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إســرائـيــل تسـعـى لنـقـل المسـؤولـيـة عــن غــزة إلــى مصــر
بقلم :اليكس فيشمان
بع���د يوم من بي���ان وزير الدفاع ورئيس الوزراء عن إغالق معبر كرم أبو س���الم ،واصل
الوقود التدفق إلى القطاع عبر المعبر ،إلى جانب  200شاحنة أدخلت إليه بضائع حيوية
وعت���ادا طبيا .هكذا فإن التصريحات القاطعة في جه���ة والواقع في جهة أخرى ،وخير
أن هكذا.
فإعالن ليبرمان ونتنياهو كان على أي حال موجهًا إلى العقلية اإلسرائيلية المريضة
وليس إلى المعدة الغزية.
هكذا أيضا يضخمون عندنا الحرائق في غالف غزة إلى حجوم القصف الش���امل على
لندن ،فيما يشبه تخويف الجمهور حول تهديد األنفاق.
أما الحقيقة فإنه لم يكن ،في أي مرة ،نفق تحت بلدة ،تماما مثلما تسبب الحرائق باألساس
ضررًا اقتصاديًا محدودًا ،تضخمه محافل ذات مصالح إلى حجوم المصيبة الوطنية.
دولة في حالة تخويف دائم تخدم على ما يبدو مصلحة أحد ما ،فليس لدولة إسرائيل
أي سياسة واضحة في مسألة غزة ،لديها سياسة رد فعل.
تش���ديد اإلغالق يفترض أن يكون الرد على استمرار الحرائق ،ولكن دون قصد توجد
إمكاني���ة أن يكون هذا الق���رار بالذات ،الذي خ���رج من البطن ألغ���راض داخلية ،كأحد
القرارات األهم التي اتخذتها الحكومة في إطار العالقات مع الفلسطينيين.
في األيام التي ترددت فيها ،هذا األس���بوع ،الحكومة في مسألة الحرائق ،حل ضيفًا
في القاهرة وفد من غزة برئاسة وزير المالية في حكومة "حماس" ،يوسف الكيالي.
ويدير المصريون في الغالب االتصاالت مع القيادة السياس���ية لـ"حماس" وليس مع

البيروقراطية ،ولهذا فإن دعوة موظف مثل الكيالي هي اس���تثناء يمكن أن يشير إلى
تطبيع ما في منظومة العالقات االقتصادية ،التي تحاول مصر العمل عليها مباشرة مع
حكومة "حماس" ،في ظل تجاوز السلطة الفلسطينية.
والمصريون ال يفعل���ون هذا تطوعًا :فمن خلف الزيارة تختب���ئ اإلدارة األميركية ،أو
للدقة المبعوث الخاص لترامب إلى المنطقة ،جيسون غرينبلت.
جل���ب غرينبلت معه م���ن رحلته إلى دول الخليج تعهدا مالي���ا إلعادة تأهيل القطاع،
ونجح في إقناع مصر بالتعاون في هذه المسألة.
وبالفعل ،فإن المصريين ،بخالف موقفهم التقليدي ،فتحوا معبر رفح لعبور البضائع
واألشخاص ،حيث مر فيه منذ بداية رمضان أكثر من  2.000شاحنة مصرية ،وإلسرائيل
فقط فكرة هزيلة عن الوسائل القتالية التي أدخلت بوساطتها.
هكذا ،فإن معبر رفح يزدهر رغم أنف الس���لطة الفلس���طينية ف���ي رام الله ،وإضافة
إلى ذلك وعدت مصر بأنها ستس���تثمر أموال ال���دول العربية الغنية في إقامة مناطق
صناعية مش���تركة لغزة ولمصر في شمال س���يناء ،وفي إقامة مخازن وقود للقطاع على
األراضي المصرية.
المصريون من جهتهم تعهدوا بمضاعفة كمية الكهرباء إلى القطاع ،واآلن يتحدثون
عن فتح مطار وميناء في العريش لصالح غزة.
وهكذا برز فجأة االحتمال لتحقق الحلم اإلسرائيلي القديم :نقل المسؤولية عن قطاع
غزة إلى إياد مصرية.
فكلما قلت البضائع التي تمر من إسرائيل عبر كرم أبو سالم هكذا يشتد الضغط على
مصر إلبقاء معبر رفح مفتوحا.

