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فلسطين حملة جوية عنيفة بدأها العدو اإلسرائيلي
بنحو  15غــارة تكثفت على المناطق الجنوبية من
قطاع غزة في محاولة واضحة لرداالعتبار ،بعدماانتهت
جولتان سابقتان من دون نتيجة مرضية له .المقاومة
قفزت عن معادلة «القصف بالقصف» بعدما ّثبتتها
مع سرعة في التنفيذ لجهة المكان والزمان ،إلى مرحلة
الــرد المباشر على اسـتـهــداف كــوادرهــا عبر استهداف
الجنود اإلسرائيليين على الحدود

المقاومة تثأر
لشهدائها ...والعدو
يريد «رد االعتبار»
غزة ـــ األخبار
عـ ـ ـص ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،كـ ـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات
«مسيرات العودة» املستمرة في غزة
تنتهي كـمــا أي ــام الـجـمـعــة املــاضـيــة،
إلى أن حدث تطور ميداني تدحرجت
األمـ ـ ــور ب ـع ــده إلـ ــى م ــواج ـه ــة أعـلـنــت
قيادة العدو اإلسرائيلي أنها «أخطر
تصعيد» منذ الـعــدوان األخـيــر على
ال ـق ـط ــاع ف ــي عـ ــام  ،2014مـطـلـقــة يد
ّ
الجيش في شن هجوم جوي واسع

نشرت «القسام» تغريدة
مقتضبة على «تويتر» قالت:
«العين بالعين والسن بالسن»
ب ــدأ بـعــد ســاعــات قليلة عـلــى قصف
أدى إل ــى اسـتـشـهــاد ثــاثــة مقاومني
ن ـع ـت ـهــم «ك ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» ،الـ ـ ــذراع
العسكرية لحركة «حماس» ،لحقهم
شـهـيــد رابـ ــع اس ـت ـهــدف بــالــرصــاص
خالل املسيرات.
وقـ ــالـ ــت «الـ ـكـ ـت ــائ ــب» ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن

ش ـه ــداء ه ــا ه ــم ش ـع ـبــان أب ــو خــاطــر،
ومـ ـحـ ـم ــد أبـ ـ ــو فـ ــرحـ ــانـ ــة ،وم ـح ـم ــود
قـشـطــة ،وق ــد اسـتـشـهــدوا فــي قصف
إسرائيلي لنقطتي رصــد للمقاومة
شـ ــرق خــان ـيــونــس ورف ـ ــح (جـ ـن ــوب)،
كما أعلنت مصادر طبية استشهاد
الـ ـش ــاب م ـح ـمــد ش ــري ــف ب ـ ـ ــدوان (27
ع ــام ــا) ب ــرص ــاص االح ـ ـتـ ــال شــرقــي
مدينة غزة« .القسام» أشارت تلميحًا
إلــى أن استهداف دوري ــة إسرائيلية
عـ ـصـ ـرًا ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ه ــو رد عـلــى
اسـتـهــداف الـعــدو لـكــوادرهــا أول من
أمس ،وارتقاء شهيد جراء ذلك ،قائلة
في تغريدة مقتضبة على «تويتر»:
«العني بالعني والسن بالسن» ،وذلك
بعد يوم على بيان تعهدت فيه بالرد
على العدو.
وحتى وقــت متأخر أمــس ،تضاربت
ال ـت ـقــاريــر اإلســرائ ـي ـل ـيــة ب ـشــأن حــالــة
أحد جنود جيش االحتالل استهدف
أمس ،وحول رتبته ما بني ضابط أو
نقيب أو عميد ،قبل أن يعلن الناطق
بــاســم جيش االح ـتــال مقتل جندي
على حــدود غــزة .وتنوعت الــروايــات
م ــا ب ــن ق ـنــص اس ـت ـهــدف الـعـسـكــري

أعلن الناطق باسم جيش االحتالل مقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة (أ ف ب)
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي وإطـ ـ ـ ـ ـ ــاق نـ ـ ـ ــار ع ـلــى
ً
دوري ــة ،وصــوال إلــى أن عبوة ناسفة
ُ
تفجيرها عـلــى مـقــربــةٍ مــن نقطة
ت ـ ّـم
ّ
تمركز لجيش االحـتــال« ،مــا تسبب
في إصابة بعض الجنود».
جـ ـ ـ ــراء ذلـ ـ ـ ــك ،وب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ــرد امل ــدف ـع ــي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وم ـ ـسـ ــارعـ ــة املـ ـق ــاوم ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ـ ــى الـ ـ ــرد املــوض ـعــي
عليه ،ووصــول نحو  120إصابة من
امل ـس ـي ــرات إل ــى امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،أعـلــن
ج ـيــش االحـ ـت ــال م ـس ــاء ب ــدء هـجــوم

