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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد  وهو ملف،اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدةوهو  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة يتناول هذا العدد

الجوانب المختلفة لقوة ونفوذ  ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على لم أن يالصهيونيي بالتحّد لكل متابع ومهتم

وتأثير هذا األخطبوط، النافذ والمتمكن والذكي والمنظم والصبور واللجوج في الوصول الى أهدافه، وهي 

  .تسخير إمكانيات أكبر وأعظم دولة في العالم، لمصلحة أمن وقوة وبقاء إسرائيل، كدولة عظمى في المنطقة

يتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث وس

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العالقة كتبوال

  .هماس والملحساعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

في بداية بحث هذه المسألة البد من التذكير بأن إنشاء الكيان اليهودي ساهم في عملية تسييس الجالية 

اليهودية األمريكية إلى حد كبير، عدا عن ذلك فقيام الدولة اليهودية حّولت اليهود األمريكيين إلى قوة منظمة 

/ ٢٠٠/بير على الساحتين األمريكية والعالمية، حيث يوجد اآلن في الواليات المتحدة أكثر من ذات تأثير ك

  تنظيم وحركة يهودية غالبيتها تمارس تحركاتها لصالح إسرائيل وفي خدمة أهداف الصهيونية العالمية، 

 

المشهورة ) إيباك) (يلية اإلسرائ-اللجنة الخاصة بالعالقات االجتماعية األمريكية(ويترأس هذه التنظيمات 

ليس فقط داخل أمريكا، بل وعلى الساحة العالمية، فمنظمة إيباك مسجلة رسمياً في الواليات المتحدة كمنظمة 

لوبي موالي إلسرائيل، ويعترف غالبية السياسيين والباحثين والمختصين بشؤون الشرق األوسط في 

حركة جماهيرية يهودية كسبت ( الموالي إلسرائيل إلى الواليات المتحدة بأن منظمة إيباك حّولت االحتكار

  ، )المعركة من أجل واشنطن

 

 عندما عّين الرئيس كلينتون الشخصيات اليهودية علناً في المناصب ١٩٩٧هذا االستنتاج أثبت عام 

 ، كما هو) مستشار األمن القومي-بيرغر(، ) الدفاع-كوهين) ( الخارجية-أولبرايت: (الحساسة إلدارته

معلوم فإن منظمة إيباك وعلى مدى سنوات طويلة مستمرة بدعم األوساط الصهيونية اليمينية في إسرائيل 

وعلى حلفائهم في الكونغرس )  نتن ياهو- شامير-بيغن: (واعتمدت بصورة أساسية على زعماء الليكود

  والحزب الجمهوري في الواليات المتحدة، 
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تمكنت قيادة حزب العمل اإلسرائيلي بما فيهم أيهود باراك من ) ١٩٩٩-١٩٩٧(بيد أنه في خالل أعوام 

العربية بالشروط اإلسرائيلية يخدم مصالح إسرائيل –إقناع قيادة منظمة إيباك بأن تسوية العالقات اإلسرائيلية 

تبنى والجالية اليهودية األمريكية على المدى البعيد، وبمحصلة ذلك باتت إيباك في خالل السنوات األخيرة ت

موقفاً أكثر اعتداالً إزاء العملية السلمية الشرق أوسطية وبدأت تنأى عن األوساط الصهيونية اليمينية 

  اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو في حينه، 

  

المالحظ أن الذي مّهد لتقارب باراك من قيادة إيباك أنه في أثناء زيارته إلى واشنطن بعد تسلمه السلطة في 

ي وخالل مباحثاته مع قيادة اليهود األمريكيين طرح فكرة حول الدور القيادي للدولة الكيان اليهودي ف

 العسكري، القائم بين الواليات المتحدة وإسرائيل أي بعبارة -السياسي-اليهودية في التحالف االستراتيجي

بدأ منذ سنوات وقد ساهم في تحقيق هذا الم) مركز دولة إسرائيل ليهود أميركا(أخرى العمل بموجب مقولة 

طويلة لذا اتخذت قيادة اإليباك قراراً باالعتماد على باراك الذي يؤيد المبدأ ويعمل من أجل إقامة السالم مع 

  العرب لكن بشروط قاسية جداً ومجحفة بحق العرب وهذا بحد ذاته يرضي توجهات إيباك 

  

 بأن إيباك سيتحرك مستقبالً في الكونغرس الجدير ذكره أن باراك اتفق مع قادة الجالية اليهودية األمريكية

األمريكي وفي أوساط الرئيس كلينتون بالتنسيق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، حيث ستتخذ إجراءات من 

أجل إقناع أعضاء الكونغرس بضرورة منح رئيس الوزراء أيهود باراك الحرية التامة في تحركاته من أجل 

  األمام استئناف عملية السالم ودفعها إلى 

 

وفيما يخص قضايا محددة تم إعداد برنامج مشترك على الصعيد الرسمي وخلف الكواليس لتنفيذ بعض 

التدابير الملقاة على عاتق إيباك حيث ستقوم األخيرة بمحاوالت إلقناع أصدقائها في الكونغرس والحزب 

  دس بشكل مؤقتنقل السفارة األمريكية في إسرائيل إلى الق) تجميد(الجمهوري بأفضلية 

 

تلفت المصادر المطلعة االنتباه إلى أنه في خالل تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها مع باراك يمكن أن 

 في الواليات المتحدة تنظيماً يهودياً منافساً إليباكتصطدم قيادة إيباك بصعوبات حقيقية، فالمعلوم أن هناك 

 يزال يتبنى مواقف متصلبة معادية للعرب وبدعم األوساط الذي ال) الكونغرس الصهيوني األمريكي(هو 

  الصهيونية اليمينية في إسرائيل بما فيها سياسة رئيس الوزراء السابق نتنياهو، 
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شخصياً ال يوافق على خطط باراك ومنظمة إيباك ) مورتون كالين(والمعروف أن زعيم هذا التنظيم 

ألمريكية إلى القدس، عدا عن ذلك فهو ينوي العمل على بخصوص تجميد مناقشة موضوع نقل السفارة ا

تحقيق نقل المشبوهين الفلسطينيين بقتل مواطنين أمريكيين إلى السلطات األمريكية لمحاكمتهم هناك، كما 

يخطط لنسف أية محاوالت لطاقم كلينتون الحصول على مصادقة الكونغرس لتخصيص السلطة الفلسطينية 

           كبيرة إذا وافقوا على الشروط األمريكية واإلسرائيلية الخاصة وسورية بمساعدات مالية 

  بتسوية العالقات مع إسرائيل

 

  المتالك القاعدة التقنية المادية للسالح النووي) إسرائيل(والدور األمريكي ال يستهان به مطلقاً في دعم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 لكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           مركز ا                 ٤٥  من٤                                        ٢٠٠٨ -كانو األول

 



 التحدي الصهيوين                        )١١-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

  

  المحتويات
  
  
  
 

  ٦...................................................................................................................................الباب السابع

  ٦........................................................................................حكومتي نتنياهو وباراك مع الحرب ضد السالم

  ٦......................................................................المتطرفة ونتنياه    حكومة أعقاب في األوسط الشرق منطقة

  ١٣......................................................................................................السلمية التسوية وضع على نظرة

  ١٣.........................................................................................................١٩٩٩ االنتخابية المعركة قبيل

  ٢٢.................................................................واشنطن في الصهيوني اللوبي منظمات مع باراك إهود عالقات

  ٢٤..................................................................................................................................الباب الثامن

  ٢٤...............................................................................................عالقات إسرائيل مع تركيا وحرب المياه

  ٢٤........................................................................................اإلسرائيلي– التركي األمني العسكري الحلف

  ٢٧...................................................................................................التركي المائي المشروع على نظرة

  ٢٩................................................ودورها المنطقة مستقبل ضد "السرية الحرب" من جزء المياه وحرب إسرائيل

  ٣٨.......................................................................األوسط الشرق في المياه أزمة على وتأثيره الدولي المشهد

  ٤١.................................................................................................................................الباب التاسع

  ٤١........................................................الستار النووي اإلسرائيلي وخطورته على المنطقة العربية واإلسالمية

  ٤١.............................................................................................................وأكاذيب وحقائق تاريخ -١

  ٤٤.....................................................................الدولية الذرية الطاقة وكالة من اسرائيل لطرد محاوالت -٢

  ٤٤........................................................................................واشنطن مع االستراتيجي التعاون اتفاقية -٣
 
 
 
 
 
 

  

 لكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           مركز ا                 ٤٥  من٥                                        ٢٠٠٨ -كانو األول

 



 التحدي الصهيوين                        )١١-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

  سابعالباب ال

  مشاريع التسوية بعد مدريد وأوسلو

  حكومتي نتنياهو وباراك مع الحرب ضد السالم

)١(  

   منطقة الشرق األوسط في أعقاب حكومة 

  نتنياهو المتطرفة

تصاعدت في المنطقة اللهجة المتطرفـة لحكومـة        

 التـي أدت فـي      بنيامن نتن ياهو  الليكود بزعامة   

 العسكرية، بعـد تـوتير      حينها إلى توتير األجواء   

األجواء السياسية وبعد سلسلة مواقف وتصريحات      

من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي ال تشجع أبـداً         

على المباشرة في عملية السالم على قاعدة الشروط       

اإلسرائيلية الجديدة التي رفضتها سوريا، ومنظمـة   

التحرير، وجمهورية مصر، واستفزت الرأي العام      

لمي الرسمي والشعبي، عند البحث في      العربي والعا 

قضية خطيرة على مستوى من المسؤولية ألبعـاد        

تطور المواقف المفاجئة في الشرق األوسط علـى        

 إلى سدة رئاسـة الحكومـة       نتن ياهو أثر صعود   

اإلسرائيلية فإنه توجـب عـادة رصـد المواقـف          

وتحليلها، وتوخي الدقة فيهـا العتبـارات أمنيـة         

تؤثر علـى األمـن القـومي       واستراتيجية خطيرة   

العربي بالدرجة األولى وتحليل المعطيات األساسية      

واستـشعرت اإلدارة   للمرحلة بالدرجـة الثانيـة،      

األمريكية نفسها خطورة نتن ياهو بعد تهديداتـه        

بإحراق واشنطن، وهي لهجة إرهابيـة ضـاغطة        

  .على كلينتون وحكومته

مت لذا البد من التطرق إلى بعض األفكار التي قد        

بقالب أو بآخر وتحليلها واالستنتاج من خاللها بما        

تهدفه كل تلك التصريحات والمواقـف اإلسـرائيلية        

لتسميم أجواء المنطقة ودفعها إلـى فوهـة حـرب          

 بعد النتيجة المغلقـة التـي       جديدة ال تحمد عواقبها   

وصلت إليها حكومة العدو وأغلقت كل األبواب أمام        

 كمرجعية  ١٩٩١ مدريد   الحلول السلمية المتوقعة بعد   

ـ أساسية من أجل األرض مقابل السالم كمـا          رح طُ

شعار لضمان األمن واسـتقرار الـدول وشـعوب         

  :المنطقة

ضرورة نزع الـسالح الـشامل وبـاألخص         -أوالً

  النووي منه

كل التقديرات االستراتيجية العالمية والعربية تؤكـد       

 بما ال يدع مجاالً للشك أن المنطقة باتت تشكل حالة         

مهمة في االهتمامات المختلفة الـسياسية واألمنيـة        

واالقتصادية على السواء، نتيجة تفاعالت تاريخيـة       

وطبيعية ومصلحية جعلتها تمتاز بالعديد من النواحي       

  :أهمها

اسـتيراد   أنها تشكل بؤرة خطيرة لعمليـات        :أوالً *

 في مختلف النواحي األمنية     السالح وارتفاع معدالتها  

راكم األسلحة فيها قد يعرضها علـى       والعسكرية، وت 

المدى البعد إلى انفجار الصراعات المـسلحة بـين         

ــة،   ــلحة النووي ــشار األس ــا، وبخاصــة انت دوله

والجرثومية، والكيميائية، التي تعتبـر مـن أخطـر         

عوامل نشوب الحرب فيها وتفجير عوامل االستقرار       

  .واألمن

 رائيلاألسلحة النووية التي بحوزة إس    تعتبر  : ثانياً *

اآلن من أخطر أنواع أسلحة التدمير الميداني علـى         

اإلطالق وبسبب عدم وجـوب قيـود دوليـة تمنـع          

استخدامها من جهة وعدم وجود منطقة عازلة فـإن         

إسرائيل تتمتع بميزة خطيرة للتفـوق علـى الـدول          
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يخل بموازين القوى لـصالح     العربية األمر الذي    

 األعضاء  ، وتقف الدول  إسرائيل على المدى البعيد   

في النادي النووي مكتوفة األيدي إزاء هذا الوضع،        

ولم تنجح جامعة الدول العربية بعد فـي تـسليط          

األضواء على خطورة السالح النووي اإلسـرائيلي    

أكان على صعيد رسمي أو شعبي بالشكل العملـي         

  .المناسب واتخاذ خطوات عملية تجاهها حتى اآلن

سط تتمتع بمزايـا    منطقة الشرق األو   ألن   :ثالثاً *

استراتيجية لدى الواليات المتحدة بالدرجة األولى      

والدول الكبرى األخرى بالدرجة الثانية فهي ترتبط       

، بالقضايا المـصيرية الحيويـة لألمـن القـومي        

واالقتصاد العالمي، ولتدفق المواد الحيوية إليهـا،       

التجـارة العالميـة طـرق      - االستثمارات -النفط(

ي تفجيرات أمنية وتفـاعالت     ، فإن أ  )المواصالت

من هذا القبيل تؤثر بشدة على المصالح الجوهرية        

للدول الكبرى وما حصل منذ الحـرب اإليرانيـة         

العراقية األولى من أحداث، وبالتالي ما حدث فـي         

 الكويتية، والتدخالت األجنبية في     -الحرب العراقية 

الخليج، والحصار الذي تعرض له العـراق حتـى         

 دوره السياسي والعسكري في منطقة      اآلن، وتحجيم 

الخليج والشرق األوسط، وزيادة عمليات التـسليح       

في الخليج، والتغطيـة علـى التـسلح العـسكري          

ــة   ــانتها النووي ــرائيلي وترس ــا دالالت اإلس له

استراتيجية عميقة تمس األمن القـومي العربـي        

  .١المباشر وغير المباشر

  قدمت كل من إيران وجمهوريـة      ١٩٧٤في عام   

مصر تصورات هامة رئيسة إلنشاء منطقة معزولة       
                                                 

 انظر بهذا الصدد محاضرة السفير السابق عيسى 1

، جامعة ٩ص" العالم العربي وآفاق المستقبل"درويش 

  .١٩٩٦/ مصر/اإلسكندرية 

وخالية من األسلحة النووية وذلـك إلـى الجمعيـة          

) التاسعة والعـشرين  (العمومية لهيئة األمم بدورتها     

  :تركزت على ثالث نقاط

رقابـة  يوضع تصور دولي ونظام فعال إلجراء        -أ

) إسـرائيل ( بما فيهـا   وتفتيش ومسح لدول المنطقة   

دام الطاقة النووية لألغراض السلمية     والتأكد من استخ  

  .فقط

 الدول المنضوية في النادي النـووي       تتوقفأن   -ب

 أو شحنات مماثلة إلى دول      إرسال أسلحة نووية  عن  

  .المنطقة وأن تتعهد دولياً بذلك

 جميع دول المنطقة ضـمن معاهـدة    تمتنـع أن   -ج

 إنتاج أو حيازة أسلحة الـدمار الـشامل       رسمية عن   

وية منها، فمـن الواضـح أن الـدول     وباألخص النو 

العربية معرضة قبل غيرها لهجوم معاكس من قبـل         

إسرائيل أو هجوم مباغت باألسلحة النووية قد يهـدد         

في حال تعرض إسرائيل لحالة     المدن والعمق العربي    

انكسار شديدة علـى أرض المعركـة التقليديـة أو          

، حيث ال تـزال الـدول العربيـة         انهزامها سياسياً 

اورة إلسرائيل تحتفظ لنفسها بتصورات معلنـة       المج

وأكيدة أنها لن تدخل في سباق تسلح نووي ولن تدخل  

إلى أراضها أي نوع من السالح النووي، ففي عـام          

 كان هنالك موقف عربي رسمي بعدم معاهدة        ١٩٩٣

علـى  ) إسرائيل(على األسلحة الكيميائية، إذ لم توقع       

 فـي نيـسان     معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة     

 وكان هنالك موقف عربي رسمي أيضاً بعدم        ١٩٩٥

التمديد لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة مـن         

طرفهم، ورغم أن العديد من الدول العربية تؤكد أنها         

ال تمتلك األسلحة النووية أو الكيميائية إال أن هنالـك          

صيغاً تمس األمن القومي العربي وتحثه على امتالك        

تكنولوجية العـسكرية الكفيلـة بحمايـة       العناصر ال 
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من أجل اتباع أساليب ضـاغطة      األراضي العربية   

 لتحقيق األهداف االستراتيجية العربية     على إسرائيل 

األساسية التي تكمن في إيجاد فرص السالم العادل        

  .والشامل في المنطقة

خالفات وتسريب  : قيادة الجيش اإلسرائيلي   -ثانياً

  معلومات

ي يحث المجتمع الدولي وهيئة األمم      في الوقت الذ  

للقضاء النهـائي علـى ترسـانة        ىالمتحدة الخط 

 بعد حـصار شـامل      األسلحة العراقية الكيميائية  

عليها، وبعد التلميحات اإلسـرائيلية عـن وجـود         

وبعـد   مصر وسوريا وإيـران   أسلحة كيميائية في    

علـى  " إسـرائيل "، تحـرص    تحطيم قدرة العراق  

ولية وهيئة األمـم وهيئـة      استثمار المؤسسات الد  

الطاقة النووية الدولية لصالحها، فرغم حقيقة وجود       

ترسانة نووية فيها إال أن المجتمع الدولي ال يحرك         

كما حركة ضد العراق علـى سـبيل        ساكناً إزاءها   

  .المثال

لقد ذكرت إحدى الصحف العربية الرسمية ومـن        

مصادر دبلوماسية روسية رفيعة المستوى في األمم     

متحدة أنه تم كشف النقـاب عـن أن الحكومـة           ال

اإلسرائيلية بدأت منذ شهر أيلول الماضي، ونزوالً       

) ديمونا(عند إلحاح العلماء المشرفين على مفاعل       

النووي في صحراء النقب وإلحاح إضافي من قيادة        

بتسريب معلومـات ألول مـرة      الجيش اإلسرائيلي   

، والتـي   عن حدوث تسربات نووية في إسـرائيل      

تؤثر على شعوب المنطقة، مؤكداً المصدر نفسه       س

عامالً فنياً من العـاملين فـي مفاعـل         ) ١٥( أن

ــا ــرة -ديمون ــسربات خطي ــة لت ــاتوا، نتيج  م

 وحـسب   ،١٩٨٨باإلشعاعات النووية منذ عـام      

المعطيات المتوفرة من المصدر أن إسرائيل تحاول       

بطريقة غير مباشرة، استمرارها نفي حصولها على       

ووي رسمياً، لتحذر العالم العربي من جديد       السالح الن 

بتقادم مفاعلها النووي في ديمونا الذي يعود بناؤه إلى         

 عاماً، من أجل تجديـده أو اسـتبداله أو          ٣٦ما قبل   

ألنه بات يشكل خطـراً     تطويره بطريقة أكثر فعالية     

فعلياً، ومميتاً على سكانها وسكان المنطقة العربيـة        

  .المحيطة بها أيضاً

 حمل مندوب فلسطين في جامعة الدول العربية        كذلك

بالقاهرة على امتالك إسرائيل للسالح النـووي مـن         

مـن المعهـد النـووي      ) تقرير سري (خالل تسرب   

والـذي  ) نحال سوريك (العلمي اإلسرائيلي المقام في     

يعتقد بأن التقرير تم تسريبه بإشـارة مـن رئـيس           

لـى  لإلشـارة إ  الوزراء نفسه أو من قيادة الجـيش،        

 حيث أكد   تسربات نووية خطيرة في صحراء النقب     

تقرير آخر الصادر عن المعهد العبري الذي نـشرته         

وتناقلته عنها وسـائل    " كونتاكت ميدل أيست  "وكالة  

إن ذلك التسرب الجديد،    : "إعالم غربية محددة، قائلة   

يؤثر بطريقة خطيرة على طبيعة نمـو الحيـاة فـي        

ان، والحيوانـات،   المنطقة ويشمل النباتات واإلنـس    

وكما هو واضح أن الخطر بالتسرب      "والبيئة، والمياه   

بل النووي ال يؤثر على السكان المستوطنين فحسب        

وعلى سوريا واألردن ولبنـان والمملكـة العربيـة         

السعودية ومناطق الحكم الـذاتي ولتـسريب هـذه         

  !المعلومات أهداف تكتيكية فيما يبدو

لمعلومات تارة من   لكن بات من الواضح أن تسريب ا      

مفاعل ديمونا وتارة أخرى من الخالفات في أجهـزة        

واقـع االضـطراب    االستخبارات يعبر بشكل ما عن      

 بسبب اعتماد نتن ياهو     الذي تعيشه القيادة العسكرية   

على مستشارين جـاؤوا مـن الواليـات المتحـدة          

األمريكية وال يعرفون طبيعة المنطقة، لـذلك فـإن         
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السـتخبارات العـسكرية   ضباط كبار في جهـاز ا   

