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عنصر "سحب الستثمارات" في حملة المقاطعة:
الدروس المستفادة من حملة إلبيت سيستمز
كتبه مارين مانتوفاني وجمال جمعة
 25آب /أغسطس 2016
o

نظرة عامة
ِ
َ
الخطر العا َم الماضي بسبب تراجع العقود الدولية ،المر الذي َعزَ ته إلى تقلص الميزانيات
ناقوس
دقّت أكب ُر الشركات العسكرية السرائيلية
وازدياد المنافسة وتراجع الرغبة في شراء المنتجات السرائيلية ،بالضافة إلى أسباب أخرى .فهل هذا مؤشرٌ على أن صناعة السلحة
السرائيلية قد ل تكون منيعة ً وعصيّة كما تبدو؟ ما الذي أفشل صفقات السلحة مع الشركات السرائيلية؟ وما كان دور الحركة ذات القيادة
الفلسطينية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،والتي تنادي بفرض عقوبات عسكرية كجز ٍء من
حملتها لتعزيز حقوق النسان؟
تُحلل مارين مانتوفاني وجمال جمعة ،في هذا الموجز السياساتي ،بع َ
ض التجاهات التي تواجه المجمع الصناعي العسكري السرائيلي مع
التركيز بخاصة على الحملة التي تستهدف شركة إلبيت سيستمز  .يتناول الموجز الوقات العصيبة والتحولت المحلية والعالمية التي تشهدها
هذه الصناعة ،وخرافة التفوق التكنولوجي السرائيلي ،والتحالفات الناشئة لوقف عسكرة المجتمعات وأمننتها .وبناء ً على هذا التحليل،
ٍ
عمل تستطيع حركة التضامن العالمية مع فلسطين أن تنتهجها.
يستخلص الكاتبان دروسًا مفيدة ،ويحددان سُبل
صناعةٌ"منيعة "تمر بأوقا ٍ
ت عصيبة
ظ ّل الفلسطينيون ومناصروهم من الشخصيات العالمية مثل ديزموند توتو ،وأدولفو بيريز اسكيفل ،ونعومي كلين ،ونعوم تشومسكي يدعون
لسنوات إلى فرض حظرٍ عسكري فوري وشامل على إسرائيل لمحاسبتها على انتهاكها حقو َ
ق النسان الفلسطيني .وقد وقّع عشرات اللف
من الناس على عرائض ،وتظاه َر الناشطون ضد الشركات المرتبطة بالجيش السرائيلي .وعلى مدار العقد الماضي ،قاد الناشطون حملةً
ضد إلبيت سيستمز ،وهي إحدى كبرى الشركات العسكرية السرائيلية  .وقد تراوحت جهود الناشطين بين الضغط على الحكومات وبين
محاصرة الشركات التابعة للبيت سيستمز في بلدان كأستراليا والمملكة المتحدة والبرازيل.
هناك ما يربو على عشر مؤسسات مالية ،تكاد تضم صناديق التقاعد السكندنافية الكبرى كلها ،سحبت استثماراتها من إلبيت سيستمز .وقد
اتخذت بعض الحكومات الوروبية تدابير تقييدية ،ول سيما في أعقاب العتداءات السرائيلية الكبرى ،مثل تعليق صفقات السلحة
والمتناع عن إصدارِ
َ
تراخيص لتصدير السلحة لسرائيل  .وعلى سبيل المثال،ألغت المملكة المتحدة خمسة تراخيص لتصدير السلح إلى
إسرائيل بعد مجزرة غزة  ،2010-2009و ج ّمدت إسبانيا مبيعات السلحة إبان مجزرة غزة  ،2014و رفضت النرويج في عهد حكومتها
اليسارية الوسطىi)2013-2005(1إصدا َر تراخي َ
ص لتصدير السلح إلى إسرائيل ،حتى إنها منعت شركة ً ألمانية ً لبناء السفن من اختبار
غواصات مصنوعة لحساب إسرائيل في مياهها .وعلّقت جنوب أفريقيا علقاتها العسكرية على الرض مع إسرائيل.