«واس ـ ــع ال ـن ـطــاق» ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
قـطــاع غ ــزة ،مضيفًا فــي ب ـيــان« :هــذا
هـ ــو هـ ـج ــوم واسـ ـ ـ ــع ،ف ـل ـقــد اخـ ـت ــارت
م ـن ـظ ـم ــة ح ـ ـمـ ــاس ت ـ ــده ـ ــور ال ــوض ــع
األمني وتحمل عواقب تصرفاتها».
تزامن ذلك مع اجتماع طارئ لقيادة
الجيش فــي مقر وزارة األمــن فــي تل
أبـ ـي ــب اس ـت ـم ــر لـ ـس ــاع ــات ،وح ـض ــره
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،إلـ ــى ج ــان ــب وزي ـ ــر األم ــن
أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ،ورئ ـي ــس أرك ــان

ال ـج ـيــش ال ـج ـن ــرال غـ ــادي آيــزن ـكــوت،
ُ
فـيـمــا ط ـلــب م ــن مـسـتــوطـنــي «غ ــاف
غــزة» البقاء قريبًا من الغرف اآلمنة
واملالجئ ،وذلك في وقت نقل فيه عن
ليبرمان قوله« :إن استمرت صواريخ
حماس ،فستكون النتيجة صعبة».
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ــال املـ ـحـ ـل ــل ال ـع ـس ـك ــري
للقناة الـعــاشــرة ،ألــون بــن دافـيــد ،إن
التوجه داخل الجيش هو «التصعيد
التدريجي وليس الشامل ،والخطوات
الالحقة ستحدد وفق رد حماس على

ّ
األمني في
هذا التصعيد» .أما املحلل
صحيفة «معاريف» ،يوسي ميلمان،
فـقــال« :اسـتـعـ ّـد الجيش للعملية في
غ ــزة بـعــد أس ــوأ ح ــادث مـنــذ الـجــرف
ال ـصــامــد ،وحــالـيــا (اج ـت ـمــاع امل ـســاء)
تـ ـج ــري م ـن ــاق ـش ــات و ّت ـق ـي ـي ـمــات بــن
مجلس الــوزراء املصغر (الكابينت)،
ورئيس األركــان ،وجهاز األمن العام
(الشاباك)» التخاذ القرار.
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـ ــاف مـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـت ـص ـع ـي ــد
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ــارع ـ ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـّطـ ــة
الفلسطينية إلى إصدار بيان حذرت
فيه من «سياسة التصعيد الجارية
حــال ـيــا ع ـلــى ح ـ ــدود غـ ـ ــزة» ،مـطــالـبــة
املجتمع الــدولــي بـ«التدخل الفوري
ملنع تدهور االوضاع بشكل خطير...
الــرئـيــس مـحـمــود ع ـبــاس ب ــدأ إج ــراء
اتصاالته مع أطراف إقليمية ودولية
الحتواء األزمة املتصاعدة».
وربطًا لهذه البادرة بملف املصالحة،
علمت «األخبار» أن الرد «الفتحاوي»
عـ ـل ــى الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة (سـ ــارعـ ــت
«ح ـم ــاس» إل ــى املــواف ـقــة عـلـيـهــا قبل
يومني) سيحمله وفد إلى العاصمة
املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة خ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
املقبلني ،وهــو «لــن يكون بالرفض...
ب ــل ال ـق ـبــول م ــع جـمـلــة اش ـت ــراط ــات»،
وفق مصادر سياسية.
ـان ،أقـ ّـرت «حماس» للمرة
في شــأن ثـ ٍ
األولى بأن الجندي اإلسرائيلي الذي
فقد في رفح (جنوب) قبل  4سنوات
هو في قبضة املقاومة ،إذ قال نائب
رئيس الحركة في غزة ،خليل الحية،
إن «شــاؤول أرون (جندي إسرائيلي
أسـ ــر شـ ــرق غ ـ ـ ــزة) ،والـ ـجـ ـن ــدي ه ــدار
جولدن (في رفح) بني أيدي أبطالنا
ولن تروه إال بعد أن تدفعوا الثمن».
وأضــاف« :االحـتــال يحاول إرهابنا
ب ــامل ـن ــاورات وال ـت ــدري ـب ــات؛ ل ـكــن الـلــه
علمنا دروسًا في الثبات والعزة».
إلــى ذل ــك ،عثر مستوطنون مــن حي
«ج ـي ـل ــو» االس ـت ـي ـطــانــي ف ــي ال ـقــدس
املحتلة ظهر اليوم على بالون ّ
محمل
بـمــادة تـبــدو حــارقــة ،فطلبوا خبراء
املتفجرات إلى املكان .وذكــرت القناة
الـســابـعــة الـعـبــريــة أن ال ـبــالــون وجــد
ف ــي ف ـن ــاء م ـن ــزل ألحـ ــد املـسـتــوطـنــن
وهــو يحمل جسمًا غريبًا ،بينما لم
يعرف مصدر البالون بعد ،هل يمكن
أن يكون وصــل من غــزة أم أطلق من
منطقة قريبة؟

