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حسام مطر *
ارتـ ـب ــط امل ـ ـشـ ــروع ال ـص ـه ـيــونــي ف ــي ب ــادن ــا،
منذ البداية ،باملصالح الغربية املتمثلة في
محاولة إخـضــاع شعوب املنطقة والهيمنة
عليها .خالل ثالثينيات القرن التاسع عشر،
وفـ ــي س ـي ــاق احـ ـت ــواء مـ ـش ــروع م ـح ـمــد علي
ف ــي امل ـش ــرق وال ـ ــذي الم ــس حـ ــدود اآلسـتــانــة
(قلق األوروبيون حينها من طلب السلطان
ال ــدع ــم م ــن روسـ ـي ــا وق ـ ـ ــدوم أس ـط ــول ـه ــا إل ــى
املتوسط) قدمت بريطانيا الدعم للسلطان
ال ـع ـث ـمــانــي .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ط ـلــب وزي ــر
خــارجـيــة بــريـطــانـيــا "بــاملــرســن" مــن سفيره
ف ــي إس ـط ـن ـب ــول م ـح ــاول ــة إقـ ـن ــاع ال ـس ـل ـطــان
وحاشيته بــأن الحكومة اإلنكليزية تــرى أن
الــوقــت أصـبــح مناسبًا لفتح فلسطني أمــام
هجرة اليهود .وأهمية فلسطني بالنسبة إلى
البريطانيني كــانــت لـضـمــان الـسـيـطــرة على
قناة السويس ،باعتبارها نقطة ارتكاز على
طريق الحرير من الهند إلى املتوسط.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،حـ ــاول
األمل ـ ـ ــان إقـ ـن ــاع ال ـع ـث ـمــان ـيــن ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الطموحات الصهيونية في فلسطني لجذب
املـ ـ ـ ــوارد ال ـي ـه ــودي ــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن بــري ـطــان ـيــا.
ف ـفــي عـ ــام  ،1914أب ـل ـغــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
األملــانـيــة سفيرها فــي القسطنطينية بــأنــه:
"ال يـمـكــن إن ـك ــار أن م ـمــا يـشـكــل ت ـمــامــا ،في
الـلـحـظــة الــراه ـنــة ،حكمة مــن ال ـبــاب الـعــالــي،
هــو أن يـحــاول مــن خــال املعاملة املتساهلة
م ــع الـصـهـيــونـيــة ك ـســب ت ـعــاطــف الـيـهــوديــة
العاملية ،وخاصة في أميركا" .ولــذا كــان من
جملة املبررات التي قدمها بلفور لدعم إقامة
"ال ــوط ــن ال ـي ـهــودي" حـجــة ال ـت ـصــدي لجهود
أملانيا الجتذاب الصهانية.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ك ــان ــت قـ ـ ــدرة املـ ـ ـن ـ ــاورة ل ــدى
الـحــركــة الـصـهـيــونـيــة وم ــوارده ــا فــي لحظة
ً
احتدام صراع القوى الدولية عامال حاسمًا
ف ــي ت ـحــويــل "ال ـح ــل ال ـص ـه ـيــونــي" إل ــى واق ــع
صـلــب .ومـنــذ ال ـع ــدوان الـثــاثــي عـلــى مصر،
وم ــن ث ــم الـ ـح ــروب ال ـعــرب ـيــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
فــي حقبة الـحــرب ال ـبــاردة ،سعت "إســرائـيــل"
إلـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد دومـ ـ ــا ل ـل ـق ــوى ال ـغ ــرب ـي ــة أن ـهــا
تمثل خـيــارًا ضــروريــا وشــريـكــا ال غنى عنه
إلخضاع املنطقة وسحق مشاريع االستقالل
والـتـحــرر الــوطـنــي والتكامل اإلقليمي .منذ
البداية ،لم يكن الرهان الغربي على اليهود
الصهاينة نابعًا مــن ف ــراغ ،بــل مــن نجاحهم
في إقناع الغربيني بقدرتهم وكفاءتهم على
أداء دور وظيفي فاعل داخل املنطقة ،انطالقًا
من "الدولة اليهودية".

