul انظر على سبيل ادلثال:  .72

erusalem, 1998)(J :6، على الرابط التايلd.pdf-www.issa.int/pdf/jeru98/theme3/3 الكاتبان يستنتجان أنو بادلقارنة مع بلدان االحتاد .
عيار اذلبات ادلتعلقة باألمومة وتعويضات إصابات العمل، ولكنها تقع يف موضع متأخر فيما يتعلق األورويب قبل توسعو األخري، تقع إسرائيل يف موقع متوسط بالنسبة إىل م

  بالبطالة، حيث أن تعويضات البطالة هبا أسوأ من مثيالهتا يف فرنسا وأدلانيا، ولكنها يف نفس مستوى بريطانيا.
73. H Hanegbi, M Machover, A Orr 11، مصدر سبق ذكره، صفحة.  

  .2226أغسطس  31، اجلارديان، Victory has Transformed the Middle Eastجلورج جالواي يف: اإلدعاء  .74

75. H Hanegbi, M Machover, A Orr 11، مصدر سبق ذكره، صفحة.  
76. (Chatham House, August 2006),  Iran, Its Neighbours and the Regional CrisesR Lowe and C Spencer, 

p6.  ابط التايل ، موجود على الرhttp://www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/mep/Iran0806.pdf  
  كالسابق. .77
  كالسابق. .78
79. New York Times, 4 August 2006.  
  International Socialism 99 (Summer 2003).ng ImperialismAnalysi ,لإلطالع على صياغيت اخلاصة ذلذه األطروحة انظر:  .82
81. R Lowe and C Spencer.مصدر سبق ذكره ،  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2627561.stm
http://www.issa.int/pdf/jeru98/theme3/3-6d.pdf
http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/mep/Iran0806.pdf


 

                                                                                     78                                                 مركز الذراسات االشحراكية ـ مصرمركز الذراسات االشحراكية ـ مصر 

netsocialists.-www.e 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز الدراسات االشتراكية
 

 ميدان الجيزة  ـشارع مراد  7 

  www.e-socialists.netموقع إليكتروني:

 info@e-socialists.net بريد إليكتروني: 

 
  

 


