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تقرير

إسرائيل :لتشكيل حلف مع الخليج ضد إيران واإلرهاب
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع الـ ـح ــال ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
الكارثية في اليمن نتيجة العدوان،
الـتــي بـلـغــت بـحـســب إع ــان مساعد
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة
املستوى الثالث.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
الـ ــوفـ ــاء ب ــااللـ ـت ــزام ــات ال ـت ــي قـطـعـهــا
مـبـعــوثــو األمـ ــم امل ـت ـحــدة وال ـص ــادرة
ف ــي ت ـصــري ـحــات ـهــم ،وخ ـصــوصــا في
مــا يتعلق بحماية ميناء الحديدة،
وإدخال املواد الغذائية والدوائية.
كـمــا تـنــاولــت رســالــة رئ ـيــس اللجنة
ال ـثــوريــة الـعـلـيــا م ــوض ــوع اإلرهـ ــاب،
م ـ ــذك ـ ـرًا األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرارات
الـ ـص ــادرة ع ــن مـجـلــس االمـ ــن بـشــأن
ال ـي ـم ــن الـ ـت ــي عـ ـب ــرت ك ـل ـهــا ع ــن قـلــق
املـجـلــس إزاء الـت ـهــديــد الـ ــذي يمثله
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وخ ـط ــر ح ــدوث
هجمات له في اليمن .وعبر الحوثي
ُ
عن أسفه من أن تدعم تلك التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة مــن جــانــب دول ال ـعــدوان
وبشكل علني وعـلــى م ــرأى ومسمع
م ــن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وم ـج ـلــس األم ــن
وتحت مسميات متعددة.
إل ــى ذلـ ــك ،وب ـعــد إح ـكــامــه الـسـيـطــرة
على مــدن جعار وباتيس وزنجبار
عاصمة محافظة أبني ،توعد تنظيم
«الـقــاعــدة» ،أمــس ،بقتل قائد القوات
املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــدرب ــه
منصور هادي ،عبد اللطيف السيد،
قائد ما يسمى «املقاومة الشعبية»
في محافظة أبني .واتهم التنظيم في
بيان عممه على املساجد أثناء صالة
الجمعة ،السيد بـ«ضرب املجاهدين
وأذيـ ـتـ ـه ــم وط ـع ـن ـه ــم ف ــي ظ ـه ــره ــم»،
ورص ــد مـكــافــأة مــالـيــة قــدرهــا سبعة
مــايــن ري ــال يمني ( 32500دوالر)،
ملــن يقتله أو يـكــون سـبـبــا فــي قتله،
محذرًا أن «أي متعاون معه (السيد)
سيكون هدفًا مشروعًا للتنظيم».
وفــي وقــت متأخر أمــس ،أكــد مصدر
عـ ـسـ ـك ــري أن الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
للجيش الـيـمـنــي اسـتـهــدفــت بــارجــة
ع ـس ـك ــري ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان ق ـبــالــة
س ــواح ــل امل ـخ ــا وأص ــاب ـت ـه ــا إص ــاب ــة
مباشرة.

عدن
يسعى إلى التقليل من أهمية حضوره
ح ــرص ــا ع ـل ــى ع ــاق ـت ــه م ــع اإلم ـ ـ ــارات
وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا كـشـفــت وســائــل
اعــام ـيــة مـقــربــة م ــن ال ــدي ــوان امللكي
الـ ـسـ ـع ــودي ،أن الـ ــريـ ــاض أص ـب ـحــت
تعتمد على القوات السودانية أكثر
من اإلماراتية في عدن .البشير أظهر
في املقابلة مع «العربية» ،تراجعًا في
مــوقـفــه مــن ال ـحــرب فــي الـيـمــن بقوله
إن «اح ـت ـمــاالت ال ـحــل الـسـيــاســي في
ال ـي ـمــن اآلن ض ـع ـي ـفــة ل ـك ـن ـهــا لـيـســت
مستحيلة».
وعـشـيــة مـقـتــل أول ج ـنــدي ســودانــي
فــي املــواجـهــات فــي تعز ،أكــد البشير
أن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ــودان ـي ــة امل ــوج ــودة
فـ ــي ال ـي ـم ــن ق ـ ـ ــوات مـ ـس ــان ــدة ودع ـ ــم،
ف ـت ـضــاريــس امل ـن ـط ـقــة ال ت ـس ـمــح لـنــا
بالدخول في االشتباك املباشر».
وت ـت ـنــافــى ت ـصــري ـحــات ال ـب ـش ـيــر مــع
تأكيدات سعودية بــأن األيــام املقبلة
س ـت ـش ـه ــد وصـ ـ ــول دف ـ ـعـ ــات ج ــدي ــدة
م ــن الـ ـق ــوات ال ـســودان ـيــة إل ــى مــديـنــة
عـ ـ ــدن ،ف ـض ــا ع ــن ال ـت ـص ــري ـح ــات ملــا
يـ ـع ــرف بـ ــ»املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
مـنـطـقــة ال ـشــري ـجــة ب ــن ل ـحــج وت ـعــز،
ب ـشــأن مـشــاركــة ق ــوات ســودان ـيــة في
امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و»اللجان الشعبية».