التحول إلى عبء

ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي مـ ــن أداء ه ــذا
ال ــدور حـتــى نـهــايــة ال ـحــرب ال ـب ــاردة مــن خــال
ام ـت ــاك قـ ــدرة املـ ـب ــادرة االسـتــراتـيـجـيــة داخ ــل
امل ـن ـط ـقــة ون ـق ــل الـ ـح ــرب إلـ ــى أرض ال ـخ ـصــوم
وخ ــوض ـه ــا ع ـلــى ج ـب ـهــات مـ ـت ــوازي ــة .ألـحـقــت
القوة العسكرية اإلسرائيلية أضــرارًا جسيمة
بـمـشــاريــع قــومـيــة واسـتـقــالـيــة مـتـقــدمــة ،كما
ف ــي الـتـجــربــة ال ـنــاصــريــة واسـتـلـحـقــت معظم
ال ـن ـظ ــام ال ــرس ـم ــي ال ـع ــرب ــي وق ـ ّـوض ــت الـنـفــوذ
الـســوفـيــاتــي داخ ــل املـنـطـقــة .بــإثـبــات كفاءتها
ّ
في املبادرة االستراتيجية ،تمكنت "إسرائيل"
مــن اج ـتــذاب دعــم غــربــي هــائــل وإق ـنــاع الغرب
بأن عوائد دعمها ماليًا واقتصاديًا وعسكريًا
ودبـلــومــاسـيــا تـتـجــاوز بكثير األع ـبــاء املــاديــة
والسياسية واألخــاقـيــة املترتبة على الغرب
نتيجة دعمه حــروب "إســرائـيــل" وانتهاكاتها
الصارخة.
ل ـك ــن م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة وخ ـض ــوع
أغـ ـل ــب أن ـظ ـم ــة امل ـن ـط ـق ــة لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة،
ظـهــرت نقاشات فــي واشنطن حــول استمرار
ج ــدوى دع ــم "إس ــرائ ـي ــل" .س ــارع ق ــادة الـكـيــان
الـصـهـيــونــي ال ــى تــأك ـيــد جـ ــدوى كـيــانـهــم من
خالل محاولة االستثمار في البيئة اإلقليمية
الجديدة بطرح فكرة "الشرق األوسط الجديد"
لصاحبها شـيـمــون بـيــريــز .بـنــى بـيــريــز جــزءًا
من أطروحته على أن التطور والتوسع الذي
بــدأ يبرز في األنظمة الصاروخية التقليدية
وغير التقليدية ال حل عسكريًا له ،وقد ّ
قوض
فكرة العمق الجغرافي اآلمن .ولذا نادى بيريز
بــاالنــدمــاج التنموي واالقـتـصــادي اإلقليمي،
بما يتيح إلســرائـيــل االسـتـفــادة مــن ريادتها
التكنولوجية ونفوذها الدولي لتصبح مركز
اإلقليم وعقدة مواصالته املطلة على املتوسط
نحو العالم.
إال أن م ـ ـشـ ــروع املـ ـق ــاوم ــة ب ـ ــدأ م ـن ــذ أواس ـ ــط
التسعينيات يثبت نفسه كمتغير قــادر على
إعــادة تشكيل قواعد اللعبة اإلقليمية .حاول
الكيان الصهيوني استخدام قدراته العسكرية
الم ـت ـص ــاص ص ـع ــود ق ــوى امل ـق ــاوم ــة ل ـكــن من
ً
دون جـ ـ ـ ــدوى ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ت ـح ــري ــر ج ـنــوب
لبنان وقـطــاع غــزة .إال أنــه رغــم ذلــك كــان لدى
الصهاينة اعتقاد بأنهم ما زالوا قادرين على
اسـتـخــدام امل ـبــادرة االستراتيجية واستعادة
ال ـت ــوازن وسـحــق ق ــوى امل ـقــاومــة ،وتـقــاطــع مع
هذا الظن ،الحاجة إلى إثبات الــذات والفائدة
لإلمبراطورية األميركية املتهالكة الغارقة في
الصحراء العراقية بعد غزو .2003
بـنـ ً
ـاء على هــذه املعطيات ،ب ــادرت "إســرائـيــل"،

بطلب أميركي ،عــام  2006نحو حــرب واسعة
ضد حزب الله لتكتشف بمحصلة الحرب أنها
أمــام واقــع مختلف تمامًا ،وأن التراكم الكمي
لـقــوى امل ـقــاومــة قــد أدى إل ــى تـحــول نــوعــي لم
يعد من السهل تداركه .وتعزز هذا اإلدراك مع
العجز عن حل تحدي املقاومة الفلسطينية في
غزة .مع هذا التراجع الوظيفي إلسرائيل ،ومع
مــا تــوصــل إلـيــه تقرير بايكر ـ ـ هاملتون عن
ضرر الدعم األميركي لـ"تل أبيب" وسياساتها
العدوانية على املشروع األميركي في املنطقة،
استجد الـنـقــاش األمـيــركــي عــن ج ــدوى الدعم
األمـيــركــي الـهــائــل للكيان الـصـهـيــونــي .ومنذ
ح ـي ـن ـه ــا ،ي ـ ـكـ ـ ّـرس ب ــاحـ ـث ــو م ـع ـه ــد واش ـن ـط ــن
الصهيوني عشرات املقاالت والدراسات تحت
ع ـنــوان إث ـبــات ج ــدوى دع ــم "إســرائ ـيــل" لألمن
القومي األميركي.

نحو الردع الجاري
مع هذا التراجع الذي بدأ يصبح سهل اإلدراك
مــن أع ــداء "إس ــرائ ـي ــل" ،انـتـقـلــت جـهــود الكيان
نحو تعزيز العمليات األمنية (اغتيال الحاج
عماد مغنية ومساعد الرئيس السوري محمد
سليمان وكوادر من حركة حماس مثل محمود
امل ـب ـح ــوح) وت ـع ــزي ــز الـ ـق ــدرات الــدفــاع ـيــة (وال
سيما على الصعيد الصاروخي) ،والضربات
التكتيكية (ال ـغــارة اإلسرائيلية على املفاعل
امل ــزع ــوم ف ــي ديـ ــر ال ـ ــزور  )2007وال ـه ـج ـمــات
السيبيرية عـلــى املـنـشــآت الـنــوويــة اإليــرانـيــة
وتفعيل الـحـمــات اإلعــامـيــة والدبلوماسية
ودعم جهود العقوبات األميركية والتحريض
عليها .كل هذه اإلجراءات والسياسات هدفت
على األقــل إلــى منع قــوى املقاومة من مراكمة
عناصر القوة والتشبيك وتوحيد الجبهات،
بــانـتـظــار أن ت ـلــوح فــرصــة تـتـيــح ل ــ"إســرائ ـيــل"
اس ـت ـعــادة املـ ـب ــادرة ،وه ــو م ــا ك ــان م ــع ان ــدالع
الحرب السورية.
قدمت ظــروف الحرب السورية فرصة مثالية
لـ"إسرائيل" ،إال أنها باملحصلة كشفت لها أنها
خـســرت ق ــدرة امل ـب ــادرة االسـتــراتـيـجـيــة .فرغم
م ــا حـمـلـتــه ال ـح ــرب م ــن اس ـت ـن ــزاف وان ـك ـشــاف
ملحور املقاومة ،سوريا وحزب الله على وجه
التحديد ،لم تغامر "إسرائيل" بالذهاب نحو
الحرب ،برغم ما تلقته من تحريض وتشجيع
لـسـلــوك ه ــذا ال ـخ ـيــار .إن أح ــد أب ــرز نـجــاحــات
محور املقاومة في ردع "إسرائيل" يتمثل في
دمــج الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بالكامل
فــي أي ح ــرب مـقـبـلــة وكـشـفـهــا أم ــام منظومة
هــائ ـلــة م ــن الـ ـق ــدرة ال ـن ــاري ــة .اس ـت ـعــاض كـيــان
االحـتــال عن املـبــادرة االستراتيجية بتفعيل
"الردع الجاري" أو الضربات التكتيكية لضبط