ّ
إسرائيل مصممة على هدم الخان األحمر خالل أيام

بقلم :عميرة هاس
عرضت إس���رائيل ،طوال سنوات ،ادعاءات زائفة مفادها أن
األرض الت���ي تقوم عليها قرية خان األحمر البدوية هي أرض
حكومية ،وعلى هذا األس���اس حصلت على قرار من المحكمة
العلي���ا بعدم التدخل في قرارات هدمه���ا ،وفقًا لما كتب في
االلتم���اس ال���ذي قدمه س���كان القرية ،األح���د الماضي ،إلى
المحكمة العليا .وحس���ب االلتماس فإن هذه األراضي خاصة
ومسجلة في السجل العقاري منذ الفترة األردنية .في غضون
ذل���ك ،أبلغت الدولة المحكمة العليا ،ردًا على التماس س���ابق
تم تقديمه ،األسبوع الماضي ،أنها تعتزم هدم القرية خالل
بضعة أيام ،على الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت.
ويطال���ب االلتم���اس الجديد الدولة بمنع طرد الس���كان من
المنطقة ،ونقلهم إلى المنطقة التي أعدتها لهم إس���رائيل
بالقرب م���ن مجمع النفايات في أبو دي���س .وحقق االلتماس
الس���ابق أمرا بتجميد الهدم ،بع���د أن أصدرت القاضية عنات
ب���ارون أمرا مؤقتا ،إلى أجل غير مس���مى .وعلى الرغم من هذا
األمر ،يجري منذ أكثر من أسبوع العمل لشق الطرق للجرافات،
من خ�ل�ال إغالق المنطقة أمام الصحافيين وغيرهم من الزوار
طوال ساعات اليوم.
ويقدر المحامون والس���كان أن شق الطرق يهدف لتسهيل
اإلج�ل�اء بالقوة ،ألن ه���دم الخيام واألك���واخ ال يتطلب دخول
الكثي���ر من الجراف���ات .وأصدر القاضي عوفر غروس���كوفاف،
الثالثاء الماضي ،أمرا مؤقتا ،بناء على االلتماس الجديد ،يحظر
إجالء القرويين ويطالب الدولة بالرد على هذا االلتماس حتى
 16تموز.
وج���اء رد النيابة العام���ة على االلتم���اس األول وكتب فيه
أن الدولة تس���تعد لهدم القرية ف���ي األيام القادمة .ويطلب
المحامي���ان هداس ع���ران وران روزنبرغ ،م���ن مكتب المدعي
العام ،من قضاة المحكمة العليا أن يقرروا بسرعة ألن "القوات
منتش���رة في الميدان" .كما طلبا م���ن المحكمة تقليص فترة

األم���ر المؤقت األول ،كي تتمكن الدولة من تدمير المدرس���ة
المقام���ة من اإلطارات ف���ي القرية .وق���اال إن اإلدارة المدنية
قامت بوضع عش���رة مباني مؤقتة ف���ي منطقة الجبل الغربي،
الستخدمها كمدرسة بديلة.
وكتب عران وروزنبرغ أن "جهات تطبيق القانون في اإلدارة
المدنية ،باإلضافة إلى الشرطة اإلسرائيلية واألطراف األخرى
الممثلة للمدعى عليها (الدولة) ،وصلوا إلى المرحلة النهائية
من االس���تعدادات لتنفيذ أوامر اله���دم النهائية في مجمع
خ���ان األحمر ،وفقا للخط���وط العريضة الت���ي قدمتها الدولة
والتي ص���ودق عليها من قبل المحكمة (ف���ي  24أيار .)2018
كما كتبا أن���ه "تم تقديم الرد في إط���ار زمني قصير للغاية
ألن ه���ذا الترتيب النهائي يعني تنفي���ذ أوامر الهدم خالل
بضعة أيام".
وم���ن بين األس���باب الت���ي يطرحها مكت���ب المدعي العام
كمب���ررات لرفض االلتماس الس���ابق ،وال���ذي يتعلق برفض
اإلدارة المدني���ة معالج���ة الخارطة الهيكلي���ة التي قدمها
الس���كان ،األس���بوع الماضي ،االدعاء بأنه لم يت���م إرفاق أية
وثيق���ة تثبت وج���ود أي حقوق ف���ي األرض التي تش���ملها
الخارطة .وكتب المحاميان أن "قرار س���لطات التخطيط بعدم
تقبل الخارطة ،يعتمد على القانون وال تشوبه شائبة".
وفي االلتم���اس الجديد الذي قدمه المحامون عالء محاجنة،
وجيات ناصر ،وتوفيق جبارين ،ووئام ش���بيطة ،وسعيد قاسم
وحسام يونس ،كتبوا أن القرويين حصلوا على إذن من مالكي
األرض بحيازته���ا واس���تخدامها .وردًا على ادعاء الس���لطات
بأن األرض هي أرض فلس���طينية ذات ملكي���ة خاصة وتمت
مصادرته���ا في العام  ،1975كتب المحامون أن الملتمس���ين
ل���م يكونوا عل���ى علم بأم���ر المص���ادرة ،وأن الخريطة تظهر
ب���أن قريتهم تقع على أط���راف المنطقة المص���ادرة .ووفقا
للمحامين ،فإن أمر المصادرة لم يستكمل أبدا.