غير أن هذه الجراءات بدت وكأنها ستظل رمزية ً في تأثيرها حتى وق ٍ
ت قريب ،إذ بدت الصناعات العسكرية السرائيلية منيعةً ل تُقهر كما
السلحة التي تنتجها .غير أن الوض َع تغير في تشرين الول /أكتوبر من العام الماضي عندما دعت أكبر الشركات العسكرية السرائيلية إلى
عقد اجتماعٍ مع الحكومة لمناقشة سُبل التعامل مع انخفاض حجم الصادرات العسكرية الذي توقعوا انخفاضها آنذاك من  7.5مليار دولر في
 2012إلى نحو 4.5مليار دولر في  . 2015وأشارت الشركات إلى أن هامش ربح الصناعة الدفاعية السرائيلية يتراوح بين  % 4.5و
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% 5.5مقارنة ً بنسبة  % 8إلى  % 9في الصناعة الدفاعية على مستوى العالم  .و َعزَت السباب إلى "تقلص الميزانيات وازدياد المنافسة
وتراجع الرغبة في شراء المنتجات السرائيلية وتنامي المطالب بنقل المعرفة والعمل في الخارج".
لم يطرأ أي تغيرٍ تقريبًا على حجم النفاق العسكري العالمي في السنوات الخيرة ،بل ارتفع بنسبة  %1في . 2015وكان من المتوقع أن
تتضاعف تقريبًا عائدات الطائرات بدون طيار السرائيلية ،وهي من منتجات التصدير العسكرية الرئيسية في إسرائيل ،من  6.4مليار دولر
إلى 11.5مليار دولر بين عامي  2014و  .2024وفي حين أن السباب التي ساقها أرباب الصناعة العسكرية السرائيلية تقدم على ما
يبدو وصفًا دقيقً ا للتجاهات السائدة في التجارة العسكرية العالمية ،فإن انخفاض الصادرات السرائيلية ل يمكن أن يُعزى ببساطة إلى تراجع
الطلب على السلحة.
صحي ٌح أن الصناعات العسكرية السرائيلية ضمنت تصدير منتجات بقيمة تفوق 5مليارات دولر في  2015أي أفضل بقلي ٍل من العام الذي
سبقه ،وصحيح أن التطورات السياسية العالمية قد تبشر هذا القطاع بالخير في المستقبل القريب ،إل أن المجمع الصناعي العسكري يواجه
تغيرات دينامية في تجارته ودعايته  .إن تراجع َ علمةِ"صُنع َ في إسرائيل "حتى في قطاعي الدفاع والمن ،بمساهمة ٍ من جهود حركة
المقاطعة ،هو فرصةٌ مواتية للمدافعين عن حقوق النسان لحداث التغيير.
َ
أجاب رئيسها التنفيذي ُمقرًا" :أنا ل أقول إنها
وردًا على سؤا ٍل طُ ِر َح مؤخ ًر ا حول تأثير حركة المقاطعة في عمليات شركة إلبيت سيستمز،
إن تكاتفنا " .لذا يواجه دعاة حقوق النسان في الوقت الحاضر تحديًا يتمثل في تعزيز
ل تش ّكل تهديدًا ،ولكني أعتقد أن بوسعنا التعام َل معها ْ
ِ
مصدر تهديد إلى مع ّوق فعلي.
قدرة حركة المقاطعة على الضغط على اقتصاد الحرب السرائيلي حتى تتحول من
إلبيت سيستمز وعلمة إسرائيل التجارية تتراجعان
بعد مضي زهاء عقد ٍ من الزمن على إطلق حملة سحب الستثمارات والعقود وأشكال التعاون الخرى مع إلبيت سيستمز ،نستطيع أن
نستخلص بعض الدروس حول التوليفة المسا ِه مة في إحداث التغيير والمكونة من قوى السوق ،والهياكل الحكومية ،والنشطة .يركز هذا
القسم على أحدث الخسائر التي ُمنيت بها شركة إلبيت في فرنسا والبرازيل :وهما دولتان تكاد تتناقض وجهتا نظرهما تما ًما بشأن فلسطين
وشرعية حركة المقاطعة.