وأمام التوترات الحاصلة   )  أمان AMAN(المسمى  

أكدوا أن هنالك تسربات لألدمغة من أجهزة األمن        

إلى جهاز األمـن الخـارجي المعـروف باسـم          

)MOSSAD وذكـرت الخبـر وأكدتـه      )  موساد

تلـك األجهـزة    أن  ) يديعوت أحرنـوت  (صحيفة  

 تسيء على حـد     تخوض منافسة حادة فيما بينها    

مها للتعاون االستخباراتي فيمـا بينهـا، ومـن         زع

الممكن أن تكون لعملية تسريب المعلومات نتيجـة        

منطقية للخالفات الحاصلة، وأمام اللجنة الفرعيـة       

) الموسـاد (لإلنفاق العام كشف ضابط مسؤول أن       

تنتزع خيرة الضباط من األجهزة األخرى بفـرض      

  .شروط مغرية جداً عليهم للعمل في صفوفها

أن أجهـزة   "ض الضابط في اللجنة البرلمانية      وعر

األمن ال تتبادل المعلومات فيما بينها، وبخاصة في        

المرحلة الحالية التي تتواجد فيها القوات اإلسرائيلية       

مؤكـداً أن كـل     ،  "على الحدود مع سوريا ولبنـان     

جهاز يحاول االحتفاظ لنفسه بالمعلومات الهامـة       

، اون المفترض التي يتوصل إليها على حساب التع     

ومن الممكن جداً أن تكون تلك الخالفات صحيحة،        

لكنها في األغلب تكون لذر الرماد فـي العيـون          

، لكن  بهدف تضليل العرب وأجهزتهم االستخبارية    

من الممكن أن يكون مجيء نتن ياهو إلى ممارسة         

أساليبه الفردية قد أثر بقوة على مستوى أداء عمل         

ركان الجيش واألجهـزة    الضباط الكبار في قيادة أ    

األخرى، حيث نقلت الصحيفة نفسها عن مـسؤول        

آخر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي تـولى ملـف         

المشكلة شخصياً وسيعمل علـى حلهـا بطريقتـه         

لجنة (الخاصة به، وبعقليته المتطرفة وقرر تشكيل       

لتدارس ذلـك ولمكافحـة مـا أسـموه         ) مصغرة

علـى طـول    اإلرهاب، وتحشيد القوات اإلسرائيلية     

  .الحدود السورية ألهداف تحقق سياسة الليكود

األمر الذي يدفع الواليـات المتحـدة بـأن ترعـى           

التصورات اإلسرائيلية وتـدعمها وبـاألخص تلـك        

الصادرة عن قمة شرم الشيخ فإن دبلوماسي رفيـع         

المستوى من الطرف اإلسرائيلي اجتمع على غـداء        

بيتـر  (عمل مع مساعد وزير الخارجية األمريكـي        

للبحث في عدد مـن القـضايا الـسياسية         ) تارنوف

واألمنية، ذات االهتمام المشترك، وقـال المتحـدث        

:  للـصحفيين  نيكوالس بيرنز باسم وزارة الخارجية    

يأتي بعـد   " إيتان بن سور  "أن اجتماع تارنوف مع     (

يومين من مباحثات أجراها الفريق الثاني المشكل من        

ائيليين في واشنطن   واإلسر–المتخصصين األمريكيين   

لدراسة المسائل األمنية المتعلقة بالمنطقة وبالقـضايا       

  ).األمنية المشتركة

أن الواليـات المتحـدة     : "أما بيرنز أكد من طرفـه     

ملتزمة باتفاقيات قمة شرم الـشيخ بـشأن مكافحـة          

معرباً عن رغبة الواليات المتحدة الدائمـة       " اإلرهاب

كرياً لتطـوير   في التعاون مع إسرائيل أمنيـاً وعـس       

عملها العسكري األمني بهدف مكافحـة اإلرهـاب،        

ملمحاً إلى أهمية التعاون مع الـسلطة الفلـسطينية         

وبعض الدول العربية في هذا السبيل للقضاء علـى         

، ولكن على ما يبدو أن حجم الهوة        ما أسماه اإلرهاب  

تزداد بين إسرائيل وبين مصر والسلطة الفلـسطينية        

متها ومن جهة أخرى بعـد قطـع        والدول العربية بر  

دولة قطر للعالقات مع إسرائيل حتـى تـتم عمليـة        

سياسـة  ) إسرائيل(السالم، ففي الوقت الذي تمارس      

اإلرهاب الرسمي ضد الشعب الفلسطيني تدعي بأنها       

معتبرة نضال الشعب الفلـسطيني     تحارب اإلرهاب   

في سبيل حقوقه إرهاباً في الوقت الذي تصادر فيه         
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لزراعية وتحولها إلـى مـستوطنات أو       األراضي ا 

شبكات لطرق إسرائيلية وتستخدم سياسـة اإلبـادة        

الجماعية، مما يفضح سياستها التوسعية واإلرهابية      

  .المعادية للسالم في المنطقة والعالم

  تكنولوجيا الفضاء تفضح إسرائيل -ثالثاً

استمرت وتيرة التـصعيد العـسكرية والـسياسي        

والدول العربية في عهد نتن اإلسرائيلية ضد سوريا    

ياهو، وأعلن عن االستمرار في سياسة االستيطان       

في الجوالن والضفة، وأكدت سوريا علـى لـسان         

أن إسرائيل  : "فاروق الشرع وزير خارجيتها السيد    

تتعمد تقويض عملية السالم بإعالنهـا عـن بنـاء          

وحدة سكنية للمهاجرين اليهود الجدد فـي       ) ٩٠٠(

ة المحتلة، وأن استقدام عشرات     المرتفعات السوري 

اآلالف من اإلسرائيليين وتوطينهم فـي الجـوالن        

، وتتجسد تلك الحقيقة    "حقيقة بالغة الخطورة  "تكشف  

بأن حكومة نتن يـاهو تتعمـد تـوتير األوضـاع          

السياسية في المنطقة ووأد عملية السالم والتلـويح        

ألجواء الحرب والتحضير لها، األمر الـذي حـدا         

جية المملكة العربية الـسعودية سـعود       بوزير خار 

أن المواقف اإلسـرائيلية    الفيصل إلى التأكيد على     

من عملية السالم فـي الـشرق األوسـط تهـدد           

المنطقة برمتها بأزمة خطيرة أو بانـدالع حـرب         

  .شاملة

من جهة أساسية وملفتـة لالنتبـاه وبـشيء مـن           

إيتـان بـن    (االستعراض العسكري قال الجنـرال      

إن الطيـران   : "د سالح الجو اإلسرائيلي   قائ) الياهو

" اإلسرائيلي قادر على مواجهة أسلحة الجو العربية      

عيـزرا  وأمام حشد واسع من اليهـود وبحـضور        

  : رئيس الدولة الصهيوني أكد علىوايزمن

أن الطيران الحربي اإلسـرائيلي مـستعد لتغييـر         "

ملمحاً إلى أن إسرائيل    " األوضاع السائدة في المنطقة   

ا أن تقوض عملية السالم برمتها، وإن دل هذا         يمكنه

التصريح على شيء فإنـه يـدلل علـى أن رئـيس         

الوزراء اإلسـرائيلي يحـث األجهـزة العـسكرية         

، واستـصدار   لالستعداد للحرب واإلرهاب  وأطرافها  

تصريحات من هذا القبيل لـضرب عمليـة الـسالم          

برمتها، فإن تلك الحكومة ستدفع بالمنطقة بكاملها إلى        

كذلك كـشف كاتـب     اوية العنف والدمار والحرب،     ه

أمريكي متخصص في الشؤون العسكرية أن أقمـار        

التجسس الصناعية الفضائية الروسية كشفت بما ال       

يدع مجاالً للشك عن وجود أكثر من مائتي سـالح          

نووي إسرائيلي منصوبة في ثمانية مواقع من بينها        

 اللبنانيـة وهـي     -مواقع قرب الحـدود الـسورية     

، ومتوضـعة فـي     صواريخ متوسطة وبعيدة المدى   

طائرات جاهزة لالنطالق باستمرار من المطـارات       

  .الحربية اإلسرائيلية

" زجيتـر "الكاتب في مجلة    ) هارولد هوج (ذكر ذلك   

الدفاعية البريطانية أن الصور الفضائية التي التقطتها       

أقمار التجسس لدول كبرى مثـل روسـيا وأميركـا      

تناهية لدرجة أن األجهزة الحديثـة      تميزت بالدقة الم  

فيها اخترقت المواقع اإلسرائيلية الحصينة وتتبعـت       

آثار الترسانة النووية اإلسرائيلية من مراكزها حتـى     

مواقع انتشارها في منطقة الجليل األعلى على الحدود 

وأن المفاعل الـذي يـزود تلـك       مع سوريا ولبنان،    

لمـواد  الترسانة هو مفاعل ديمونـا الـذي ينـتج ا         

المـستخدمة فـي   ) البلوتونيـوم (النووية مثل مادة    

، ويقع المفاعل في صـحراء النقـب        القنابل النووية 

نحال (بينما يقع مركز التصاميم والتجارب في منطقة        

الساحلية الذي يتشابه مع مركز التجـارب       ) سوريك
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النووية األمريكي في لوس االمـوس بالواليـات        

  .المتحدة

ي يجري تجميعها في أماكن     من تلك الصواريخ الت   

ونوع جديد من   ) حيتس(و  ) أرو(متعددة صاروخ   

ويجري تخزين القنابل النوويـة     ) ٢(بريدرج رقم   

في منطقة تدعى إيالين القريبة من الحـدود مـع          

سوريا، وأن مراكز إطالق الصواريخ من القاعـدة       

) كفر زكريا (المركزية المخصصة لذلك في منطقة      

مرتفعاتها وكهوفهـا وهـي     بالضفة الغربية وعلى    

منطقة مناسبة تماماً لألغراض العسكرية التي يبنى       

فيها مخابئ لتلك الصواريخ فـي عمـق الجبـال،          

اإلسـرائيلي  ) ب.ب(باعتبار أن رئيس الـوزراء      

عمل في الفترة األخيرة من حكمه إلـى الـسيطرة          

على أجهزة االستخبارات اإلسـرائيلية الخارجيـة       

جعل نفـسه منـسقاً عامـاً       والداخلية والعسكرية و  

لمختلف عملياتها، فإن الخوف يتركزها هنا من أنه        

قبض على مفاتيح عملها ونشاطها واتخاذ القرارات       

فيها كمهمة إضافية له، وبما يتوافق مع نـشاطاته         

السياسية الجديدة ذات الطابع الهجومي والتي عبر       

مرحلة إعادة التوازن   بأنها  ) هنري كيسنجر (عنها  

إلسرائيلي على أساس إعـادة الـشرعية       لألمن ا 

التفاوضية لياسر عرفات وسـوريا ولبنـان مـن         

، وليس ذلك فحسب بل واعتبـر مـصلحة         خاللها

إسرائيل هي العليا، وأن أمنها هو أسـاس عمليـة          

السالم دون األخذ بعين االعتبار أنه ال وجود لألمن 

دون سالم، معلالً نتن ياهو هذه التصرفات الجديدة        

التمتـع  " لقوات الجيش اإلسـرائيلي   " يحق   على أنه 

بحرية العمليات والنشاط العـسكري فـي الـضفة         

والقطاع وجنوب لبنان والجوالن، ويظهـر هـذا        

األسلوب المخادع والمـراوغ فـي التعامـل مـع          

المعطيات الجديدة التي حاولت تجسيدها عملية السالم       

دون أن  القائمة على أساس األرض مقابل الـسالم،        

القرارات الدوليـة أو بمـا توصـلت إليـه          يلتزم ب 

، وهو بهذه   حكومات إسحق رابين أو شمعون بيريز     

الصورة يحاول تغيير أوراق عملية الـسالم وآفـاق         

 دفـع   مسألة الشرق األوسط بعقليته التي يستمد منها      

ويعتقد هنا أنه   ،  المنطقة إلى حافة الهاوية والحرب    

 يطبق سياسة جديدة مـستندة علـى آراء اللـوبي         

األميركي، الذي يعتبره الصهاينة العصب المحـرك       

من الناحيـة الجوهريـة ودعـم       " إسرائيل"لسياسة  

اللوبي الصهيوني في كل ما يتصوره نـتن يـاهو          

  .مجدداً

أن الجـيش   " جيروزاليم بوست "كذلك ذكرت صحيفة    

 مليون دوالر خالل ثالثة     ٣٠٠اإلسرائيلي أنفق نحو    

ـ أشهر لتكديس األسلحة والذخائر      تعداداً للحـرب   اس

، تمت هذه التحركـات تحـت     المحتملة مع سـوريا   

السرية التامة، التي أشار إليهـا الجنـرال احتيـاط          

المستشار في وزارة الدفاع وأحد كبار      ) إسرائيل تال (

واضعي االستراتيجيات اإلسرائيلية مؤكداً أنه علـى       

) تـال (إسرائيل أن تحافظ على الكتمان الشديد، وقال        

إن عنصر  ": ١٩٦٧ أقيمت عن حرب     في خالل ندوة  

المفاجأة سيكون حاسماً في حـرب محتملـة مـع          

  ".سوريا

 حول دراسة أعدها مستشار نتنيـاهو دوري        -رابعاً

  جولد

 مستــشار رئــيس الــوزراء دوري جولــداعتبــر 

اإلسرائيلي أن مصر ستسعى لبناء نظام أمن عربـي         

جديد يعمل على محاور جديـدة إلعـادة التـوازن          

 إسـرائيل وقوتهـا العـسكرية وفقـاً         العسكري مع 

الستقراءاته واستنتاجاته كمستـشار معتمـد عليـه،        
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إسـرائيل  "والتقرير الذي أعده جولد جاء بعنـوان        

والخليج العربي أطر أمنية جديـدة فـي الـشرق          

 معهـد واشـنطن لـسياسات       صادر عن " األوسط

الشرق األدنى المعـروف بـصالته القويـة مـع          

ير أن كـل مـن مـصر         مؤكداً في التقر   إسرائيل

وسوريا يسعيان إلحياء ترتيبات دفاعيـة عربيـة        

مشتركة للقضاء على أية قدرات عسكرية إسرائيلية       

غير تقليدية من خالل مبادراتهما بخلـق تحـالف         

عسكري فيما بينهمـا بالدرجـة األولـى تدعمـه          

السعودية ودول الخليج وبالتالي الـسعي إليجـاد        

  .لشاملمناطق خالية من أسلحة الدمار ا

 في التقريـر أن هـدف مـصر         دوري جولد زعم  

نظام أمني عربـي    (الرئيسي من هذه العملية إقامة      

إبقاء مـصر القـوة العـسكرية       يستهدف  ) خالص

والتخلص ،  والسياسية المؤثرة على العالم العربي    

وتركيا في حلف   –من احتماالت أن تدخل إسرائيل      

أمني مهيمن في إطار نظام أمن إقليمي ضـد دول          

المنطقة مدعومة من حلـف الـشمال األطلـسي         

  .والبنتاغون

أشار التقرير إلى أن ضرورة قيام إسـرائيل بفـك          

االرتباط بين إتمام عملية الـسالم الـشاملة فـي           

المنطقة وبين البدء في التحضيرات األكيدة إلقامـة     

ترتيبات أمنية إقليمية تخدم باألساس أمن ومصالح       

خلـيج واألردن   إسرائيل وتصوراتها حول أمـن ال     

والمنطقة، وجاءت الدعوة األخيرة من قبل بعـض        

الدول األوروبية، ودعمها األردن للتأكيد على مـا        

إقامـة  (يرمي إليه دوري جولد حـول ضـرورة         

منظمة التعـاون   (على غرار   ) منظمة أمنية إقليمية  

على أن ال تمانع الدول العربية بالتالي       ) األوروبية

هذه المنظمة التي أعلنت    إلى  " إسرائيل"من انضمام   

عنها الدول األوروبية دون شروط مـسبقة إلتمـام         

وتجيء هذه التصورات   عمليات السالم في المنطقة،     

استكماالً لتصورات شمعون بيريز في السوق الشرق 

  .أوسطية وتدعيماً لها

لكن تعتبر هذه الدراسة التي قدمها مستشار رئيس        

 الجوهريـة   الوزراء اإلسرائيلي من أهم المؤشرات    

على صياغة أفكار إرهابية خطيرة من قبل الحكومة        

اإلسرائيلية وسعيها إلقامة ترتيبات إقليمية مدعومة      

بمواقف أوروبية بما فيها من تـصورات خطيـرة         

وجديدة تفوق في الكثير من األحيـان دور ونفـوذ          

نفسه فـي   ) ديفيد ليفي (وزير الخارجية اإلسرائيلي    

حيـث   مطبخ نتن ياهو،     صنع القرار السياسي داخل   

يعتمد التصور اإلسرائيلي لألمن في المنطقة على ما        

تراه تهديداً مشتركاً ليس لها وحـدها فحـسب، بـل           

فيها )  واألمريكي-البريطاني(ولدول الخليج والتواجد   

وتستهدف وضع  من جانب إيران والعراق وسوريا،      

سياسات استراتيجية بمـساندة الواليـات المتحـدة        

 تكون بديالً عن سياسة     ٢ والحلف األطلسي  األمريكية

التي تتبعهـا واشـنطن ضـد       " االحتواء المزدوجة "

 مـارتين انـديك   ، ووفقاً لتـصورات     العراق وإيران 

ورئيس معهد واشنطن   "السفير األمريكي في إسرائيل     
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 مليار دوالر عام ٥٦اإلنفاق العسكري في المنطقة إلى 

، وكانت واشنطن أكبر ١٩٩٦ ملياراً ٥٤ و ١٩٩٧

% ١٢مصدر للسالح بالعالم، وزادت تجارة السالح بـ 

  . العالمفي

تأييد جون سيبمان مدير المعهد المذكور للدبلوماسية 

الغربية المدعومة بسياسة البوارج الحربية، انظ ر أيضاً 

في الخدمة ) هتر وآرو. (٢٤ص /٢٧/٣/٢٠٠٠الوسط "

  . مليار دوالر١٥اإلسرائيلية مشروع كلف 
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قبل تعيينـه سـفيراً فـي       " لسياسات الشرق األدنى  

 إسرائيل الذي يساند تلك التصورات الجديدة التـي       

وهذا األخير يعتبر التحديات    يدعمها دوري جولد،    

القادمة ستتبلور بعد رفع العقوبات الدوليـة عـن         

العراق واستعادته لتوازنه إضافة إلـى سياسـة         

عن بقية الدول   ) كدولة عازلة (األردن المستقبلية   

، وتأمين إسرائيل بعالقات ودية من خاللها       العربية

صة مع قطـر  لدول الخليج في السلم والحرب وبخا    

وسلطنة عمان، حيث تتجسد مصالح إسرائيل فـي        

وهي تسعى مع الواليات المتحـدة      منطقة الخليج،   

إلثارة شكوك عرب الخلـيج حـول دور إيـران          

والعراق على السواء في محاوالتهمـا اتخاذهمـا        

  .دوراً مستقالً وفاعالً في المنطقة العربية

ار تزعم الدراسة أيضاً أن بغداد تحاول إقامة حـو        

مع إسرائيل لتحسين صورتها في الواليات المتحدة       

تحت وطأة العقوبات االقتصادية الدولية المفروضة      

على العراق، وأن جولد مستشار نتن ياهو يزمـع         

القيام بمبادرة منفردة مع العراق إلجبـار سـوريا         

على تقديم تنازالت غير متوقعة فـي مفاوضـات         

  .٣السالم
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مل مستشاراً للوفد اإلسرائيلي الوزراء اإلسرائيلي، ع

في مؤتمر مدريد في ظل حكومة الليكود السابقة عام 

 ثم تولى إدارة مشروع لدراسة سياسة الواليات ١٩٩١

المتحدة الخارجية والدفاعية في جامعة تل أبيب حتى تم 

، ١٩٩٦تعيينه في مكتب رئيس الوزراء كمستشار عام 

سياسية واألمنية وهو من المعتمد عليهم في التحليالت ال

  .ومقرب من اإلدارة األمريكية واستخباراتها

)٢(  

   السلميةنظرة على وضع التسوية

  ١٩٩٩قبيل المعركة االنتخابية 

اهتمت مختلف األوسـاط الـسياسية والدبلوماسـية        

اإلقليمية والدولية في منطقة الشرق األوسط، ولعـل        

موضوع االنتخابات اإلسرائيلية، من أهم األمور التي       

تحتل حيزاً هاماً في تفاعل األحداث الـسياسية فـي          

ة على العـراق    المنطقة رغم أن االعتداءات األميركي    

بدون سقف دولي واختالف مجلس األمن الدولي على       

الدور األمريكي الجديد وانقسامه على بعضه البعض       

أن المنطقة تتسارع فيها األحـداث      شكل انطباعاً هو    

بشكل مثير لصالح قوى التطرف وباألخص القـوى        

اإلسـرائيلية المتطرفــة فــي اليمــين الــصهيوني  

 -العرب(ة السلمية بين    وأحزابها التي مزقت العملي   

، وبما شهدته من أزمات متالحقـة منـذ         )وإسرائيل

استالم رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو للسلطة في       

، وهي مجموعة أزمات مفتعلة انتهت إلـى        ٤إسرائيل

أزمة خطيرة أدت إلى انهيار عملية الـسالم رغـم          

الجهود المتواصلة من الواليات المتحـدة وروسـيا        

دول العربية لدعم عملية الـسالم وفـق        وأوروبا وال 

منظور مؤتمر مدريد، وإذا وجدنا عقليـة نتنيـاهو         

فإن تلك العقليـة تـدفع     المتخبطة في وحل التطرف     

باتجاه دعم القوى اليمينية المتطرفة فـي إسـرائيل      

  .لنسف عملية السالم برمتها

كمـا  " ضمان أمن إسـرائيل "إلى  أولبرايت  لقد دعت   

 أيضاً إلى ضمان ن كروستوفرجيمس بيكر وواردعا 

ذلك األمن ومساعدته ضمن المرحلة الجديدة من أجل        
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  ).٣٤(ينفين عبد الخالق مصطفى ص / الوحدة العربية 
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 استيعاب مليون مهاجر يهودي جديد من روسـيا       

وما كان يعلبه بسميرتينخ وزير الخارجية الروسية       

  .٥في جولته في الشرق األوسط بداية التسعينات

   نتنياهو نموذج إسرائيلي للتطرف والخداع-أوالً

ياهو مختلف أساليب الكذب والمـداورة      استخدم نتن 

" واي بالنتيـشن  "للتملص من نـصوص اتفاقيـة       

والخاص بإعادة انتشار القوات اإلسـرائيلية فـي        

من األراضي الفلسطينية المحتلة علـى أن       % ١٣

أمنية المحتـوى   (محمية طبيعية   % ٣يكون هنالك   

 -وعلى أن تطبق سـلطات االحـتالل      ) واألساس

جاء باالتفاقيات في خـالل     والطرف الفلسطيني ما    

أسبوعاً وإطالق سـراح معظـم الـسجناء        ) ١٢(

) ٧٠٠(السياسيين وبخطوة استعراضية أطلق فقط      

  ".سياسية"معتقل معظم جرائمهم جنائية وليست 

حاولت سلطات االحتالل التدخل بالشؤون الداخلية      

للسلطة الفلسطينية إلى الحد الذي طلبت فيه تسليمها        

وعلـى  ) غازي الجبـالي  (سطينية  قائد الشرطة الفل  

تذكير السلطة بأنه يتوجب عليها تطبيق اتفاق واي        

  .٦بالنتتيش من طرفها فقط
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حيث ورد فيها أن هنالك انقساماً حاداً بين /. ٢٥- ٢٤

نية اليهودية في الواليات المتحدة المنظمات الصهيو

إزاء سياسة حكومة شامير ورابين التي تسبب االرتباك 

الجسيم حيث ذكر أبرز معلق في الصحافة اليهودية 

بلومفيد أن بيكر أساء العالقات مع إسرائيل .داألميركية 

هي أسوأ اإلدارات ومناهضة ) األب(ألن إدارة بوش 

  إلسرائيل؟
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إضافة إلى إلغاء بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني        