عن "هآرتس"

وإضافة إلى ذلك ،فإن اإلغراء المالي الذي يعرضه األميركيون على المصريين لتنمية
شمال سيناء يرفع االحتمال في أن يأخذوا على أنفسهم ،جزئيًا على األقل ،المسؤولية
عن مصير القطاع.
ومثلم���ا في لعب���ة الدومينو ،فإنه إذا ما س���قط الحجر المصري نتيج���ة إلغالق معبر
كرم أبو س���الم وكنتيجة لإلغراء المالي األميركي ،يمكن أن يس���قط أيضا حجر السلطة
الفلسطينية.
فالعالقة المباش���رة بين مصر و"حماس" تبث ألبو م���ازن أن روافع الضغط االقتصادي
التي يمارسها على "حماس" آخذة في الضعف.
ً
فضال عن ذلك ،فإن سياس���ة العقوبات الت���ي يتخذها ضد القطاع تقضم من مكانته
في الضفة أيضا.
إن العالقة المباش���رة بين مص���ر و"حماس" تأتي ،ضمن أمور أخ���رى ،إليقاظ أبو مازن
وحمله على الحل الوس���ط م���ع "حماس" ،فخطة المصالحة المصري���ة تتحدث عن عودة
السلطة الفلسطينية إلدارة شؤون قطاع غزة.
إذًا ،ستنقل المس���ؤولية عن القطاع إلى مصر ،حيث سينقل المصريون إدارة القطاع
إلى الس���لطة الفلسطينية ،وهكذا تكون لديك خطة سياسية يوجد خلفها منطق وأمل
ما للخروج من الورطة الغزية.
صحيح أن األمل في أن يحصل كل هذا ليس عاليًا ،ولكن على األقل توجد هنا ش���رارة
جهد فكري ،أميركي – مصري ،وليس إسرائيليا ،ال سمح الله.

عن "يديعوت"

ّ
فوتنا فرصة إستراتيجية في سورية

بقلم :اريئيل كهانا
إذا ل���م يقع تطور مفاجئ فإن قمة ترامب – بوتين في فنلندا،
األسبوع القادم ،ستسجل نهاية للحرب األهلية في سورية.
صحيح أنه في عدة أماكن في أرجاء الدولة بقيت جيوب مقاومة
ً
لنظام األس���د ،وبينها مثال نحو ألف من رجال "داعش :تحت اسم
"شهداء اليرموك" على مس���افة غير بعيدة من حدود إسرائيل،
إال أنه ف���ي نهاية المطاف ،يمكن الق���ول إن الرئيس فعل ما ال
يصدق ،وخرج منتصرًا من الجحيم الذي خلقه هو نفسه.
كيف تصل إس���رائيل إلى خط النهاية؟ بشكل ال يمكن فهمه
ورغ���م الفرص التي ل���م تكن مثلها ،الجواب ه���و – بال إنجازات،
فالح���رب خلف الحدود لم تجرفنا ،وهذه نقطة ليس���ت مفهومة
من تلقاء ذاتها ،فالهدف االس���تراتيجي الذي تقرره إس���رائيل
لنفسها اآلن هو باإلجمال العودة إلى وضع األمور الذي كان قبل
الح���رب ،أو كما صاغ هذا رئيس الوزراء إذ قال" :الحفاظ بش���كل
متشدد على اتفاق الفصل للعام ."1974
متدن مستوى هذا التطلع ،فما هي
من الصعب أن نصف كم هو
ٍ
"اتفاقات فصل القوات"؟ معناها أن األسد يمكنه أن يبني جيشه
من جديد؛ معناها عودة إلى طاولة تهديد الحرب التقليدية بين
إس���رائيل وس���ورية؛ معناها تأهب خالد في هضبة الجوالن خوفًا
من هجوم مفاجئ سوري على نمط حرب يوم الغفران ،بما في ذلك
االحتفاظ بألوي���ة من الدبابات في الجوالن في حالة تأهب دائمة؛
معناها أن الس���احة الجغرافية االس���تراتيجية انقلبت رأسا على
عقب ،ولكننا نتحدث مثلما تحدثنا في العام الماضي.
إذا كان ينبغ���ي أن نق���ول الحقيق���ة ،فإن إس���رائيل يجب أال
نواح عديدة س���يكون الوضع
تعود إل���ى نقطة البداي���ة ،إذ من ٍ
أخطر بأضعاف ،إذ ليس فقط س���ورية ستهددنا من الشمال ،بل
وسيدتها الكبرى ،روسيا أيضا.
ولي���س هما فقط بل إيران أيضا ،س���واء مباش���رة أم من خالل
المليشيات ،وبالطبع في ظل محاوالت التواجد الدائم.
وينضم إلى ه���ذه الجوقة "حزب الله" ،الذراع االس���تراتيجية

