6

اإلثنين  22أيار  2017العدد 3181

الحدث

ّ
ترامب على خط الرياض ـ تل أبيب:

األموال من السعودية
والدعم إلسرائيل
علي حيدر
ّ
ت ــتـ ـس ــم زيـ ـ ـ ـ ــارة أي رئ ـ ـيـ ــس أمـ ـي ــرك ــي
إلس ــرائـ ـي ــل ،ب ـم ـي ــزت ــن :األول ـ ـ ــى تـنـبــع
مــن أصــل الـحــدث الــذي يعيد تذكيرنا
ب ــالـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـت ــع ب ـهــا
العالقات بني الطرفني ...والثانية ،من
ال ــرس ــائ ــل واملـ ــؤشـ ــرات ال ـت ــي تـنـطــوي

الواليات المتحدة لم تعد
هي نفسها التي كانت
عليه قبل عقود
ع ـل ـي ـهــا ،ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـ ـظـ ــروف ال ـتــي
ّ
تجريّ في ظلها.
يـ ـتـ ـع ــذر ع ـل ـي ـنــا ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع زي ـ ــارة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
إلسرائيل ،كما لو أنها نسخة مشابهة
ل ــزي ــارة الــرئـيــس األم ـيــركــي ّ
ألي بقعة
ّ
أخرى من العالم .ومن نافلة القول إن
وقع هذه الزيارة في تل أبيب ،جمهورًا
وقـيــادة ،يختلف جذريًا عن زيــارة أي
رئيس آخر إليهم .فهي تعبير إضافي
عــن االحـتـضــان والــدعــم املـتـنــوع الــذي
تقدمه واشنطن لهذا الكيان .وتذكرنا
هذه الزيارة ،مثل سابقاتها ،بحقيقة
أن كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني،
وش ـ ـع ـ ــوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،م ـ ــن االح ـ ـت ـ ــال،
م ـن ـب ـعــه األسـ ــاسـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن .إن لــم
ّ
يكن بفعل أن اع ـتــداءات تــل أبيب هي

ترجمة الستراتيجية أميركية عامة
تتناول املنطقة ،فلكونها أيضًا نتيجة
عوامل التمكني السياسي والعسكري
واالق ـت ـص ــادي الـ ــذي ت ــوف ــره ال ــوالي ــات
املتحدة إلسرائيل.
ومن أهم تجليات املكانة االستثنائية
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـهـ ــا إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ــي
االستراتيجية األميركية العامة ،أنها
تختلف مع األخيرة في أكثر القضايا
ً
حساسية وج ــدال .كما لــو أن الخالف
بني ّ
ندين (واألمر ليس كذلك بالطبع).
وتخوض سجاالت مع البيت األبيض
فــي داخ ــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة نفسها،
مستندة إلى دعم لوبيات ومؤسسات
في النظام السياسي ،كما حصل خالل
فترة الرئيس السابق باراك أوباما.
مع تولي ترامب منصب الرئاسة في
الــواليــات املـتـحــدة ،ارتفعت الرهانات
في تل أبيب ،بأن تشكل فترة رئاسته
فرصة استثنائية ملواجهة التهديدات
الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه الـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا بـ ـع ــد فـ ـش ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ــره ــان ــات الـعـسـكــريــة ف ــي الـســاحـتــن
الـ ـس ــوري ــة والـ ـع ــراقـ ـي ــة .وف ـ ــي أع ـق ــاب
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،الـ ــذي
ان ـط ــوى ع ـلــى اعـ ـت ــراف دولـ ــي بـتـحــول
إيـ ـ ـ ــران إل ـ ــى دول ـ ـ ــة نـ ـ ــوويـ ـ ــة ...واألش ـ ــد
ّ
خطورة بالنسبة إلى تل أبيب أن ذلك
حصل من دون أن تضطر الجمهورية
اإلسالمية إلــى تقديم تـنــازالت في كل
مــا يتعلق بخياراتها االستراتيجية
وسياساتها اإلقليمية.
ـواز ،ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت أيـ ـض ــا
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

