منتص ��ف التس ��عينات ..وتعتبر إس ��رائيل مصد ًرا
رئيس� � ًيا مخابرات ًي ��ا ألي حت� � ّرك عرب ��ي عس ��كري
خاص ��ة "حزب الله" وأنش ��طة تنظيم القاعدة في
ّ
كافة الدول العربية واإلس�ل�امية ،لذا يأتي اعتماد
مما يوقعها في ش ��رك
أمريكا عليها اعتما ًدا كل ًياّ ،
إسرائيل لتحقيق أهدافها التوسعية في املنطقة،
وهدفه ��ا احلالم بالع ��ودة إلى تاريخ ما قبل القرن
العاش ��ر قبل ميالد املس ��يح "من النيل إلى الفرات
نع ��ود" ،لتحفّ ��ز إنط�ل�اق ح ��ركات متط ّرف ��ة ض � ّ�د
تبعا لسياس ��ة إس ��رائيل العدائية
مراك ��ز أمريكية ً
جتاه العرب واملسلمني في املنطقة.

ثان ًيا :التعاون العسكري:
س ��اعدت إسرائيل أمريكا في مكافحة اإلرهاب
عدة رؤوس أساس ��ية في أحزاب إس�ل�امية
باغتيال ّ
متط ّرف ��ة أو توقيفه ��م وس ��جنهم ،كذل ��ك تعتب ��ر
ألهم
أهم منتج صناعي عسكري متط ّور ّ
إسرائيل ّ
مروحي ��ات هجومي ��ة ،ومط ��اردات ،وطائرات بدون
طيار (متّ كشف أسرارها عند سقوطها أثناء عملية
جتسس في إيران ،وإعادة إرسالها عبر "حزب الله"
ّ
لتخت ��رق الق ّب ��ة احلديدية اإلس ��رائيلية) إال أنها
التجسسية أمريكا في قصفها
س ��اعدت طائراتها
ّ
ملعاق ��ل املجاهدي ��ن األفغان وحرك ��ة طالبان ،وفي
مم ��ا دف ��ع بأمريكا
ش ��بكات القاع ��دة ف ��ي اليمنّ .
لتمويله ��ا بأكث ��ر م ��ن  3ملي ��ارات دوالر لتطوي ��ر
صناعاته ��ا العس ��كرية (ص ��اروخ اعت ��راض آرو-3
منظوم ��ة الق ّب ��ة احلديدي ��ة املض ��ا ّدة للصواريخ-
موجهة في
نظ ��ام "ديفي ��د س ��لينغ" -ونظ ��م آلي ��ة ّ
لتؤمن ع ��دم مقتل جنودها) ،كما أن
الب� � ّر والبحر ّ
إس ��رائيل متتلك صناعات عسكرية متط ّورة حتى
أمريكا نفسها ال متتلكها.
وق ��د بلغ ��ت مبيعات إس ��رائيل العس ��كرية إلى
أمري ��كا قيمة  %20من إجمال ��ي صادراتها ،وكانت
قب ��ل أح ��داث س ��بتمبر حوالي  300ملي ��ون دوالر،
وأصبح ��ت بعده ��ا أكث ��ر م ��ن مليار ونص ��ف مليار
دوالر.

مستقبل إسرائيل

إن مس ��تقبل إس ��رائيل مه � ّ�دد بع � ّ�دة عقب ��ات
تدم ��ر اقتصاده ��ا وكل قواه ��ا العس ��كرية
ق ��د ّ
والتكنولوجي ��ة واملعلوماتية ،إذ أنها تخفي رأس ��ها
بالرم ��ال وال تري ��د أن تقتن ��ع بأنها وحيدة وس ��ط
جيرانه ��ا الع ��رب الذين تناصبهم الع ��داء ،وتعمل
عل ��ى الص ��راع الدائ ��م م ��ع الش ��عب الفلس ��طيني
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ثال ًثا :التعاون األمني:
وضع ��ت ّ
خط ��ة مش ��تركة أمني ��ة ب�ي�ن أمري ��كا
تتضم ��ن:
وإس ��رائيل بع ��د أح ��داث  11س ��بتمبر
ّ
(مكافح ��ة اإلره ��اب ،املش ��اركة ف ��ي التخطي ��ط
حل ��االت الطوارئ ،أم ��ن الطي ��ران واملوانئ ،األمن
السيبراني ،األمن الكيميائي والبيولوجي ،النووي
اإلشعاعي ،تطوير مشترك في تكنولوجيات األمن
الداخلي).
وقد متّ تدريب كلّ الق ّوات األمريكية املنخرطة
أيد أمنية إس ��رائيلية وفقً ا
في هذه املجاالت على ٍ
خلبرته ��ا ف ��ي إس ��رائيل ،وكلّ األجه ��زة املراقب ��ة
ف ��ي املوان ��ئ واملط ��ارات واملعابر احلدودي ��ة والبنى
احلساس ��ة والدقيقة في االستش ��عار هي
التحتية
ّ
من صنع إسرائيل.