إليران يع���ود إلى لبنان مدرب���ا ،خبيرا ،مس���لحا ،واآلن محررا ألن
يتحدانا حين يجد ذلك من الصواب.
حتى من الناحية السياسية ،التي هي أقل أهمية لموضوعنا،
ال يبدو أن إسرائيل توشك على تحقيق إنجاز ما.
هنا وهن���اك كانت أحاديث عن الس���عي إلى اعت���راف دولي
بهضبة الجوالن ،ولكن وفقًا للتسريبات التي خرجت من واشنطن
يبدو أن ترامب لن يس���تجيب لهذا الطلب .بعد أيام أو أس���ابيع
ستعود سورية لتكون س���ورية ،وكأنه لم تكن سبع سنوات من
الحرب ،وكأنه لم تكن هنا فرص ،وكأنه لم تكن هنا إمكانيات.
ولكنها كان���ت .كان يمك���ن تثبيت حقائق اس���تيطانية في
هضب���ة الجوالن؛ اس���تغالل ضائقة "حزب الل���ه" وتوجيه ضربة
ساحقة لمخزوناته من الصواريخ؛ مساعدة األكراد.
كان يمك���ن ،وال ي���زال ،المطالبة بتجريد س���وري مضاعف من
السالح مما في تلك االتفاقات البائسة من العام .1974
ليس���ت هذه حكمة في نظ���رة إلى الوراء ،فه���ذه االقتراحات
رفعت في الزم���ن الحقيقي في جلس���ات الكابنت ،في الصحف
وعل���ى منصات أخرى ،ولكن إس���رائيل ،من رئيس ال���وزراء وعبر
الوزراء المتغيرين وحت���ى األجهزة األمنية ،تجمدت على حالها
بسبب قصر نظر استراتيجي.
يدي���ر نتنياهو منظومة عالق���ات حميمة وغير مس���بوقة مع
بوتين ومع ترامب على حد سواء.
في الس���احة الس���ورية وجهت هذه العالقات – وال س���يما مع
بوتين – إلى إنج���ازات مهمة ،وعلى رأس���ها حفظ حرية العمل
اإلسرائيلية ،أما الرفع للمستوى االستراتيجي الذي كان يفترض
به أن يكون نتيجة لهذه األحداث ،فلم يحصل.
"الش���رق األوسط يجتاز هزة تاريخية" ،شرح لنا نتنياهو مرات
عدي���دة جدًا ،فهل الحد األقصى الذي كان يمكن إلس���رائيل أن
تس���تخلصه من ذلك هو فقط أن تتلقى مرة أخرى األسد يجلس
على الجدران؟ بالتأكيد ال.

بقلم :سمدار بت ادام
قبل أكثر من ش���هرين صادقت الكنيس���ت بكامل هيئتها بالقراءة األولى على
مشروع القانون األساس :إس���رائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ،حيث تقدم
بهذا المشروع النائب آفي ديختر من "الليكود" ومجموعة أخرى من النواب.
حقيقة أن نائبين درزيين من االئتالف صوتا ضد ،كان ينبغي أن تش���عل ضوءا احمر
ل���دى أعضاء اللجنة الخاص���ة ،التي ُعنيت بإع���داده للقراءة الثاني���ة والثالثة .هذا لم
يحصل ،خسارة .فالنائبان ،اللذان يمثالن جمهورا يطيب لنا أن نسميه "إخواننا بالدم"،
ما كان يمكنهما هذه المرة أيضا أن يصوتا لصالح القانون الذي تنقصه كلمة "مساواة".
يجدر بالقانون األس���اس ،الذي يصف طبيعة الدولة ،أن يتخذ من أغلبية واسعة
أكث���ر ،وإن كان لعموم األح���زاب الصهيونية ،وينبغي أن ينطوي على بش���رى من
الوحدة ،التي تثبت اتخاذ األغلبية الساحقة من الشعب له.
القانون ضروري ،وإن كان لإليضاح لكل من يتبنى وينشر أفكار "دولة كل مواطنيها"
أو "دولة كل قومياتها" ،بأن إسرائيل هي الدولة الحصرية للشعب اليهودي.
إن صيغته معقدة وإشكالية ،فمن جهة ،بين المبادئ األساس الثالثة التي توضح