ليبيا

حسابات السياسة تحبط تظاهرات طرابلس
ت ـش ـهــد ل ـي ـب ـيــا ان ـع ـك ــاس ــات خــدمـ ّـيــة
ل ـ ـ ــأزم ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـقـ ــاتـ ــل
العسكري ،من بينها ّ
ّ
شح في السيولة
ّ
خلف طوابير من الناس أمام البنوك،
ّ
ّ
وشح في املواد األساسية ،وانقطاع
مـسـتـمــر لـلـتـيــار ال ـك ـهــربــائـ ّـي .وتـبــرز
تلك األزم ــات بـخـ ّ
ـاصــة فــي العاصمة
طرابلس ،باعتبارها أكبر مدن البالد
وتأوي نحو نصف عدد سكانها.
نهاية الشهر املاضي ،بدأت تحركات
ّ
احتجاجية في العاصمة ،استهلها
ّ
قطاع املخابز بــإضــراب ضــد ارتفاع

في اليومين الماضيين
شهدت العاصمة الليبية
احتجاجات عنيفة
س ـعــر ال ــدق ـي ــق وان ـق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء،
ســرعــان مــا جــرى اح ـتــواؤه .لكن هذا
ّ
نوعيًا ،حيث
األسـبــوع شهد تـطـ ّـورًا
خـ ــرجـ ــت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات مـ ــن األطـ ــر
ّ
املهنية إلى الشوارع .ويوم الثالثاء،
ّ
أص ـ ـ ـ ــدر «ت ـ ـجـ ــمـ ــع م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـسـ ــراج
الـكـبــرى» بيانًا نـ ّـدد فيه بما اعتبره
«ظلمًا» مسلطًا على مدينة طرابلس
من دون سواها من املدن ،لجهة طول
س ــاع ــات «ط ـ ــرح أح ـ ـمـ ــال» ال ـك ـهــربــاء
حد  12ساعةّ .
التي تصل إلى ّ
وهدد

ّ
«التجمع» بإرسال شباب املنطقة إلى
ّ
ّ
الغرفة املحلية للتحكم في الكهرباء
وإجـ ـ ّب ــار ال ـعــام ـلــن ب ـهــا ع ـلــى إع ــادة
الـتــدفــق ،إضــافــة إلــى التلويح بقطع
ُ
ال ـط ــرق ف ــي املـنـطـقــة إن ل ــم تستجب
املطالب.
لم يمض وقــت طويل حتى توسعت
االحتجاجات أكثر ،وفي خطوة غير
ّ
ّ
بحي
البلدي
مسبوقة ،أصدر املجلس
األندلس في طرابلس ،وهــو مجلس
ّ
مصورًا حول املسألة
منتخب ،بيانًا
ّ
حـ ـم ــل ط ــابـ ـع ــا سـ ـي ــاس ــي ــا واض ـ ـحـ ــا.
طــالــب عميد الـبـلـ ّ
ـديــة بــ«إقــالــة لجنة
إدارة شــركــة الـكـهــربــاء ف ــورًا ،ودعــوة
ال ـح ـك ــوم ــة ل ــاس ـت ـق ــال ــة ال ـج ـم ــاع ـ ّـي ــة،
ّ
السلمي
واالس ـت ـمــرار فــي االعـتـصــام
ف ـ ــي امل ـ ـيـ ــاديـ ــن وال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات» ،ك ـمــا
طالب الرجل بـ«دعوة مسؤول األمم
املتحدة التخاذ اإلج ــراءات املناسبة
ّ
النيابية
إلتـمــام تنظيم االنتخابات
ّ
ّ
والرئاسية في أقرب اآلجــال» ،وحذر
ّ
ّ
م ــن أن «احـ ـتـ ـق ــان الـ ـن ــاس ق ــد ي ــول ــد
االنفجار الذي سيكون بداية الشرارة
النتفاضة ال تبقي وال تذر».
عقب البيان ،شهدت طرابلس يومي
األربـ ـ ـع ـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس اح ـت ـجــاجــات
عنيفة ،شملت غلق طرقات وإشعال
ّ
مطاطية في أحياء األندلس
إطــارات
والنوفليني وغوط الشعال .من هناك
بـ ـ ــدأت األحـ ـ ـ ــداث ف ــي اتـ ـخ ــاذ مـنـحــى