ومصادرة األسلحة غير المرخصة وتحديـد حجـم        

 ألف شرطي وعلى أن يكـون       ١٢جهاز الشرطة بـ    

اضي الفلسطينية  نشاط الشرطة الفلسطينية ضمن األر    

فقط، بينما تخترق الشرطة اإلسـرائيلية واألجهـزة        

األمنية اإلسرائيلية الحواجز والمنـاطق الفلـسطينية       

العتقــال مــن تــشاء، أو مالحقــة مــن تــسميهم 

وهــم مناضــلون ضــد االحــتالل " باإلرهــابيين"

  .الصهيوني

لهذا السبب أو لغيره تتساءل الشخصيات الفلـسطينية        

–ارضة ماذا سيحقق اتفاق واي      وقوى وفصائل المع  

وماذا ستجني السلطة من    ريفر للشعب الفلسطيني؟،    

، سـوى ضـرب     إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني؟   

، وإذ جـاء    ٧وحدة الشعب الفلسطيني وشق صـفوفه     

ردها على كل ذلك بأنها عقـدت مـؤتمراً وطنيـاً           

تأسيسياً في دمشق غير فّعال وبخاصـة بانـسحاب         

 منه ألسباب معينـة وشـكلت       ومخالد الفاه األستاذ  

-لمعارضة السلطة واتفـاق واي    " لجنة متابعة عليا  "

ريفر، ويالحـظ التعـارض الكبيـر فـي الـساحة           

الفلسطينية بين السلطة وفصائل المعارضة التي تجد       

أن السلطة صارت أداة طيعة بيد نتنياهو وحكومتـه         

مع األخذ باالعتبار اللوحة الحزبيـة الداخليـة فـي          

نتنيـاهو الـذي     المضطربة بسبب سياسة     "إسرائيل"

يقترب أكثر فأكثر مـن عقليـة التطـرف اليمينـي           

تهدد " فتوى"أصدر  " إبراهام شافيرا "، ذلك أن    البغيض

بالنتيش الذي اعتبره كارثة    -كل من يؤيد اتفاق واي    

واليهود، حيث يتبلور تحالفاً متطرفـاً      " إسرائيل"على  

وجبهة أرض "يد  وحزبه الجد ميخائيل كالنير قوياً بين   
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باإلضافة إلى هدف المتطـرفين اليهـود       " إسرائيل

باالستعداد لتطبيق السيادة اإلسرائيلية الجديدة على      

حتـى  ) الضفة والقطاع ( والسامرة   -مناطق يهودا 

على تلك األراضي التي أخذتها الـسلطة بالـشكل         

  .السلمي وضمن اتفاقيات دولية وبشهادة أمريكية

، "إسـرائيل "راضي أرض   وهم يعتبرون أن تلك األ    

) مجلس الحاخامات الصهاينة(ويساند هذه الحركات 

إلـى  ) بيني بـيغن  (و) إسحق شامير (ويسعون مع   

إخراج نتنياهو من السلطة ألنه خـان المعـسكر         

 القومي بتنازله عن أجزاء من اليهودا والـسامرة       

 مقاعـد فـي   ٩(وقام حزب المفـدال المتعـصب      

 إلـى أن تكـون      رفع شعارات قبل أيام   ) الكنيست

أرض إسرائيل خالية من العرب وكـان زعيمـه         

إسحق ليفي، وحنان بورات، دعـو إلـى منافـسة          

نتنياهو في االنتخابات المقبلة، مقابل دعوة جبهـة        

للدعوى ) عضواً في الكنيست  ١٧" (إسرائيل"أرض  

نفسها ومنافسة رئيس الحكومة، وكذلك سعى تكتل       

ـ   )  مقاعـد  ٤) (يهوديت هتـواره  ( ي وتـضم حزب

) غانـدي (موليديت واغوادات يـسرائيل بقيـادة       

وهدف هؤالء جميعاً العودة إلـى      رحبعام زئيفي،   

الوراء للحصول على أراضي السلطة الفلـسطينية    

في الضفة والقطاع وترحيل الفلسطينيون وفرض      

  .السيطرة الصهيونية عليها

" إيجاد أرض إسـرائيل   " دعا إلى    رفائيل ايتان أما  

بيني ف جوهري لسياساته مع     الشاملة التي هي هد   

  .بيغن واهود ألمرت

أما األحزاب التي تـسمى يـسارية فـي اللوحـة           

 -واي(االنتخابية اإلسرائيلية المؤيـدة التفاقيـات       

وتأييد السلطة الفلسطينية وإقامة سالم دائـم       ) ريفر

معها، دعت إلى خوض االنتخابات في أيار القادم،        

بـات إلـى    إلى تأجيل االنتخا  ) ميرتس(ودعا حزب   

حزيران إلحراج نتنياهو أكثر وتعريته أمام الجمهور       

الناخب، وتزداد الضغوط عليه أكثر من أجل تطبيق        

ريفر مع الفلسطينيين من قبـل هـذا        -اتفاقيات واي 

  ).حداش(التيار بما فيها جبهة 

  أزمة داخلية في الحكومة اإلسرائيلية -ثانياً

ي من   وزير الدفاع اإلسرائيل   إسحق مردخاي انسحب  

الحكومة ألسباب عديدة،  وإثر ذلك اتهـم مردخـاي     

رئيس الحكومة بأنه شخص كاذب ومراوغ ويـضلل        

الوزراء والناس معاً، بعدها مباشرة عصفت بتكتـل        

الليكود أزمة حادة وحالة تشرذم أدت بالنتيجـة إلـى     

خروج وزير الدفاع اإلسرائيلي من الحكومة وتشكيله       

وسياسته والذي انقسم   لحزب جديد بعيداً عن الليكود      

مما فـسح   األخير على نفسه إلى عدد من األحزاب        

لتكون له فرصة مواتيـة     ) حزب العمل (المجال أمام   

  .لنجاح مرشحه في االنتخابات القادمة

والصراع والتنافس يجري اآلن على أشده في اللوحة        

 موشي أريتر السياسية والحزبية اإلسرائيلية، وحاول     

ياهو فلم يستطع األمر الـذي      سرقة األضواء من نتن   

دفع باألخير إلى وضعه وزيراً للـدفاع بـدالً عـن           

وواعداً إياه في حكومته الجديدة أن      ) إسحق مردخاي (

موشـي  يكون وزيراً للحرب اإلسرائيلية، وقد قبـل        

بما قدمه له رئيس الحكومة اإلسرائيلية وبـدأ        أريتر  

مهامه بشيء من اإلثارة وفرض الذات وقيامه بتفقـد         

 فـي الحـزام   أنطوان لحدالجيش اإلسرائيلي وقوات   

الحدودي، وطمأنة ميليشيات القـوات اللبنانيـة فـي      

، سيتم تنفيذها   )خططاً جديدة (جنوب لبنان بأن هناك     

لتدعم موقعهم ونشاطهم بدالً من أنطوان لحد ألسباب        

تمس نزاهته ودوره في تهريب المخدرات والبضائع       
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من وإلي إسـرائيل    مع بعض الضباط اإلسرائيليين     

  .عن طريق لبنان والعكس

ويريد موشي أريتر تحقيق مكاسب سريعة لنتنياهو       

  :قبيل االنتخابات بعد تصريحه الذي أكد فيه

أنه ال يمكن االنسحاب من الشريط الحـدودي ألن         "

وطالبت جمهرة  "العملية تنطوي على مغامرة كبيرة      

من الناس بما فيهم النـسوة مـن قيـادة الجـيش            

رائيلي االنـسحاب مـن الـشريط الحـدودي         اإلس

) حـزب اهللا  (والجنوب اللبناني فوراً حينمـا قـام        

وقواته في جنـوب لبنـان برشـق المـستوطنات          

 بمجموعـة   ١٩٩٩الصهيونية قبيل عيـد الفطـر       

صواريخ الكاتيوشا التي أصابت بعض المستوطنات 

رداً على مقتل أسرة لبنانية كاملة مـشكّلة مـن أم           

ار نتيجـة القـصف الجـوي       وخمسة أوالد صـغ   

اإلسرائيلي لمناطق البقاع اللبناني، وتزداد التوترات 

على الحدود في جنوب لبنان بسبب اعتماد رئـيس         

الحكومة اإلسرائيلية على سياسة ضـرب العمليـة        

السلمية وعدم االلتزام مطلقاً بقـرارات الـشرعية        

) ٤٢٥(الدولية وباألخص قرار مجلس األمن رقـم        

المشروط من جنوب لبنان وبشكل     لالنسحاب غير   

  .فوري

وتصر حكومة نتنياهو إصـراراً واضـحاً علـى         

التمادي بالمواقف المتطرفة إزاء عمليـة الـسالم        

برمتها ليس في جنوب لبنان فحـسب بـل وفـي           

الجوالن، حيث تم استصدار قرار فـي الكنيـست         

اإلسرائيلي يفرض ضم الجوالن وجنـوب لبنـان        

قاته فـي األراضـي     نهائياً ويتهرب مـن اسـتحقا     

الفلسطينية وعدم االلتزام بملفات التـسوية فيهـا،        

المجلـس التـشريعي    (وبخاصة بعـد أن ألغـى       

النقـاط  ) المجلس الوطني للسلطة  (أي  ) الفلسطيني

لمتعلقة بتدمير دولة إسرائيل وعدم االعتراف بهـا        ا

  .باعتبارها كياناً استعمارياً مصطنعاً

بيـة اإلسـرائيلية،    ومن المالحظ أن العمليـة االنتخا     

أخذت أهمية كبيرة في األوساط اإلقليمية والعالميـة        

نظراً ألهميتها في المرحلة المقبلة في منطقة الشرق        

األوسط ألنه على أساسها تجري عمليـة التركيـب         

والترتيب في العمل الـسياسي اإلقليمـي بمختلـف         

اتجاهاته وعلى ما يبدو أن الواليات المتحدة تـسعى         

 الحكومة اإلسرائيلية الحالي بالتـشديد      إلحراج رئيس 

على إجراء انتخابات ال يكون فيها نتنياهو حاصـالً         

على فرص كبيرة للنجاح، ونتيجة منطقية للخـسارة        

في أوروبا والواليات   " إسرائيل"الكبيرة التي تواجهها    

المتحدة كنتيجة للتعنت والكذب والخداع الذي يمارسه       

برمتها وجر المنطقة   في سبيل ضرب العملية السلمية      

وبخاصة . إلى أتون صراع وحرب ال تعرف نتائجها      

نفسها تدعم قيادة   " إسرائيل"أن هنالك استياء عاماً في      

الجيش نفسه حيث تبنت تلك القيـادة وجهـة نظـر           

 في ضرورة االنسحاب من جنـوب       إسحق مردخاي 

لبنان وعدم التورط في معارك تخسر فيها القـوات          

وبخاصـة أن سـماحة     ما تربح،   اإلسرائيلية أكثر م  

زعيم حزب اهللا أشـار فـي    ) حسن نصر اهللا  (السيد  

الصحف وفي التلفزة اللبنانية قبيـل عيـد الفطـر          

 وبعده أن علـى الحكومـة اإلسـرائيلية أن         ١٩٩٩

تدرك جيداً أن جنوب لبنان ال يمكن أن يدخل كسلعة          

في الحملة االنتخابية اإلسـرائيلية وأن حـزب اهللا         

هجمات اإلسرائيلية بإطالق صـواريخ     سيرد على ال  

  .كاتيوشا على المستوطنات اإلسرائيلية

من الواضح أن خسائر إسرائيل في جنوب لبنان عام         

 هي خسائر كبيرة وعلـى مـدار الـسنوات          ١٩٩٨

الماضية حـاول نتنيـاهو الـضغط علـى الجـيش           
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اإلسرائيلي كي يمارس شتى السبل من الحـصار        

 األمـر الـذي     والقتل والقصف المدفعي والجـوي    

أحدث شرخاً كبيراً في الجيش اإلسـرائيلي نفـسه         

وعلى إثره انسحب إسحق مردخـاي مـن وزارة         

الدفاع يتحدى فيه بالوقت نفسه األسلوب الهمجـي        

المتطرف الذي يمارسه نتنياهو ومجموعـة مـن        

  :المتعصبين ويمكننا التطرق إلى النقاط التالية

لي تمـت   نتيجة سياسة رئيس الحكومة اإلسرائي     -أ

محاصرة إسرائيل إقليمياً ودولياً وبـاألخص بعـد        

 -تركيا(إطفاء النار تحت رماد تسخين الحرب بين        

فأدى ذلك إلى عزلـة إسـرائيل إقليميـاً         ) وسوريا

ودولياً، وكانت الواليات المتحدة وفرنسا ال ترغبان       

 وزير الخارجية إلى بلديهما     أريئيل شارون بزيارة  

 مادلين  جهه، ولعل موقف  وتم إغالق األبواب في و    

 وزيرة الخارجية األمريكية منه شخـصياً       أولبرايت

ومن نتنياهو أثار العديد من التساؤالت عن الفـشل         

الذريع للدبلوماسية اإلسرائيلية تجاه قضايا المنطقة      

  .٨عموماً

) ريفـر -واي(عدم تطبيق نتنيـاهو التفاقيـة        -ب

والتهرب من مستحقات التطبيق بـإطالق الحملـة        

بهدف جر إسرائيل إلى مزيد من      نتخابية المبكرة   اال

) أريئيل شارون  (التطرف والتعصب ودفع اإلرهابي   

وغيره للتصريح بأهمية احتالل منـاطق الـسلطة        

الفلسطينية وعدم احترام االتفاقيات الدولية الموقعة      
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المؤلف حول دور مادلين أولبرايت / ١٥بيروت، ص

  /.٢٥ودينس روس في العملية السلمية بالمنطقة ص

 إسـحق رابـين    وحكومـة    -بين السلطة الفلسطينية  

  .٩تهاالسابقة بهدف تعطيل عملية السالم برم

إصرار رئيس الحكومة اإلسرائيلي على زيـادة        -ج

المستوطنات وإعـادة االسـتيالء علـى األراضـي         

والمنازل العربية بالقوة في القدس والخليل وزيـادة        

حدة التوتر الناشئ عن تصرفات المستوطنين ودعـم        

  .الجيش لهم

) الكـذب والخـداع   (عقلية نتنياهو ومشكلته     -ثالثاً

  أساسها

لحكومة اإلسرائيلية عـن عقليتـه فـي        يعبر رئيس ا  

" مكان تحت الـشمس   : "كتابين أصدرهما سابقاً، هما   

وهي مجموعـة أفكـار     ،  "محاربة اإلرهاب "وكتاب  

تؤكد على دعوتـه لالرتبـاط بالجـذور والـدعوة          

 وهي دعوة نموذجية للوفاق بين التيـار        الصهيونية

الديني العلماني، والتيار الديني المتعصب المتطـرف    

، وبسبب أن التيارين يعمالن على      "إسرائيل"خل  في دا 

فرض الوجود اليهودي كمـشروعية علـى يهـودا         

واليمين المتـدين يجـد     ) الضفة والقطاع (والسامرة  

تقرير مصير اليهود التي وردت في التـوراة علـى          

 والسعي  ،"البسطاء–األميين  "أساس من قتل الغوييم     

 إلى بسط الحكم اليهودي بأي شكل كـان وإخـراج         

الفلسطينيين من تلك األراضي، وأن ما وافق عليـه         
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واي بالنتيشن والذي نص على إعادة االنتشار وقضايا 

اقتصادية مؤقتة، والجدول الزمني للتنفيذ وثانياً األمن وما 

يتضمنه، أن قوى المعارضة الفلسطينية تدين اتفاقية واي 

ريفر وتدعو لنبذ الشروط واإلمالءات األمنية، بيان 

حزب (عن قوى وجبهات المعارضة في غزة صادر 

الخالص الوطني اإلسالمي، وحركة حماس، وحركة 

  ).الجهاد اإلسالمي والديمقراطية، والشعبية، والعربية
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من % ١٣ريفر والخروج من    –نتنياهو على واي    

 خـان عهـد الـرب والتـوراة،       الضفة يعني أنه    

ودرجات التطرف بين اليمـين المتـدين واليمـين         

العلماني ال تختلف كثيراً عن بعضهم البعض فـي         

سة المستحدثة يمنحونها القدا  " الناحية القومية "تحديد  

تحت حجج بائدة ولذلك رفع نتنياهو شعاراً خطيراً        

يضرب فيه عملية السالم برمتها الذي طرح فيـه         

بديالً عن األرض مقابل الـسالم شـعاراً مغـايراً          

  "األمن مقابل السالم"

تعتبر مسألة معضلة األمن عميقة األثـر ضـمن         

المعارضة الداخليـة فـي إسـرائيل فـي لوحـة           

تسوية ودعم االستيطان في    االنتخابات أو بعملية ال   

وأن اتفاق أوسلو، يبعث الخوف     الضفة والجوالن،   

لدى اإلسرائيليين، وباألخص فيما يتعلق بإقامـة       

الدولة الفلسطينية المستقلة وجعل القدس الشرقية      

عاصمة تلك الدولة، األمر الذي ال يعوض خسارة        

القـدس  "الشعار اليميني المتطـرف فـي جعـل         

  .١٠"سرائيلالعاصمة األبدية إل

ريفر -لذلك فإن التيارين المعارضين التفاقيات واي     

فرضا على نتنياهو تجميد تنفيذ االتفـاق رغـم أن          

رئيس الحكومة اإلسرائيلية سعى مراراً للوصـول       

إلى صناديق االقتراع في موعـدها بحلـول عـام     

 بينما االنتخابات في أيار أو في حزيـران         ٢٠٠٠

  :تعني التصويت على مسألتين
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فكر نتنياهو "نيفين عبد الخالق ) ٤٣-٤٢-٣٤ص (

  ."السياسي وأزمة السالم العربية اإلسرائيلية

األداء المراوغ والمضلل الذي اتبعه نتنياهو تجاه        -١

الواليات المتحدة وتجاه السلطة الفلـسطينية وتجـاه        

  .التسوية

بالنتيشن، وخـاب   -االستفتاء على اتفاقيات واي    -٢

تفاؤل نتنياهو بعد زيادة بل كلينتون لغـزة وزيـارة          

السلطة الفلسطينية وتلميحه على ضرورة إقامة الدولة       

  . ١١إخراج الشعب الفلسطيني من أزمتهالفلسطينية و

ورغم مواقف رئيس الحكومـة المـضللة للـشارع         

أبراهـام  (اإلسرائيلي، فإن رئيس الوكالة اليهوديـة       

وأحد المرشحين النتخابات الرئاسة عن حزب      ) بورج

العمل اإلسرائيلي أيد إقامة دولة فلـسطينية كاملـة         

 االستقالل، وغير مستبعد أن تكون القدس الـشرقية       

عاصمة لها، وقد التقى أبراهام نشطاء حزب العمـل         

اإلسرائيلي العرب واليهود في الناصـرة والجليـل        

مؤكداً على أهمية الحـوار القـومي والـديني بـين       

اإلسرائيليين والعرب بما فيهم حركة حماس والجهاد       

اإلسالمي والقيادات الدينية األخرى، إضـافة إلـى        

 مل من جنوب لبنان   تأييده االنسحاب اإلسرائيلي الكا   

بدون قيد أو شرط، ومشيراً إلى أن سياسـة حـزب           

سياسة باراك تتركز علـى إقامـة       العمل بما فيهما    

مشروع سالم مع سوريا حتى وإن كان سيؤدي إلى         

  .١٢االنسحاب من هضبة الجوالن نفسها

 
كانون / ١٧ السنة -العدد األول/  فلسطين المسلمة11

  .مها عبد اهللا) ٢٠(ص/ ١٩٩٩الثاني 
/ ١٩٩٨ تشرين األول ٧٦العدد / انظر شؤون األوسط 12

مأزق المواجهة العربية اإلسرائيلية برهان غليون 

إن الهرب من مواجهة إسرائيل، "- ٣جاء فيها / ٦٤ص/

المتعلقة والميل إلى التوظيف السياسي للعواطف 

باسترجاع فلسطين، والتعويض عن هذه السلبية بخطابية 

نارية معادية إلسرائيل والصهيونية قد عكست عجز 
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اتفاقية دولية هل تؤكد حق تقرير المـصير        -رابعاً