تحضيرات إسرائيلية:
لن نكون مثل السعوديين
بـعــد زيــارتــه الـسـعــوديــة ،يـحــط رئيس
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
الـ ـي ــوم ف ــي إس ــرائـ ـي ــل .الـ ـحـ ـف ــاوة ال ـتــي
اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت بـ ـه ــا ال ـ ــري ـ ــاض ال ـض ـي ــف
األمـيــركــي كــانــت مـصــدر اسـتـغــراب في
كـيــان ال ـعــدو ،وخـصــوصــا بـعــد توقيع
امل ـم ـل ـكــة ات ـف ــاق ـي ــات وص ـل ــت إلـ ــى 360
ّ
مـلـيــار دوالر .مـصــدر إســرائـيـلــي علق

ملوقع «املصدر» العبري على الحفاوة
التي استقبلت بها السعودية ترامب
بالقول «ال ننوي املشاركة في املنافسة
ّ
ب ــال ـق ـص ــور ال ــذهـ ـبـ ـي ــة» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
«ه ــذا لـيــس أس ـلــوب ـنــا» .وع ـلــى خلفية
امل ـ ــزاي ـ ــدات ال ــداخ ـل ـي ــة داخـ ـ ــل مـعـسـكــر
الـيـمــن ،اضـطــر رئـيــس حـكــومــة الـعــدو
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو إل ــى إج ـب ــار وزراء

األصـ ـ ـ ـ ــوات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة فـ ــي تـ ــل أب ـي ــب،
مـ ّ
ـرح ـبــة بــالــرئـيــس ال ـجــديــد ،اسـتـنــادًا
إل ــى ت ـقــديــر م ـف ــاده أن ــه يـمـكــن ف ــي ظل
رئــاسـتــه ،لـكــون توجهاته هــي األقــرب
إلـ ــى ال ـي ـم ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،اخ ـت ـصــار
الــزمــن واالنـقـضــاض على مــا بقي من
أرض ف ـل ـس ـطــن ،ت ـج ـس ـي ـدًا لـلـطـمــوح
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـ ــذي تـ ـت ــدرج ال ـق ـي ــادات
الـسـيــاسـيــة فــي تنفيذه بـمــا يتناسب
مع التطورات السياسية.
م ــع أن حـ ــدة امل ـب ــال ـغ ــة ف ــي ال ــره ــان ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن م ـس ــار،
تــراجـعــت عـ ّـمــا كــانــت عليه ســابـقــا ،إال
أنها بقيت ضمن السقف الذي يحظى
برضا إسرائيلي ،على تفاوت ،خاصة
أن ــه ي ـحــرص عـلــى الـتـمــايــز ع ــن سلفه
الــرئ ـيــس بـ ــاراك أوب ــام ــا ...م ــن دون أن
يـلـغــي ذل ــك وجـ ــود ق ــدر م ــن ال ـق ـلــق أو
الغموض إزاء خيارات املستقبل.
ّ
وم ــن املــؤكــد أن ال ـضــربــات األمـيــركـيــة
ّ
في الساحة السورية شكلت تجسيدًا
عمليًا لـهــذا التمايز ال ــذي تــرك صــداه
فــي الــوعــي والـحـســابــات اإلسرائيلية،
ّ
ومـ ـ ــع أن تـ ــرامـ ــب لـ ــم ي ـ ـبـ ــادر إلـ ـ ــى أي
خطوات استثنائية في مواجهة إيران،
لـكــن تــل أبـيــب مــا زال ــت تــأمــل وتــراقــب
مآالت السياسة األميركية في مواجهة
السياسات الخارجية إليــران ودعمها
لـقــوى املـقــاومــة فــي لـبـنــان وفلسطني،
وم ــا يـمـكــن أن ي ـبــادر إل ـيــه تــرامــب في
مواجهة تطوير قدراتها الصاروخية
ال ـت ــي تـحـتــل أول ــوي ــة مـتـقــدمــة ف ــي تل
أبيب.