رابعا :التعاون االقتصادي:
ً
تعد إس ��رائيل من بني الدول الست الكبرى من
ّ
�تثمرا
أهم عش ��رين مس � ً
حي ��ث االبتكار ،ومن بني ّ
وتتصدر قائمة البلدان
دول ًيا مباش � ً�را في أمري ��كا،
ّ
في التجارة مع أمريكا.
خامسا :التعاون االلكتروني والسابراني:
ً
تعتب ��ر إس ��رائيل م ��ن أكث ��ر البل ��دان تعاونًا في
ه ��ذا املج ��ال مع أمري ��كا ،إذ لها أس ��لوبها اخلاص
والشهير بابتكار رقاقات الكمبيوتر لشركة "أنتيل"
وه ��ي متث ��ل  %40م ��ن عائ ��دات الش ��ركة ،كذل ��ك
تقني ��ات االتص ��االت الس ��لكية والالس ��لكية فه ��ي
عنصر أساس ��ي منها ،كما متّ ش ��راء ش ��ركة "إن دي
اس" اإلسرائيلية الش ��هيرة بالتشفير التلفزيوني
دول ًيا من ِقبل الش ��ركة األمريكية "سيسكو" بقيمة
 5مليارات دوالر في 2012م ،كذلك ال ُيس ��تبعد أن
تكون املس� � ّبب بالهجوم االلكتروني على حاسوبات
البرنامج النووي اإليراني االلكتروني.
سادسا :التعاون الط ّبي:
ً
كم ��ا أثبت ��ت جدارته ��ا بالصناع ��ة املتط� � ّورة
العس ��كرية ،كذل ��ك مت ّي ��زت بالصناع ��ة الط ّبي ��ة،
وتصدرتها ،فه ��ي حتوز على
وتب� � ّوأت أعلى املراك ��ز
ّ
معدالت براءات االختراعات لألجهزة الط ّبية
أكبر ّ
للف ��رد الواح ��د م ��ن أي بل ��د آخ ��ر ،وتع ��ود ملعه ��د
"وايزم ��ان" الش ��هير صناع ��ة آالف م ��ن املنتج ��ات
جدا ،كما تعتبر
الط ّبي ��ة ،بإيرادات مالية مرتفع ��ة ً
إسرائيل الرائدة واألولى في إنتاج األدوية اجلنسية
ف ��ي العالم عبر ش ��ركتها "تيف ��ا" ،وت ��وزّع بالداخل
األمريك ��ي بكث ��رة ،ولها مردود مالي ع ��ال ،كما في
خاصة في
باق ��ي دول العالم حتت أس ��ماء وهم ّي ��ة ّ
أيضا في إنتاج
الدول العربية واإلسالمية ،وبرعت ً
حاس ��وبات لس � ّ�جالت املرضى ،وحبوب تشخيصية
غير مبضعية لتش ��خيص املرض ،ويعود لعلمائها
الفضل في اكتش ��اف أحدث طريقة تصويرية غير
مبضعية لتصوير وظائف الدماغ.
وعمل ��ت كذلك عل ��ى صناعة ضمادات تش ��في
ج ��روح املرض ��ى من اجلنود بس ��رعة فائق ��ة ،وعلى
تطوي ��ر هيكل عظمي خارجي لالفقريات تس ��اعد
املشلولني على السير من جديد .وتقنيات حديثة
ف ��ي تطوي ��ر الط � ّ�ب الن ��ووي ،وكلّ م ��ا حتتاج ��ه
الصحية م ��ن آالت تكنولوجي ��ة متط ّورة
الرعاي ��ة
ّ
ومعلوماتي ��ة ،حي ��ث إن ش ��ركة "جن ��رال إلكتري ��ك
األمريكي ��ة" لديه ��ا ف ��رع أساس ��ي ومرك ��زي ف ��ي
إسرائيل يوزّع على الشرق األوسط.