  .للشعب الفلسطيني؟

صائب عريقـات   ضين الفلسطينيين   أما كبير المفاو  

واي –فقد أكد على أن الفلسطينيين انتزعـوا فـي          

تعديالً لـصالحهم علـى المبـادرة       ) ٢١(بالنتيشن

األمريكية، وأن السلطة الفلسطينية انتزعـت عـام        

اعترافات دولية غير مـسبوقة بالـشعب        ١٩٩٨

 فـي الوقـت     الفلسطيني وحقه في تقرير المصير    

الفلسطينية فـي اجتثـاث     الذي نجحت فيه السلطة     

إنكار الوجود الفلسطيني من الذهنيـة اإلسـرائيلية        

وعملت على حصار إسرائيل في داخل تجمعاتهـا        

  !.؟١٣وبالتالي إقليمياً ودولياً

ورغم انه حددت عشرة أسابيع فـي مـذكرة واي          

ريفر لتنفيذ التزامات الجانب اإلسرائيلي فيها بشكل       

ة المتوازية  واضح وصريح على أساس من التبادلي     

في العملية وليس التبادلية االشتراطية التي أعلنهـا        

نتيناهو فور عودته من توقيع المذكرة، على أساس        

أنه إذا نفذ الجانب الفلسطيني التزاماته فإنه سينفذها        

بدوره، وهذا األسلوب أسـلوب اشـتراطي لـيس         

موجوداً في مذكرة واي ريفر كما يؤكد ذلك صائب         

نياهو مخالف للمذكرة بـشكل     عريقات وأسلوب نت  

                                                                       
المؤسسات العربية القائمة عن استيعاب صدمة قيام 

فحلم إسرائيل الكبرى الذي يسعى ) "٨٠ص" (إسرائيل

إليه تكتل الليكود يصطدم بواقع استحالة تنفيذ شقه األهم 

يل السكان الفلسطينيين لوضع اليد على وهو ترح

  ".األرض الفلسطينية وإلحاقها
م ٣١/١/٢٠٠١ انظر بهذا الصدد مجلة الهدف العدد 13

-رؤية مستقبلية عن الصراع العربي). ٥٩-٥٨(ص

عبد الغفار شكر نائب مركز البحوث / الصهيوني

  /.القاهرة/العربية 

كبير وصريح، والتبادلية تعنـي التطبيـق العملـي         

المتبادل لكال الطرفين وليس من طرف واحد األمـر         

الذي يؤكد تنصل رئيس الحكومة من التزاماته فـي         

وقبل توقيع  – مادلين أولبرايت واي ريفر حيث أكدت     

 أن الواليات المتحدة هي الحكـم       -مذكرة واي ريفر  

 وهي التي تحدد من يتنصل من التزاماتـه         لما يجري 

أو أشكال التهرب المتعمد أو المماطلة، ولذلك فـإن         

األمريكيين يؤكدون أن رئيس الحكومة يتنصل مـن        

ريفر، ولـذلك لـم     -تطبيق االتفاقية في مذكرة واي    

لهذا " إسرائيل"تستقبل مادلين أولبرايت وزير خارجية 

عقـول أن   السبب ولغيره، وبخاصة أنه ليس مـن الم       

لما يجري بل هو طرف مـن       ) حكماً(يكون نتنياهو   

العملية ويترتب عليه مـا يترتـب علـى الجانـب           

  .الفلسطيني تماماً

بينما نتنياهو يشن هجوماً واسـعاً علـى إسـحق          

مردخاي وعلى أيهود باراك ألنهمـا وافقـا علـى          

، وأنه حاول تزوير نـص اتفـاق        المبادرة األمريكية 

بعـد أن اطلـع     " العبري"نص  في ال ) بالنتيشن-واي(

-وادي(من المذكرة " اإلنجليزي"الوزراء على النص  

فوجدوا أن هنالك تزويراً وفارقاً كبيراً بين      ) بالنتيشن

، األمر الذي خلق أزمة حادة بين الوزراء        الترجمتين

 إسحاق فايتـسمان  وبين رئيس الحكومة وبالتالي مع      

و بهـذه   ال أن نتنياه  رئيس الكيان الصهيوني نفسه، إ    

الصورة المراوغة والميكافيلية عمل علـى إفـشال        

 ليحصل هـو    االتفاق ودعا بنفسه النتخابات مبكرة    

وغيره على فترة أطول في الخداع والكـذب ولكـي          

يقوم في الحملة االنتخابية علـى خـداع الجمهـور          

الناخب وخداع دول وشعوب المنطقة، بحجج مواجهة       

ـ        راه هـو   تحديات واستحقاقات المـستقبل الـذي ي

  :والمتطرفون
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وجهـه المتطـرف    أماط نتنياهو اللثام عـن       -١

 مـن جـذورها     واإلرهابي بضرب عملية الـسالم    

باتباعه أسلوب المماطلة والكذب والخداع للوصول      

إلى مآرب خاصة بعقليته المتطرفة، فغاص في نفقه 

  .١٤المظلم

ــصادرة   -٢ ــتيطان وم ــات االس ازدادت عملي

نص وهـدم البيـوت     األراضي وعمليات القتل والق   

ومحاوالت تهويد األراضي في القـدس الـشريف        

إضافة إلى شق الطـرق     . بشكل مؤثر وخطير جداً   

وإقامة المستوطنات الثابتة والمتحركـة لـضرب       

عملية السالم وخرق كل االتفاقيات مـع الـسلطة         

  .الفلسطينية المتخبطة في وحل التسوية

يـة  جميع الجهود التي بـذلتها اإلدارة األمريك       -٣

ووزارة الخارجية بإرسال المبعوثين إلى المنطقـة       

–إلطالق عملية السالم بين الـسلطة الفلـسطينية         

وحكومة نتنياهو باءت بالفشل الذريع حتى في آخر        

  ).دينس روس(زيارة قام بها 

أضرت حكومة نتنياهو بمـصالح الواليـات        -٤

المتحدة األمريكية وسياسات الحكومة اإلسـرائيلية      

جاه ليس واشنطن فحسب بـل وتجـاه        المتطرفة ت 

 وزيـر خارجيـة     وطوني بلير الرئيس الفرنسي،   

بريطانيا، وأخيراً تجاه الزيارة التاريخية للـرئيس       

كلنتون ألراضي السلطة الفلسطينية، وكان خطابـه       

، حق الشعب الفلسطيني علـى أرضـه      يؤكد على   

ولعل الزيارة بحد ذاتها شكلت الذروة في العزلـة         

                                                 
اد  يذكر هنا أنه تحول للتحقيق بسبب فساده وازدي14

الشكاوي عليه من أصحاب المطاعم والمحال التجارية، 

دون أن يدفع األموال، حيث قام بتحويلها للمكتب المالي 

  .في رئاسة حكومته؟

لى المستوى الدولي بشكل لم يسبق لـه        اإلسرائيلية ع 

مثيل حيث احتجت علـى زيارتـه تلـك الحكومـة           

  .اإلسرائيلية

ياسـر  (اعتبار السلطة الفلـسطينية ورئيـسها        -٥

، وهـو   خصماً لدوداً إلسرائيل ولنتنيـاهو    ) عرفات

يكرس جهوده في الحملة االنتخابية للهجـوم علـى         

ه السلطة ورئيسها بعد أن فقد العديـد مـن أصـدقائ          

وحلفائه بسبب فشله الذريع في التعامل مع ما وقعـه          

هو بنفسه في واي بالنتيشن، وحاول خداع وتزويـر         

مذكرة االتفاقية بشكل جعل أقرب الناس إليه يميطون        

  .اللثام عن وجهه الحقيقي المعادي للسالم

توجيهه اللوبي الصهيوني في الواليات المتحـدة        -٦

دعمهم نتنياهو في   تجاه فضائح يستتر وراءها رموز ي     

داخل الواليات المتحدة نفـسها لإلطاحـة بـالرئيس         

 وبدعم ملحـوظ    ،كلنتون وضرب مرتكزاته الرئاسية   

من جماعات الدعم الصهيونية الهادفة إلى زعزعـة        

، لذلك فإن   ١٥ثقة الشعب األمريكي برئيسه بل كلنتون     

تحظى باهتمام كبيـر    " إسرائيل"العملية االنتخابية في    

مي بسبب أن نتائجها لها منعكسات كبيرة       دولي، وإقلي 

على التطور السلمي واالستقرار اإلقليمي في منطقة       

، وبالتالي قد تؤدي إلى توتير أجواء       ١٦الشرق األوسط 

                                                 
، شكلت هذه القضية قمة مونيكا لوينسكيقضية  15 

الضغط واالبتزاز اليهودي الصهيوني األميركي على 

لسالم رئيس الواليات المتحدة كلنتون ودوره في عملية ا

) جوناثان بوالرد(في المنطقة وبالتالي إصراره على إبقاء 

صديق مونيكا ليوينسكي في سجنه المؤبد الذي حاول 

 األميركية وتسريب معلومات -تخريب العالقات العربية

  .إلسرائيل عنها؟
/ ١٩٩٧تشرين الثاني / ٦٧/ انظر شؤون األوسط 16

/ يوبيمحمد األ/ التطرف اليهودي وآفاق الحل السلمي
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المنطقة، وإبقاء سياسة العدوان واالستيطان والقتل      

والتدمير بعيداً عـن تـسوية أوضـاع الجنـوب          

والجوالن والضفة والقطاع، حيث عمـل رئـيس        

الحكومة اإلسرائيلية علـى زيـادة تفـاقم التـوتر         

 والعسكري في المنطقة معيداً االنتباه أن       -السياسي

أيـام  ) هتلـر (أسلوبه ال يختلف مطلقاً عن أسلوب       

 ديفيد ليفـي  النازية األلمانية وبخاصة تصريحات     

بحرق أرض لبنان وأطفاله، التي حطمـت فيهـا         

نهـا  الهتلرية جسور التسوية والتعـاون مـع جيرا       

وأصدقائها بسبب أحالم التفوق والسيطرة الغـابرة       

مع الفارق الكبير بين الدولـة األلمانيـة والكيـان          

  .الصهيوني

   موقف حزب العمل اإلسرائيلي-خامساً

ومن خالل تتبع األحداث الـسياسية فـي اللوحـة          

االنتخابية اإلسرائيلية، فـإن الطـرف المعـارض        

اع عـن مواقـف     لنتنياهو يأخذ دوراً كبيراً في الدف     

ب .حزبه تجاه العديد من القضايا متهماً حكومة ب       

بأنها فشلت بتأمين السالم واألمن وغير قادرة على        

تحديد الهدف الرئيسي إلسـرائيل فـي مـسارات         

  .السياسية الشرق أوسطية

) باراك(ويلعب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق      

 رئيس حزب العمل اإلسرائيلي ا لحالي دوراً مهماً       

 في إفشال الحملة االنتخابية لنتنيـاهو وأنـصاره       

ومؤكداً على أنه سيسقطه في االنتخابات المقبلـة،        

-سيسعى إلى حل جدي مـع الفلـسطينيين       وأنه  

، وجاء ذلك في خطاب أقامـه حـزب         والسوريين

                                                                       

                                                

الرهان على أن الرؤساء األمريكيين قادرون / "٢٩ص

على إجبار إسرائيل على توقيع السالم مع العرب، 

  ."!رهان خاطئ وغير دقيق

العمل أطلقت فيه شعارات تدعو نتنياهو إلى العـودة         

لي إلـى   إلى بيته خائباً، ألنه قسم المجتمع اإلسـرائي       

قسمين، واعتبر باراك بقوة أنه ال يمكن لنتنيـاهو أن          

  :يهزمه قائالً

لن يعلمني أحد ما هو األمن وال ما هو الكفاح ضـد        "

  .؟"اإلرهاب حتى وال ضابط االحتياط نتنياهو

وتعهد باراك توفير فرص أفضل للسالم واألمن بعد        

" إسرائيل"فشل نتنياهو في هذه المهمة مؤكداً على أن         

جة إلى قيادة تقول الحق، وليس األكاذيب وقيـادة         بحا

فعالة ال قيـادة تعتمـد علـى األقـوال المراوغـة            

وأن حزب العمل وحده الذي يوفر هـذه        والمخادعة،  

  .١٧األجواء والقيادة الجدية وليس نتنياهو

ولماذا يقوم باراك باإلعداد لبرنامج عمـل انتخـابي         

لى وضـع   معتدل أكثر من برنامج نتنياهو والتأكيد ع      

فيما إذا استلم رئاسة الحكومـة وتنفيـذ        !.      أولويات؟

خططه، ويوضع المال في التربية والتعليم بدالً مـن         

داعياً إلـى   المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية      

والفلـسطينيين علـى    " إسرائيل"معادلة سلمية بين    

 ودولة فلـسطين  " دولة إسرائيل "أساس الفصل بين    

 دعائي، وهل مبادرة الـرئيس      وهو برنامج انتخابي  

جورج بوش ذات النقاط األربع باتت بالنـسبة إلـى          

  .١٨حزب العمل قابلة للتطبيق

وانتقد باراك بشدة تصريحات نتنياهو ضد حكومـة        

إسحق رابين، على أساس أنه غير قادر فعلياً علـى          
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األرض " على أساس مبدأ ١٩٩٠حرب الخليج الثانية 

قررات مؤتمر مدريد للسالم ، انظر م"مقابل السالم

  .م ودور جيمس بيكر فيها١٩٩١
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تحديد ما يريده ويخطط له بالمستقبل ألنه المسؤول        

ف اليمينـي فـي     عن الشرخ والمزيد من التطـر     

نائب الـرئيس   ) آل جور (المجتمع الصهيوني، أما    

األمريكي فقد أكد أنه من الضروري عـودة روح         

واستئناف عمليـة الـسالم، وأن      ) بالنتيشن-وادي(

السالم الحقيقي يجب أن يتضمن بالتأكيد المـصالح        

المشروعة للفلسطينيين معيداً لألفكار والرأي العام      

إلغاء مـواد هامـة مـن       أن الفلسطينيين قاموا ب   

  !.ميثاقهم الوطني التي تدعو إلى تدمير إسرائيل؟

ومن المعروف أن المتحدث باسم البيت األبـيض        

 وزيرة الخارجية األمريكية    مادلين أولبرايت أكد أن   

لن تزور إسرائيل أو مناطق السلطة الفلسطينية في        

–وادي  (خالل وجودها في المنطقة ألن االتفـاق        

ألن حـل أزمـة الخلـيج       بالكامـل   لم ينفذ   ) ريفر

 وخـصومهم،   -والعراق بحل أزمة الفلـسطينيين    

على أن اإلدارة األميركية وغيرها من الدول فـي         

المنطقة التي ترحب برئيس وزراء جديـد يحقـق         

  .األمن والسالم فيها

)٣(  

  هود باراك مع منظمات اللوبي الصهيونيإعالقات 

  في واشنطن

د من التـذكير بـأن      في بداية بحث هذه المسألة الب     

إنشاء الكيان اليهودي ساهم فـي عمليـة تـسييس          

الجالية اليهودية األمريكية إلى حد كبير، عدا عـن         

ذلك فقيام الدولة اليهودية حولت اليهود األمريكيين       

إلى قوة منظمة ذات تأثير كبير علـى الـساحتين          

األمريكية والعالمية، حيث يوجد اآلن في الواليات       

تنظيم وحركـة يهوديـة     / ٢٠٠/ من   المتحدة أكثر 

 غالبيتها تمارس تحركاتها لصالح إسـرائيل وفـي       

خدمة أهداف الصهيونية العالميـة، ويتـرأس هـذه         

اللجنة الخاصة بالعالقـات االجتماعيـة      (التنظيمات  

المشهورة ليس فقط   ) إيباك) ( اإلسرائيلية -األمريكية

داخل أمريكا، بل وعلى الساحة العالميـة، فمنظمـة         

اك مسجلة رسمياً في الواليات المتحـدة كمنظمـة      إيب

 ويعترف غالبيـة الـسياسيين      ،لوبي موالي إلسرائيل  

والباحثين والمختصين بشؤون الشرق األوسط فـي       

الواليات المتحدة بأن منظمة إيباك حولت االحتكـار        

حركـة جماهيريـة يهوديـة      (الموالي إلسرائيل إلى    

سـتنتاج  ، هـذا اال )كسبت المعركة من أجل واشنطن    

 عنـدما عـين الـرئيس كلينتـون         ١٩٩٧أثبت عام   

الشخصيات اليهودية علناً في المناصـب الحـساسة        

، ) الـدفاع  -كوهين) ( الخارجية -أولبرايت: (إلدارته

، كما هو معلوم فإن     ) مستشار األمن القومي   -بيرغر(

منظمة إيباك وعلى مدى سنوات طويلة مستمرة بدعم        

 في إسرائيل واعتمـدت     األوساط الصهيونية اليمينية  

 -بـيغن : (بصورة أساسية علـى زعمـاء الليكـود       

وعلى حلفائهم فـي الكـونغرس      )  نتن ياهو  -شامير

والحزب الجمهوري في الواليات المتحدة، بيد أنه في        

تمكنت قيـادة حـزب    ) ١٩٩٩-١٩٩٧(خالل أعوام   

العمل اإلسرائيلي بما فيهم أيهود باراك مـن إقنـاع          

– تسوية العالقات اإلسرائيلية     قيادة منظمة إيباك بأن   

 العربية بالشروط اإلسرائيلية يخدم مصالح إسـرائيل      

والجالية اليهودية األمريكية علـى المـدى البعيـد،         

وبمحصلة ذلك باتت إيباك في خالل السنوات األخيرة 

تتبنى موقفاً أكثر اعتداالً إزاء العملية السلمية الشرق        

يونية اليمينية  أوسطية وبدأت تنأى عن األوساط الصه     

المالحظ أن الذي   ،  اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو في حينه    

مهد لتقارب باراك من قيادة إيباك أنـه فـي أثنـاء            

زيارته إلى واشنطن بعد تسلمه السلطة فـي الكيـان          

 اليهودي في وخالل مباحثاتـه مـع قيـادة اليهـود          
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األمريكيين طرح فكرة حول الدور القيادي للدولـة        

 -الـسياسي - التحـالف االسـتراتيجي    اليهودية في 

العسكري، القائم بين الواليات المتحدة وإسرائيل أي 

مركز دولـة   (بعبارة أخرى العمل بموجب مقولة      

وقد ساهم في تحقيق هـذا      ) إسرائيل ليهود أميركا  

المبدأ منذ سنوات طويلة لذا اتخذت قيادة اإليبـاك         

يعمل قراراً باالعتماد على باراك الذي يؤيد المبدأ و       

من أجل إقامة السالم مع العرب لكن بشروط قاسية         

جداً ومجحفة بحق العرب وهذا بحد ذاته يرضـي         

  .١٩توجهات إيباك

الجدير ذكره أن باراك اتفـق مـع قـادة الجاليـة       

اليهودية األمريكية بأن إيباك سيتحرك مستقبالً في       

الكونغرس األمريكي وفي أوساط الرئيس كلينتون      

الوزراء اإلسـرائيلي، حيـث     بالتنسيق مع رئيس    

ستتخذ إجراءات من أجل إقناع أعضاء الكونغرس       

بضرورة منح رئيس الوزراء أيهود باراك الحرية       

التامة في تحركاته من أجل استئناف عملية السالم        

وفيما يخص قضايا محددة تـم      . ودفعها إلى األمام  

ك على الصعيد الرسمي وخلف     إعداد برنامج مشتر  

 بعض التدابير الملقاة على عـاتق       الكواليس لتنفيذ 

إيباك حيث ستقوم األخيـرة بمحـاوالت إلقنـاع         

أصدقائها في الكـونغرس والحـزب الجمهـوري        

نقـل الـسفارة األمريكيـة فـي        ) تجميد(بأفضلية  

، كما عبر بـاراك     إسرائيل إلى القدس بشكل مؤقت    
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صحيفة ليبراسيون الفرنسية واتهامه باراك لجرائمه 

  .ضد الشعب الفلسطيني

انظر أيضاً رؤية حول مستقبل الصراع العربي 

نائب رئيس مركز / عبد الغفار شكر/ الصهيوني

  .١٣١٤، العدد ٣١/١/٢٠٠١الهدف / ةالبحوث العربي

عن اهتمامه بضرورة قيام المـشرعين األمـريكيين        

لتي تربط المساعدة االقتصادية    وقف اتخاذ القوانين ا   

والمالية األمريكية للسلطة الفلـسطينية بممارسـاتها       

وتحركاتها للعمل من أجل البحث عـن المفقـودين         

العسكريين اإلسرائيليين وتسليم إسرائيل والواليـات      

ويفـّضل  المتحدة ما يسمى باإلرهابيين الفلسطينيين،      

باراك حل هذه المسائل بصورة منعزلة عـن هـذه          

التدخالت، لكن عندما يرى ضرورة التـدخل سـيتم         

التوجه إلى اإليباك والكونغرس للمساعدة في هـذا        

  .الشأن

تلفت المصادر المطلعة االنتباه إلى أنه فـي خـالل          

تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها مـع بـاراك          

 بـصعوبات حقيقيـة،     قيادة إيباك يمكن أن تصطدم    

دياً منافساً إليباك فـي     فالمعلوم أن هناك تنظيماً يهو    

الكـونغرس الـصهيوني    (الواليات المتحـدة هـو      

الذي ال يزال يتبنـى مواقـف متـصلبة         ) األمريكي

معادية للعرب وبدعم األوساط الصهيونية اليمينية في       

إسرائيل بما فيها سياسة رئـيس الـوزراء الـسابق          

مورتـون  (، والمعروف أن زعيم هذا التنظيم       نتنياهو

ال يوافق على خطط باراك ومنظمة      خصياً  ش) كالين

إيباك بخصوص تجميد مناقشة موضوع نقل السفارة       

األمريكية إلى القدس، عدا عن ذلك فهو ينوي العمل         

على تحقيق نقـل المـشبوهين الفلـسطينيين بقتـل          

مواطنين أمريكيين إلى السلطات األمريكية لمحاكمتهم 

هناك، كما يخطط لنسف أية محاوالت لطاقم كلينتون        

الحصول على مصادقة الكونغرس لتخصيص السلطة      

الفلسطينية وسورية بمساعدات مالية كبيرة إذا وافقوا       

على الشروط األمريكية واإلسرائيلية الخاصة بتسوية      

  .العالقات مع إسرائيل
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 منـذ   الكونغرس الصهيوني األمريكي  المالحظ أن   

بمكافـأة  (زمن بعيد يعارض قيام الواليات المتحدة       

والجدير ). ى قبولهم بالسالم مع إسرائيل    العرب عل 

ذكره أن الكونغرس الصهيوني المذكور اسـتطاع       

في السنوات األخيرة تعزيز مواقعـه فـي داخـل          

  .الكونغرس األمريكي

  الباب الثامن

  وحرب المياه عالقات إسرائيل مع تركيا
)١(  

  اإلسرائيلي–الحلف العسكري األمني التركي 

أنـه  ) سوها أومار (ن  أعلن السفير التركي في عما    

سيتم توقيع اتفاق عـسكري وأمـي بـين األردن          

وتركيا وأنه يجري اتصاالت جادة لوضع التفاصيل       

وتنفيذ االتفاق وهي دالالت جديـدة علـى الـدور          

  .التركي اإلقليمي

ويعتقد أنه سـيتم تبـادل الخبـرات والمعلومـات          

العسكرية واألمنية وتدريب الوحدات العسكرية بين      

وأن األردن سيتلقى مجموعة من طـائرات       البلدين  

األمريكية التي يتواجد فيها تطور ملحوظ ) ١٦إف (

في أجهزتها التكنولوجية، وأن هذا التعاون على ما        

) أمنـي واسـع   -التعاون إقليمي (يبدو سيشكل نواة    

فضالً عن أن التعاون سيشمل الميـاه والكهربـاء         

  .البهذا المج" إسرائيل"وتطوير التعاون أكثر مع 

من جهة ثانية ضغط المجلس العـسكري التركـي         

على نجم الدين أربكان رئيس الـوزراء التركـي         

 ٦٠٠لتوقيع اتفاقية عسكرية مع إسـرائيل بقيمـة         

) ٤إف  ) (f4(مليون دوالر تتضمن تحديث طائرة      

التابعة لسالح الجو التركي بمـساندة المـساعدات        

سـابقاً  التكنولوجية اإلسرائيلية حيث لم يوافق عليها       

أربكان لوال الضغوطات التي تعرض لها ولم يوافق        

أساسـاً، وعلـى أن تقـوم       ) سليمان ديمريل (عليها  

إسـرائيلي إيركرافـت    (المؤسسة اإلسرائيلية العامة    

بموجب هذا االتفاق الذي يـنص علـى       ) أندراستريز

) ٥٤(برنامج موزع على خمس سـنوات بتجهيـز         

ة تتـضمن   طائرة تركية بمعدات إسرائيلية متطـور     

رادارات وأنظمة مالحية وتشويشاً إلكترونياً وعلـى       

من هذه المقاتالت في إسـرائيل      ) ٢٦(أن يتم تجهيز    

والطائرات األخرى في منشآت عسكرية بتركيا بإقليم       

  ).ايسكي شهير(

ال تتوقف عملية التعاون والنـشاط المـشترك بـين          

إسرائيل وتركيا في هذا المجال فحسب بل تتعـداها         

ت مشتركة غير معلنة بعـد، وجـاءت تلـك          لنشاطا

م وهي تدخل جميعها    ١٩٩٦االتفاقيات في نهاية عام     

في إطار اتفاقية أمنية مشتركة موقعة سـابقاً، لـذلك          

توظف الواليات المتحدة األمريكية جهودها من خالل       

استنباط أشكال عملها في السياسة الخارجية باالعتماد       

القومي األمريكي  على آراء خبراء سابقين في األمن       

الذين يحـسبون الحـساب إلسـرائيل ومطامعهـا         

ومصالحها قبل أي طرف عربي آخر وهنـا تكمـن          

الصورة األساسية النعكاس السياسة األمريكية فـي       

  .المنطقة

يتبين من خـالل المنظـور األمنـي االسـتراتيجي          

لسياسات واشنطن ومـن خـالل اسـتعراض آراء         

ن القـومي   البعض ممن لهم معرفـة دقيقـة بـاألم        

األمريكي وبخاصة فـي صـياغته فـي المنـاطق          

االستراتيجية مثل الخليج العربي والـشرق األوسـط     

وتطوير الواليات المتحدة للمقدرة علـى االسـتجابة        

السريعة والمنظمة لألزمات أو الظـروف الطارئـة        
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بهذه المناطق، مع تباين وجهات النظر للمحللـين        

