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العالم

الحدث مجددًا يفخر بنيامين نتنياهو بما أنجزه في السنوات
الماضية على صعيد العالقة مع أنظمة عربية .ورغم
استعماله التلميح ،فــإن فحوى كالمه يشير إلــى دول
خليجية على وجه التحديد تسارع إلى تصعيد مستويات
العالقة ،في وقت يستمر فيه برنامج األميركيين لفرض
تسوية «مذلة» على السلطة الفلسطينية

نتنياهو يفاخر
بالواقع الجديد:

عالقاتنا العربية
غير مسبوقة
علي حيدر
لـ ــم ي ـك ـش ــف رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـع ــدو
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،سرًا
ع ـن ــدم ــا تـ ـح ــدث ع ــن ع ــاق ــات ســريــة
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــا مـ ــع دول
عــرب ـيــة ،ب ــات ــت أس ـم ــاؤه ــا أش ـه ــر من
أن ت ــذك ــر .وم ــع أن نـتـنـيــاهــو اكـتـفــى
بالعموميات في تحديد طبيعة هذه
العالقات ،فإنه كشف أنها من النوع

قمة ثالثية تجمع
ترامب ونتنياهو وعباس في
واشنطن بعد أسبوعين
الذي ال يفصح عنه ،وهو ما ينطبق
على الـتـعــاون املـشـتــرك فــي مواجهة
أطـ ـ ـ ــراف مـ ـح ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .وف ـ ــي مــا
يخدم هــذا املـســار ،تتزايد املعطيات
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن ق ـم ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ
إســرائـيـلـيــة ـ ـ فلسطينية ،فــي سياق
صفقة إقليمية ،تـهــدف فــي النهاية
إل ــى إي ـجــاد ال ـظــرف املــائــم للخروج
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ـس ـ ــري إل ـ ـ ــى امل ــرحـ ـل ــة
العلنية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ،لـ ـي ــس مـ ـف ــاجـ ـئ ــا أن
يتباهى نتنياهو بــأن أبــواب العالم
م ـف ـت ــوح ــة أمـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن دون
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق تـ ـس ــوي ــة مــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،خ ــاص ــة أن ال ـعــالــم

ً
يــرى أن دوال عربية تـهــرول مسرعة
للتطبيع مع تل أبيب في الوقت الذي
تواصل فيه التنكيل بالفلسطينيني
على املستويات السياسية واألمنية
وال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة .ف ـف ــي ك ــل يـ ــوم ت ــذل
إس ــرائ ـي ــل أن ـص ــار ال ـت ـســويــة ،وكـلـمــا
تراجعوا خطوة إلى الــوراء ،واصلت
الـضـغــوط عليهم لـيـتــراجـعــوا أكـثــر.
وعـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى األمـ ـ ـن ـ ــي ،ت ــواص ــل
س ـيــاســة االع ـت ـق ــاالت واالع ـ ـتـ ــداءات،
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـبــي ،تــواصــل
سـيــاســة ال ـح ـصــار عـلــى ق ـطــاع غ ــزة،
والـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق عـ ـل ــى س ـ ـكـ ــان ال ـض ـف ــة
املحتلة ،إضافة إلى كل ذلك ،الزحف
االستيطاني.
َّ
وم ـ ــا م ــك ــن ن ـت ـن ـيــاهــو مـ ــن م ــواص ـل ــة
س ـيــاســة ال ـق ـمــع ال ـت ــي يـتـبـعـهــا ضد
الـشـعــب الفلسطيني إدراك ـ ــه أن ــه لن
يـتــرتــب عليها أي أث ـم ــان ،بـمــا فيها
األث ـم ــان الـسـيــاسـيــة ،انـطــاقــا مــن أن
أك ـث ــر األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة إمـ ــا أدارت
ظهرها للقضية الفلسطينية ،وإمــا
مشغولة بأولويات أخــرى .ومن هنا
يــأتــي مــا لـفــت إلـيــه رئـيــس الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة فــي أن «م ــا ي ـحــدث مع
كتلة الدول العربية لم يسبق حدوثه
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ح ـت ــى ع ـن ــدم ــا ك ـن ــا ن ـبــرم
االتفاقات .ورغــم عدم بلوغ التعاون
بـشـتــى ال ـط ــرق وامل ـس ـتــويــات مرحلة
الظهور علنًا بعد ،فإن األمور الجارية
بصورة غير معلنة أوسع نطاقًا إلى
حــد كبير مــن أي حقبة مـضــت على

رغم تنازالت السلطة يرى نتنياهو أنها لم تقدم ما يكفي للتوصل إلى تسوية (أ ف ب)
ت ــاري ــخ دول ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل» .وفـ ــي هــذا
الحديث ما يشير إلى أبواب واسعة
من التعاون بني معسكر «االعتدال»
الـعــربــي وإســرائـيــل على املستويات
كـ ـ ــافـ ـ ــة ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة
والـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي م ــواج ـه ــة
«التهديدات املشتركة».
ّ
مع ذلك ،والتزامًا بالتكتيك املتبع في
مــواجـهــة ّ
أي دع ــوة لتسوية نهائية