سـ ـي ــاس ـ ّـي ال ي ـم ـكــن ف ـه ـمــه مـ ــن دون
وضعه في إطــاره العام الــذي يشمل
انـ ـقـ ـس ــام ال ـ ـبـ ــاد بـ ــن س ـل ـط ـت ــن فــي
الشرق والغرب.
الـ ـب ــاح ــث ال ـل ـي ـب ـ ّـي ب ـش ـيــر ال ـ ـ ـ ــزواوي،
ي ــؤك ــد فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»
وجــود «احـتـقــان شـعـبـ ّـي» ،مستدركًا
بــاإلشــارة إلــى «حالة من عــدم اليقني
ف ــي جـ ـ ــدول االحـ ـتـ ـج ــاج ــات» .وي ــرى
الزواوي ّأن عميد ّ
بلدية ّ
حي األندلس
«تـجــاوز سلطاته وصالحياته التي
ت ـف ــرض عـلـيــه ال ـع ـمــل ع ـلــى الـتـهــدئــة
وح ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـت ــأثـ ـي ــر م ـ ــن خ ـ ـ ــال دف ــع
التظاهرات أكثر».
ّ
ويـعـتـبــر الـبــاحــث أن نـقـطــة الـتـحـ ّـول
الـ ـفـ ـعـ ـل ـ ّـي ــة كـ ــانـ ــت ب ـ ـ ـ ــروز «ح ـ ـ ـ ـ ــراك ال
ل ـل ـت ـمــديــد» م ـ ـ ّـرة أخ ـ ــرى ع ـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ،وه ــو ح ــراك
«اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدى ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـل ـ ـسـ ــات امل ــؤتـ ـم ــر
الــوطـنـ ّـي ال ـعــام وســاهــم فــي تحجيم
ّ
دوره خالل فترة وجــوده» ،وكــل ذلك
يـصـ ّـب فــي مصلحة م ـشــروع خليفة
حفتر ،إذ في حال «عدم أخذ إجراءات
ملعالجة انقطاع الكهرباء ،فقد نشهد
ً
اسـ ـتـ ـغ ــاال لـ ـه ــذه الـ ـف ــرص ــة م ــن قـبــل
حفتر ومــؤيــديــه» .وتشير املعطيات
امل ـ ـيـ ــدانـ ـ ّـيـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط األطـ ـ ـ ــراف
الـفــاعـلــة فــي طــرابـلــس لـهــذه النقطة،
ّ
أمنية
إذ شهد وســط املدينة تعبئة
منذ يوم الخميس ،في محاولة ملنع

التجاذب الحاد بصدد سحب البساط من تحت أرجل الناس ومظالمهم (أرشيف)
تجمهر الناس ،األمر الذي قد يؤدي
إلـ ــى تـ ـح ـ ّـدي سـل ـطــة رئ ـي ــس حـكــومــة
ّ
الــوفــاق فــائــز ال ـس ــراج ،وه ــز صــورتــه
هـ ــو وت ـح ــال ـف ــه ال ـ ـ ــذي ي ـش ـم ــل ك ـبــرى
املـيـلـيـشـيــات ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،وح ــزام
ّ
سياسي داعم.
وال يمكن استكمال السياق من دون
اإلشـ ــارة إل ــى االنـشـقــاق ُال ــذي شهده
«امل ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ـ ّـي» املـ ـش ــرف على
ع ـم ــل «ح ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ـ ّـي»،

خ ـ ـصـ ــوصـ ــا إثـ ـ ـ ــر اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ف ـت ـحــي
املـجـبــري أول مــن أم ــس ،وه ــو نائب
رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس .وعـ ـق ــد امل ـج ـب ــري،
ّ
الشرقي ،ندوة
املنحدر من إقليم برقة
ّ
صحافية رفقة عدد من نواب البرملان
املــرتـكــز بـ ــدوره فــي مــديـنــة البيضاء
ش ــرق الـ ـب ــاد ،ت ـح ــدث ــوا خــال ـهــا عن
فساد مؤسسات الدولة في طرابلس
ّ
العسكرية على
وسيطرة امليليشيات
ع ـمــل رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ــوف ــاق فــائــز