حليالت شاملة  األمريكيين فإنها تأتي ضمن إطار ت     

متفقاً عليها، والوضوح فيها، إنهـا تطالـب إدارة         

الرئيس بل كلنتون بتجديد سياسـته فـي الـشرق          

األوسط والخليج على أساس المصلحة األمريكيـة       

أوالً وليس على أساس مصلحة اللوبي الـصهيوني        

الذي يمارس ضـغوطاته الـشديدة علـى اإلدارة         

ـ      ب بمـصير   األمريكية ثانياً والوقوف عند التالع

المنطقة التي يقودها رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتن       

ياهو وضربه ألسس عملية السالم ثالثاً والوقـوف        

بجدية أمام الخطر الذي تحتله إيران وبعض الدول        

 ٢٠العربية المتعاونة معها لزيادة التطرف األصولي     

ضد الواليات المتحدة رابعاً وبالتالي التعامل مـع        

ة بعد إخراجه مـن الحـصار       العراق بحنكة ودراي  

االقتصادي الدولي المفروض عليه خامساً إضـافة       

إلى الضغط على ياسر عرفـات رئـيس الـسلطة          

الفلسطينية لكي يقدم تنازالت أكثر مما سبق علـى         

 -واشـنطن (أن ينال الصفة الشرعية التي تريدها       

  .سادساً) وتل أبيب

من الواضح أن شبكة اهتمامات الواليات المتحـدة        

رائيل ومصالحهما المـشتركة كبيـرة، وهـي        وإس

جوهر اهتمام السياسة األمريكية العالمية، فتـدخّل       

 الكبرى لصالح إسـرائيل فـي الـصراع         -الدول

 اإلسرائيلي يضمن األمن والسالم لليهودي      -العربي

العالمي القادم من أصقاع األرض ودعم مستوطناته       

الجديدة كل هذه األمور تملي على االسـتخبارات        

ألمريكية واإلسرائيلية معاً تطوير عملهمـا فـي        ا
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Iutrenational ( ص/ ١٩٩٨العدد ربيع)ترجمة ) ٥٥/٥٩

  .خاصة

حيث ) أفريقيا وآسيا(جميع أنحاء العالم، وبخاصة في      

منابع المياه ومنابع النفط، والوقوف عند الدور الجديد        

الذي تلعبه فرنسا واالتحاد األوروبي الذي بدأ ينتقـل         

إلى حد ما من معسكر الخصم إلى معسكر المـتفهم          

  .ةلقضايا األمة العربي

هنا يكمن تقدير االستخبارات القومية العربية التـي        

تقع على عاتق دولها واالستخبارات الوطنيـة فيهـا         

أيضاً في تحليل المعطيـات األساسـية للمتغيـرات         

والمواقف القديمة والجديدة وإجراء عمليات اختبارات      

وتعاون مع الدول الحليفة والمنتقلة إلى فهم مـصير         

ــ ــعوب المنطق ــد ودور دول وش ــرائيل"ة ض " إس

وممارساتها التعسفية وعقلية نتن ياهو النازية التي لم        

مـن  . توافق عليها بريطانيا ووزير خارجيتها أيضاً     

هنا بالذات تجري عملية دراسة شـاملة للتطـورات         

الحديثة للموقف األوروبي نواياها ودوافعها الحقيقية      

ومقدار ترجمتها علـى األرض واإلسـناد لقـضايا         

صيرية في القضايا السياسية واالقتصادية،     العرب الم 

وبالتالي دراسة المواقف األمريكية في عهد حكومـة        

واستقراء ) مونيكا غيت (بل كلنتون صاحب فضيحة     

ما يمكن استنتاجه من أفكار وخطـط يمكـن علـى           

أساسها تحديد جوهر السياسات المتوجهة نحونا بشكل  

ـ        رؤى أدق، والمطلوب القيام بتوجهات تعتمد على ال

المشتركة من أجل السالم العادل والشامل والتنميـة        

الحقيقية واسترجاع الحقـوق المـشروعة للـشعب        

  .الفلسطيني والجوالن وجنوب لبنان

في هذا السياق عبرت التصورات والتحليالت السابقة       

عن رؤية لما يشهده عالم الشرق األوسط، ومقـدار         

ـ         ة االهتمام التي تحرزه الدول الكبرى فيـه وبخاص

 والواليات المتحدة إال أنه يسود انطباع عن        -أوروبا

استمرار السياسة األمريكية على ما كانت عليه مـع         
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تحسن طفيف في استدراك بعـض القـضايا فـي          

المرشـح  ) مادلين أولبرايـت  (المنطقة وإذا كانت    

الجديد في وزارة الخارجية إذا ما أرادت النجـاح         

لة جديدة فإنه   في قيادة الدبلوماسية األمريكية لمرح    

ينتظرها تحركات ونشاطات دبلوماسية هامة جداً،      

الدبلوماسي المحنك المعروف   ) لكريستوفر(وخالفاً  

بمماطلته وطول صبره، فإن سياسة الشرق األوسط       

لعلها ستلقى اهتماماً كبيراً من قبل مادلين أولبرايت        

أنها حازمة، وتهتم باألمور بـشكٍل      المعروف عنها   

جدي، وتنتظر فريقاً لمجلس األمن القـومي يقـوم         

بمهام كبيرة في مختلف أنحاء العالم، في روسـيا،         

وأوروبا، والشرق األوسـط، وأفريقيـا، وتعزيـز        

الديمقراطية، وانفتاح األسواق في أمريكا الالتينية،      

 إضافة إلى عالقاتها مع الصين، وكوريا الشمالية،      

وملفات سياسية ودبلوماسية عديدة أخطرها أزمـة       

الشرق األوسط وقضية األراضي العربية المحتلـة       

أساساً فهل نجحت أولبرايت في سياستها الدوغمائية      

التي تصيغها من خـالل دورهـا فـي         : الروتاوية

" إسـرائيل "اللوبي الـصهيوني ودعمهـا لحكـام        

  .هاوأنشطتهم العدوانية واالستيطانية في نجاح دور

عند الحديث عن مجال التعـاون المـشترك بـين          

ــسكري   ــصنيع الع ــي الت ــا ف ــرائيل وتركي إس

) ١٤(ومشروعاتها وهو الجانب األهم، فإنه تم عقد        

م ١٩٩٧اتفاقاً في هذا المجال حتى حزيران عـام         

بعضها يجري تنفيذه حتى اآلن وبعضها اآلخر قيد        

البحث والدراسة، أضف إلى أن هنالـك اتفاقيـات         

 تطورت منذ اعترافات تركيا بإسرائيل منـذ        سرية

لتركيا تم  ) أمنون شاحاك (م، لكن زيارة    ١٩٤٩عام  

 بينهما وهو االتفاق    ٢١التوقيع على أهم اتفاقيات سرية    

على إنتاج الصواريخ الباليستية التي يـصل مـداها         

وتتميز بقدرات عالية، وتحديث    )  كم ٥٠٠(أكثر من   

د على تحريض   شبكة األسلحة الصاروخية التي تعتم    

دعائي مرده أن مصر وسوريا تطوران هذا النـوع         

من السالح بالتعاون مع الـصين وإيـران وكوريـا          

الشمالية مما يزيد عملية التعاون التركي اإلسـرائيلي    

مع الواليات المتحدة بشكل ال مثيل له عما سبق تحت 

  .حجج مكافحة اإلرهاب

لبحرية وتتمثل عمليات التعاون بين القوات الجوية وا      

والبرية بموجب اتفاقيات عقـدت قبيـل المنـاورات         

م في خالل   ١٩٩٧) ذئب البحر (المشتركة دعيت بـ    

فترة وجود القوات التركية فـي الـشمال العراقـي،          

وبالوقت نفسه جرت هذه المناورات قبالة الـسواحل        

السورية، وفي خالل انعقاد مؤتمر وزراء خارجيـة        

ترقت في حينهـا    واخ) بالالذقية(دول إعالن دمشق    

 واإلسـرائيلية المجـال الجـوي       -الطائرات التركية 

اللبناني والعراقي مستخدمة المناورات وسيلة ابتزاز      

وضغط مدعومة من واشنطن، لذلك فإن التعاون في        

ووضـع  ) االستخبارات(مجاالت األمن والمعلومات    

أجهزة تنصت عالية الدقة وتزويد إسرائيل بمعلومات       

رية عن نشاطات المقاتالت ميـغ      متعددة فنية وعسك  

أو غيرها لها دالالت خاصة تقوم بها تركيـا         ) ٢٩(

والواليات المتحدة بهدف دعم الموقـف الـصهيوني        

  .بشكل عام في المنطقة

 صـهيونية   -أضف إلى أن تشكيل قوة ردع تركيـة       

ووضعها على الحدود مع العراق وسوريا بمباركـة        
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  .م٢٠٠١ دار حوران /العسكرية التركية
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مال واضحة من البنتاغون األمريكي وحلـف الـش       

األطلسي كشف مضمونها تصريح وزيـر الـدفاع        

م، ٢٦/٤/١٩٩٧الصهيوني إسحق موردخاي فـي      

تؤكد أن الضغوطات التركية على سوريا والعراق       

ليست فقط في قضية المياه فحسب بل تتعداها إلـى   

  .؟!األمور العسكرية واألمنية

 -وال يمكن فهم هذه العالقات المتطورة بين تركيا       

يات المتحدة إال لتوتير العالقات      والوال -وإسرائيل

 وتركيا والعراق بسبب أزمـة الميـاه        -بين سوريا 

التي تفتعلها تركيا وليس ذلك بل والحتالل حكومة        

أنقرة لبعض األراضي العربية، وباألخص دخولها      

 كم في األراضي العراقيـة واحتاللهـا        ٣٠لمسافة  

للواء إسكندرون قبيل استقالل سوريا، بهدف توحيد       

 مع األهداف الصهيونية    -اف الطورانية التركية  أهد

بعيدة المدى، وتحاول الحكومات التركية تـصدير       

أزماتها الداخلية، وباألخص أزمة الحريات العامة،      

والديمقراطية، حرية التعبير والتظـاهر، وحقـوق       

اإلنسان، إلى الدول المجاورة فتجد ضـالتها ضـد         

التركـي  العراق وسوريا وال يمكن تفسير التعاون       

اإلسرائيلي بالمدى القريب والمدى البعيد إال تنفيذاً       

للطموحات العدوانية اإلقليمية بدعم وتخطيط مسبق      

من قبل دوائر االستعمار والصهيونية منـذ زمـن         

بعيد إلى اآلن، ولتحقيق المصالح األمريكيـة فـي         

  .منطقة الشرق األوسط

 وغيره لتنفيذ ) نتنياهو(ويعمل تلميذ هنري كيسنجر     

تصورات جاهزة للوبي الصهيوني في الواليـات       

بتـوتير  ) إسرائيل الكبرى (المتحدة، وتنفيذ مخطط    

األجواء السياسية والعسكرية في المنطقة بـرفض       

سياسة الـسالم مقابـل األرض، ورفـض حتـى          

االتفاقيات التي وقعتها حكومة إسحاق رابين مـع        

منظمة التحرير في أوسلو، والمأزق الخطير الـذي        

ض له عملية السالم برمتها وزيـادة الـصلف         تتعر

والتعنت اإلسرائيلي وازدياد أعمال القتل واإلرهـاب       

  .الصهيوني ضد شعوبنا العربية بدعم أمريكي صريح

يحتم على العرب إعادة ترتيـب مـشهد العالقـات          

العربية والنظام العربي على أسس استراتيجية قويـة        

ون أمـن   متماسكة إذ ال سالم دون األرض كاملة ود       

  .٢٢المواطن العربي

)٢(  

  نظرة على المشروع المائي التركي

، علـى   ٢٣علق الرئيس األمريكي ريتشارد نيكـسون     

الدور التركي الذي اعتبره هاماً في البيئة اإلقليميـة         

  :والدولية، قائالً

علينا أن نشجع تركيا الستغالل مميزاتها التاريخيـة        (

ـ          راً والحضارية في الشرق، لكـي تلعـب دوراً كبي

سياسياً واقتصادياً، وإذا أمكن حل مـشكلة النـزاع         

 الصهيوني، ألن مشكلة المياه سوف تكـون        -العربي

أهم مشكلة في منطقة الشرق األوسـط ونظـراً ألن          

تركيا دولة لديها مصادر غنية بالمياه فإنـه يمكنهـا          

اإلسهام إلى حد كبير في موضوع المياه وذلك لـيس          

ه فحـسب بـل وإمـداد       إمداد سوريا والعراق بالميا   
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م التفاؤل بالمد ٢٧/٣/٢٠٠١العربية الدورية في عمان 

القومي العربي، واالنتفاضة، وتأكيده بأن المجتمع 

اإلسرائيلي متطرف وعنصري أكثر من النازية ذاتها، 

  .م٢٨/٣/٢٠٠١صحيفة البعث 
 السانحة، ترجمة أحمد  الفرصة- ريتشارد نيكسون23

  .١٤٣ص- ١٩٩٢مراد، دار الهالل، القاهرة 
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إسرائيل أيضاً بها ودول أخرى عن طريق أنابيب        

ضخمة تـساعدها واشـنطن فـي ذلـك بـشكل           

  .٢٤)إيجابي

كما ورد بشكل أساسي في حديث لشمعون بيريـز         

م ما  ١٩٩١رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق عام      

  :ذكره

إن المعادلة التي تتحكم بالشرق األوسط ومشروعه (

ناصر المياه والنفط واأليـدي     الجديد سوف تمثل ع   

العاملة العربية والعقول اليهودية الـدور األبـرز        

  !.؟)فيها

اإلسـرائيلي المـشجع    –على أن الدور األمريكي     

للدور التركي له صدى في العديد مـن الكتابـات          

العربية التـي بـدأت تهـتم بالميـاه ومـشكلتها،           

والمشروعات االقتصادية الطموحة والمكلفة مثـل      

نابيب السالم التركية وتحلية المياه عـن       مشروع أ 

طريق التحلية النووية خالل احتياجـات متناميـة        

لدول المنطقة، ومن المعروف أن المشروع التركي       

  :يتشكل من ثالث نقاط، وهي

مشروع سد أتاتورك المـشروع الكبيـر       : األولى*

  .جنوب شرق األناضول

ــة* ــشرقية  : الثاني ــي ال ــشروع ري األراض م

  .وإقامة المشاريع عليهاوالجنوبية، 

مشروع أنابيب السالم، المحدد أساساً في      : الثالثة*

 حتـى تنطلـق هـذه       ٢٥مشروع الشرق أوسـطية   

                                                                                                                          
محمود عبد الفضيل، مشاريع الترتيبات . د24

االقتصادية الشرق أوسطية، التصورات والمحاذير 

، يناير ١٧٩وأشكال التغيير، المستقبل العربي، العدد 

  .٩١، ص١٩٩٤

المشاريع عبر مشروع الشرق أوسطية الذي طرحه       

شمعون بيريز فإنه البد أن يكون مجمل التحويل من         

المؤسسات والشركات الدولية مثـل البنـك الـدولي         

والبنك اإلسالمي والمؤسسات   وصندوق النقد الدولي    

والشركات فوق القومية، التي تساهم بشكل أكيد فـي         

تكلفة اإلنشاء وأن تتحمـل الـدول المـستفيدة مـن           

المشروعات تكاليف صيانة العمل وحدودها اإلقليمية،      

األمر الذي يثير مخاوف دول عربية، على أساس أن         

تأخذ تركيا وإسرائيل كل منهما الدور االسـتراتيجي        

ي العملية في مواجهة الـدول العربيـة وبخاصـة          ف

 والعراق وذلك من خالل الموقف األمريكي       -سوريا

الذي يقدم فرصة تاريخية إلسرائيل باالسـتفادة مـن    

مشاريع المياه والقيام بدور مركزي في مجمل العملية 

مع تبديد الدور التركي الذي سيقدم تنـازالت أكيـدة          

راق على حد سواء    إلسرائيل في مواجهة سوريا والع    

حيث يستهدف المشروع الـضغط عليهمـا للقبـول         

بمشروع الشرق أوسطية وترتيباتـه علـى أن يـتم          

تشكيل لجنة عربية إسرائيلية تركية إلدارة الخطـين        

على أساس من تحقيق القـدرة      )  والخليجي -الغربي(

اإلقليمية لعملية السالم وتـوفير الميـاه والكهربـاء         

  .٢٦والمواصالت المطلوبة

مليـار  ) ١٩٥(يبلغ إجمالي الموارد المائية في تركيا       

 موارد داخلية مـستمرة ال      ٣مليار م ) ١٣٤( منها   ٣م

 ٣ مليـار م   ١٥,٦تتجاوز استخداماتها من هذه المياه      

لتلبيـة  % ٢وتخصص الكمية   %  ٨سنوياً أي نسبة    

  %.٥٨االحتياجات الصناعية والمنزلية والزراعية 
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  .م١٩٦٦ار القلم، مصر، د
رشدي سعيد، حوار مصباح قطب، صحيفة األهالي . د26
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 ٥٥م حـوالي    ١٩٨٨بلغ عدد سكان تركيا عـام       

مليون نسمة، تعد الزيادة السكانية الـسنوية حتـى         

 مليـون   ٦٨إلى  ) ٢٠٠٠(يصل عدد السكان عام     

أي (نسمة، وتقدر احتياجات السكان في هذا العـام         

، وتحاول تركيا بيع    ٣ مليار م  ١٩,٥٠) ٢٠٠٠عام  

  . سنويا٣ً مليون م٥٠٠إسرائيل ما نسبته 

ية الميـاه   إن مشكلة البحث واإلدراك العميق لقض     

وأزمة الشرق األوسط، بالنسبة لإلمكانيات الدراسية   

والبحثية عند الباحثين العرب كون هنالـك غيـاب         

واضح للقواعد المعلوماتية والبيانات الكافيـة ألداء       

المهام األساسية التي تقع على عاتقهم فـي سـبيل          

توضيح صـورة الموقـف التركـي أو الموقـف          

 العربية، وهذا يشكل    اإلسرائيلي فضالً عن المواقف   

جذراً أساسياً للهيئات والمؤسسات البحثية الحكومية      

وغير الحكومية المتعمقة التي من الممنوع أحيانـاً        

نشرها ووضعها في أرشيف من الصعب الوصول       

إليه واالستفادة منه من قبـل الدراسـات الجـادة،          

وأتاحت الفرص لتعميق الفهم العربي لمشكلة حجم       

ة والكهربائية التي يطرحها الطـرف      المسألة المائي 

اآلخر ومقدار فائدتها أو عدم فائدتها، وأن الجوهر        

األساسي في كل ما تقدم وجـود مركـز أبحـاث           

ودراسات عربي قادر فعالً على إيجاد التصورات       

الجديدة للقدرات والسبل التي تطـرح مـن قبـل          

المؤسسات الدوليـة ومقـدار فائـدتها اإلقليميـة         

  .والدولية

غياب قاعدة بيانات ومعلومات مائية في مختلف       إن  

النهر العربية، وغير العربية والدولية بخاصة فـي        

مختلف األقطار العربية قاعدة بيانـات وتحلـيالت        

موضوعية، يبعد القدرات العربية عـن تـصوير        

المستقبل وتوفير السبل الستخدامها فـي دراسـات     

ضايا رسمية أو أكاديمية، ووضع نظم للتعامل مع الق       

المائية تعتمد علـى قـدرات سياسـية واقتـصادية          

واستراتيجية لها أبعاد اجتماعية وقانونية، وباألخص      

رؤية القانون الدولي لما يجري ويخطط لـه وعـدم          

تغييب الجانب التكنولوجي الـذي يـوفر اإلمكانيـة         

الستشفاف معالم المستقبل بشكل أفـضل وبتناسـب        

  .دقيق مع المعطيات اإلقليمية

)٣(  

ضد " الحرب السرية"إسرائيل وحرب المياه جزء من 

  مستقبل المنطقة ودورها

 واإلسرائيلي في المباحثات    -اختلف الجانبان العربي  

المتعددة األطراف حول قضية المياه، حيـث تمثـل         

قضية المياه لدول المنطقة والمخططات اإلسـرائيلية       

أهمية كبرى الستغالل المياه العربية فـي الـصراع         

 في المنطقة، وباعتبار أن مسألة األمن المائي        الناشب

تأخذ حيزاً هاماً في السنوات األخيرة وصارت تفوق        

أي اهتمام آخر، وتعتبر مـصادر األمـن القـومي          

العربي مفقودة في ظل استخدام منابع المياه والطاقة        

الكهربائية المعتمدة عليها في الحرب القادمة، باعتبار       

ة لألنهار الكبـرى تتوضـع      أن منابع المياه األساسي   

خارج الحدود العربية وضمن أراضي دول منافـسة        

أو معادية للتطلع القومي العربي المستقل، األمر الذي  

يشكل توتراً ملحوظاً وتفاقماً حقيقياً من الممكـن أن         

يشكل جوهر الصراع المستقبلي للضغط واالبتـزاز       

وفرض اإلرادات حيث شـكلت مجموعـات عمـل         

هتم بموضوع المياه المنبثقـة عـن       خاصة تدرس وت  

مؤتمر مدريد، ونقاط اجتماع وتداول آراء واتفاق بين 

سوريا والعراق وتركيا، أو بين األردن وإسرائيل، أو        

بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل أو بـين الـسودان         

  .وإثيوبيا
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فـي الـشرق    " مشروع شمعون بيريـز   "وقد اهتم   

