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إسرائيل تنافس الدول الكبرى
بترسانتها العسكرية والنووية

العامـل

هل حقً ا إسرائيل خائفة على نفسها من إيران
وسالحها النووي؟ وهي التي لم حتسب حسا ًبا
منذ أكثر من ستة عقود للبلدان العربية ،رغم
دائم ��ا للح ��رب،
تعبئته ��ا العس ��كرية اجلاه ��زة ً
وخاص ��ة بع ��د ح ��رب 1973م ،فحدوده ��ا م ��ع
ّ
س ��وريا آمن ��ة من ��ذ أكث ��ر م ��ن أربعة عق ��ود ولم
تطل ��ق عليه ��ا رصاص ��ة واح ��دة ،وكذل ��ك م ��ع
األردن ،وال يخل ��و األم ��ر من بعض املناوش ��ات
وح ��ركات تهري ��ب األس ��لحة للفلس ��طينيني
يتدخل العرب
احملاصري ��ن في قطاع غزة ،ولم
ّ
ف ��ي قممهم برف ��ع الظلم عن هذا الش ��عب إال
مبج ��رد احتجاج ��ات وتندي ��د عب ��ر مجل ��س
األم ��ن ،رغم بناء إس ��رائيل للحائ ��ط الفاصل
ب�ي�ن مس ��توطناتها اإلس ��رائيلية والش ��عب
الفلس ��طيني ،ورغ ��م افتع ��ال احل ��رب عل ��ى
احل ��دود اللبنانية في متوز (يوليو) 2006م إال
أن الدخ ��ل اإلس ��رائيلي لم يتأث ��ر ،ولم ُتضرب
مهمة،
له ��ا أي بن ��ى حتتي ��ة أو مطار أو مراك ��ز ّ
رغ ��م أنها ك ّبدت الش ��عب اللبناني  1500قتيل،
إضاف ��ة إل ��ى تدمي ��ر املن ��ازل والبن ��ى التحتية
ومعظم اجلس ��ور واملراكز احليوية ولم تخس ��ر
هي س ��وى العشرات من جنودها ،ورغم هذا لم
تدخل عس ��كري (عرب ��ي أو إيراني)
يحصل أي ّ
حلماي ��ة هذا البل ��د الصغير من ني ��ر جحافل
الترسانة العسكرية اإلس ��رائيلية ،والذي قاوم
بشعبه وجيشه الباسل في ر ّد هجوم دولة قوية
مثل إس ��رائيل تنافس الدول الكبرى من حيث
الصناع ��ة العس ��كرية وتطويره ��ا وتقنياته ��ا
املتقدم ��ة! ومازال ��ت تس ��تنزف ال ��دول الكبرى
ّ
بحج ��ة الدف ��اع
مبلي ��ارات ال ��دوالرات س ��نو ًيا
ّ
عن النف ��س من دول عربية تنأى بنفس ��ها عن
جحيم الواقع الفلسطيني.
إ ًذا الس ��احة العربية إلسرائيل س ��احة تتج ّول
فيه ��ا حيثم ��ا تش ��اء دون رادع دول ��ي ،وه ��ا ه ��ي
اآلن تريد إش ��عال حرب كبرى من أجل النووي
اإليران ��ي غي ��ر آبه ��ة بانعكاس ��ات احل ��رب على
منطق ��ة الش ��رق األوس ��ط ،ب ��ل هذا م ��ا تريده
�يما ،إال أن ال ��دول الكب ��رى له ��ا
تفتي ًت ��ا وتقس � ً

30

فمن ناحية مت ّولها
حساباتها االس ��تراتيجيةِ ،
عس ��كر ًيا بالعتاد الثقي ��ل ومبليارات الدوالرات
وباخلب ��راء العس ��كريني ،وم ��ن ناحي ��ة أخ ��رى
ته� � ّز لها العصا حتى ال تو ّرطها بحرب ش ��املة
خاصة وأن إي ��ران حتت رعاية
س ��ابقة ألوانه ��اّ ،
الص�ي�ن وروس ��يا ،واملنطق ��ة تش ��هد تغيي ��رات
جذرية في أنظمتها لتس ��هل عملية تقس ��يمها
على الدول الكبرى.
تعالوا لنبحث س ��و ًيا في هذه الدولة الصغيرة
تتوس ��ط البلدان العربية،
مبس ��احتها ،والتي ّ
في مدى قدراتها العس ��كرية والنووية ملواجهة
عدائه ��ا الع ��رب الذي ��ن ميلك ��ون م ��ن العتي ��د
م ��ن اجلي ��وش مئ ��ات األضع ��اف م ��ن عتيدها،
ويخ ّزن ��ون أس ��لحة ثقيل ��ة تزيل ق ��ارة بأكملها،
املوح ��د بإزال ��ة هذا
ولك ��ن ه ��ل لديه ��م الق ��رار ّ
الس ��رطان اخلبي ��ث املنتش ��ر بأنح ��اء اجلس ��د
العربي واس ��تئصاله من ج ��ذوره ،والذي ُيعرف
بإس ��رائيل ،بالطب ��ع ال؟ تعالوا لن ��رى ادعاءات
إس ��رائيل بأنه ��ا ال متلك الس�ل�اح النووي ،هل
حقً ا متلكه أم ال؟ وملاذا الغموض الدولي بشأن
امتالكها لهذا الس�ل�اح؟ وه ��ل املنطقة العربية
حقً ا في حالة س�ل�ام مع ه ��ذا الكيان اليهودي
اإلس ��رائيلي الذي ُف ��رض عليه ��ا ً
فرضا؟ وهل
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ثرواته ��ا النفطي ��ة س ��تظل بعي ��دة املن ��ال ع ��ن
أيديه؟ ومن هو أخطر عليها :الس�ل�اح النووي
اإليران ��ي أو الس�ل�اح الن ��ووي اإلس ��رائيلي أو
كليهما؟ وماذا تنتظر حلماية وجودها من هذا
اخلطر الذي ينتظر فرصة االنقضاض عليها
إلزالته ��ا؟ ون ��رى أن مس ��اعدة ال ��دول الكب ��رى
وحماية أنفس ��ها بس�ل�اح نووي يخل ��ق التوازن
في املنطقة.