ال ـ ـسـ ــراج .وفـ ــي ت ـب ــري ــره السـتـقــالـتــه،
اس ـت ـعــاد امل ـج ـبــري ح ــادث ــة االع ـت ــداء
على مقر سكناه فــي العاصمة بعد
إص ــداره بيان مساندة لـقــرار خليفة
حـفـتــر ن ـقــل صــاحـ ّـيــة ال ـت ـص ـ ّـرف في
امل ـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـنـ ـفـ ـط ـ ّـي ــة م ـ ــن «امل ــؤسـ ـس ــة
ّ
مؤسسة موازية
الوطنية للنفط» إلى ّ
ش ــرق الـ ـب ــاد ،عـلـمــا أنـ ــه قـ ــرار سقط
ّ
دولي واسع.
الحقًا تحت ضغط
ّ
اآلن ،صـ ــار األم ـ ــر ي ـب ــدو ك ـمــا ل ــو أن
الـتـجــاذب ال ـحــاد بــن سلطتي شــرق
وغــرب البالد بصدد سحب البساط
م ــن ت ـحــت أرجـ ــل ال ـن ــاس ومـظــاملـهــم.
ف ـمــن ج ـهــة تـ ـص ـ ّـور وس ــائ ــل اإلعـ ــام
املــوال ـيــة لحفتر وج ــود بـ ــوادر ثــورة
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــراج «ال ـع ـم ـي ـلــة»،
ومن جهة أخرى ،تحشد امليليشيات
فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس عـ ـت ــاده ــا وج ـن ــوده ــا
لـلـتـصـ ّـدي إل ــى «م ـحــاولــة انـقــابـ ّـيــة»
م ــن داخ ــل املــدي ـنــة .وب ــن ه ــذا وذاك،
ّ
يـ ـبـ ـق ــى الـ ـعـ ـم ــل الـ ـفـ ـعـ ـل ـ ّـي عـ ـل ــى ح ــل
األزم ــات االجـتـمــاعـ ّـيــة رهــن التركيز
عـلــى إع ــادة بـنــاء مــؤسـســات الــدولــة،
ّ
وهـ ــو أمـ ــر مــرت ـبــط ب ــال ـح ــل الـسـلـمـ ّـي
ل ـل ـم ـســألــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي تـشـهــد
ّ
الدولية
بــدورهــا تجاذبًا بني القوى
املؤثرة ،وصراع هيمنة متصاعد بني
ّ
ّ
والفرنسية.
اإليطالية
الحكومتني
(األخبار)
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باريس وتل أبيب:
زواج سري من أجل حفنة من التكنولوجيا
لوال «ثرثرة» ضابط إسرائيلي أمام
مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية،
ما كان ألحد أن يدري بما فعله
بحارة إسرائيليون وفرنسيون
بينما كان حزيران يطوي آخر
أيامه ،وذلك فوق مياه األبيض
المتوسط .الفرنسيون ال يميلون
بالسليقة إلى الحديث عن التعاون
العسكري ،خصوصًا عندما يتعلق
األمر بإسرائيل التي لم يعد العسكر
الفرنسي ،علنًا ورسميًا ،إلى التعاون
مع عسكرها منذ نصف قرن
وليد شرارة ،محمد بلوط
يعمد اإلسرائيليون إلى تولي األمــر بأنفسهم في
م ــا يـخــص إف ـش ــاء م ــا ي ـحــرص الـفــرنـسـيــون على
إخـفــائــه ،وال سيما أنـهــا ليست امل ــرة األول ــى التي
يلعب فيها اإلسرائيلي والفرنسي لعبة املناورات
وال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري ،م ــن خ ـلــف ظ ـهــر أســاطـيــر
«الـ ـتـ ـم ــرد» ال ـفــرن ـســي ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل م ـنــذ حــرب
ً
حزيران  ،١٩٦٧التي لم تعمر طويال ،على ما يقوله
لــ«األخـبــار»بــاتــريــس بــوفــريــه ،وهــو رئـيــس مرصد
التسلح في فرنسا.
املـ ـن ــاورة ال ـب ـحــريــة فـتـحــت ل ـط ــرادي ــن إســرائـيـلـيــن
مراسي قاعدة «تولون» الفرنسية ملدة أسبوع .إيلي
شافيت ،وهو قائد البحرية اإلسرائيلية ،شارك في
يومي امل ـنــاورات مــع فرقاطة «الفــايـيــت» الفرنسية
وطــراديــه في تدريبات كانت تحاكي هجومًا َ
غير
ـواز ،كــانــت تـنـفــذه زوارق ســريـعــة ضــد سفينة
م ـت ـ ٍ
كبيرة في عرض البحر .وجرى اختبار االتصاالت
بني البحريتني ،كجزء من التدريبات ّ
لشن هجمات