العالقة بين الش���عب اليهودي و"بالد إسرائيل" ،تبرز في غيابها قيمة المساواة في
الحقوق لكل مواطني الدولة .فـ "الليكود" بوصفه حزبا صهيونيا – ليبراليا ،يس���تمد
قيمه من عقيدة زئيف جابوتنس���كي ،وال يمكن لمنتخبيه أن يس���محوا ألنفس���هم
بالتخلي عن المكانة السامية لقيمة المساواة إلى جانب المبادئ األساس.
من جهة أخرى ،فإنه في الفصل الذي يعنى بحفظ التراث ،ال داعي على اإلطالق لتلك
الفقرة التي تقول إن "من حق الدولة أن تس���مح للجماعة الس���كانية ،وعلى رأس ذلك
أبناء الدين الواحد أو أبناء القومية الواحدة ،أن تقيم استيطانا مجتمعيا منفصال".
ه���ذه الفقرة تفتح ثغرة لتجمعات س���كانية يعلق عل���ى أبوابها الفتة تقول ال
دخول لليهود /العرب /المس���يحيين /السود /البيض /والشقر ،ناهيك عن أنه من
الناحية العملية من الصعب أن نتذكر متى أقيمت هنا بلدة للدروز ،مثال.
فهل يحتمل أن تكون نية المش���رع هي س���لب مقاتل غير يهودي ،سكب دمه
على أرض الشعب اليهودي من أجل دولة إسرائيل ،كامل المساواة التي يستحقها
حين يأتي لشراء شقة في بلدة جديدة ،تعرف حسب القانون "لليهود فقط"؟ هل
كنا سنقبل "ال دخول لليهود" في بالد ديمقراطية أخرى؟
"إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي .والتي تقوم على أسس الحرية،
العدال���ة والس�ل�ام ،في ضوء رؤي���ا أنبياء إس���رائيل وتقيم مس���اواة للحقوق لكل
مواطنيها" ،هكذا ،باختصار وبدقة ،ببس���اطة ش���ديدة وبسالسة شديدة ،ينبغي
ويمكن أن يكون قانون القومية.
"لو كان إلسرائيل دستور ،فهذه ستكون فقرته االستهاللية" ،قال مؤخرًا النائب
بني بيغن ،الذي في صالحه تسجل الصيغة أعاله ،المستندة إلى وثيقة االستقالل.
لقد طرحت هذه الصيغة منذ العام  ،2011ونالت التأييد المبدئي لكتلتي "يوجد
مستقبل" و"المعسكر الصهيوني".
يوجد فيها كل شيء وال توجد فيها أي كلمة زائدة ،واألهم بقدر ال يقل عن ذلك
– بوسعها أن تجاز ،بإقرار نحو ثالثة أرباع مجلسنا النيابي.
صيغة موس���عة أكثر بقليل ،توجد على طاولة اللجنة ،رفعها إلى هذه الكنيست
النائب عوديد بورير باسم كتلة "إسرائيل بيتنا" إلى جانب النائب روعي فولكمان
باسم كتلة كلنا.
وإذ تأت���ي لتقرر الصيغة النهائي���ة ،يجدر بلجنة قان���ون القومية أن ترى أمام
ناظريها وحدة الشعب ،وليس انحالله إلى تجمعات سكانية.
إضافة إلى ذلك :في المناس���بة االحتفالية لتعريف إس���رائيل كالدولة القومية
الحصرية للش���عب اليهودي بالقان���ون ،وانطالقا من الرغبة في تثبيت إحس���اس
العدالة والمس���اواة ،يمكن التفكير في توسيع النش���يد القومي "هتكفا" بشكل
يجعل���ه من نصي���ب عموم مواطني إس���رائيل ،مع كلمة مثل ..." :ف���ي بالد آبائنا/
دون فرق في الدين ،العنصر والجنس /س���يتكاثر بوفرة وسعادة /ابن العربي ،ابن
المسيحي وابني – "...حق أيضا ،انتماء أيضا ،وثيقة االستقالل أيضا ومنح االحترام
المناسب لمذهب أحد عظماء مفكري الصهيونية ،زئيف جابوتنسكي ،أيضا.
بعد  54س���نة من دفنه في القدس 78 ،س���نة بعد موته ،يبدو أن جابوتنس���كي
حاضر أكثر من أي وقت مضى.