موضـوع  أوسطية بجانبيه األمني واالقتـصادي ب     

المياه والكهرباء على أساس أن يكون له دور هام         

كقوة مركزية في المشروع ويتحدد     " إسرائيل"بدفع  

الخالف في تناقض الرؤيا العربيـة مـع الرؤيـا          

اإلسرائيلية التي طرحها بيريز على أسـاس أنهـا         

والمنطقة لتطوير المـشاريع    " إسرائيل"قضية تهم   

ريع الصناعية فوق   االستثمارية والبنى التحتية للمشا   

القومية، وأنها قضية فنية تحتـاج إلـى لمـسات          

سحرية في حين أن الرؤية العربية تضع المـشكلة         

في وضعها الجوهري كإطار لحرب قادمة انتزعت       

منها أراضي ومناطق مليئة بالميـاه والبـد مـن          

استردادها، أو اللجوء إلى القانون الـدولي وهيئـة         

  .٢٧األمم باعتبارها حقوق مغتصبة

لقـد طرحــت عمليـات الــربط اإلقليمـي بــين    

واالقتصاد اإلسرائيلي على   –االقتصاديات العربية   

مشاريع جوهرية عديدة في مجاالت المياه والطاقة       

والزراعة والبيئة والبنى التحتية وقنـوات الـربط        

المائي والسياحة وتوليد الطاقـة الكهربائيـة فـي         

ن مشاريع صناعية بين سوريا وإسـرائيل أو بـي        

–وإقامة البنـك االسـتثماري      " وإسرائيل"األردن  

  ٢٨..اإلقليمي للشرق األوسط
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محمود عبد ) ١٣١ص(ربية مركز دراسات الوحدة الع

  .الفضيل

وترتبط هذه المشاريع بمشروع السالم اإلسـرائيلي       

 وإسحق رابـين التـي      -الذي طرحه شمعون بيريز   

  :تفترض رؤيا خاصة معتمدة على نقطتين

تقليص دور الدولة في مجال االقتصاد وخصخصة       -أ

يـسمح للقطـاع الخـاص،      الجوانب االقتصادية بما    

واالستثمارات االنطالق نحو االقتـصاد الرأسـمالي       

الحر، وهي رؤيا البنك الـدولي لتـشجيع مـؤثرات          

  !.الليبرالية والمجتمع المدني الحر؟

االعتماد على نظام إقليمي لنشاط حركة الـسلع        -ب

) دعه يعمل دعه يمـر (ورؤوس األموال على أساس     

ـ      صورات تكامليـة   وتقسيم العمل اإلقليمي لصالح ت

هدفها خلق نظام إقليمي اقتصادي وتجاري حر دون        

مراقبة من خالل مشاريع الخصخصة الهادف إلـى        

  .دعم كامل للقطاع الخاص ونشاطه

هنالك اتجاهات عربية تتعامل مع هذا األمـر علـى          

أساس أنه أمر واقع في متغيـرات عالميـة جديـدة           

تبـار  وضمن نظام العولمة البد من أخذها بعين االع       

واتجاهات عربية أخرى ترفض التعامل مـع هـذه         

المشاريع على أساس أنها تحاول تعـويم إسـرائيل         

من نسيج المنطقة وجعلها دولة     " دولة وشعب "وجعلها  

مركزية هامة في النشاطات والتصورات المطروحة      

وهدفها البعيد تقسيم الوطن إلـى أقـاليم وتأسـيس          

اتها مـن   الجامعة الشرق أوسطية المستمدة تـصور     

المشاريع األوروبية الموحدة، علماً أن االتجاه القومي       

واإلسالمي السياسي فـي المنطقـة يـرفض هـذه          

المقوالت جملة وتفصيالً ويسعى لقيام الدولة العربية       

واإلسالمية في المنطقة العربية وإفـشال المـشاريع        
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الصهيونية برمتها وتتركز مجمل المواقف السياسية      

  :٢٩حول ذلك

  : طبيعة األزمة المائية-أوالً

ــاطق  ــة مــن المن ــة العربي ــار أن المنطق باعتب

الصحراوية والجافـة فـإن التقـديرات المحليـة         

والعالمية تفترض قطعاً أهمية المياه فيهـا وهـي         

محاولة الستبعاد شعوب ودول المنطقة ومنظماتها      

ونسيان هذا  ) النفط(السياسية المختلفة عن موضوع     

ع اإلرادات والتقديرات   الموضوع الحيوي في صرا   

التي تـضعها مراكـز األبحـاث والمخططـات         

 األمريكية حينما بدأت تهتم بهذه القضية -األوروبية

بشكل كبير في اآلونة األخيـرة، حيـث صـدرت          

العديد من التقـارير العربيـة واألجنبيـة تـسمى          

وهي دراسات  ) حرب المياه المقبلة  (مضامينها بـ   

سرية القادمة علـى    وتقارير تدرس آفاق الحرب ال    

  :أجواء المنطقة، حيث حذر بعض الخبراء

من أن أزمة المياه ستزداد توتراً، وتتحـول إلـى          (

مرحلة جديدة إذا ما فشلت الحلول السياسية السلمية        

فإن المياه عنـصر هـام لمحاصـرة األطـراف          

المتصلبة لجرها ألتون حرب جديدة تكون الميـاه        

 إسرائيل وإثيوبيا في    والكهرباء فيها سالحاً هاماً بيد    

، وذكـرت إحـدى     ٣٠)مواجهة األطراف العربيـة   

الدراسات المنشورة لمركز الدراسات االستراتيجية     

  :في واشنطن
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  .٢٠٠٠ -١٩٩٩بيروت 
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  .محمد شريدة

الشرق األوسط بدأ يقف على حافة أزمة خطيرة من         (

أزمات الموارد الطبيعية، حيث سـيتحول الـصراع        

حول الموارد المائية إلى الواجهة ويهدد باضطرابات       

  .٣١)لم يسبق لها مثيلواسعة 

من الواضح أن المخططات األمريكية علـى وجـه         

التحديد تحاول إبراز أهمية المياه على أنها جـوهر         

الصراع في المنطقة، بينما يعتبر جـوهر الـصراع         

اغتصاب أراضي ومناطق تعتبر تاريخياً حقـاً مـن         

حقوق العرب والمسلمين التاريخية واختزال الصراع      

بالتحديد يحدد المسألة على أن     ) اهالمي(وتوجيهه نحو   

الصراع على الحدود والمياه، بينما الـصراع هـو         

صراع وجود أو عدم وجود والذي يتجسد في خلـق          

البؤر واالضطرابات إلشغال العمق العربي بقـضايا       

تخل بالهدف الرئيسي لحقيقة الصراع السياسي فـي        

المنطقة وهي مفاهيم وخطط جديدة إسرائيلية أمريكية       

كاملة تدرس مقدار تأثير الموارد المائية والطاقـة        مت

 اإلسرائيلي وإذا كانت الميـاه    -على الصراع العربية  

هي مشكلة من المشاكل التي تخلقها إسـرائيل فـي          

مفردات استراتيجيتها الجديدة فإن أطماعهـا تخـرج        

  .عن نطاق مشكلة المياه إلى السيطرة الكاملة

  :الن وسورياالمياه في جبل الشيخ والجو-ثانيا

والجوالن تؤثر بـشكل    ) جبل الشيخ (حتى أن قضية    

الـسورية علـى    –شديد على المباحثات اإلسرائيلية     

اعتبار أن هذه المنطقة المرتفعة جغرافياً عن سـطح         

البحر والتي تشكل على سفوحها الثلوج تؤمن الميـاه         

% ٤٥العذبة لمناطق الجليل األعلى ومدنها بنـسبة        
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والدراسات الغربية على قضية المياه إلشغال العرب بها 

  !.وأهميته للغرب؟" النفط"بعيداً عن قضية 
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 ال يعني مطلقـاً أن سـوريا        على أقل تقدير وهذا   

ليست متضررة من احتالل مرتفعـات الجـوالن        

الغنية بالمياه بل تؤثر بشدة حتى على مدينة دمشق         

ومياهها بشكل لم يسبق له مثيل عـدا عـن مـدن            

  .وقرى الجوالن من الطرف العربي السوري

رغم أن إسرائيل تستفيد أيضاً من المناخ الطبيعـي         

حدات الهوائية التي تولـد     للمنطقة فهنالك مئات الو   

الطاقة الكهربائية في الطرف اإلسرائيلي التي تغدي 

شبكات الكهرباء اإلسرائيلية في المناطق الـشمالية       

  .لفلسطين المحتلة عدا عن المشاريع الزراعية

العـسكرية علـى    " إسـرائيل "كذلك فإن سـيطرة     

مرتفعات الجوالن تؤهلها من الناحيـة العـسكرية        

ن السيطرة على منـاطق عجـوز       م) اللوجيستيه(

كبيرة في مرافق المياه في إسرائيل تقدر يومياً بـ         

إسـرائيل  "، وهـي تقـدر اسـتهالك        ٣ مليار م  ٢

السنوي من المياه وفـي تقريـر تـابع للدولـة           (

وقـدر  (م  ١٩٩٣اإلسرائيلية أنه في يناير من عام       

اإلسراف والالمباالة منذ عقدين من الزمن أدى إلى        

 اإلسـرائيلي مـن الميـاه وأن        جفاف االحتيـاطي  

إسرائيل ال تمتلك اآلن أية ميـاه احتياطيـة فـي           

  .٣٢)استراتيجيتها السنوية

لكن إذا أردنا تحليل ما جاء فـي تقريـر الدولـة            

اإلسرائيلية فإن أكاذيب من هذا النـوع ال تنطلـي          

على أحد رغم أن إسرائيل تـسيطر علـى الميـاه           

شيخ والتـي   العربية ومنابعها األساسية في جبل ال     

يستفيد منها لبنان وسوريا واألردن وتـؤمن لهـا         

 ال يـستهان بـه      - واسعاً وكثيفاً  -مائياً–احتياطياً  

سنوياً فإن مثل تلك التقارير تأتي لتبريـر سياسـة          
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االحتالل في دوام الـسيطرة علـى منـابع الميـاه           

وأحواضها وأنهارها والمطالبة بالمياه الجديدة للحفاظ      

لمنطقة وهي بكل تأكيـد أضـاليل       على التوازن في ا   

دحضها الواقع تماماً، حيث تتركز أسـس التـسوية         

حـول  ) نتنيـاهو (اإلسرائيلية وبخاصة فـي عهـد       

جبـل  (االحتفاظ لألبد بهضبة الجوالن ومرتفعـات       

ومياه نهر الليطاني ومياه نهر اليرموك ألنها       ) الشيخ

% ٦٨تؤمن في الواقع مصادر المياه الرئيسة بمقدار        

مصادر المياه اإلسرائيلية من خـارج حـدود        من ال 

فلسطين بينما تسرق إسـرائيل الميـاه مـن داخـل           

بهدف المحافظة  ) الضفة والقطاع (األراضي المحتلة   

 والخارجية، وإذا ما فكـر      -على مصادرها الداخلية  

العرب باستخدام استراتيجية جديدة بإعادة الـسيطرة       

مليـة  على مصادر المياه التابعة ألراضيهم فـإن ع       

التوازن ستنعكس على حرب تعطيش ضد إسـرائيل        

وبالتالي الحفاظ على توازن عربي لميـاههم التـي         

تستخدمها إسرائيل للحيلولة دون اإلخـالل بميـزان        

القوى لصالح العرب أنفسهم لكن حرب المياه تستخدم        

  .٣٣حتى ضد العرب اآلن

اإلسـرائيلي الجديـد األمنـي      –لعل التعاون التركي    

يؤثر الحقاً على طبيعة التـوازن فـي        والعسكري س 

المنطقة الشرق أوسطية برمتها لصالح إسرائيل فيما       

والفـرات فـي حـرب      –إذا استخدمت منابع دجلة     

اإلرادات، ورغم أن تركيا دولة إسالمية ولها عالقات 

 -الجـيش (طيبة مع بعض الـدول العربيـة إال أن          

المسيطرون على تركيا إضافة إلى اعتراف      ) والميت

م فإن األتراك قادرون    ١٩٤٩كيا بإسرائيل منذ عام     تر

على التأثير على سوريا والعراق من خالل الـسدود         
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الضخمة التي تم إنشاؤها على نهر الفرات أو دجلة         

الضخم والذي باركه   ) كمال أتاتورك (وآخرها سد   

م ١٩٩٦شمعون بيريز وقام بزيارة السد في عـام         

 -ي اإلسرائيلي تأكيداً على التعاون األمني والسياس    

 -التركي لحماية المصالح المشتركة ضد سـوريا      

  .والعراق على السواء

يذكر أن دجلة والفرات ينبعان من تركيا ويعبـران         

سوريا والعراق حيث يلتقيان في شط العرب على        

الخليج، ونتيجة لتفاقم مشكلة المياه اجتمعت اللجنة       

م ٢٢/١٠/١٩٩٧ العراقية في دمشق بـ      -السورية

طار التنسيق بين البلدين حول المياه الدوليـة        في إ 

المشتركة، وأعرب مدير دائرة المياه الدولية فـي        

وزارة الري السورية عبد العزيـز المـصري أن         

االجتماع بحث مشكلة المياه السنوية حيث دعـت        

الدولتان تركيا عقب مؤتمر المياه الدولي المنعقـد        

تقسيم في اسطنبول إلى المباشرة في التباحث حول        

  .المياه

 والعراق على تأمين الميـاه      -إن عدم قدرة سوريا   

المستفاد منها فـي مجـاالت الزراعـة والطاقـة          

الكهربائية والحفاظ على البيئة، فإن عجـزاً مائيـاً         

عربياً سيؤثر على آالف الهكتارات المزروعة في       

البلدين ليس ذلك فحسب، بل وستضرب مـشاريع        

 السدود العربية التي    الكهرباء الضخمة المقامة على   

والمعيـشية  –ستؤثر على األوضاع االقتـصادية      

للمدن الكبيرة في الشرق العربي أو في الـسودان         

ومصر لذلك حددت عمليات استيراد الدول العربية       

من األغذية نتيجة هبوط معدالت اإلنتاج الزراعي       

مليار دوالر سنوياً في وقت يبلغ فيه ) ٥٠(بـ مبلغ 

  ...مليون نسمة؟/ ٢٢٥/ العربي عدد سكان الوطن

ورغم أن سوريا تحاول اآلن بناء بعـض الـسدود          

 نيسان في مدينـة حلـب فـإن         ١٧الداخلية مثل سد    

 هكتار من األراضي    ٣٠المشروع يهدف إلى إرواء     

الزراعية من خالل تخزين المياه التي تمر في ميـاه          

 ٢٠نهر عفرين أحد فروع الفرات والتي تقدر بــ          

نوياً ويقع نهر عفرين بالقرب من قرية       مليون متر س  

  . كم من مدينة حلب٧٠على بعد ) ميدانكي(

أما سد الفرات الذي قام الرئيس األسد بتدشينه عـام          

المائية فـي   –م من أضخم المشاريع اإلنمائية      ١٩٧٨

المنطقة العربية حيث تم توقيع بروتوكول البدء فـي         

 فـي   م إال أن العمل لم يبدأ إال      ١٩٦٦المشروع عام   

  .م١٩٦٨عام 

حيث تحول السد إلى مـصدر للزراعـة ومـصدر          

اقتصادي لسكان المناطق الشمالية والـشرقية وتـم        

م وأطلق اسم األسد على البحيرة      ١٩٧٣العمل به عام    

  .الكبيرة التي توجد أمام السد المذكور

–المحطـة   ) الكهرمـائي (من هنـا فـإن اإلنتـاج        

غيل وحتـى    في سد الفرات منذ بدء التش      -الكهربائية

/  مليـار كيلـو واط     ٢,٥ مليار كيلووات و     ٤٥اآلن  

  .٣٤ساعي من محطة سد البعث

من المعروف أيضاً أن هناك في هـضبة الجـوالن          

نبع لمياه كبريتية وصافية    ) ١٠٠(السورية أكثر من    

 سنوياً وأعلنت إسرائيل    ٣ مليون م  ٦٠تماماً تنتج منه    

 أو  -بحيرة الـسخنة  (سيطرتها الكاملة على بحيرات     

  ). وبحيرة طبريا-عين السخنة

لقد علق أحد الخبراء اإلسرائيليين أن تحقيق الـسالم         

في المنطقة يتطلب وضع مصادر المياه في الجوالن        
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وجنوب لبنان والضفة والقطاع تحـت الـسيطرة        

اإلسرائيلية نهائياً ألن برأيه من يسيطر على المياه        

يم يتملك مفاتيح الضغط على المنطقة، على أن تسل       

المصادر األساسية للمياه من قبل دولة عربيـة أو         

أجنبية سيؤدي إلى خلق بؤرة توتر متصاعدة قـد         

يؤدي إلى نشوب حرب جديدة لن يكون فيها السالم         

  .مستقراً فيها

أما السياسة المائية اإلسرائيلية في الضفة القطـاع        

فتعتمد على سياسة عدوانية هدفها إبقـاء الـشعب         

ـ     ة االسـتيطان اليهـودي     الفلسطيني تحـت رحم

الزراعي والمهاجرين اليهود حيث تسحب إسرائيل      

من مياه األراضـي    % ٤٠من المناطق ما قرابته     

  .٣٥المحتلة

تعمل الشركات اإلسرائيلية على حفر اآلبار ولـم        

تحدد لها الكمية المطلوبة سنوياً من سحبها وأعقبت        

تلك السياسة على تخريب األشـجار والمحاصـيل        

ضاً عن جفاف اآلبار العربية وتـصحر       العربية عو 

  .لبعض األراضي فيها

  : مشاريع مشتركة في الشرق أوسطية-ثالثاً

كذلك فإن السياسة اإلسرائيلية المائية تستخدم ضـد        

 أو  ٣ مليـار م   ٦٤,٥مصر التي ستكون بحاجة إلى      

، حيث تحاول إسـرائيل زيـادة       ٣ مليار م  ٧٩إلى  

سـماعيلية  نسب المياه الواصلة إليها من ترعة اإل      

  .وتريد تنشيط عملها الزراعي في سيناء

أنا بالنسبة لألردن فإن نهر اليرموك يؤثر بعمـق         

على مجرى الحياة الزراعية فيه حـث يقـام سـد           

 ٣ مليون م  ٢٢٠الوحدة والذي تبلغ طاقته التخزينية      

 واألردن  -م وحاولت سـوريا   ١٩٥٣ولم ينفذ عام    
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 نهـر   م إلقامة سد علـى    ١٩٨٧تنفيذ المشروع عام    

بـل اعتبرتـه    " إسـرائيل "اليرموك لم يلق قبوال من      

بمثابة حرب عليها وقد امتنع البنك الدولي عن تمويل         

 مليون دوالر مـشرطاً     ٣٥٠المشروع الذي قدر له     

  .قبل موافقة األردن وسوريا" إسرائيل"موافقة 

    ٤٠ -٢٥على أن إسـرائيل تحتـاج سـنوياً إلـى           

خطة جونـستون   من مياه اليرموك حسب      ٣مليون م 

 خطة تـستهدف الـتحكم بميـاه اليرمـوك          ٣٦وهي  

واألردن على أساس من اسـتغالل البحـر الميـت          

كهربائياً واستمطار الغيوم ونقل المياه مـن البحـر         

األبيض المتوسط عبر قناة أولى للبحر الميت لتوليـد         

لـصالح خطـة    % ٤٠الكهرباء علـى أن يكـو ن        

  .جونستون والباقي لألردن وسوريا

 تحظى المشاريع التنموية المتعددة بمـا فيهـا         كذلك

برامج التعاون المـائي بـدعم الواليـات المتحـدة          

المستهدفة تطوير العمـل اإلقليمـي فـي مجـاالت          

الزراعة والنقل والكهرباء والـسياحة إضـافة إلـى         

مشاريع المياه وتشمل في البداية عملية إصالح البنية        

 اسـتخدام   األساسية المشتركة بينها والمشاركة فـي     

  .الموارد الطبيعية

من المعروف أن المشروع برمته يحظـى باهتمـام         

) ٦٦(حيـث سيتـشكل     " إسـرائيل "وبأولوية مـن    

مشروعاً، وجميعها يتركز حول الميـاه والزراعـة        

وعلى أساس استغالل المياه من خـالل المـشاريع         

المشتركة و من خالل مشروع شمعون بيريز لمنطقة        

ى المشروع إقامـة مركـز      الشرق األوسط حيث يتبن   

إقليمي برعاية دولية من خالل تحليل وتحلية المياه،        

 -وانجاز مشاريع مدعومة مـن االتحـاد األوربـي        
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الدور " إسرائيل"والواليات المتحدة واليابان وإعطاء 

األكبر في العملية برمتها وبزعامة حزب العمـل        

نفسه، إضافة إلـى مـشروع الـساحل الجنـوبي          

ال سيناء حتى غزة ورفح فـي        من شم  ٣٧لفلسطين  

 على أساس تغطية نواٍح     ٢كم٢٥٠مساحة تقدر بـ    

عديدة من البنى التحتية وعلـى أسـاس مـشاركة          

إال أن  " وإسـرائيل " والسلطة الفلـسطينية     -مصر

ممارسات وتصرفات نتنيـاهو رئـيس الحكومـة        

اإلســرائيلية الحاليــة ضــربت جميــع األفكــار 

بناهـا شـمعون    والتصورات السلمية البناءة التي ت    

بيريز، وضربت أيضاً عمل اللجنة اإلنمائية التـي        

أنشأتها دول المجموعـة االقتـصادية األوروبيـة        

وباألخص في مجاالت تحليـة الميـاه والزراعـة         

  .والتدريب المهني والفني ومعالجة التصحر

يبدو أن المشروع بمجمله يحتوي على اهتمامـات        

خاصــة بمجــال الميــاه وبــاألخص المــشروع 

" إسـرائيل "حيث تعهـدت    "  األردني -"إلسرائيليا"

 من المياه سنوياً إلـى األردن       ٣ مليو ن م   ٥٠بنقل  

وبناء السدود و مد أنابيب المياه بتكاليف تقدر بــ          

 مليون دوالر يشارك بدفعها أوربا والواليات       ٤٠٠

   .٣٨المتحدة 
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قضية / منظمة التحرير الفلسطينية/  دمشق٧/١٩٩٩/

  .١٥/٥/١٩٩٩جريدة األيام الفلسطينية / المياة
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/ تشرين األول/ سطلفرص األعمال في الشرق األو