هبوط ترامب في تل أبيب قادمًا من
السعودية ،قد يتجاوز في مؤشراته
ال ـب ـعــد ال ــزم ـن ــي ل ـحــدثــن م ـتــوال ـيــن،
إل ــى كــونــه محطة تــالـيــة هــي امـتــداد
ملحطة سبقتها .األول ــى قبض فيها
األميركي الثمن املسبق ،عبر صفقات
شـكـلــت تــرج ـمــة ل ـلــوعــد الـ ــذي أطـلـقــه
ق ـبــل حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة وخــال ـهــا،

ح ـكــوم ـتــه ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي مــراســم
استقبال ترامب في مطار بن غوريون
بعدما أعلن معظمهم عدم مشاركتهم
بـسـبــب ش ـعــورهــم ب ــاإله ــان ــة الـنــاتـجــة
من إجراءات الفحص األمني .وخاطب
نتنياهو وزراءه بالقول «سأبحث مع
الرئيس ترامب السبل لتعزيز تحالفنا
املـ ـت ــن مـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة أك ـث ــر.
ّ
سنعزز العالقات األمنية التي تتعزز
يومًا بعد يوم ،وسنبحث أيضًا السبل
لدفع السالم قدمًا».
حتى اآلن ،تؤكد التقارير اإلسرائيلية
ّ
أن من املتوقع أن يــزور ترامب متحف
ال ـه ــول ــوك ــوس ــت «يـ ـ ــاد ف ــاش ـي ــم» ال ــذي
ّ
يتوجه إليه كل زعيم أجنبي
ُيفترض أن
أثناء زيارته إسرائيل .وفي هذ اإلطار،
ت ــم إل ـغ ــاء وج ـبــة ال ـع ـشــاء ال ـتــي خطط
لها وزيــر األمــن أفيغدور ليبرمان ،مع
ابنة ترامب وصهره ،ووزير الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي ،ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون أي ـضــا،
لـ ـع ــدم «سـ ــرقـ ــة األضـ ـ ـ ـ ــواء» عـ ــن وج ـبــة
ال ـع ـشــاء ال ـتــي س ـي ـشــارك فـيـهــا تــرامــب
ونتنياهو .ويفترض أن يلقي ترامب
أي ـضــا خـطــابــا أم ــام اإلســرائـيـلـيــن في
«متحف إسرائيل» في القدس.
وليس بعيدًا عن زيــارة تــرامــب ،أجرى
سالحا الجو اإلسرائيلي واألميركي،
ف ــي األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـ َـي ــن ،م ـن ــاورات
فــي جـنــوب فلسطني املحتلة ،وصفها
ضــابــط إســرائـيـلــي رف ـيــع بــأنـهــا كانت
«معقدة».