عن "إسرائيل اليوم"

عن "إسرائيل اليوم"

نتنياهو سيمتطي موجة كراهية
الجهاز القضائي نحو الوالية الخامسة !

ســـبـــاق التسلـــح التـقـلـيـدي فـــي الشــرق األوســط
بقلم :ياهل أرنون ،ويوئيل غوزنسكي*

بقلم :يوسي فيرتر

بينما يتخوف كثيرون ،وعن حق ،من س���باق على التس���لح النووي في الشرق األوسط
ويتمحور جدول األعمال اإلقليمي والدولي على هذا المجال ،فإن المنطقة نفس���ها هي
اآلن في ذروة الس���باق على التسلح التقليدي .وكميات ونوعيات السالح التي يمكن أن
تصل إلى المنطقة قد تمس بالتفوق العسكري النوعي اإلسرائيلي .الدافع وراء عمليات
الشراء له عالقة بصورة خاصة بالتخوف من إيران ،وبالسباق الداخلي  -اإلقليمي ،وبرغبة
الدول العربية وفي طليعتها دول الخليج ،في التموضع كأطراف لها مكانة واعتبار.

توجهات في تعاظم القوة اإلقليمية
بحسب األرقام التي نشرها معهد [ SPRIمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم] ،ارتفع
الحجم المالي لتصدير السالح إلى الشرق األوسط نحو  %103في الفترة  2017-2013مقارنة
بالفترة  .2012-2008فالسعودية ومصر (أكبر دولتين تشتريان السالح من ضمن خمس دول
في العالم) زادتا في هذه الفترة من اس���تيرادهما الس�ل�اح على التوالي بنحو  %225و.%215
وعل���ى الرغم من الوضع االقتصادي الصعب في مصر ،وعملية ش���د الح���زام في دول الخليج
بس���بب االنخفاض في أسعار النفط في الس���نوات األخيرة ،فإن الميزانيات األمنية في هذه
الدول لم تتأثر بش���كل كبير ،وبصورة عامة لم تتقلص عمليات الش���راء العسكرية .تشهد
مصر عملية واسعة النطاق لبناء قوة عسكرية .ويمر سالحا الجو والبحر وذراع الدفاع الجوية
حاليًا بعملية تحديث واس���عة تش���مل التزود بحاملتين للطوافات من فرنسا ،وأربع غواصات
حديثة من ألمانيا ،و 50طائرة ميغ 29-ومنظومة دفاع جوي من طراز 300-Sمن روس���يا .وفي
الساحة الخليجية تجاوز شراء السالح في السعودية واإلمارات العربية المتحدة في حجمه ما
تشتريه دول أوروبا الغربية كلها مجتمعة ،باإلضافة إلى ذلكَّ ،
يحول جزء كبير من ميزانيات
الش���راء نحو منظومات هجومية ،غربية وغير غربية ،طائ���رات هجومية من دون طيار ،وأيضًا
صواريخ أرض-أرض (ذات مدى قصير خصوصًا) ،س�ل�اح ّ
موج���ه بدقة ( ،)GPSومن ضمن هذا
ُ
قذائف تخترق المخابىء تحت األرض وصواريخ تطلق من الجو (.)air launched
في الس���نوات األخيرة ،توثقت عالقات عدد من الدول العربية األمنية بالصين وروسيا،
اللتي���ن تخضعان لقيود أقل من األميركيين فيما يتعلق بتصدير الس�ل�اح ،وجرى تزويد
دول المنطقة بمنظومات س�ل�اح متقدمة من إنتاجهما بوتيرة أسرع من الماضي .وهدفت
عمليات الش���راء إل���ى تعزيز العالقات بين هذه الدول وبين موس���كو وبيجين؛ وخلق أداة
ضغ���ط على الواليات المتحدة ،وأيضًا ّ
كرد على رف���ض األميركيين بيع منظومات معينة؛
ومن أجل اقتصار التبعية على مزود واحد .يتطلب ش���راء السالح من مصادر متعددة قطع
ً
غيار مناس���بة ،وتأهيال خاصًا ومنظومة صيانة محددة ،وهو ما يفرض عبئًا على الجيوش.
لكن توزيع الش���راء يقلص أيضًا من تبعية الدول للوالي���ات المتحدة ويعزز قدرتها على
انتهاج سياسة مس���تقلة .جزء من الصفقات مع الصين وروس���يا يشمل إنتاجًا مشتركًا
ونقل تكنولوجيا .وعلى سبيل المثال ،الصين التي تزود األردن والعراق والجزائر واإلمارات
العربية المتحدة والس���عودية بطائرات هجومية من دون طي���ار ،وافقت على بناء مصنع
لإلنتاج في الس���عودية .وفي الس���نوات األخيرة جرى الحديث عن ش���راء مصر واإلمارات
العربية المتحدة الس�ل�اح من كوريا الش���مالية .لذلك تش���كل التطورات التي ُسجلت في
السنوات األخيرة في مجال شراء السالح التقليدي في الشرق األوسط تحديًا إلسرائيل.
إن التعاظم الحالي ناجم إلى حد بعيد عن التوترات بين الدول في الش���رق األوس���ط
(وأيض���ًا بين الدول العربي���ة) ،لكنه أيضًا يتراف���ق معها .أحد النم���اذج االهتمام في
الس���عودية وقطر بمنظومة الدفاع الجوي الروس���ية .إذ تدفع الس���عودية قدمًا بشراء
منظوم���ة للدفاع الجوي م���ن الواليات المتح���دة THAAD [Terminal High Altitude
ّ
( ]Area Defenceتس���تخدمها اإلمارات العربية المتحدة) لكنها وقعت العام الماضي
مذكرة تفاهم مع روسيا لشراء المنظومة الروسية ،وتشمل المذكرة موافقة روسيا على
نقل تكنولوجيا إليها .وللس���عوديين ،الذين يعملون عل���ى منع ُّ
تقدم صفقة بين قطر
وروس���يا ،مصلحة في توثيق العالقة بروس���يا كجزء من خطتهم لتطوير صناعة محلية

قانون ّ
القومية يتعارض مع رؤية جابوتنسكي

ّ
سباق تسلح في الشرق األوسط.

للس�ل�اح ضمن "رؤية  ."2030وعلى خلفية العداء بين الدوحة والرياض ،اشترت الدوحة
مؤخرًا ،بشكل سري أيضًا ،صواريخ أرض  -أرض صينية دقيقة من طراز .400-SY