مشتركة في املستقبل .وتقول مصادر فرنسية إن
التقارب العسكري مع إسرائيل أمر يدفع به وزير
الخارجية (وزير الدفاع السابق) جان ايف لودريان،
ومستشاره جان-كلود ماليه.
ال يجد التعاون العسكري اإلسرائيلي  -الفرنسي
الكثير من يتبرع في الكالم رسميًا عنه في باريس،
ألنــه يـتـقــدم فــي الـظــل فــي كــل امل ـجــاالت العسكرية
والتكنولوجية واألم ـن ـيــة .التقليد خــرقــه لــودريــان
عندما تحدث قبل عامني ،ملا كان وزيرًا للدفاع ،عن
مناورات جوية إسرائيلية -فرنسية مشتركة في
كورسيكا عام  ،٢٠١٦خالل مساءلة أمــام مجلس
النواب .ولوال فضول مجموعة منهم ،لشيعت هي
األخرى إلى مدفن أسرار الجمهورية الفرنسية.
باتريس بوفريه ّ
خص هذا التعاون بتقرير اعتبره
كاسرًا للصمت الذي يحاط به كل حدث عسكري
إسرائيلي  -فرنسي« .الكالم الفرنسي في التعاون
العسكري مع إسرائيل قليل جدًا ،ألن األمر ال يمر
بسهولة لدى الــرأي العام الفرنسي ،هناك مخاوف
حقيقية مــن ردود فـعــل سـلـبـيــة .وكـلـمــا ارتـفـعــت
وتيرة هذا التعاون ،نــدرت الكلمات واألبحاث عنه.
ومــن املـفــارقــات أن إسرائيل هــي مــن يتحدث عنه،
لحاجتها إلــى إب ــراز وجــود تـعــاون قــوي مــع الــدول
الغربية».
ال ينبغي البحث عن أرقــام أو اتفاقات كبيرة يمكن
أن تجعل من هــذا التعاون اليوم استعادة لعالقات
اسـتــراتـيـجـيــة إســرائـيـلـيــة  -فــرنـسـيــة ف ــي املـشــرق
الـعــربــي ،وفــي مواجهة امل ـشــروع الـنــاصــري ،عندما
ّ
طور الفرنسيون قنبلتهم النووية األولــى بمساعدة
علماء إسرائيليني شاركوا في مشروع «مانهاتن»
األم ـيــركــي .طـ ـ ّـورت ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـعـهــم خــال
الحرب العاملية الثانية ،بمشاركة علماء نازيني أملان،

النار الذرية التي أحرقت بها للمرة األولى في تاريخ
البشرية هيروشيما ونــاكــازاكــي اليابانيتني .وهو
تعاون عميق واستراتيجي جعل فرنسا وإسرائيل
تحصالن في وقــت متقارب على قنبلتهما الذرية
األولى« ،وجعل فرنسا حليفًا يزود إسرائيل بمفاعل
ديمونا النووي ،أو يتنازل لها عن منظومة صواريخ
أريحا مجانًا ،أو ينقل علماءها ومهندسيها ،الذين
لــم تـتــوافــر لهم املـســاحــة الكافية الخـتـبــار قنبلتهم
الذرية األولــى في فلسطني املحتلة إلــى منشأته في
الـصـحــراء الـجــزائــريــة ،ويتقاسم معهم تجاربه في
قلب الصحراء فوق األرض ،ملساعدة إسرائيل على
تطوير صواريخها النووية».
بــوفــريــه ي ــرى أي ـض ــا أن «ال ـت ـع ــاون ال ـحــالــي يعمل
فــي االت ـجــاهــن ،يستفيد مـنــه ال ـب ـلــدان ،خصوصًا
ف ــي م ـيــاديــن الـتـكـنــولــوجـيــا الـعـسـكــريــة وال ـف ـضــاء
ورصــد األرض ،وتوجيه وقـيــادة األسلحة النووية
والصواريخ من الفضاء ،والطائرات من دون طيار،
والــذكــاء االصطناعي ،ومراقبة املــدن وحمايتها...
هــذا التعاون لــم يعد يــدور فــي ميادين الصفقات،
بل يقتصر على تطوير تكنولوجيات مشتركة في
امليدان العسكري».
ال يمكن الركون إلى األرقــام لتقييم حجم التعاون
بــن إســرائـيــل وفــرنـســا؛ « ٢٠مليون يــورو سنويًا
منذ عـشــرة أع ــوام ،وهــو رقــم شــديــد الـتــواضــع وال
يعني شيئًا ،وال يعكس حجم العالقات بني البلدين،
ألنــه يقتصر على الصفقات التي تــرد على الئحة
مـبـيـعــات األس ـل ـحــة الـفــرنـسـيــة وم ــن يـنـشــر عنها
س ـنــويــا .ول ـكــن االرق ـ ــام الـفـعـلـيــة تـتـعـلــق بــالـتـعــاون
التكنولوجي ،وهي أرقام ال يمكن العثور عليها وال
تنشر ع ــادة .نحن نتحدث عــن مكونات أساسية
تدخل في تركيب الصواريخ وليس الترانزستور.
فـفــي ال ـع ــدوان األخ ـيــر عـلــى غ ــزة ،وج ــدت مكونات