تعاظم قدرات محور املقاومة.
خـ ــال الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ،ح ـ ــاول الـصـهــايـنــة
تطوير املـبــادرة التكتيكية وتنشيطها تحت
ع ـنــوان مـنــع تـعــاظــم ق ــدرات ح ــزب الـلــه فــي ما
يخص االستحواذ على أسلحة دقيقة كاسرة
لـ ـلـ ـت ــوازن ون ـق ـل ـهــا ومـ ـن ــع إيـ ـ ــران م ــن تـثـبـيــت
وجودها العسكري في سوريا ،سواء املباشر
أو عبر القوى الحليفة (وهــذا ما يطلق عليه
"املـ ـع ــرك ــة ب ــن ح ـ ـ ـ ــروب") .وأخـ ـ ــذ قـ ـ ــادة ال ـع ــدو
ي ـكــررون الـتــأكـيــد عـلــى ه ــذه الـخـطــوط الحمر
التي سيلتزم كيانهم بها ولــو كانت كلفتها
ال ـتــدحــرج ّنـحــو ال ـحــرب (إح ــدى األف ـك ــار التي
ُ
طرحت تمثلت في أن تستفيد "إسرائيل" من
تفوقها ال ـنــاري الـهــائــل وتنفيذ ضــربــة لعدة
أيــام ،ثم إيقاف الحرب من طــرف واح ــد) .بعد
عام  2013تحديدًا ،عزز الصهاينة هجماتهم
داخ ــل ســوريــا تـحــت الـعـنــاويــن اآلن ـفــة الــذكــر،
ثــم أخــذت الهجمات بالتزايد وال سيما حني
ات ـضــح أن م ـش ــروع إس ـق ــاط ال ــدول ــة الـســوريــة
سلك مسارًا مختلفًا.
فــي آذار  ،2018ح ــاول يانيف فــريــدمــان قــراءة
تـ ـج ــرب ــة "إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل" فـ ــي الـ ـ ــرد عـ ـل ــى ت ـح ــدي
ح ــرك ــة ف ـت ــح فـ ــي ل ـب ـن ــان بـ ــن 1972 – 1970
الستكشاف فوائد نظرية االستنزاف ،في ظل
الـتـحــديــات ال ـجــديــدة الـتــي يــواجـهـهــا الـكـيــان.
ي ـع ـت ـقــد ف ــري ــدم ــان بـ ــأن ال ـت ـف ــوق االق ـت ـص ــادي
والتكنولوجي لـ"إسرائيل" يمنحها األفضلية
على خصومها في حرب االستنزاف ،إذ إنها
س ـت ـفــرض عـلـيـهــم أث ـم ــان ــا وت ـكــال ـيــف بــاهـظــة
س ـت ـقــوض قــوت ـهــم ع ـلــى املـ ــدى ال ـط ــوي ــل ،وفــي
امل ـقــابــل س ـي ـكــون ال ـض ــرر ال ــاح ــق بــإســرائ ـيــل
ً
محدودًا ومقبوال داخليًا ،وحتى على مستوى
املشروعية لــن يـعــارض املجتمع الــدولــي هذه
الضربات املوضعية كونها محدودة وتجري
في إطار الرد والدفاع .يستذكر الكاتب مقولة
لــرئـيــس األركـ ــان ألـيـعــازر عـنــدمــا ع ــرض عليه
اجـتـيــاح بـيــروت عــام  1972ردًا على تصعيد
حركة فتح:
"أنا شخصيًا ،ال أومن برد عمالني استراتيجي
وحيد تنتهي به الحرب .لو كنت أعتقد جازمًا
ب ــأن اح ـت ــال ب ـي ــروت سـيـنـهــي ال ـح ــرب لكنت
اقترحت ذلك .أعتقد بأن األسلوب هو أسلوب
تــراكــم العمل الفعال ال ــدؤوب وتحميل الــدول
ً
املجاورة عبئًا ثقيال وجعل ذلك ال يطاق".
تـهــدف الهجمات التكتيكية إلــى منع تعاظم
قــوة الخصم واسـتـنــزافــه ،ومــن خــال ذلــك إما
أن يتحقق ن ــوع مــن الـتــراكــم يسمح بالحسم
ال ـع ـس ـك ــري وإم ـ ـ ــا أن يـ ـض ــرب إرادة ال ـق ـت ــال
عـنــد الـخـصــم وإغ ــراق ــه بــال ـيــأس .فــالـضــربــات
التكتيكية ينبغي أن تـكــون ج ــزءًا مــن معركة