  .، عن اإلعالم العربي١٩٩٦

  : مشكلة المياه والحدود مع تركيا-رابعاً

كم مع  ) ١٣٤٧( السورية   -تبلغ طول الحدود التركية   

وجود أقليات أثينية على طول الحدود منها تركمانية        

وكردية وآشورية وأرمنية، و من المعروف أن تعقّد        

تضاريس المنطقة بجبالها ووديانها أعطى للمنطقـة       

طبيعة خاصة حيث تضع مزارع المـزارعين فـي         

الجانب التركي بينما القرى التي يسكن فيها الفالحون        

نب السوري أو العكس وأعطيت التـصاريح       في الجا 

  !.لالعتناء بمزارعهم؟

تعتبر المشكلة الحدودية والمياه بين الدولتين كبيـرة        

وبخاصة أن عائالت مقسمة قسراً إلى قـسمين فـي          

الطرف التركي والطرف السوري وبسبب الوضـع       

 وأمنية لدراسة األوضـاع     -الناشئ ألفت لجان  فنية    

ـ     م عنـدما زار    ١٩٩٢ام  الحدودية وآخرها اتفاق ع

وزير الداخلية التركي دمشق وبالتالي زيادة الـرئيس   

م، وأن تركيا عملـت     ١٩٩٢ديمريل إلى دمشق عام     

على حماية حدودها من خالل دوريات عسكرية بعد        

أن أكدت سوريا أن المشكلة في تركيا داخلية ولـيس          

حـول دور حـزب     (هنالك أية عالقة بمـا يجـري        

p.k.k (  أمورها الداخليـة بأسـاليب      وعليها أن تحل 

ديمقراطية متحضرة، رغم أن ديميريل صرح عـام        

م تصريحاً أكد فيه بأن للعرب نفطهم ولتركيا        ١٩٩١

  .مياهها وهي حرة بالتصرف فيها

رغم أن وزير الخارجية التركي بـرر تـصريحات         

ديميريل بتبريرات غير مقنعة، بعد أن ساد التوتر في         

م وأعلن عـن    ١٩٩١ام  العالقات التركية السورية ع   

نية األتراك مواصلة أعمال اللجنة الثالثية بشأن المياه 

إال أن أعمال اللجنة توقفت     )  العراق - سوريا -تركيا(

م وبسسبب الخالفـات القانوينـة  التـي         ١٩٩٣عام  

 العراق بأن هنالك أعرافـاً دوليـة        -تؤكدها سوريا 
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وقوانين تؤكد حقهما االستفادة من األنهار الدوليـة        

التي تمر بأرضـيهما وبحقهمـا      )  دجلة -الفرات(

-٠٦٠٠بمنسوب مياه قانوني ومحدد يقـدر بــ         

بينما تؤكد تركيا بغير وجه حق بـأن        ) ثا /٣م٧٠٠

نهر الفرات ودجلة نهران تركيان ال يحق لـسوريا         

والعراق بهما أو المطالبة بمنسوب ميـاه محـدد،         

وربطت المـشكلة برمتهـا بالمـشكلة الحدوديـة         

حزب العمال  ) p.k.k(ة التركية وحزب    والمعارض

الكردستاني رغم أن وزير الدولة التركي لـشؤون        

الموارد المائية ألمح غير مرة أن تركيا لن تستخدم         

   المياه كورقـة ابتـزاز وضـغط علـى سـوريا           

  .٣٩والعراق 

 اإلسـرائيلي   -ويبدو أن التعاون األمني التركـي     

ام المتصاعد في شمال العراق وخلق منطقة الحـز       

األمني بدأت تشكل ورقة ضغط فعلية على العراق،        

والتلميح بإقامة منطقة أخرى مشابهة فـي شـمال         

سوريا، وهي سياسة تشجعها إسرائيل وحكوماتهـا       

لخلق بؤرة توتر على شاكلة الجيب فـي جنـوب          

لبنان وجيش انطوان لحد الذي يستهدف الـضغط        

  .واالبتزاز اليومي وعدم االستقرار في المنطقة

دعي تركيا أن األحـزاب التركيـة والكرديـة         وت

المعارضة تنطلق من داخل سوريا بينما تتجاهـل        

الحكومة التركية حقيقة أن هناك شعباً كردياً يقـدر         

عدده بالماليين، وبأن هنالك معارضة يـسارية أو        

قومية أو إسالمية تركية ضـمن المـدن الكبـرى          

تطالب بنظام ديمقراطي وبانتخابات حرة ومراعاة      

وضع اإلسالم والمسلمين في البالد حيـث تـسن         
                                                 

                                                
 -العالقات السورية/ محمد زهير دياب  39

تحسنت /٣٢ص /٢٨/١٩٩٦شؤون فلسطينية /التركية

  ).p.k.k(العالقة فيما بينهما بعد انتهاء دور حزب 

القوانين ضد اإلسالم والنشاط الديني اإلسالمي تحت       

 ٤٠تركيـا      واليهودي في    -ضغط اللوبي الصهيوني  

والجيش، ويتعرض آالف األطفال والنساء واألبرياء      

( ألساليب التعذيب القتل الوحشي على يـد رجـال          

ض أن  حيث من المفتـر   ) الجيش،والشرطة، والميت 

تحل مشاكل األقليات داخل البرلمان التركي بـشكل        

سلمي ومن أجل التعايش السلمي باسـتخدام الجـيش      

والسالح واإلرهاب الداخلي لطمس المعالم الثقافيـة       

والحضارية اإلسالمية ليس للشعب الكردي فحـسب       

  .بل وللشعب التركي نفسه

  : القانون الدولي والموارد المائية المشتركة-خامساً

نالك مبادئ عامة ومعاهدات وأعراف دولية ثنائيـة        ه

 بين الدول واقليمية التي تحتوي على قضايا        -القومية

 عـدم االنجـرار وراء      -حـسن النوايـا   : هامة من 

 عدم اإلضرار بمصالح الـدول      -التصعيد العسكري 

 التزام الدول األعضاء بهيئة األمم المتحدة -والشعوب

 بشكل سلمي والمياه    وباحترام ميثاقها، حل المنازعات   

بمنسوب مائي منصف عدم استخدام العمل المـسلح        

تحت أي ذرائع كانت وحل الخالفات بطرق سـلمية         

  .وااللتزام بالمعاهدات الدولية

ومن خالل توصيات مؤسسة القانون الدولي المنبثقة       

م إلـى قواعـد     ١٩٦١عن اجتماع سالزبورغ عـام      

 )مـاردل بالتـا   (م إلى خطـة     ١٩٦٦هلسنكي عام   

المعتمدة أساساً من قبل هيئة األمم بشأن المياه عـام          

م إضافة إلى مقـررات قمـة األرض عـام          ١٩٧٧

م التي ركزت جميعاً على حق الدولة أو الدول       ١٩٩٢
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المشتركة في أنهار مائية مشتركة فـي الحـصول         

  .على قسمة عادلة ومعقولة من المياه

كذلك وضعت لجنة القانون الدولي بمشروع قانون       

م وعلـى   ١٩٩١دام األنهار الدولية في عـام       استخ

  : والعراقي نص على ما يلي-الجانبين السوري

التشريعات المائية التـي تتعلـق        - أ

بالمياه هي اتفاقيات رسمية لها طابع دولي       

 وتركيـا   -لتخطيط الحدود بـين سـوريا     

م ٢٠/١٠/١٩٢١موقعة في أنقرة بتـاريخ      

  :وجاء في مادتها الثانية عشر

ويق توزع بين مدينة حلب والمنطقة      إن مياه نهر ق   (

الشمالية الباقية لتركيا بصورة عادلة يبقـى معهـا         

  ).الطرفان راضيين عنها

وثيقة موجهة من يوسف كمـال        - ب

وزير الخارجية في تركيـا إلـى الـسيد         

المفـوض المطلـق    ) فرانكالن بويـون  (

ــاريخ   ــسا بت ــة فرن ــصالحية لحكوم ال

  . م٢٠/١٠/١٩٢١

لسيد بويـون إلـى      وثيقة أخرى موجهة من ا     -ج

  .يوسف كمال لتقاسم المياه مع مدينة حلب

 إضافة إلى بنود معاهدة الصداقة وحسن الجوار        -د

م وموادها  ٢٩/٣/١٩٤٦بين العراق وتركيا بتاريخ     

المتعددة التي تؤكد على تقاسيم المياه بين الدولتين        

  :م١٩٨٠بشكل منصف وبخاصة بروتوكول عام 

ة فنيـة مـشتركة     اتفق الطرفان على تشكيل لجن    (

لدراسة القضايا المتعلقة بالمياه االقليمية وخصوصاً      

مياه حوضي نهري الفرات ودجلة لتقديم تقاريرها       

إقرار "  تركيا - سوريا -العراق"إلى البلدان الثالثة    

الطرق واإلجراءات التي سـتحدد كميـة الميـاه         

، وفـي عـام   )المناسبة لكل بلد على مستوى وزاري  

شترك بين وزيـري خارجيـة      م صدر بيان م   ١٩٩٣

  :سوريا وتركيا حول المياه

أكد الجانبان تمسكهما بــ بروتوكـول التعـاون         (

 تمـوز   ١٧االقتصادي والفني الموقع فـي دمـشق        

م وباالخص البند المتعلـق بالميـاه والتـزام         ١٩٨٧

  .٤١ثا لسوريا / ٣م٥٠٠والجانب التركي بتحويل 

ستعمال  أن ا  ٤٢) العراق(لقد أكد محمد طاهر الجبالي      

المياه بشكل عقالني في منسوب مياه عادل والحفاظ        

على الموارد المائية القادمة من مياه نهـري دجلـة          

والفرات ضرورية جداً وأن الجانب التركي يحـاول        

دائماً جرنا إلى اتفاق نهـائي حـول قـسمة الميـاه            

المشتركة وتأجيل ذلـك حتـى يـستكمل مـشاريعه          

ين وبخاصـة نهـر     التخزينية واالروائية حول النهر   

الفرات ويحاول االستحواذ على أكبر كمية ممكنـة،        

أما الجانبان العراقي والسوري فيريدان قسمة عادلـة       

للمياه لكي يتسنى لكل جانب التـصرف بمـشاريعه         

التخطيط ضمن الحصص التي حددت أوستحدد لهما       

من خالل اتفاق دون التأثير على حقـوق ومـصالح          

  .اآلخرين

 بالتعاون مع تركيا حتى على صعيد       "إسرائيل"تتدخل  

فرض تقنين الموارد المائية تجاه سـوريا والعـراق         

وذلك بسبب غيـاب الوضـوح فـي االسـتراتيجية          

وضعف التنسيق العربي تجاه الممارسات الخارجيـة       

  :اإلسرائيلية التي ترفع شعار عدواني
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-١٧االتحاد البرلمان العربي دمشق / في الوطن العربي

  .١٢٥ص /١٨/٢/١٩٩٧
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  ٤٣!.؟).حدودك إسرائيل من النيل إلى الفرات(

لمنظمات العربية ال بـد     وبخاصة أن المؤسسات وا   

لها من الوقوف صفاً واحداً ضد المواقف المترددة        

وغياب التنسيق العربي االستراتيجي الذي ال يأخذ       

) مجلس عربي اسـتراتيجي   (بعين االعتبار تشكيل    

لدراسة القضايا االستراتيجية الطارئة على حـدوده       

المهددة ألمنه القومي والسعي لحلها أو معالجتهـا        

ع ودقيق وبخاصة تلك القضايا التي تهدد       بشكل سري 

األمن القومي العربي وعدم الموافقة على التعـاون        

اإلقليمي مع إسرائيل والمواقف من التطبيع وقضية       

المياه التي نحن بصددها قبل التوصل إلى حلـول         

  .سلمية سياسة ألزمة الشرق األوسط

لقد أورد البيان الختامي للندوة البرلمانية العربيـة        

م التـي نظمهـا     ١٩٩٧خامسة في دمشق شباط     ال

االتحاد البرلماني العربي بالتعـاون مـع الـشعبة         

ــا   ــاه ودوره ــول المي ــسورية ح ــة ال البرلماني

االستراتيجي في الوطن العربي، وأبعـاد األزمـة        

المائية في البلدان العربية، وإنشاء مركز رئيـسي        

للبحوث االستراتيجية المائية ومقره دمشق، والتـي       

موضـوع حـرب    ( اإلمكانية لدارسة أهمية     توفر

واأليدي الخفية فيه، وتأثيرها لـيس علـى        ) المياه

األمن الغذائي العربي فحسب بل وعلـى مختلـف         

جوانب التطور االقتصادي واالجتماعي إضافة إلى      

تأثيرها العميق على األمن القومي العربي، فإذا لم        

ينتبه العرب جميعـاً إلـى مـدى خطـورة هـذا            

 ومواجهته بشكل موحد، فإن التحـديات       الموضوع

واألحداث ستتكاثر وستفرض نفسها ضـد الـدول        
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طبيعة / ٦١٦- ٦١٥ص / م٢٠٠١دمشق / توراتي

  !.الهجوم الصهيوني على سوريا

، وبخاصة أن   ٤٤العربية وخيراتها الطبيعية والبشرية     

العرب يفتقدون إلى صـياغة الخطـط والـسياسات         

البناءة العربية األصلية ضـد الخطـط والـسياسات         

، وباألخص في مجال التطبيـق العملـي        ٤٥المعادية  

تي هدفها تقسيم الوطن العربي وشرذمة كل       الفعال ال 

األقاليم العربية باتجاه المستقبل الغامض، إذ ال بد من         

تطبيق مفاهيم وأسس األمن القومي العربي بقوى ال        

 -أن تكون عبئاً علينا وال بد أن نكون القوة العربيـة          

االسالمية القادرة على صنع المستقبل ال أن يصنع لنا   

  !.مستقبلنا؟

الدولي وتأثيره على أزمة المياه في الشرق المشهد 

  األوسط

شجعت الدول االسـتعمارية وبـاألخص الواليـات        

المتحدة منذ العقـود الماضـية بتحقيـق شـعارات          

الصهيونية، ودعم عدوانيـة العـصابات اإلرهابيـة        

الصهيونية، واستغلت الوضع االجتمـاعي المـزري       

والمضطرب في المنطقة بعـد االحـتالل العثمـاني         

لمنطقة؛ وبعد االنتداب البريطاني، والفرنسي إلـى       ل

م، بفعل توافق المـصالح     ١٩٤٨عام  ) إسرائيل(قيام  

االحتكارية لإلمبرياليـة العالميـة مـع المـصالح         

الصهيونية المخطط لهـا مـسبقاً فـي المـؤثرات          

  .الصهيونية

وإذا دققنا في العالقات المتعددة بين الكيان الصهيوني        

رية نجد أن الـدعم الالمحـدود       وبين الدول االستعما  

للكيان الصهيوني في جميع المجاالت مستمر إلى هذه       

اللحظة، وباألخص مشروع شـمعون بيريـز فـي         

والدعم الالمحدود الذي لقيه    ) الشرق األوسط الجديد  (
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في الواليات المتحدة واليابان وأوروبا على أساس       

المركـز الهـام لنـشاطات      ) إسـرائيل (أن تكون   

فـوق القوميـة الداعمـة لتفاصـيل        االحتكارات  

  .٤٦ األمريكية في المنطقة -المشاريع الصهيونية

كمشاريع الكهرباء والسياحة والتحوالت الصناعية     (

  ) !.والمواصالت السريعة

وجعل المنطقة برمتها سـوقاً حيويـة لنـشاطات         

االحتكارات األجنبية وكل ذلك أثر فيه، ودفعه إلى        

  :حيز العلن مسألتان

ضـعف الـدول    : ألولىالمسألة ا   - أ

العربية، بعد سلسلة عمليات التطبيع مـع       

الكيــان الــصهيوني وهــشاشة تعاملهــا 

ونظامها االقتصادي مع السوق العربيـة      

المشتركة، وداللة على ذلـك أن الـبعض        

طرح هذا الموضوع كـردة فعـل علـى         

مشروع الـشرق أوسـطية، علمـاً بـأن         

المجلس االقتصادي العربي فـي جامعـة       

بية وضع خططـاً وقـرارات      الدول العر 

هامة لإلقالع بالسوق العربي المـشتركة      

م، فلماذا جـرى التـأخير      ١٩٧٥منذ عام   

  .بهذه القرارات حتى هذه اللحظة

ضعف مستويات  :  المسألة الثانية   - ب

التحدي  العربي المعتمـد علـى رؤيـا         

استراتيجية منهجية متكاملة، وتفاوتها من     

 إلـى   إقليم عربي إلى إقليم آخر ومن دولة      

أخرى، وعدم استطاعة جامعـة الـدول       
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مركز الدراسات االستراتيجية / في الشرق األوسط

  /.٩+٨+٧ص / ٢/١٩٩٤رقم /والبحوث والتسويق 

العربية االرتقاء بمشاريع المواجهة المحتملة     

مع االحتماالت المستقبلة، لطالما أننا نتطلع      

ونحلل ونعرف مخطط األعداء، وعدم وضع      

مصلحة األمن القومي العربي فـوق كـل        

المصالح من الناحيتين العسكرية واألمنيـة      

 .على أقل تقدير

ية التفاعالت السياسة الدولية، وتراجع     لقد أثرت عمل  

االتحاد السوفيتي عـن الـساحة الدوليـة انحـسار          

االشتراكية إلى وجود نظام عالمي تتزعمه الواليات       

المتحدة، التي فرضت نفسها بـالقوة بالتعـاون مـع          

الصهيونية العالمية لجعل العالم قرية صغيرة تابعـة        

 وجـود   رغـم ) الواليات المتحـدة  (للمدينة الفاضلة   

مراكز قوى عالمية تتحكم أيـضاً بمـصير العـالم،          

وتتصارع وتتنافس مع الواليات المتحدة مـن أجـل         

  :مصالحها الخارجية

عملية فرض العقوبات على العـراق بأسـلوب         -١

ازدواجية المعايير المختلة، والتباين لتنفيذ القـرارات       

الدولية لمصلحة إسرائيل، واأليام القليلـة الماضـية        

ور األمريكي المؤيد لإلرهاب الصهيوني     أظهرت الد 

أنـه لطالمـا    : (وبخاصة تصريح مادلين أولبريـت    

أشرقت وأغربت الـشمس فـإن أمريكـا سـتدعم          

  !.؟)إسرائيل

 -فرنـسا (الذي فـرض علـى      ) داماتو(قانون   -٢

وهو القانون األمريكي لمعاقبـة     )  وماليزيا -وروسيا

الفرنسية التي لم تأخذ اإلذن المـسبق       ) توتال(شركة  

 .بعملها في إيران من البيت األبيض

تدخل الواليات المتحدة السافر وغير المـشروع        -٣

في عمل أمين عام هيئة األمم المتحدة والمؤسـسات         
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الدولية التي تحاول تطويـع القـرارات الدوليـة         

 .لمصالحها الدبلوماسية والسياسة الخارجية

 الصهيوني في   -من الواضح أن التعاون األمريكي    

المياه ضد العرب تأخذ حيزاً هاماً في       إثارة قضية   

االستراتيجية األمريكية؛ الهادفة إلى عرقلة جهـود       

عملية السالم، وجهود الدول العربية المستقلة فـي        

االعتماد على منـسوب ميـاه معقـول لحياتهـا          

االقتصادية واالجتماعية، ويكمن الدور األمريكـي      

هنا في تسهيل التعاون وتأكيد الدعم بـين تركيـا          

وإسرائيل أو بين أثيوبيا وارتيريا وإسـرائيل فـي         

  .المنطقة إالفريقية

قدم فكـرة   ) نعوم تشومسكي (أما المفكر األمريكي    

أساسية حول ذلك، حينما يؤكد أن النظام العـالمي         

  :الجديد يحكمه تطورات استراتيجية مستقبلية

اقتصادية، وتكنولوجية، واستراتيجية خاصـة ذات      

  :شقين

  د الحرباقتصا: أوالً*

  .التطورات العسكرية اللوجيستية: ثانياً*

وقد برهنت األشـهر الماضـية كيـف أسـرعت          

واشنطن للتدخل عسكرياً بأسلوب االستعمار القديم      

في منطقـة الخلـيج بهـدف حمايـة مـصالحها           

االقتصادية من خالل رؤية حربية وتدخل عسكري       

 -مباشر، ومع  اضمحالل دور االتحاد الـسوفيتي       

وسـيا ووضـعها المتـردي وانفـصال        وانقسام ر 

أوكرانيا وانحسار وضع النظام الشرقي المواجـه       

للنظام الغربي االسـتعماري شـجعت الواليـات        

المتحدة عملية االستقطابات العالميـة بمـا فيهـا         

استقطاب إقليمي حول مشروع الـشرق األوسـط        

الجديد، ورغم أن هنالك اختالفات حادة بين أقطاب        

ديد بين الدور األوروبي والـدور      النظام العالمي الج  

  .إلخ.. اآلسيوي والدور الروسي

فإن المشهد الدولي الذي يظهر اآلن يؤكد على أنـه          

في الوقت نفسه، الذي تتقاطع فيه مـصالح الـدول          

االستعمارية في التوجه إلـى المنطقـة، واسـتغالل         

خيراتها، واسترجاع استعمارها اقتصادياً نجد هنالك      

واضحي المالمح، من سيضع أقدامه     تنافساً وصراعاً   

قبل، في التأثير على اللوحة العامة لعملية الـصراع         

  .٤٧السياسي في المنطقة 

عملية االستقطاب اإلقليمي التي قادتها أوروبـا مـع         

مشروع شمعون بيريز بالتعاون مع اليابـان عملـت       

اإلدارة األمريكية  بشكل أو بآخر على إفشاله لصالح         

الـسالح  (بوجه ما يـسمونه     ) هوسياسة نتن يا  (دعم  

بينما تضع أمريكا رأسـها فـي       ) الواقعي الكيميائي 

  .الرمال ال تتحدث عن السالح النووي اإلسرائيلي

 واإلقليمي الـذي    -هذا جزء يسير من المشهد الدولي     
يطرح بشكله المتطور في الشرق أوسطية، باإلضافة إلى        