برغم محاولة إسحاق
ً
هرتسوغ تقديم نفسه بديال
من بنيامين نتنياهو كزعيم
إلسرائيل يقودها نحو تحالف
إقليمي مع الدول العربية،
ومن ضمنها دول الخليج،
فإنه لم يستطع ً أن يقدم
رؤية تشكل بديال جذريًا لما
يمارسه نتنياهو في الحكم،
إال في بعض الخطوات
التكتيكية
علي حيدر
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إس ـح ــاق ه ــرت ـس ــوغ ،عن
أن ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة وال ـت ـهــديــدات
التي تمثلها إيــران مع محور املقاومة،
إلــى جــانــب تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي،
تشكل فرصة تاريخية إلسرائيل ،فهو
يردد ما يعتقد به ويردده رئيس وزراء
ال ـ ـعـ ــدو ،ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،بـنـفـســه.
ل ــذل ــك ن ـح ــن أم ـ ــام رؤي ـ ــة ت ـج ـمــع عـلـيـهــا
الـتـيــارات السياسية اإلسرائيلية .لكن
ال ـن ـقــاش يـكـمــن ف ــي تـفــاصـيــل ال ـشــروط
املطلوب توافرها ،وتحديدًا على املسار
الفلسطيني.
ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة ،ت ــوج ــد م ـســاحــة
إج ـ ـمـ ــاع واس ـ ـعـ ــة بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ألـ ـ ــوان
الطيف اإلسرائيلي كفيلة بالحؤول دون
التوصل إلــى اتفاق نهائي وشامل مع
السلطة الفلسطينية ،لكونه ال يلتقي
م ــع ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى ل ـط ـم ــوح ــات أن ـص ــار
التسوية .أيضًا ،يدخل عنصر الصراع
على السلطة بــن األح ــزاب والــزعــامــات
اإلســرائـيـلـيــة ،حــول مــن يـقــود إسرائيل
ضـمــن إط ــار قــواعــد لعبة متفق عليها
وي ـج ـســدهــا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي ه ـنــاك.
وعلى هذه الخلفية ،تتداخل العناصر
ال ــذاتـ ـي ــة وامل ـص ـل ـح ـي ــة ل ـك ــل م ـن ـه ــم مــع
التباينات الفعلية بني القوى املتنافسة.
فــي هــذا الـسـيــاق ،دعــا رئيس «املعسكر

الـصـهـيــونــي» وامل ـعــارضــة اإلسرائيلية
إلـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ــل حـ ـل ــف مـ ـش ــاب ــه ل ــ«ح ـل ــف
األطلسي» ،بني إسرائيل والدول العربية
امل ـع ـت ــدل ــة فـ ــي م ــوق ـف ـه ــا مـ ــن االحـ ـت ــال
والـ ـسـ ـي ــاس ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وأض ـ ــاف
ه ــرت ـس ــوغ ،ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـقــي ك ـل ـمــة في
«الجمعية العامة لالتحادات اليهودية
في العاصمة واشنطن» ،أن «مجموعة
ال ـت ـهــديــدات ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط تــوفــر
إلسرائيل فرصة تاريخية».
وبــرغــم أن ــه لــم يـتـحــدث عــن مـعــالــم هــذه
ال ـفــرصــة ،لـكــن بــاالس ـت ـنــاد إل ــى الـعــديــد
مــن امل ــواق ــف الـســابـقــة ،فـهــي تتمثل في
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ــرى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أن ـه ــا
ي ـم ـك ـن ـه ــا أن ت ـ ـخـ ــوض م ـع ــرك ـت ـه ــا فــي
م ــواجـ ـه ــة ت ـ ـهـ ــديـ ــدات مـ ـح ــدق ــة ب ــاألم ــن
ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
م ـ ـحـ ــور املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،إل ــى
جــانــب الـتـهــديــدات الكامنة فــي انتشار
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاي ـ ـبـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـشـكــل
ب ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف ت ـه ــدي ـدًا
لألنظمة الـعــربـيــة .وتــريــد إســرائـيــل أن