ّ
تلبي الحد األدنى من شروط أنصار
الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،ي ــأت ــي ات ـ ـهـ ــام ن ـت ـن ـيــاهــو
الجانب الفلسطيني ـ ـ السلطة بوضع
الشروط أمام استئناف املفاوضات،
وأنـ ــه لـيــس بــإم ـكــان إســرائ ـيــل قـبــول
هذه الشروط.
وتــرج ـمــة لـلـضــريـبــة الـكــامـيــة ،التي
تـجــد إســرائـيــل أن ــه ال بــد مـنـهــا ،رأى
نـتـنـيــاهــو ف ــي كـلـمــة خ ــال ح ـفــل في

الخارجية اإلسرائيلية ،ملناسبة عيد
رأس السنة العبرية ال ــذي يصادف
بـعــد أس ـبــوعــن ،أن «الـفــرضـيــة التي
ك ــان ــت س ــائ ــدة س ــاب ـق ــا ت ـق ـضــي ب ــأن
التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني،
وهو أمر كنا نريده وما زلنا نريده،
سيفتح أبواب العالم أمامنا ،ومع أن
ذلــك سيساعد دون شــك ،فــإن أبــواب
ُ
الـعــالــم تفتح دون ذلــك أيـضــا ،ولكن

تقرير

ترامب يتراجع ضد بيونغ يانغ :العمل العسكري ليس خيارًا
أع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ّ
ترامب ،أمس ،أن العمل العسكري ضد
كوريا الشمالية ليس «الخيار األول»
إلدارت ــه ،مبتعدًا بذلك عن التهديدات
الـشــديــدة اللهجة الـتــي أطلقها حتى
اآلن ض ــد ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وب ـي ـن ـمــا قــد
يعكس هذا املوقف تراجعًا في لهجة

ّ
تحاول واشنطن حض
مجلس األمن على فرض حظر
نفطي على كوريا الشمالية
ّ
واشنطن ورئيسها ،فإن األمر يأتي في
وقــت يـبــدو فيه تــرامــب كمن يستثمر
في «األزمــة الكورية» لزيادة مستوى
مبيعات الواليات املتحدة العسكرية
لحلفائها اإلقليميني بحجة «مواجهة
الخطر الكوري الشمالي».
وب ـ ـعـ ــد ات ـ ـصـ ــال ه ــاتـ ـف ــي مـ ــع ن ـظ ـيــره

الصيني شي جني بينغ ،لم يستبعد
ً
تـ ــرامـ ــب ضـ ــربـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ق ــائ ــا:
«سـ ـن ــرى م ــا سـ ـيـ ـح ــدث» ،ل ـك ـنــه أش ــار
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلـ ــى أن الــوســائــل
األخـ ـ ـ ـ ــرى مل ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
ب ـيــونــغ يــانــغ س ـت ـكــون ل ـهــا األول ــوي ــة.
وق ــال للصحافيني فــي حديقة البيت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض« :بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ل ـ ـيـ ــس هـ ــذا
(الـ ـعـ ـسـ ـك ــري) خـ ـي ــارن ــا األول ،ول ـكــن
سنرى ما سيحصل» .وأعرب الرئيس
ّ
األم ـيــركــي ع ــن اع ـت ـقــاده أن «الــرئـيــس
شي يوافقني الرأي مئة باملئة ،إذ هو
أيضًا ال يقبل بما يحدث هناك ،ولقد
ً
أجرينا اتصاال صريحًا للغاية وقويًا
جدًا».
وكـ ــان ت ــرام ــب ق ــد تــوعــد ف ــي الـســابــق
كــوريــا الشمالية «بالنار والغضب»
إذا واصلت إجراء تجاربها العسكرية،
كما هدد بوقف التعامل التجاري مع
ال ــدول الـتــي تــواصــل مــزاولــة األعـمــال
مـ ــع كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،فـ ــي ت ـهــديــد

يدعو مشروع القرار األميركي إلى فرض حظر على صادرات النسيج (أ ف ب)

موجه إلى الصني.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ي ـس ـع ــى ال ــرئ ـي ــس
األميركي إلــى تكثيف الضغوط على
ب ـيــونــغ ي ـ ّـان ــغ وامل ـن ـط ـقــة بــأســرهــا من
خــال حــض حلفاء ب ــاده اآلسيويني
على مضاعفة كبيرة ملشترياتهم من
األسـلـحــة األمـيــركـيــة امل ـت ـطــورة .وكــان
تــرامــب قــد كـتــب فــي ت ـغــريــدة أول من
أمــس ،على صفحته في «تويتر» ،أنه
يـجـيــز «ل ـل ـيــابــان وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
شراء كمية أكبر بكثير من التجهيزات
العسكرية الفائقة التطور من الواليات
املتحدة».
ويتناسق هــذا اإلع ــان مــع توجهات
ترامب لدعم «الصناعات األميركية»
(ال ـع ـس ـكــريــة) ،دون األخ ــذ بــاالعـتـبــار
ّ
أن خـيــارات كهذا تزيد مــن «عسكرة»
عدد من املناطق في العالم .ولإلشارة،
فقد بــاعــت الــواليــات املـتـحــدة لكوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة مـ ـع ــدات ع ـس ـكــريــة بقيمة
 5م ـل ـيــارات دوالر بــن  2010و،2016