االهتمام الفرنسي
بالنموذج اإلسرائيلي انتابته
نزعة إعجاب وهيام

في بقايا الصواريخ صنعتها شركة EXXELIA
الـفــرنـسـيــة .ال ـشــركــة ال ت ـصــدر ه ــذه امل ـكــونــات إال
بموافقة مسبقة من الدولة التي تعرف تمامًا وجهة
استخدامها ،وهذا يجعلنا شركاء في الجرائم التي
ترتكبها إسرائيل».
ّ
الحيز السري اآلخر للتعاون هو صناعات الطيران،
فـالشركات الفرنسية ال تنشر شيئًا محددًا عماّ
ّ
تبيعه إلــى إســرائ ـيــل ،بــل تتكتم عـلــى نشاطاتها.
استطعنا رصــد الـتـعــاون بــن إســرائـيــل و،EADS
ال ـشــركــة األوروبـ ـي ــة ل ـص ـنــاعــات ال ـف ـضــاء وال ــدف ــاع
الـ ـ ـج ـ ــوي ،وبـ ـ ــن ش ــرك ــة SAFRAN SAGEM
لـصـنــاعــات ال ــدف ــاع واإلل ـك ـتــرون ـيــات ،وه ــي أضـخــم
الشركات في ميدان اإللكترونيات العسكرية في
أوروبا».
املنعطف في التعاون مع إسرائيل بــدأ مع وصول
الرئيس نيكوال ساركوزي إلى اإلليزيه عام .٢٠٠٧
ومعه خرج إلى العلن الحديث عن «أسرلة مكافحة
اإلرهاب» ،ومديح اإلنجازات التي حققتها األجهزة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي مــواج ـهــة الـفـلـسـطـيـنـيــن .تـحــول
ً
املفهوم إلــى دعــوة فرنسية في أوســاط األمــن أوال،
والــدولــة ،واإلدارات فــي امل ــدن ،إلــى اتـخــاذ إسرائيل
ن ـمــوذجــا ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب ،خـصــوصــا بعد
صدمة الهجمات الدامية التي نفذها «داعــش» في