تقدم نفسها في هذا السياق على أنها
الــدولــة اإلقليمية العظمى الـتــي يمكن
اآلخـ ــريـ ــن أن ي ـس ـت ـف ـيــدوا م ــن ق ــدرات ـه ــا
والتحالف معها في مواجهة تهديدات
محدقة بأنظمتهم.
هرتسوغ لفت إلى أن عداء هذه الجهات
ّ
واملـ ـص ــال ــح املـ ـشـ ـت ــرك ــةُ ،يـ ـم ــك ــن ال ــدول ــة
اليهودية مــن العمل مــع مصر واألردن
ودول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ل ـل ـح ــد مــن
توسع النفوذ اإليــرانــي ،والتغلب على
«داع ـ ــش» ،وتـسـهـيــل ت ـبــادل املـعـلــومــات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ،ودفـ ـ ــع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن

إجماع إسرائيلي
على ضرورة اإلبقاء
على وهم التسوية

لم يستطع هرتسوغ أن يقدم رؤية بديلة لما يمارسه نتنياهو (األخبار)

والفلسطينيني مــن جــديــد إل ــى طــاولــة
املفاوضات.
وفي ما يتعلق باالنتفاضة الفلسطينية،
التي تكلف إسرائيل يوميًا العديد من
اإلصــابــات ،وتلقي بثقلها على الواقع
األمني واالقتصادي ،كان هرتسوغ قد
أوضــح لعدد من الصحافيني أنــه برغم
«أننا في خضم موجة إرهابية» مليئة
بالطعن وإلقاء الحجارة واإلصــابــات...
علينا أن نـنـظــر أب ـعــد مــن ذل ــك ونتخذ
الخطوات التي يمكنها أن تغير مجرى
التاريخ في املنطقة».
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـج ـ ــد ف ـ ـ ــي إقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع امل ـس ـت ـم ـع ــن
باستراتيجيته في الفوز على نتنياهو،
خالل االنتخابات املقبلة (الذي يترأس
ال ـح ـك ــوم ــة م ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام  ،)2009س ــوى
الــرهــان على أن اإلسرائيليني سيعون
ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف أن ن ـهــج نـتـنـيــاهــو
«العيش بحكم السيف» وحده غير قابل
لالستمرار .ومع ذلك ،لم يستبعد الرجل
دعم نتنياهو في حال تقديمه اقتراحًا
إلحداث «تغيير تاريخي» في املنطقة.
أمـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص م ـ ـ ـ ــوارد الـ ـتـ ـم ــاي ــز عــن
نتنياهو في عملية التسوية ،فاقتصر
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـع ـ ـهـ ــده ب ـت ـج ـم ـي ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء فــي
املستوطنات خارج الكتل االستيطانية،
الـتــي يتفق مــع «الـلـيـكــود» على ضمها
إلسرائيل فــي أي تسوية نهائية ،وأنــه
سيتحدث أمام البرملان الفلسطيني في
رام الـلــه إلثـبــات أن الجانبني «يفهمان
آالم بعضهما» .ورأى أيضًا أنه ينبغي
أن يكون هناك اعتراف متبادل بالدولة
ال ـقــوم ـيــة ل ـكــل م ــن ال ــدولـ ـت ــن ،وال ـق ـيــام
بترتيبات أمنية صارمة على الجانبني،
بما فيها احتفاظ إسرائيل بغور األردن
ممرًا أمنيًا.
وبـ ـه ــدف اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى وهـ ــم ال ـت ـســويــة
قائمًا ،وعــدم االعـتــراف بانسداد اآلفــاق
أمام التوصل إلى تسوية نهائية في ظل
الشروط اإلسرائيلية ،خوفًا من اتساع
ت ـب ـنــي خـ ـي ــار املـ ـق ــاوم ــة داخـ ـ ــل الـشـعــب
ً
الفلسطيني ،أكد هرتسوغ قائال« :لست
عـلــى اس ـت ـعــداد لـلـقــول إن ــه لـيــس هـنــاك
أمــل .علينا املضي قدمًا واملحاولة مرة
أخـ ـ ـ ــرى ...رغـ ــم أن ال ــواق ــع ي ـب ــدو كئيبًا
اآلن ،وحزينًا ومروعًا ،ينبغي للمرء أن
يخلق األمل».
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ألف جندي من الواليات المتحدة سيشغلون األنظمة الدفاعية
تـ ــواصـ ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا
ومـنــاوراتـهــا ملواجهة تحديات الــواقــع
اإلقليمي ،وتحديدًا في ظل املتغيرات
امل ـت ـســارعــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا الـســاحــة
السورية .فبعد إعــان إجــراء مناورة
ج ــوي ــة فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ،وأخـ ـ ـ ــرى عـلــى
جبهتها الجنوبية ،تستعد إسرائيل
مل ـ ـنـ ــاورات دف ـ ــاع ج ـ ــوي ،ت ـح ـمــل اســم
«جــونـيـفــر ك ــوب ــرا» ،ملــواجـهــة صليات
ص ـ ـ ــاروخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـعـ ـم ــق
اإلسرائيلي .ويشترك في هذه املناورة
ال ـج ـي ـشــان األم ـي ــرك ــي واإلســرائ ـي ـلــي،
وسـتـجــرى فــي الــربــع األول مــن ربيع
العام املقبل.
وك ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن خ ـص ــوص ـي ــة ال ــدع ــم
األميركي إلسرائيل ،ذكــرت مصادر
ف ــي الـجـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أن ــه «لـيــس
هـنــاك مـنــاورة لـلــواليــات املتحدة بهذا
الحجم فــي العالم مــع جيوش أخــرى،