هل طرأ تآكل على المكانة األميركية؟

ُ
تظه���ر تقاري���ر متعددة حدوث تآكل في مكانة واش���نطن -التي ال تزال مس���ؤولة عن
تزويد المنطقة بنحو نصف الس�ل�اح الذي يصل إليها  -في موضوع بيع منصات متقدمة
إلى بعض دول الخليج .يتعين على إس���رائيل توضيح موق���ف اإلدارة األميركية وإظهار
المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها هذا ّ
التوجه .ضمن هذا السياق ،أعربت دولتان على
األقل ،هما الس���عودية واإلمارات العربية المتحدة عن اهتمامهما بشراء الطائرة الحربية
المتطورة إف .35-يتعين على إسرائيل أن تستعد الحتمال ،أنه خالل والية إدارة ترامب،
ستسمح الواليات المتحدة ببيع هذه الطائرة المتقدمة لإلمارات وللسعودية .والمطلوب
من اإلدارة األميركية حاليًا وبصورة عامة إجراء مراجعة شاملة وإبداء مرونة في سياستها
بش���أن كل ما يتعلق بتصدير الس�ل�اح بما في ذلك طائرات حربية وطائرات من دون طيار،
بشكل يزيد من القدرة التنافسية للشركات األميركية .يعلق الرئيس األميركي أمله على
مساعدة الصفقات في تحقيق وعده بزيادة الوظائف في السوق األميركية .بناء على ذلك
من المعقول أن موقف إس���رائيل حيال هذه الصفقات ُ
س���يفحص أيضًا في هذا السياق.
ويبدو أن اإلدارة األميركية تتوقع أن تمتنع إسرائيل من إحباط تحقيق هذه الصفقات.
إن ه���دف المنص���ات المتطورة التي تصل إلى الخليح ،والت���ي ُيعتبر جزء منها أكثر
تقدمًا من تلك التي تملكها إس���رائيل ،بالنس���بة إلى دول الخليج هو االستعداد جيدًا
للدفاع عن نفسها في مواجهة إيران ،والسماح لها عند الحاجة باالنضمام إلى أي عملية
عسكرية أميركية محتملة ضد إيران ،وأيضًا ضد رد إيراني ّ
موجه إليها.

المعضلة اإلسرائيلية

ً
تواجه إس���رائيل عددًا من المعضالت .أوال ،تدافع إدارة ترامب عن الحاجة إلى تعزيز
األنظمة الصديقة في الخليج في مواجهة إيران وتش���دد على مصالح صناعة الس�ل�اح
األميركي���ة ،وأيضًا على التنافس مع مزودين آخرين وفي طليعتهم روس���يا والصين .ال
ترغب إس���رائيل في أن تظهر بأنها تلحق الضرر بمصلحة أميركية أساسية وفي قدرة
اإلدارة الحالية ،التي وضعت تحس���ين وضع االقتصاد األميركي هدفًا لها مع التشديد

على "اس���تعادة األميركيين الوظائف" ،وتحقيق أهدافها .باإلضافة إلى ذلك ،التعاون
األمني الذي توثق بين إسرائيل ودول الخليج ،وأيضًا مع مصر واألردن وليس من مصلحة
إس���رائيل المس به .وبسبب هذا التطور في العالقات والرغبة في بلورة كتلة ضد إيران،
فقد أبدت إس���رائيل مرونة فعلية في موقفها من موضوع تصدير السالح المتقدم إلى
هذه الدول .عالوة على ذلك ،يجري الحديث عن أن إس���رائيل نفسها تبيع بعض الدول
العربية منظومات أمنية متطورة من إنتاجها في السنوات األخيرةُ .ويطرح السؤال :إلى
أي حد تستطيع حكومة إس���رائيل العمل بحرية في مواجهة اإلدارة األميركية الحالية
التي وضعت هدفًا مركزيًا لها هو زيادة تصدير السالح من إنتاجها ،وإلى أي حد يمكن
أن يضر تحرك إس���رائيلي صارم ضد بيع دول الخليج منظومات سالح أميركية متقدمة
بشبكة العالقات التي نشأت بين إسرائيل وبعض الدول العربية؟
ف���ي الختام ،هناك تخوف دائم يتعلق بعدم االس���تقرار الدائ���م لألنظمة .لقد قدم
الش���رق األوس���ط في الس���نوات األخيرة نماذج لحدوث تغيير في التوجهات وانهيار
أنظمة كانت تبدو مس���تقرة ،وأحيانًا من دون مؤش���رات مس���بقة .ال يمكن أن نستبعد
مطلقًا انهيار االس���تقرار في إحدى الدول واحتمال سقوط منظومات السالح لديها في
"أيد غير صحيحة" ،كما حدث لمنظومات الس�ل�اح األقل تطورًا نسبيًا في ليبيا وسورية
ٍ
والعراق .في هذا الس���ياق يجب أن نتساءل هل إسرائيل تعي ما يحدث في مجال شراء
الس�ل�اح التقليدي في شبه الجزيرة العربية ،وفي تركيا ومصر؟ وهل تستطيع الحصول
على ضمانات أميركية أمنية وسياسية بأن هذا السالح لن ّيوجه ضدها؟
في الخالصة ،لم تتورط دول الخليج قط في صدام عسكري مباشر مع إسرائيل ،لكن ال يمكن
أن نس���تبعد تمامًا ّأال َّ
يوجه السالح الذي تتزود به اآلن ضد إسرائيل ،حتى لو من طريق طرف
آخ���ر غيرها .بناء على ذلك يتعين على إس���رائيل أن تفحص انعكاس���ات وصول تكنولوجيا
نوعية متعددة إلى الشرق األوسط على أمنها القومي ،ويجب عليها أن تطرح أمام األميركيين
تخوفها من وصول هذا الس�ل�اح ،وأن تحاول عند الحاجة اشتراط ذلك بالمحافظة على الفجوة
ُ
في التفوق العسكري بينها وبين هذه األنظمة التي تعتبر صديقة لها حاليًا.