أكـ ـب ــر ي ـف ـت ــرض أن ت ـظ ـه ــر ن ـت ــائ ـج ـه ــا بـشـكــل
متدرج وموزون .إال أن كيان العدو ،مع انتهاء
األع ـمــال العسكرية األســاسـيــة داخ ــل ســوريــا،
بــدأ يكتشف أن قــدرتــه على العمل التكتيكي
بــدأت تتقلص إلــى حــدود واسـعــة .بــدأ محور
امل ـقــاومــة فــي األش ـهــر األخ ـي ــرة بــإظ ـهــار جــرأة
أكبر في التصدي للضربات اإلسرائيلية داخل
سوريا (إسقاط طائرة أف  16فوق الجوالن)،
وقد صرح السيد حسن نصر الله في أكثر من
مناسبة بأنه أصبح من الضروري إيجاد حل
الحـتــواء هــذه الهجمات .ثم تفاقمت املعضلة
الـصـهـيــونـيــة بـعــد ح ــادث ــة الـتـسـبــب بــإسـقــاط
طائرة روسية وتقييد موسكو "حرية العمل"
فـ ــوق س ــوري ــا .ب ــالـ ـت ــوازي ،ال ت ـ ــزال إســرائ ـيــل
مردوعة عن محاولة تحريك تــوازن الــردع في
لبنان ولو بعمل تكتيكي ،وقد نجح حزب الله
ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة فــي إدخ ــال عناصر
ردع إضــاف ـيــة إل ــى الـعـقــل اإلســرائ ـي ـلــي ّ
كبلته
ّ
وعقدت حساباته.

«إسرائيل فالي»
إذًا" ،إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل" ،ال ـ ـتـ ــي ف ـ ـقـ ــدت مـ ـب ــادرتـ ـه ــا
االسـتــراتـيـجـيــة ،تـتــراجــع قــدرتـهــا عـلــى العمل
ّ
يتغير ويتحول
التكتيكي ،وكل ذلك في إقليم
بشكل غير قــابــل للتنبؤ ،ومـيــزتــه األساسية
ت ــراج ــع مـنـظــومــة الـهـيـمـنــة األم ـي ــرك ـي ــة ،فيما

ي ــواص ــل خ ـصــوم ـهــا م ــراك ـم ــة ق ــدرات ـه ــم الـتــي
ت ـت ـيــح ردع "إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل" ودف ـع ـه ــا إل ـ ــى خـلــف
ال ـجــدران (باملعنى الـحــرفــي) ،وهــذا مــا يجعل
الـكـيــان مـكـشــوفــا أك ـثــر ملـخــاطــر أمـنـيــة هــائـلــة.
إن تــراجــع ق ــدرة إســرائـيــل عـلــى شــن الـحــروب
يقوض دورهــا الوظيفي ،بينما يضع تراجع
مـبــادرتـهــا التكتيكية مستقبلها عـلــى املحك
ألنــه بــذلــك يصطف عنصر الــوقــت إلــى جانب
أعدائها.
وتــذهــب بعض ال ـقــراءات اإلسرائيلية إلــى أن
نجاح إيران في بناء قدرة تقليدية في سوريا
سيكون "مظلة" لتستكمل طـهــران برنامجها
ال ـن ــووي .وي ـبــرز الـقـلــق اإلســرائ ـي ـلــي مــن نمو
القدرات التقليدية ملحور املقاومة ،في حديث
ل ـ ـعـ ــوزي روب ـ ـ ــن (مـ ــؤسـ ــس ب ــرن ــام ــج ال ــدف ــاع
الـصــاروخــي اإلســرائـيـلــي) بقوله" :ذهـلــت قبل
سنتني خالل حديثي مع بروفسور في جامعة
جنوب كاليفورنيا ّ
يدرس صفوف املاجستير
والدكتوراه هندسة طيران أن  %20من الطالب
ه ـنــاك إي ــران ـي ــون ي ــأت ــون م ــن إي ـ ــران ،وأغـلـبـهــم
يعودون إليها" .باملحصلة ،ال تحتمل تل أبيب
خ ـســارة هــامــش الـحــركــة التكتيكية وتسعى
الى استكشاف هامش جديد ،سواء من خالل
الضغوط الدبلوماسية الدولية أو التفاوض
مع الروس أو تفعيل العمل األمني أو محاولة
تحريك موزونة ملسار ينهي توازنات ما بعد

ال تحتمل تل
أبيب خسارة
هامش الحركة
التكتيكية
وتسعى إلى
استكشاف
هامش جديد

(أرييل شاليط ــ أ ف ب)