باريس  ،٢٠١٥ونيس .٢٠١٦
ذهب بعض البلديات إلى إسرائيل ،وطلب خدمات
استشارية مــن شــركــات أمنية إسرائيلية .مدينة
ّ
كان قد تبنت خطة لحماية مهرجانها السينمائي
ال ـس ـنــوي ،وضـعـهــا ال ـج ـنــرال اإلســرائ ـي ـلــي نـيـتــزان
نــوري ـيــل ال ــذي أدار مـكـتــب مـكــافـحــة االره ـ ــاب في
رئاسة الــوزراء اإلسرائيلية من  ٢٠٠٧إلى .٢٠١٠
وتولت مجموعة «لوتان» اإلسرائيلية تقديم خطة
أمـنـيــة ملــديـنــة نـيــس ملــواجـهــة الـتـهــديــدات اإلرهــابـيــة،
ودربت عشرات عناصر الشرطة البلدية على ذلك.
من بني التصريحات النادرة التي تبني وجود تعاون
جدي ما قاله ديدييه لوبريه ،وهو املنسق الوطني
ال ـســابــق لــاس ـت ـخ ـبــارات الـفــرنـسـيــة ع ــن األج ـهــزة
اإلسرائيلية ،عن أنها «جهاز صديق» .ما قاله دافيد
سكولي ،املدير املركزي لشرطة الحدود في فرنسا،
يــذهــب فــي االت ـجــاه نفسه ،وهــو أن مــدرســة األمــن
اإلسرائيلي تحولت إلــى سلعة يجري تصديرها
من دون حــدود إلــى فرنسا وازدهــر سوقها« :لقد
استعنا بخبرات إسرائيلية لتطوير تدريب خبرائنا
في السلوكيات» .وفي معرض املديح ،لم يكن برنار
باجوليه ،وهو مدير املخابرات الخارجية ،أقل دقة
من سابقيه في الحديث عن التعاون مع إسرائيل،
ول ــو ج ــاء مـقـتـضـبــا .ق ــال بــاجــول ـيــه« :ت ـعــاون ـنــا مع
إسرائيل مهني جدًا خصوصًا في مجاالت شديدة
الحساسية».
االهـتـمــام الفرنسي بالنموذج األمـنــي اإلسرائيلي
انـتــابـتــه نــزعــة إع ـجــاب وه ـيــام تـتـجــاوز السياسي
واألم ـ ـنـ ــي .وقـ ــد ك ـل ـفــت ل ـج ـنــة ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي في
مجلس النواب الفرنسي مجموعة منه بالذهاب إلى
إســرائـيــل ،ودراس ــة اسـتـخــدام الـقــوات املسلحة في
األمن الداخليّ .
حرر العائدان من الجولة الدراسية،
اوليفييه اوديبر تراون وكريستوف ليونار ،تقريرًا
عــن اإلجـ ــراءات اإلسرائيلية لحماية أمـنـهــا ،يلحظ
استنادًا نسبيًا إلــى وحــدات الجيش ،لكنه يستند
أكثر إلى وحدات من الشرطة فائقة العسكرة ،وعلى
انتشار واســع للسالح في أوســاط املدنيني .ورغم
ّ
عــدم تبنيهما بالكامل االستراتيجية اإلسرائيلية
في األمن الداخلي ،فمن الواضح أنها تركت تأثيرًا
كبيرًا في نظرتهما إلى املوضوع ،جراء مطالبتهما
بعسكرة متزايدة ملكافحة اإلرهاب في فرنسا.
الـتـعــاون االسـتـخـبــاري هــو اآلخ ــر بطيبعته مـيــدان
األسرار الكبرى بني البلدين ،ألن الدول ليست مجبرة
على الكشف عن نشاطات أجهزتها أمام الرأي العام.
ورصد باتريس بوفريه «عمليات كثيرة تعاونت فيها
األجهزة اإلسرائيلية والفرنسية ضد إيــران ،وضد
ســوريــا ،وفــي مـيــدان انـتـشــار األسـلـحــة الكيميائية
والنووية» .وحدها عملية «راتافيا» ضد السوريني
خرجت إلى العلن ،ليس ألنها ّتوجت بالفشل ،بل ألن
اإلسرائيليني بعد أن شاركوا الفرنسيني اإليقاع في
باريس بتقني سوري يعمل في البرنامج الكيميائي
ال ـســوري ،حــاولــوا اخـتــراق األجـهــزة الفرنسية التي
تعاونوا معها ،بتجنيد الضباط الفرنسيني الذين
عملوا معهم في صفوف «املوساد»!
إذن ،هــل يمكن الـحــديــث عــن مـحــور بــاريــس ـ ـ تل
أبـيــب؟ «يمكن طبعًا الحديث عــن مـحــور بــاريــس ـ
تل أبيب سياسيًا بالدرجة األولى ،علمًا بأن هذين
البلدين يـطــوران مكانتيهما في العالم باالستناد
أساسًا إلى قدرتيهما العسكرية .إسرائيل وفرنسا
تتنافسان وتتعاونان في مجرى العالقة املزدوجة
بينهما؛ فرنسا تـحــاول تحديث آلتها العسكرية
وتكييفها مع أشكال الحرب الجديدة التي أصبحت
حــربــا غـيــر م ـتــوازيــة ،بينما ت ــرى أن إســرائـيــل قد
تقدمت تكنولوجيًا في هذا املجال ،وتطمح فرنسا
إلــى االسـتـفــادة مــن التقدم اإلســرائـيـلــي ،وهــذه هي
الدوافع الفرنسية للتقارب .وبالنسبة إلى إسرائيل،
التعاون مع فرنسا هو دليل على حاجة الغرب إليها
ملواجهة التحديات املشتركة».