عن "مباط عال"
*باحثان في معهد دراسات األمن القومي.

منذ أكثر من ثالث س���نوات يقف بنيامين نتنياه���و على رأس حكومة يمينية
وائتالف "ممتاز" كما وصف ذلك هو نفس���ه ،هذا االسبوع .طوال الفترة يرفع بين
الفينة واالخرى قانون القومية رأسه ويختفي وكأنه لم يكن .اآلن قال نتنياهو إن
القانون حيوي لمصير األمة ،ويجب التس���ليم بسنه حتى نهاية جلسة الصيف،
االس���بوع القادم ،بما في ذلك البند العنصري والمميز الذي يس���مح لليهود بمنع
الع���رب من العيش في بلدات مختلطة قائمة على "أبناء دين واحد أو أبناء قومية
واح���دة" .تحذير رجال القانون بأن هذا البند س���يؤكد على صورة اس���رائيل في
العالم ككي���ان عنصري يقوم بالتمييز واالقصاء ،ال يهم���ه .قبيل االنتخابات هو
يحتاج الى علم ،في الحقيقة من أجل أن يتمكن من رميه للجمهور.
قانون القومية تحول في العقود االخيرة الى مسدس مدخن في الفصل الثالث
بعد أن كان موضوعا في الدرج طوال المس���رحية .دائم���ا عندما كان يظهر كانت
ترافقه تساؤالت مثل :لماذا اآلن؟ لماذا لم يكن قبل ذلك؟ وما الدافع؟
هو يدفع بممثليه في قائمة "الليكود" الستكمال التشريع حتى نهاية جلسة
الصيف االخيرة.
إذا قام���ت المحكمة العليا بش���طب البند االش���كالي فهو لن ين���دم .ربما حتى
بالعكس؛ حيث سيكس���ب ثالث مرات :لقد حاول ،حتى أنه تم إفش���اله مرة أخرى
من قبل المحكمة العليا ،وحتى اللطخة الس���وداء النتنة سترفع من كتاب قوانين
الدولة "الدستور" .الكراهية "قاعدته" للجهاز القضائي ستزداد وسيركب عليها
بفرح وهو يغمز في طريقه إلى الوالية الخامسة.
إن الذي لم يحس���ب حسابه نتنياهو هو أنه في بيت الرئيس يوجد شخص هو
رؤوبي���ن ريفلين ،تبدو له دولة اس���رائيل أهم من االعتب���ارات االنتخابية لرئيس
الحكومة .أول من أمس في رسالة ارسلها العضاء اللجنة التي تعمل على القانون،
انتقد ريفلين بش���دة "الطابع الواس���ع" الذي صيغ فيه البن���د  7ب" .بدون توازن
اخش���ى أن يمس بالش���عب اليهودي ،اليهود في ارجاء العالم وبدولة اسرائيل،
حتى أنه يمكن اس���تخدامه كس�ل�اح في أيدي اعدائنا" ،كتب ريفلين .لقد توسل
العضاء الكنيست كي يعيدوا التفكير به من جديد.
أول م���ن أمس ،ج���اء أنه في اعقاب الضغ���ط العلني للرئي���س ريفلين وموقف
المستش���ارين القضائيين للحكومة والكنيس���ت ،فان نتنياهو يفحص تخفيف
الصيغة االشكالية ،وأن يزيل منها العامل العنصري المبتذل.
ال ش���ك أن ريفلين يمط حدود الصالحي���ة الغامضة التي تمنحه اياها وظيفته
حت���ى الحد االدنى ،وربم���ا ابعد قليال من ذلك .حتى لو أنه تج���اوز ،أول من أمس،
الحدود فمن الواضح أن رس���الته صاغها بدم قلبه من خالل قلق عميق على مكانة
اس���رائيل في العالم وليس ألنه متملق و"يس���اري"" ،سياسي" أو "ضد نتنياهو".
هذه االدعاءات الس���طحية قيلت من قبل من يجلس���ون عل���ى المقاعد الخلفية لـ
"الليكود" ،ألنه في ظل غياب س���جل كبير في الكنيست باستثناء القيام بأعمال
مخجلة ،هم يتغذون على تغريدات س���اخرة وخب���راء في تضخيم األقوال .ميكي
زوه���ر واورن حزان وامير اوحاني قادوا الهج���وم .ولم يحاول أحد منهم أن يواجه
االدع���اءات التي طرحها ريفلين – الدعوى القانوني���ة واالخالقية والدعائية ،هذا
كبير عليهم .طالما أنه يمكنهم المس أو التش���كيك فهم يش���عرون بأنهم في
وضع جيد.
التفكير بأنه لو لم يتم انتخاب ريفلين كرئيس للدولة قبل اربع س���نوات ،لكان
علي���ه أن يكون الى جانبهم في الكنيس���ت .هذا لو أنه نج���ح في أن يكون ضمن
القائمة ،وهو أمر غير مضمون.

عن "هآرتس"