 2006في الجبهة الشمالية.
يـتـحــدث الـصـهــايـنــة أن م ـســار الـعـمــل الـحــالــي
ض ـ ــد م ـ ـح ـ ــور امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة ث ـ ــاث ـ ــي األض ـ ـ ـ ـ ــاع،
اقتصادي (فرض عقوبات مالية واقتصادية)
ودبـلــومــاســي ـ ـ قــانــونــي (وال سيما محاولة
جــر أوروبـ ــا لـلـتـشــدد ضــد إيـ ــران وح ــزب الـلــه)
وال ـن ـشــاط الـحــركــي أو الـعـمـلـيــات التكتيكية.
يـبــدو أن الــرؤيــة اإلســرائـيـلـيــة االستراتيجية
الحالية تقوم على إعادة إنتاج الدور الوظيفي
للكيان ،بعد اضمحالل الــدور السابق أي دور
"إس ـبــارطــة" أو الـقــوة الصلبة .االستراتيجية
تقوم على مكون عسكري دفاعي في الجوهر
وهـجــومــي عـلــى املـسـتــوى التكتيكي لحماية
ال ـ ـ ــردع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ف ـي ـمــا ت ـن ـقــل "تـ ــل أب ـيــب"
الـسـبــاق إل ــى حلبة أخ ــرى وإل ــى دور وظيفي
آخر جوهره "ناعم" هو استعادة ملشروع بيريز
للشرق األوسط الجديد ،أي تحويل "إسرائيل"
إلى املركز التكنولوجي واالقتصادي والشبكي
للشرق األوســط املتهالك واملشتعل« ,اسرائيل
فالي» (كمثل «سيليكون فالي» األميركي).
هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـج ــدي ــد ي ـت ـم ـظ ـهــر فـ ــي تـكـثـيــف
الصهاينة مـســار التطبيع وإط ــاق مشاريع
ومـقـتــرحــات للتشبيك االقـتـصــادي اإلقليمي،
كما فــي الـغــاز املـصــري (ج ــرى أخـيـرًا تأسيس
"مـنـتــدى غــاز شــرقــي البحر املـتــوســط" ويضم
مصر و"إسرائيل" واليونان وقبرص وإيطاليا
واألردن) وم ـش ــروع تـحـلـيــة امل ـي ــاه م ــع األردن
ومقترح خط الغاز املمول إماراتيًا نحو أوروبا
وفـ ـك ــرة خ ــط ال ـس ـك ــة ال ـح ــدي ــد ن ـح ــو ال ـخ ـل ـيــج.
وأخ ـي ـرًا ،تـحــدث نتنياهو مـفــاخـرًا عــن الـثــورة
التكنولوجية في "إسرائيل" وعــن دمجها في
القطاعات التقليدية (مثل الزراعة) ،والحديثة
(مـثــل صناعة ال ـسـيــارات واألم ــن الـســايـبــري)،
ما يضع الكيان في "موقع ريــادي في العالم".
ويختم نتنياهو" :نحن  %1من سكان العالم،
ونحصل على  %20من االستثمارات العاملية
والخاصة في مجال اإلنترنت".
وفــي مؤتمر "سايبرتك" ،تحدث نتنياهو عن
"دبلوماسية السايبر" حيث تعزز "إسرائيل"
ص ـن ــاع ــات ال ـســاي ـب ــر ال ــدف ــاع ـي ــة ب ـش ـكــل هــائــل
وتستخدمها للنفوذ والتشبيك في العالقات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــي .وأكـ ـم ــل
نتنياهو "إن ثورة البيانات الضخمة والذكاء
االصطناعي تسمح للدول الصغيرة بأن تكون
ً
دوال كبرى  ...إذا قمتم بــذلــك ،فالعالم سيجد
طريقه إليكم".
ي ـحــاجــج ت ـش ــاك ج ــي فــراي ـل ـيــك (ن ــائ ــب ســابــق
ملستشار األم ــن الـقــومــي اإلســرائـيـلــي ،وزميل
كـبـيــر ف ــي مــركــز بـلـفــر حــال ـيــا) ف ــي م ـقــال عـ ّـمــا
ي ـم ـكــن إلس ــرائـ ـي ــل أن ت ـخ ـطــط ل ـخ ـم ـســن ع ــام

مقبلة لو أرادت تقليد ما نشرته إيــران أخيرًا
ع ــن "ال ـن ـم ــوذج اإلس ــام ــي اإلي ــران ــي لـلـتـقــدم"،
ب ــأن "الـ ــدول الـعــربـيــة كلها تقريبًا فــي أزم ــات
 ...وسببت أزمــة الجئني في أوروب ــا ...بإمكان
اق ـت ـص ــاد إس ــرائـ ـي ــل املـ ــزدهـ ــر أن يـ ـ ــؤدي دور
مغناطيس اقتصادي ـ ـ اجتماعي ليس بإمكان
أي حدود أن تعيقهّ ،
تخيل األمر بعد  50سنة
من اليوم" .ويكمل أنه يمكن إلسرائيل أن تؤثر
ف ــي ات ـجــاهــات األح ـ ــداث عـبــر "خ ـطــة مــارشــال
لـلـشــرق األوسـ ـ ــط" ،عـلــى نـســق خـطــة مــارشــال
األميركية إلعمار أوروبــا بعد الحرب العاملية
الثانية 9( .كانون الثاني .)2019

خاتمة
من خالل هذا الدور املزمع ،تسعى تل أبيب إلى
إقناع الغرب بقدرتها على "تحديث" املنطقة
وإخ ـمــاد الـحــركــات الوطنية فيها واستتباع
دولها .إن "إسرائيل" تسعى إلــى ربــط الحياة
الـ ـي ــومـ ـي ــة لـ ـشـ ـع ــوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وم ـص ــال ـح ـه ــم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـه ــا ل ـت ـع ـيــد إنـ ـت ــاج هــويــات ـهــم
وت ـص ــورات ـه ــم م ــن م ــوق ــع م ــرك ــزي وم ـت ـف ــوق،
وبذلك تريد "إسرائيل" القول لشعوب املنطقة،
ولـ ـي ــس ل ــأن ـظ ـم ــة فـ ـق ــط ،إن وجـ ــودهـ ــا لـيــس
طبيعيًا فحسب ،بل ضروري .فالكيان الذي لم
يعد قادرًا على التوسع امليداني لتأمني عمق
جـغــرافــي (إســرائـيــل الـكـبــرى) وال ــذي تقلصت
فوقه املظلة األميركية يسعى إلى تأمني عمق
سياسي إقليمي بديل.
ول ـت ـت ـم ـكــن "إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل" م ــن بـ ـن ــاء ه ـ ــذا ال ـ ــدور
الجديد ،ال بد لها من مقدار متقدم من الردع
ضــد محور املـقــاومــة ،وإخـمــاد املـقــاومــة داخــل
فـلـسـطــن ،وإطـ ــاق م ـســار الـتـطـبـيــع ،وتـعــزيــز
مـشــروعـيـتـهــا ال ـعــامل ـيــة وت ـح ـســن صــورت ـهــا،
وإدامة االنقسامات والحواجز بني دول املنطقة
وشـعــوبـهــا ،وم ـنــع ص ـعــود مــراكــز اقـتـصــاديــة
إقـلـيـمـيــة م ـن ــاوئ ــة .ه ــذه املـتـطـلـبــات يـمـكــن أن
يكون إسقاطها أجندة عمل ألي حركة شعبية
أو سياسية أو نخبوية تبغي مقاومة املشروع
الصهيوني .ففي موازاة االستمرار في تكريس
عـقــم "إســرائ ـيــل" الـعـسـكــري ،ال بــد مــن السعي
إلــى منعها من إعــادة إنتاج دورهــا اإلقليمي
أي التحول إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي
وشبكي إقليمي .إن نـجــاح مـشــروع املقاومة
على هــذا الصعيد سيعيد تذكير الصهاينة
بمقولة كــارل هارتل (السفير النمسوي لدى
الكيان خالل خمسينيات القرن املاضي) بأن
"إس ــرائ ـي ــل شـ ــاءت أو أبـ ــت ،لـيـســت إال ع ـبــارة
عــن رذاذ مــن أوروب ــا الـتــي دمــرهــا هتلر ،بقي
ملتصقًا على سواحل آسيا الصغرى".
*أستاذ جامعي