إنها املناورة األكبر التي يقدم عليها
األميركيون مع جيش أجنبي» .ووفق
موقع «والال» ،فإنهم أثنوا في الجيش
اإلسرائيلي على قرار الواليات املتحدة
إجراء مناورة رغم الوضع في املنطقة.
وأوضـ ـح ــت ال ـت ـقــاريــر االع ــام ـي ــة أنــه
ستشارك في هذه املناورة كل أنظمة
الــدفــاع ال ـجــوي الـتــابـعــة لـســاح الـجــو،
كــذلــك سـتـشــارك أيـضــا لـلـمــرة األولــى
الكتيبة املسؤولة عن «منظومة العصا
السحرية» االعتراضية .وضمن هذا
السياق ،سيصل إلــى إسرائيل نحو
أل ــف ج ـنــدي أم ـيــركــي م ــع مـنـظــومــات
دفاع جوي.
أمـ ــا ع ــن هـ ــدف امل ـ ـنـ ــاورة ،ك ـمــا لفتت
ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،فهو
م ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــاة سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو م ـ ـت ـ ـطـ ــرف،
وس ـ ـتـ ــدرس أس ــالـ ـي ــب ع ـم ــل ج ــدي ــدة
ون ـظــريــات قـتــالـيــة ملــواج ـهــة مختلف

الـتـهــديــدات .كــذلــك ستنقل بـطــاريــات
من مكان إلى آخر لفحص املرونة في
األداء .وسـتــواجــه املـنـظــومــات إطــاق

إسرائيل أجرت
تدريبات لمواجهة
نظام الصواريخ
الروسي «إس »300 -
في اليونان

صـلـيــات مــن الـصــواريــخ مــن جبهات
مـ ـتـ ـع ــددة ،ب ـع ـض ـهــا ي ـح ـمــل رؤوس ـ ــا
م ـت ـف ـجــرة ك ـب ـي ــرة .ك ــذل ــك سيفحص
خـ ــال امل ـ ـنـ ــاورة ق ـ ــدرة امل ــواج ـه ــة مع

إطــاق صواريخ وقذائف صاروخية
طورتها «حماس» وإيران ،وصواريخ
وص ـلــت إل ــى ال ـش ــرق األوسـ ــط خــال
السنوات املاضية.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،ذكـ ــرت مـصــادر
عسكرية ودبـلــومــاسـيــة أن إســرائـيــل
اختبرت بهدوء طرقًا للتصدي ألنظمة
دفــاع جوية متطورة نشرتها روسيا
في الشرق األوســط ،من املفترض أن
تحد مــن قــدرة إســرائـيــل على ضرب
أهداف في سوريا أو إيران .وأضافت
املصادر أن نظام «إس ـ  »300الروسي
املضاد للطائرات الــذي باعته روسيا
إلــى قـبــرص قبل  18عــامــا واملــوجــود
ف ــي ج ــزي ــرة ك ــري ــت ال ـيــونــان ـيــة جــرى
تـفـعـيـلــه خ ــال ال ـتــدري ـبــات املـشـتــركــة
بني القوات اليونانية واإلسرائيلية في
شهري نيسان وأيار من هذا العام.
(األخبار)