ّ
ومـ ـ ــع أن الـ ـض ــاب ــط رفـ ـ ــض ال ـك ـشــف
ع ــن ت ـفــاص ـيــل أخ ـ ــرى ح ــول امل ـن ــاورة
والـ ـت ــدريـ ـب ــات الـ ـت ــي ج ـ ــرت خــال ـهــا،
إال أنـ ــه أوض ـ ــح ب ــأن ــه جـ ــرى خــالـهــا
مهاجمة «دولــة عــدوة» ،عبر محاكاة
ح ــادث ــة حــرب ـيــة ج ــوي ــة .وت ــوج ــه إلــى
مراسلني إسرائيليني بالقول «أعتقد
أن ـك ــم ت ـع ــرف ــون ج ـي ـدًا م ــا ي ـح ــدث من
حــول ـنــا ،م ـش ــددًا ع ـلــى امل ـنــاطــق الـتــي
نواجهها».
وامـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادًا ل ـس ـي ــاس ــة االب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز ال ـت ــي
تعتمدها ،حــاولــت تــل أبـيــب استغالل
صـفـقــات األس ـل ـحــة الـضـخـمــة ال ـتــي تم
االت ـف ــاق عليها فــي ال ـس ـعــوديــة ،ورأى
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة ي ــوف ــال شـطــايـنـتــس أن
صفقة األسلحة األميركية ـ السعودية
هــذه تثير «قلقًا عميقًا» .ويبلغ حجم
الصفقة الحالية  110مليارات دوالر،
ف ـي ـم ــا ت ـق ـض ــي االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ب ـت ــزوي ــد
الــواليــات املتحدة السعودية بأسلحة
بقيمة  350مليار دوالر خالل السنوات
الـعـشــر املـقـبـلــة .وش ــدد عـلــى أن إج ــراء
«ص ـف ـق ــات أس ـل ـح ــة ب ـم ـئ ــات م ـل ـي ــارات
الـ ـ ـ ــدوالرات ه ــو أم ــر ي ـجــب أن نحصل
على تفسيرات حوله» .وأوضح خلفية
ه ــذا امل ــوق ــف م ــن خ ــال ال ـق ــول «علينا
أن نهتم بــالـحـفــاظ عـلــى تـفــوق نوعي
إسرائيلي .وآمل أن نحصل على أجوبة
واضحة عن ذلــك .وهــذا أمــر ينبغي أن
يـقـلــق راح ـت ـن ــا ب ـكــل ت ــأك ـي ــد» .وت ـط ـ ّـرق
ش ـط ــاي ـن ـت ــس إلـ ـ ــى االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ح ــول

ّ
هبوط ترامب في تل أبيب قادمًا من السعودية يشكل محطة هي امتداد
لمحطة سبقتها (أ ف ب)

ب ـ ــأن ـ ــه سـ ـيـ ـنـ ـت ــزع مـ ـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــن
ال ـت ـعــويــض امل ــال ــي امل ـنــاســب لـخــدمــة
ت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة ل ـ ـهـ ــم ...وال ـث ــان ـي ــة،
يـ ـعـ ـل ــن فـ ـيـ ـه ــا م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ــدعـ ــم
األميركي الالمحدود على املستوى
املـ ــالـ ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـع ـس ـك ــري
والـ ـسـ ـي ــاس ــي ...واس ـت ـك ـش ــاف مــوقــع
إسرائيل في النسخة الجديدة للخطة

حماس :وصف ترامب
الحركة باإلرهابية هو
انحياز إلسرائيل

تحريك املفاوضات مع الفلسطينيني.
وق ــال إنــه «طــاملــا أن (الــرئـيــس محمود
عباس) أبو مازن غير قادر أو ال يريد
وق ــف ال ـت ـحــريــض ف ــي ج ـه ــاز الـتـعـلـيــم
الفلسطيني ال ــذي يــدعــو إل ــى القضاء
عـلــى إس ــرائ ـي ــل ،وط ــامل ــا أن ــه غـيــر ق ــادر
على اإليفاء بتعهده وتعهد (الرئيس
ًَ
ال ــراح ــل يــاســر) عــرفــات مـنــذ  20عــامــا
بأن تكون غزة منزوعة من الصواريخ
واإلرهاب ،فإنني ال أرى أساسًا حقيقيًا
لعملية سياسية».
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فــي
ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» مـشـيــر املـ ـص ــري ،إن
وصف ترامب للحركة بأنها «إرهابية
ه ــو ان ـح ـي ــاز إلس ــرائ ـي ــل ع ـلــى حـســاب
الـضـحـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» .وأشـ ــار إلــى
ّ
أن ه ــذه الـتـصــريـحــات «دل ـيــل متجدد
عـلــى أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة وج ــه آخــر
لالحتالل اإلسرائيلي».