أخذ ّ
ورد

التالعب بالنصوص الماركسية اللينينية
محسن المحمد *
استند الكاتب محمد سيد رصاص في مقالته
«عندما يقوم الشيوعيون ببناء الرأسمالية»
(«األخ ـبــار» فــي  )2019/01/24إلــى جملة من
االقتباسات من نصوص ماركس ولينني ،من
ّ
أهمها :اقتباس من «بيان الحزب الشيوعي»
ملــاركــس وإنجلز مسبوقًا بــذكــر عـنــوان كتاب
ل ـي ـنــن «خ ـط ـتــا االش ـت ــراك ـي ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
فــي ال ـثــورة الــديـمــوقــراطـيــة» ،واقـتـبــاســان من
«موضوعات نيسان – رسائل حول التكتيك».
ولــدى الرجوع إلــى نصوص ماركس ولينني،
نجد أن هذه االقتباسات عمدت ِإلــى التالعب
بـحــرفـ ّـيــة ال ـنــص تــاعـبــا مــن شــأنــه أن يحرف
الفكر املاركسي اللينيني عن مسارهُ ،
ويفضي
ٌ
إلى تشويهه .وفي ما يأتي تبيان ملا ذكرنا من
خالل نموذجني.

النموذج األول:
يـكـتــب س ـيــد رص ـ ــاص« :كـ ــان ع ـن ــوان كـتــاب
ل ـي ـن ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي ع ـ ـ ــام « 1905خ ـط ـت ــا
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فـ ــي الـ ـث ــورة
الديموقراطية» وليس «الثورة االشتراكية»،
ّ
متقيدًا بوصفة ماركس
إذ كان لينني آنذاك
( )1848بــأن الثورة
الشيوعي»
في «البيان
ّ
االش ـت ــراك ـي ــة ال يـمـكــن أن ت ــوف ــر مـقــدمــاتـهــا
سوى في البلدان الرأسمالية املتقدمة وبأن

ّ
ّ
مهمة الشيوعيني في البلدان املتخلفة مثل
أملانيا« ،في أملانيا يناضل الحزب الشيوعي
باالتفاق مع البورجوازية» [ ]...ولم يسع كما
دعا املناشفة إلى تحالف مع البورجوازية
«ض ــد الـنـظــام املـلـكــي املـطـلــق وض ــد امللكية
اإلقطاعية العقارية» كما ّ
يحدد ماركس في
«البيان»».
ً
ن ــاح ــظ أوال ك ـي ــف ُي ـ ـقـ ـ ّـدم س ـي ــد رص ـ ــاص،
فــي قــولــه« :إن لـيـنــن ك ــان مـلـتــزمــا بوصفة
ماركس» ،هذا األخير وكأنه صاحب وصفات
جــاهــزة للتطبيق ،بينما الـنــص املــاركـســي
املــؤســس كــان هـ ّـمــه األس ــاس محاربة الفكر
الـ ـ ــذي يـ ـق ــدم وصـ ـف ــات ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،لـسـبــب
بسيط هو أن ذلك يتناقض مع الفهم املادي
الـتــاريـخــي ال ــذي ي ــرى فــي فـكــرة «الــوصـفــة»
تعليقًا للتاريخ .وال ـحــال فــإن مــاركــس كان
ّ
يصر على القول إنــه ال يقدم «وصـفــات من
أجل مطابخ املستقبل»( .)1من جهة أخرى،
توحي قراءة سيد رصاص بأن كتاب لينني
املوسوم «خطتا االشتراكية الديموقراطية
ف ــي الـ ـث ــورة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ال يـحـمــل هـ ّـم
ال ـ ـث ـ ــورة االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة (الـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــي ج ــوه ــر
املاركسية ومن دونها ال أثر للماركسية وال
معنى) .ونحن إن َعدنا إلى كتاب لينني هذا
ّ
وتحرينا مضمونه ،لوجدنا أنه يتموضع
ف ــي ص ـلــب ال ـن ـض ــال م ــن أج ــل االش ـتــراك ـيــة؛
فـفـيــه يـ ــدرس لـيـنــن األحـ ـ ــداث ال ـث ــوري ــة في