ال ��ذي اغتصب ��ت أرض ��ه وال تريد حت ��ى االعتراف
بوجوده ��م كدولة ذات س ��يادة لها ح ��ق في الوجود
إلى جانب دولتها ،وال تعمل على العيش املشترك-
وباس ��تقالل ت ��ام -ل ��كلّ منهم ��ا حس ��ب املواصفات
الدولية والشرعية ،لذا ما عملت عليه -على مدى
ستة عقود -من املمكن أن ينهار بني ليلة وضحاها،
فلديها الداخل املتفكّ ك بني اليهود أنفسهم شرقي
وغربي ،إيراني وروس ��ي وليبي وس ��وداني وأمريكي
مما سيس ّبب انقسامات عملت عليها في
وأوروبيّ ،
العالم العربي .لذا س ��تعود على داخلها بالشقاق
والصراع ��ات م ��ا أن ينته ��ي ربيع الث ��ورات العربية
وتتغي ��ر أنظمته ��م ،كذل ��ك الفروق ��ات الطبقي ��ة
بني احل ��زب احلاك ��م واألح ��زاب األخ ��رى ،والنمو
االقتصادي املتباط ��ئ واملتدهور واملتأثر مبحيطه
العرب ��ي وباألزم ��ات املالي ��ة الكب ��رى ودول املنطقة
(اليونان وغيرها من الدول) رغم رعاية أمريكا لها،
أيضا بأزمات اقتصادية ،حتى
إال أن األخيرة مت� � ّر ً
ل ��و كان يديره ��ا أرب ��اب اليه ��ود ،إال أن هناك مآزق
متد
اقتصادي ��ة كبي ��رة بانتظارها ،فه ��ي مازالت ال ّ
جس ��و ًرا جتاري ��ة واقتصادية بني الع ��رب ،وحتاصر
اقتصاد الفلس ��طينيني بالداخ ��ل ،وتض ّيق عليهم
مما ينش ��ئ الكثير من النزاعات املتط ّرفة
اخلناقّ ،
والدفاعية جتاهها ،وتكلّفها الصناعات العسكرية
أكثر من  %70من اقتصادها ،وبإمكانها أن توزّعه-
لو عاش ��ت بس�ل�ام -على جميع املراف ��ق الصناعية
محج
األخرى والزراعية والس ��ياحة ،وتتح ّول إلى
ّ
ديني س ��ياحي للمسلمني (املس ��جد األقصى وقبة
الصخرة) ،واملس ��يحيني (كنيسة القيامة والقدس
بكنائس ��ها األثري ��ة القدمي ��ة) ،بدل ه ��دم األماكن
املقدس ��ة األثري ��ة ،واليهود (معال ��م أثرية وكنيس
حد
وحائ ��ط املبك ��ى وغي ��ره من املقدس ��ات) عل ��ى ّ
سواء.
الق ��دس :موط ��ن ل ��كلّ األدي ��ان الس ��ماوية
واحلض ��ارات القدمي ��ة ،فليعش الش ��عب اليهودي
(إس ��رائيل) بسالم مبش ��اركة العرب الفلسطينيني
بجمي ��ع طوائفه ��م ،إال أن عنصريت ��ه جتع ��ل هذه
الرؤي ��ة الس ��لمية من احمل ��ال ،وقد تك ّلف ��ه وجوده،
ومهما تف ّوقت إسرائيل عسكر ًيا فالبد وأن تتع ّرض
النهي ��ارات اقتصادي ��ة ومالي ��ة ،ولث ��ورات داخلي ��ة
�ض مضجعه ��ا ،وقد تقل ��ب املوازين السياس ��ية
تق � ّ
بتغ ّير احللفاء (دول البريس ��ك) ،أو بانضمام دول
ثم جتلب على نفس ��ها الويالت،
كب ��رى لهم ،وم ��ن ّ
وبق ��در م ��ا تس ��اعد أمري ��كا اآلن قد جتل ��ب عليها
الوي�ل�ات واألذى مس ��تقب ًال بتعنّته ��ا وخططه ��ا
املدمرة التي قد تس ��يء لس ��معة أمريكا على املدى
ّ
الطويل ،وق ��د تعمد إلزالتها مهم ��ا حاولت إثبات
أن وجود إس ��رائيل من وجودها ،إذًا فعلى إسرائيل
دائما ،فالسالم ليس ضعفً ا،
أن تتوقّ ع غير املتوقّ ع ً
بل ق ّوة ،إن اس ��تطاعت الدول القادرة إرس ��ائه ،وإال
فلتذهب في الطوفان.