عـالم  النظرة األمريكية الجديدة في محاوالت تقـويض ال       

اإلسالمي ووصمه بالهمجية واإلرهاب، وما إلى هنالـك        

من أساليب المؤامرات والفتن الداخلية والخارجيـة ضـد        

العالم العربي وانعكاسات المؤامرات الداخلية على التوجه       

  .السياسي العام للدول العربية

                                                 
/ مركز الدراسات باالستراتيجية/  موردخاي نيسان 47

األوسط النظام القديم يولد من جديد أميركا والشرق / لبنان

عالقات الواليات بإسرائيل / ١٦- ١٥ص  /١١رقم /

حجبت واشنطن عن إسرائيل بيانات (عالقات خاصة 

مخابراتها الخاصة عن منشآت العراق إلنتاج الغازات 

عن طريق عميلها في ) إسرائيل(الكيميائية والتي عرفتها 

صديق مونيكا ليونيسكي ) جوناثان بوالرد(البنتاغون 

  !. الحميم
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  الباب التاسع

الستار النووي اإلسرائيلي وخطورته على 

  سالميةالمنطقة العربية واإل
تظهر المعطيات العسكرية منـذ زمـن بعيـد، أن          

أصبح لديـه القـدرة     الكيان العنصري الصهيوني    

، الكافية المتالك ترسانة مـن األسـلحة الذريـة        

وهنالك مصادر متعددة تظهر أن هنالك أكثر مـن         

 قنبلة نووية على شاكلة قنبلتـي هيروشـيما         ٢٠٠

ة وناغازاكي يمكن إلسرائيل أن تستخدمها في حال       

، وحقيقيـة امتالكهـا     "الردع النووي "ما يسمى بـ    

 ١٩٤٥للسالح النووي إذا تتبعناها في خالل عـام         

اإلعالن عن تشكيل الوحدة العلمية التابعة      تبدأ عند   

لفــرع البحــث والتخطــيط فــي وزارة الــدفاع 

اإلسرائيلية التي اكتشفت فيما بعد فـي صـحراء         

 ، التي تحتوي علـى    النقب رواسب من الفوسفات   

اليورانيوم الطبيعي هنالك، وفي العام نفسه قامـت        

مجموعة من الدول بدعم المشروع آنـذاك مثـل         

، ونظام  فرنسا وألمانيا الغربية والواليات المتحدة    

الفصل العنصري في جنوب إفريقيـا، وأرسـلت        

العلمــاء للتخــصص فــي الكيميــاء اإلشــعاعية 

والتفاعالت الذرية والتحليل النيتروني وتطبيقـات      

لنظائر المشعة، وبسرعة تامة مدت إسرائيل كـل        ا

متطلبات الدعم المادي والمعنوي لتعزيز قـدراتها       

  .٤٨النووية 

الصديق الحمـيم   ) دافيد بيرغمان (ومنذ اكتشافات   

وما بينهما مـن    " مردخاي فاعنونو "لوايزمن وحتى   

أحداث، ومعلومات عـن دور الترسـانة النوويـة         
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  .المؤلف/ ٨ص/ ٨/١٩٨٨/ ١٠٦٨٠/٣/

كيان للسالح النووي،   اإلسرائيلية تؤكد امتالك هذا ال    

فـي تطـوير    ) يسرائيل دوستروفسكي (ويبرز دور   

عملية إنتاج الماء الثقيل مـن اليورانيـوم الطبيعـي          

الـذي ال يعتمـد علـى القـوة         ) أكسيد الـدوتريوم  (

الكهربائية كما في السابق، بل على طريق كيميائيـة         

أحدث ضجة كبيرة في فرنسا وألمانيـا والواليـات         

مساومات بينهمـا وبـين الكيـان       ، وبدأت ال  المتحدة

الصهيوني من أجل امتالك أسرار الطريقة الكيميائية       

  )!.معادلة دوستروفسكي(تلك التي سميت بـ 

  تاريخ وحقائق وأكاذيب -١

يؤكد تاريخ االستعمار البريطاني األسـود وانتدابـه        

لفلسطين العربية أن الفيلق اليهودي الصهيوني الذي       

ي في غزواته وحروبه في اشترك مع الجيش البريطان

سـاند ضـباطه وخبـراءه    المستعمرات البريطانية،   

، وركزوا علـى    العسكريين قيام إسرائيل بشكل عام    

أهمية االستفادة من القنبلة النووية بشكل خاص حيث        

تمثل هذه العملية لوحـة خاصـة بعقليـة العلمـاء           

الصهاينة لحيازة كل متطلبات بناء المفاعالت الذرية       

الذرة مـن أجـل     " عن برنامج     ايزنهاور إعالنبعد  

، وفـي   ١٩٥٤ تشرين الثاني عـام      ١٥في  " السالم

 أعلنـت هيئـة األمـم       ١٩٥٤كانون األول من عام     

، "الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة     "المتحدة عن إنشاء    

فيما بعد من المساعدات العلمية     " إسرائيل"واستفادت  

المـشعة  والمالية والفنية، وما حظيت به من النظائر        

واليورانيوم الطبيعي، وتشكلت لجنة الطاقة النوويـة       

 في شـهر حزيـران      ١٩٥٢اإلسرائيلية رسمياً عام    

كانت هنالـك جهـود    منه تحديداً علماً أنه      ١٣وبيوم  

 لتشكيل هذه اللجنة، وتمحور     ١٩٤٥حثيثة منذ عام    

  :الهدف األساسي لها حول
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الحصول بأسرع مـا يمكـن وبـشتى الطرائـق          

 على الموارد ذات الفاعلية اإلشـعاعية       واألساليب

+ يورانيوم  (الذرية الالزمة لصنع القنابل النووية      

+ الماء الخفيف يورانيوم مخـصب      + بلوتونيوم  

، ومن النظرة األولية    )الماء الثقيل يورانيوم طبيعي   

على أهم المصادر التي بحثت في الترسانة النووية        

باألخص ما  اإلسرائيلية، تبين أن ما كتب حولها، و      

لـم تكـن    ، من الواليات المتحدة     )بيتر براي (كتبه  

لتدرك مسبقاً بأن إسرائيل ستستخدم اليورانيـوم       

لصناعة السالح النووي عاريـة عـن الـصحة         

وأن المخابرات المركزيـة وبإشـارات      ،  والواقع

قـدمت للكيـان    ) سرية وشـبه سـرية    (واضحة  

الصهيوني خدمات عالية الدقة تخـص الترسـانة        

ية ونشاطها من مفاعل رحبوت إلـى معهـد    النوو

، مروراً بـ تخنيون حيفا تـصميم       وايزمن للعلوم 

ديناميكس األمريكية، ومجلس البحوث اإلسرائيلي،     

ومديرية العلوم في وزارة الـدفاع حتـى مفاعـل          

على طريـق مفاعـل النبـي       ) ليتسيون) (ديمونا(

  ؟).روبين

والدور األمريكي ال يستهان به مطلقاً فـي دعـم          

المتالك القاعدة التقنية المادية للـسالح      ) إسرائيل(

، بعكس ما تشيعه الدعاية وسائل اإلعـالم        النووي

، أو في التعاون الملحـوظ مـع فرنـسا          األمريكية

 -، ١٩٩٥ تموز عام ١٢وألمانيا فقد عقد اتفاق في 

أي بعد إعالن ايزنهاور بعام إثر اتصاالت قام بها         

) مورهيدباترشـن  (السفير الصهيوني أبا إيبان مع    

كبير المفاوضين األميركيين في الطاقـة النوويـة        

  :نص على

تبادل واسع وغير محدد للمعومـات المتعلقـة         -١

بمفاعالت البحث النووي، واستخداماتها المختلفـة      

بما فيها االستخدامات العسكرية وعلى دعم إسرائيل       

) ٢٣٥(بعدد من الكيلو غرامـات مـن اليورانيـوم          

  .وأكثر% ٢٠ المخصب بنسبة

  .بناء مفاعل البحث العلمي في ريشون ليتسيون -٢

  .بناء مفاعل ناحال سوريك في تل أبيب -٣

كما بنت الواليات المتحدة األمريكية إلسـرائيل        -٤

  . مفاعالً نووياً يحمل اسم النبي روبين١٩٦٦

تسريب كل ما يتعلق بمعلومات عن المفـاعالت         -٥

  . الضرورية منهاالذرية الغربية، وتسريب المواد

التعاون سراً وعلناً لمنع الدول العربية من بنـاء          -٦

  .مفاعالت ذرية، وضرب وقتل علمائها في العالم

على األسلحة النووية   ) فواز جابر (ركز الباحث    -٧

 حيـث قـدمت     ١٩٥٥واستراتيجية إسرائيل في آب     

 تقرير  ٦٥٠٠تحتوي على   ) مكتبة(الواليات المتحدة   

البحث والتطوير الذري، ونحـو     ودراسة وكتب عن    

 مجلداً عن النظرية النووية، وخالصات التقارير       ٤٥

والمقاالت بعد إعداد العلماء الصهاينة في الواليـات        

المتحدة لهذا العرض، تحت شعار كـاذب ومخـادع         

 وللتـذكير، فـإن     "التعاون الذري من أجل الـسالم     "

 أمر فـي عـام      ليندون جونسون الرئيس االميركي   

تشارد هيلمز مـدير وكالـة المخـابرات         ري ١٩٦٨

وفيـه  " شابيرو"األميركية، حينما عرض عليه ملف      

معلومات ووثائق كافية لتجريمه، أمر فـوراً بطـي         

الملف وعدم متابعة الموضوع مطلقاً ألنه يمس األمن        

  .القومي األمريكي؟

 لديه مؤسسة شابيرو، التي     شابيرومن المعروف أن    

يورانيوم في منتـصف    حصلت إسرائيل منها على ال    

الستينات، والتي تخضع أساساً للرقابـة الحكوميـة،        

ولكن اللوبي الصهيوني زوده بكل ما يحتاجه لخدمة        

 لكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           مركز ا                 ٤٥  من٤٢                                        ٢٠٠٨ -كانو األول

 



 التحدي الصهيوين                        )١١-١٦(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

االستراتيجية الكونية األميركية أساساً في المنطقـة       

 في كتابه الخـاص     ستيفنج روزين العربية، يقول   

إن حصول العرب على القنبلـة      "بالموضوع نفسه   

فاعالت ال يعني بالضرورة أن يصبح      النووية أو الم  

الوضع العسكري اإلسرائيلي على درجة من السوء       

لن تسمح للعرب بكسر ميزان الرعـب       " فإسرائيل"

، مما سيدفع الطرفيين للحفاظ على السالم       "النووي

واالستقرار وميزان القوة لصالح من يمتلك الـردع   

  .النووي

والتـرا  "كذلك وجه الـرئيس األلمـاني الـشرقي         

اتهامه الصريح إلى كـل مـن ألمانيـا         " ولبرخت

الغربية وإسرائيل، بأنهما أتمتا االستعدادات الكاملة      

 حيث  ١٩٦٣المشتركة إلنتاج األسلحة الذرية عام      

) planck(تم تأسيس جمعية مينيرفا كفرع لجمعية       

األلمانية الغربية، بهدف اإلشراف علـى التعـاون        

 سـفينة   العلمي مع إسرائيل واتفقتا علـى خطـف       

 المحملة بـاليورانيوم    ١٩٦٨عام  / شيرز بيرغ أ  /

  .وقتها

 ١٩٥٣كذلك جرى في النصف األول مـن عـام          

التوقيع على معاهدة تعاون في حقل الـذرة بـين          

الدكتور أرنست ديفيد   فرنسا وإسرائيل، وأعلن ذلك     

 رئيس لجنة الطاقة الذرية اإلسرائيلية يوم       بيرغمان

ــراءة ١٦/١٠/٩٥٤ ــراء ب ــد ش ــراع م، بع اخت

، مما أدى إلـى تـدريب العلمـاء         دوستروفسكي

اإلسرائيليين في المنشآت النووية الفرنسية األكثـر       

تطوراً وتعقيداً، وتم الوقوف عند تجارب العلمـاء        

الفرنسيين وتمت تهيئة األجواء لمفاعل ديمونا فـي        

وكل ذلك كان سراً حتى نهاية عام       صحراء النقب،   

الفرنسية وجـود   ، حين أكدت االستخبارات     ١٩٦٠

، ٤٩مفاعـل ديمونـا   اتفاق فرنسي إسرائيلي لبنـاء      

 كانون األول من العام     ٢١في  بن غوريون   واعترف  

 ميغا واط   ٢٤نفسه أمام الكنيست، بأن مفاعالً قدرته       

يجري بناؤه في صحراء النقب، وسيدخل في التشغيل        

وبقيت التفاصيل األساسية سـراً مـن        ١٩٦٤عام  

اي فاعنونو منه وكـشفه   األسرار حتى هروب مردخ   

وتوقعت بعض المصادر أن مفاعـل      ،  لبعض أسراره 

)EL-3 (         ينتج سنوياً أكثر من ثالث قنابـل، وهـو

يتمتع بأكبر عنايـة علميـة وتقنيـة فـي الكيـان            

وتحدد فيه أشد أنواع الحراسة إحكامـاً        الصهيوني

، كـذلك   من الجو والبر في الكيان الصهيوني نفسه      

يات من اليورانيوم لمفاعل    على كم " إسرائيل"تحصل  

عمليـات  ديمونا بعد القطيعة مع فرنسا، من خـالل         

" كتاب فضيحة بلومبات  "، ذكرها كاتب    سرية خاصة 

حيث حصلت بطرق غير شرعية على وقود تشغيل        

لمفاعلها من بلجيكا بعد عملية خاصة، تم فيها سرقة         

مواد مشعة من سفينة تابعـة لالتحـاد األوروبـي،          

 -الكعك األصـفر  ( الحصول على    والهدف كما ورد  

) المخزن في مدينـة أنتويـورب     ) اكسيد اليورانيوم 

والذي تملكه بلجيكة وهي الشركة المهتمة بـشؤون        

الطاقة الذرية في السوق األوربية المشتركة وجنوب       

  .إقريقيا واألرجنتين

) وادي زيفـا  (ويعتقد هنا أنه يوجد مخزون ذري في        

طة بها، يـساوي    في صحراء النقب والمناطق المحي    

ضعف ما يحتاج إليه مفاعل ديمونا سنوياً، وبات من         

منح جائزة خاصـة    ) أرنست بيرغمان (المعروف أن   

                                                 
رئيس معهد ستوكهولم الدولي / آدم دانييل روتفيلد.  د 49

لن يتحقق السالم في المنطقة : م١٤/١١/٢٠٠١/للسالم 

العربية طالما بحوزة إسرائيل أسلحة نووية وطالما هنالك 

  رائيليةمجرم حرب مثل أرئيل شارون في الحكومة اإلس
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، وتمنح  "جائزة أمن الدولة الصهيونية   "سميت بـ   

عادة إسهاماً في الدفاع عما يسمى بدعم المـشروع      

 والعلمي اإلسرائيلي، باعتباره كان رئيـساً       -الذري

كرية والتخطـيط فـي وزارة      لقسم األبحاث العـس   

الحرب، وهذا ما يوحي فعالً أن الكيان الصهيوني        

استطاع مـع أشـخاص     ) آرنست بيرغمان (بفضل  

آخرين من صناعة قنابل نووية يمكن استحضارها،       

وتركيبها بالسرعة الممكنة في أية عملية عـسكرية        

  !.ضد شعوب ودول المنطقة؟

 محاوالت لطرد اسرائيل من وكالة الطاقة -٢

  الذرية الدولية

 بـأن   ارئييل شارون واريتر  عند استمرار تهديدات    

المفاعالت العربية ستتعرض للقصف اإلسـرائيلي      

الجوي، وقف مؤتمر الطاقة الذرية والوكالة الدولية       

وأصدر قـرارات    أمام هذه التهديدات،     ١٩٨٢عام  

، لكن الواليـات    بطرد اسرائيل من الوكالة الدولية    

ضالتها بأنه يمكن للعديد مـن      المتحدة وجدت بذلك    

الدول أن تنسحب من الوكالـة، وتـتعمم ظـاهرة          

  .انتشار السالح النووي

 - كبير ممثلي واشنطن حينهـا     -ديفيد فيشر وذكر  

أنه سينسحب من الوكالة الدولية للطاقة الذريـة إذا         

تم المساس بحقوق اسرائيل كعضو فـي الوكالـة         

لوكالة الدولية  الدولية، ولكن تم تكليف المدير العام ل      

في مـؤتمر الوكالـة     ) هانزبليكس(للطاقة الذرية   

 إلجراء حـوار مـع سـلطات        ١٩٨٤المنعقد عام   

االحتالل الصهيوني، وأخذ تعهـداً رسـمياً مـن         

إسرائيل بعدم المساس بالمفاعالت الخاضعة لرقابة      

الوكالة الدولية، وجرت اتصاالت تمسكت إسرائيل      

 لمـؤتمر   في خاللها بصياغات غامـضة، وكـان      

 ضمن جـدول أعمالـه      ١٩٨٥الوكالة الدولية عام    

 والذي قدمته   المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل    

دول عربية وصديقة، بسبب االعتداء علـى مفاعـل         

  .تموز العراقي

ــة  ــرة -or-٢٥٩(إن الوثيق ــة ) ١٣٣ الفق والوثيق

)٢٧٧-or-مقدار المراوغـة والخـداع     تظهر  ) ٣٣

، حينـذاك   ات المتحدة الصهيوني مدعومة من الوالي   

أدلى مدير عام لجنة الطاقة الذريـة فـي إسـرائيل           

 بتصريح، جاء فيـه تأكيـد الحكومـة         عوزي عيلم 

الصهيونية بعدم مهاجمة أو تهديد أية منشأة مدنية في         

البالد العربية، أو الشرق األوسط، أو في  أي مكان،          

وعــدم مهاجمــة المنــشآت النوويــة المخصــصة 

  .لألغراض السلمية

مـشروع قـرار يفـسر الموقـف        ) فنلندا(قدمت  و

اإلسرائيلي بأنه تأكيد على أن جهـاز الرقابـة فـي           

الوكالة الدولية، هو الجهاز المأذون له فقط بتحديـد         

أغراض المفاعالت، وامتنعت إسرائيل عن التصويت      

وبخاصة بسبب طلـب فنلنـدا      ) فنلندا(على اقترااح   

اشـر  وضع جميع المنشآت النووية تحت إشراف مب      

  . من الوكالة الدولية

  اتفاقية التعاون االستراتيجي مع واشنطن -٣

إن محاولة استشفاف الخيار النووي اإلسرائيلي على       

-م٩٨١(ضوء توقيع اتفاقية التعاون االسـتراتيجي       

، وتوقيع مذكرة التفاهم االسـتراتيجي عـام        )١٩٨٣

ــدفاع  ١٩٨٧ ــدة ووزارة ال ــات المتح ــع الوالي  م

ر إسرائيل القادم في منطقة الشرق      ، ودو )البنتاغون(

 بحثاً، عسكرياً حربياًَ في     ٧٧األوسط وتنفيذ أكثر من     

إطار برنامج حرب النجوم، وما تبعه في  صـناعة          

األقمار الصناعية الحربية والهجومية منها وبخاصة      

ــك( ــك(و) ١-أوفي ــن ) ٢-أوفي ــث األول ع البح
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استراتيجية نووية متطورة تتـدخل فيهـا أبحـاث         

 و ) ناسـا ( الخارجي بالتعاون مع وكالـة  الفضاء

s.s.0 ــات ــي معطي ــومي األمريك ــن الق ، واألم

تدلل علـى أنـه مـا       استراتيجية عسكرية وأمنية،    

سيتوفر للكيان الصهيوني ال يتوفر لـدول حلـف         

 وأن الواليات المتحدة سـتدفع مـا        ،الناتو أساساً 

من تكلفة الخطة النوويـة لـصالح       % ٥٠مقداره  

 تـسيطر لـيس علـى أوروبـا         إسرائيل على أن  

، بل وعلى حوض البحر األبيض      والشرق األوسط 

المتوسط ودوله برمتهـا، مـن خـالل األقمـار          

، )SDI(الصناعية التي تدخل في نطاق برنـامج        

وإن احتكار إسرائيل للـسالح النـووي والـدعم         

األمريكي للتفوق الصهيوني، جعـل دول حـوض        

قياــ،  البحر األبيض المتوسط في أوروباـ وإفري     

والشرق األوسط العربي تحث المجتمـع الـدولي        

للضغط على الكيان الصهيوني لجعل هذه المنطقة       

خالية نهائياً من السالح النووي وسـباق التـسلح         

العسكري، لصالح مشاريع اقتصادية وإنمائية سلمية      

  :وذلك لعدة أسباب منها

 على معاهـدة    - حتى اآلن  -عدم توقيع إسرائيل   -أ

  .خدام األسلحة النوويةعدم نشر واست

معارضتها لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،       -ب

بمراقبة وتفتيش منشأتها النووية األمـر الـذي ال         

يزال يشكل خطراً على المنطقة والعالم، بعكس ما        

  .فعلته الواليات المتحدة وبريطانيا تجاه العراق

قيامها بضرب المفاعل الذري السلمي العراقي       -ج

اون مع طائرات األواكس األمريكية الموجودة      بالتع

  .في المنطقة

  .اعتداءاتها المتكررة على جنوب لبنان وشعبه -د

كل ذلك إلى أن إسرائيل تستخدم الهجوم العـسكري         

، كأساس لردع الجانب العربي والعدوان      ٥٠المباغت  

عليه، وتلميح قادة العدو الصهيوني مراراً إلى إمكانية 

)  الهيدروجين -النووي(ر التقليدي   استخدام السالح غي  

 .في مواجهة مع الدول العربية للتخويف واالستفزاز      

  ).السودان- الجزائر-مصر(

) سياسة االحتواء المـزدوج   (وجاءت في الفترة األخيرة     

التي طرحتها اإلدارة األمريكيـة بهـدف محاصـرة أو          

وإعادة تفجير الصراع   )  وإيران -العراق(احتواء كل من    

التالي احتواء اذربيجان وطاجيكستان في آسيا      بينهما وب 

، األمر الذي يقف فيه الرئيس محمـد خـاتمي      الوسـطى 

موقفاً واضحاً من عالقاته، والهدف تحـسين العالقـات         

  .لتفويت الفرصة على تلك السياسة األمريكية

 -وجاءت اجتماعات القمم العربية األخيرة فـي القـاهرة        

 الموحد تجاه سياسـة     وعمان لتثبيت أهمية الدور العربي    

العولمة الغطرسة األميركية المؤيدة بشكل مثير لسياسات       

إسرائيلية عدوانية وفاشية، أما الدور القومي الريادي الذي        

يقوم به الرئيس بشار األسد وبعـض الزعمـاء العـرب           

لوقف العدوان الصهيوني، وتأييد الشعب الفلسطيني فـي        

م انتفاضته الوطنية   حقوقه الوطنية الشرعية والثابتة، ودع    

ضد سياسة الليكود االستيطانية والعدوانيـة فـي مدينـة          

 القدس والضفة والقطاع، ومحـاوالت احـتالل منـاطق        

، فإنهـا مواقـف تكتـسب       ٥١السلطة الفلسطينية عسكرياً    

  .االحترام والتأييد العربي واإلسالمي والعالمي
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