روسـيــا  ،1905ويعمل بــاسـتـخــدام األدوات
وامل ـف ــاه ـي ــم امل ــارك ـس ـي ــة ع ـلــى وضـ ــع تكتيك
ث ــوري مـنــاســب لـلـمــرحـلــة ،فـفــي س ـيــاق ّ
رده
على بعض التيارات اليسارية التي تدعو
إل ــى تـطـبـيــق بــرنــامــج ال ـح ــد األق ـص ــى ف ــورًا
(أي تحقيق االن ـق ــاب االش ـت ــراك ــي) ،يكتب
ل ـي ـن ــن« :فـ ـ ــإن درجـ ـ ــة ال ـت ـط ــور االق ـت ـص ــادي
ف ــي روس ـي ــا (الـ ـش ــرط امل ــوض ــوع ــي) ودرج ــة
الــوعــي والتنظيم عند الجماهير الغفيرة
مــن الـبــرولـيـتــاريــا (ال ـشــرط الــذاتــي املرتبط
ارت ـب ــاط ــا وث ـي ـقــا ال تـنـفـصــم عـ ــراه بــالـشــرط
املوضوعي) تجعالن من املستحيل تحرير
الطبقة العاملة فــورًا وكليًا»( .)2لكن لينني
يوضح مباشرة ليرفع كل لبس فيقول« :إننا
ال نرجئه (االنقالب االشتراكي) إنما نخطو
الخطوة األول ــى ن ـحــوه»( .)3أضــف إلــى ذلك
أن كـتــاب لينني إنـمــا يلتقط الـبــذور األولــى
لفكرة ضرورة قيادة البروليتاريا للثورتني
ال ـبــورجــوازيــة واالش ـتــراك ـيــة ،ذل ــك أن ــه ملس
ضعف البورجوازية الروسية وعدم قدرتها
ع ـلــى إنـ ـج ــاز م ـه ــام الـ ـث ــورة ال ـب ــورج ــوازي ــة.
والحال أن هذه البذور األولى تراكمت حتى
وصلت إلــى نضجها الكامل بفضل تفكيك
لينني للرأسمالية في مرحلتها اإلمبريالية.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـن ــص األص ـ ـلـ ــي الق ـت ـب ــاس
البيان الشيوعي ،نــرى -بـخــاف مــا خلص
إليه صاحب املقالة -انسجامًا بني ماركسية

لينني وقراءة ماركس الثورية .يكتب ماركس:
«وف ـ ــي أمل ــان ـي ــا ي ـنــاضــل الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي
باالتفاق مع البورجوازية ما دامت تناضل
ً
هذه البورجوازية نضاال ثوريًا ضد النظام
امل ـل ـك ــي امل ـط ـل ــق وض ـ ــد امل ـل ـك ـيــة اإلق ـطــاع ـيــة
ال ـع ـقــاريــة ،وض ــد ال ـب ــورج ــوازي ــة الـصـغـيــرة
الرجعية» )4(.أي أن االتفاق في النضال بني
ٌ
الـحــزب الشيوعي والـبــورجــوازيــة مـشــروط
بالنضال الـثــوري لهذه األخـيــرة فــي سبيل
إنجاز الثورة الديموقراطية البورجوازية.
بمعنى آخ ــر ،يسقط ه ــذا االت ـفــاق فــي حــال
كانت هذه البورجوازية ضعيفة غير قادرة
ع ـل ــى أداء م ـه ـم ـت ـهــا .ل ـك ــن س ـي ــد رص ـ ــاص،
بــاجـتــزائــه ه ــذا االق ـت ـبــاس (ح ــذف الـعـبــارة:
«م ــا دامـ ــت تـ ـن ــاض ــل...ث ــوري ــا») ،أس ـقــط هــذا
ّ
االشتراط ّ
وعمم االتفاق.
ال ّ
بد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن القول
اللينيني بعجز البورجوازية وانحطاطها
الذي ّ
ترسخ مع دخول الرأسمالية مرحلتها
اإلم ـبــريــال ـيــة ه ــو امـ ـت ــداد لـتـحـلـيــل وق ـ ــراءة
م ــارك ــس ف ــي ك ـتــابــه «ال ـن ـض ــال الـطـبـقــي في
ف ــرن ـس ــا  »1850 - 1848ح ـي ــث رص ـ ــد فـيــه
بــدايــة انـحـطــاط الطبقة الـبــورجــوازيــة على
املستويني السياسي واأليديولوجي ،يكتب
ً
ماركس مثال« :إن البورجوازية [ ]...تعترف
على املكشوف قائلة« :إن ديكتاتوريتنا قد
قــامــت حـتــى اآلن ب ـنــاء عـلــى إرادة الـشـعــب،

ولـكـنـهــا سـتـتــوطــد م ــن اآلن وص ــاعـ ـدًا ضد
إرادة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب )5(»».وه ـ ــذا م ــا بـ ّـي ـنــه على
مستوى األيديولوجيا الفيلسوف املاركسي
جورج لوكاتش في كتابه «تحطيم العقل»،
ح ـيــث نـ ـق ــرأ« :ي ـم ـكــن الـ ـق ــول ب ــوج ــه عـ ــام أن
انحدار األيديولوجيا البورجوازية ينبثق
من نهاية ثورة )6(.»1848

النموذج الثاني:
ي ـك ـتــب س ـي ــد رصـ ـ ــاص« :عـ ـن ــدم ــا ع ـ ــاد لـيـنــن
إلــى روسـيــا فــي نيسان  ،1917قـ ّـدم فــي كـ ّـراس
موضوعات نيسان ما يتجاوز كتاب  ،1905إذ
قال« :إن ديكتاتورية البروليتاريا والفالحني
الثورية الديموقراطية قد تحققت في الثورة
الروسية (شباط  ،)1917إن هــذه الصيغة قد
ش ــاخ ــت» ،داع ـيــا إل ــى «الـقـفــز مــن ف ــوق الـثــورة
الـبــورجــوازيــة الــديـمــوقــراطـيــة غير املنتهية ـ ـ
والتي ال تزال مشوبة بميزان الحركة الفالحية
ـ ـ إلى الثورة االشتراكية».
االقـ ـتـ ـب ــاس ــان هـ ـن ــا ف ـي ـه ـم ــا تـ ـش ــوي ــه لـلـنــص
األصـلــي ،ولكننا سنقتصر على الثاني ألنه
أكثر أهمية في توضيح آلية التالعب .فالكاتب
ّ
يشوه النص ليقول بأن لينني دعا إلى القفز
فوق الثورة البورجوازية الديموقراطية غير
املنتهية إلى الثورة االشتراكية .لكن بالعودة
إلـ ــى كـ ـ ــراس «م ــوض ــوع ــات ن ـي ـس ــان –رس ــائ ــل
ح ــول الـتـكـتـيــك» ،يـتـبـ ّـن لـنــا أن لينني لــم يكن

ّ
معنيًا بالقفز فــوق الـثــورة الـبــورجــوازيــة ،بل
ه ــو مـعـنــي بـمــن ي ـقــود ال ـث ــورة ال ـبــورجــوازيــة
واملهام الديمقراطية البورجوازية .ففي سنة
 1905طرح صيغة ائتالفية بني البورجوازية
اإلقـطــاعـيــة الـنـســب وال ـبــورجــوازيــة الصغيرة
(ب ـمــا فـيـهــم ال ـفــاحــون) وال ـبــرول ـي ـتــاريــا الـتــي
كـ ــانـ ــت ض ـع ـي ـف ــة ن ـس ـب ـي ــا عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن
ّ
التنظيمي والـسـيــاســي .لـكــن األم ــر ت ـبـ ّـدل مع
تجربة حكومة كيرنسكي  ،1917حيث بانت
حـقـيـقــة ال ـب ــورج ــوازي ــة ذات املـ ــزاج اإلقـطــاعــي
ورجعيتها ومحافظتها على الوضع القائم،
وعــدائـهــا للفالحني ولــإصــاح ال ــزراع ــي بما
يخص ملكية األرض .لهذا قرر لينني في هذا
الــوضــع ال ـث ــوري ،وم ــع الـجــاهــزيــة السياسية
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـل ـبــاش ـفــة ونـ ـم ــو ســوف ـي ـتــات
ال ـع ـمــال وال ـج ـنــود وال ـفــاحــن ال ـف ـق ــراء ،ط ـ َ
ـرح
مـســألــة هيمنة وق ـيــادة الـبــرولـيـتــاريــا للثورة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـب ــورج ــوازي ــة بــالـتـحــالــف مع
الـفــاحــن ،وبـخــاصــة الـفـقــراء مـنـهــم .ال سيما
أن حكومة كيرنسكي البورجوازية اإلقطاعية
أظهرت عجزًا عن السير بالثورة الديمقراطية
البورجوازية ولو خطوة إلى األمام بخصوص
ّ
األرض وال ـس ـلــم وال ـخ ـب ــز .إن ف ـح ــوى الـفـكــرة
اللينينية – التي غابت عن مقالة رصــاص –
َ
هي أن قيادة البروليتاريا الثورة الديمقراطية
ُ ِّ
تشكل ضمانة إنـجــازهــا الكامل والسير بها
ّ
نحو التخوم االشتراكية ،وأن هذه القيادة هي

لينين لم يكن
ّ
معنيًا بالقفز
فوق الثورة
البورجوازية ،بل
هو معني بمن
يقودها

ضمانة الثورتني ،البورجوازية واالشتراكية،
ُ
بينما ال تفضي قيادة البورجوازية اإلقطاعية
لها سوى إلى إحباطها كثورة بورجوازية.
بالعودة إلى النص األصلي لالقتباس الثاني،
ّ
نتعرض لخطر الــوقــوع في
يكتب لينني« :أال
ال ــذات ـي ــة ،ف ــي رغ ـبــة «ال ـق ـفــز» م ــن ف ــوق ال ـثــورة
ال ـبــورجــوازيــة الــديـمــوقــراطـيــة ،غـيــر املنتهية
وال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـ ــزال م ـش ــوب ــة بـ ـمـ ـي ــزات ال ـح ــرك ــةالفالحية -إلى الثورة االشتراكية؟»( .)7إذًا كما
هــو واضــح فــإن لينني ال يدعو إلــى القفز إلى
الثورة االشتراكية – كما كتب رصاص – إنما
ً
يطرح سؤاال يفترض أن خصومه سيجابهونه
به ،ويجيب لينني عن هذا السؤال بالفعل في
الكراس .يكتب لينني في سياق توضيح أخطاء
أحــد املعترضني البالشفة كامينيف ،فيقول:
ُ
«وهـنــا أص ــل إلــى الخطأ الـثــانــي فــي محاكمة
الرفيق كامينيف املذكورة أعاله .إنه ينتقدني
لكوني «أعـ ّـول» في مخططي على تحول هذه
الـ ـث ــورة (الـ ـب ــورج ــوازي ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة) ف ــورًا
إلــى ثــورة اشتراكية» .هــذا غير صحيح .فأنا
ّ
ّ
إلى
ال «أع ــول» على «ت ـحــول» ثــورتـنــا «ف ــورًا» ّ
ثورة اشتراكية ،وليس هذا وحسب .بل أحذر
أيـضــا مــن هــذا وأعـلــن صــراحــة فــي املوضوعة
( 8يقصد لينني موضوعات نيسان) مهمتنا
املباشرة ال «فرض» االشتراكية»ّ )8(.
جلي هنا
أن سيد رصــاص ُيعيد إنتاج خطأ كامينيف
باختياره تحريف االقتباس مرة أخرى.

إن مــا ُي ِّ
فسر هــذه ال ـقــراءة االعتباطية للنص
اللينيني فــي مقالة سيد رص ــاص ،هــو رغبة
صاحب املقالة في إظهار انحراف قراءة لينني
ع ــن ن ـظــريــة م ــارك ــس ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن ــه يـجــب
الـفـصــل ب ــن الـلـيـنـيـنـيــة واملــارك ـس ـيــة .غـيــر أن
هــذه االستنتاجات إن هي إال نتيجة القراءة
املـتـسـ ّـرعــة للنص املــاركـســي اللينيني الغني
وامل ــرت ـب ــط ب ـس ـيــاقــات اج ـت ـمــاع ـيــة وسـيــاسـيــة
معقدة ،ال نتيجة النص نفسه.
* كاتب سوري
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