كان قرار فرنسا ضد مناقصة إلبيت سيستمز في آخر العطاءات الفرنسية لشراء طائرات بدون
طيار في مطلع 2016نبًأ سيئًا غير متوقع للشركة ،حيث استُبعدت طائرة"ووتش كيبر "بدون
طيار المبنية على غرار طائرة هرميز  450بدون طيار المصنعة بواسطة شركة إلبيت سيستمز
والمستخدمة في المجازر ضد غزة  .تُبنى طائرات"ووتش كيبر "بدون طيار في المملكة المتحدة
بواسطة مشروع ٍ مشترك بين شركة إلبيت وبين شركة ٍ بريطانية .وقد طال َ
ب المجتمع المدني في
حملة ٍ مستدامة في فرنسا باستبعاد"ووتش كيبر "من المناقصة بسبب مشاركة إلبيت في جرائم
الحرب السرائيلية ،بينما احتج الناشطون في المملكة المتحدة على وجود موقع إنتاج الطائرة
هناك.

"إن تراج َع علم ِة ' ُ
صن َع في
إسرائيل' حتى في قطاعي
الدفاع والمن ،بمساهم ٍة من
جهود حركة المقاطعة ،هو
فرصةٌ مواتية للمدافعين عن
حقوق النسان لحداث التغيير"

فازت شركة ساجيم الفرنسية بالعطاء في نهاية المطاف ،ولكنها قلّلت من أهمية أن الطائرات بدون طيار التي تنتجها تعتمد هي أيضًا على
تكنولوجيا من شركة إلبيت سيستمز ،بل احتفت "بوطنية "التكنولوجيا المستخدمة وخط النتاج المحلي  .كانت علمة"صُنع في إسرائيل"
قبل بضع سنوات فقط تُعتبر مزية ً بالنسبة للطائرات بدون طيار .أ ّم ا اليوم ،فإن التوجه المتزايد لضمان نمو الصناعات العسكرية الوطنية
ونقل التكنولوجيا بالحد القصى يلعب دورًا محوريًا في إضعاف الرغبة في اقتناء التكنولوجيا العسكرية السرائيلية على مستوى العالم .
وهذا يساهم أي ً
ضا في تحقيق هدفِ دعاة حقوق النسان الفلسطيني المتمثل في تخفيض الرباح التي تجنيها إسرائيل من آلتها الحربية،
ويُم ّكنهم من العمل في مجال الدعوة لتحقيق النتائج.
ليس من الواضح إلى أي مدى أثّر الضغط ُ الذي مارسته حركة ُ التضامن مع فلسطين في قرار الحكومة الفرنسية العاكفة على س ّن قواني َ
ن
ضد المقاطعة أكثر جو ًرا من القوانين السرائيلية .ومع ذلك ،صرّحت إسرائيل في نيسان /أبريل بأن الحكومة الفرنسية رفضت في العام
 2015صفقةً أخرى من تكنولوجيا المراقبة .و نقلت قناة فوكس نيوز عن"خبير إسرائيلي ذي مكانة في شؤون مكافحة الرهاب "قولَه عن
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الصفقة إن" السلطات الفرنسية استحسنتها ،ولكن المسؤول عا َد ليقول إن هنالك تعليمات عليا بعدم شراء التكنولوجيا السرائيلية " .وإذا ص ّ
ح
هذا التقري ُر ولم يكن دعاية ً فقط تهدف إلى التقدم على صعيد عقود ٍ أخرى ،فإنه يشير إلى عزو ٍ
ف غير متوقع في أوساط دوائر الحكومة
الفرنسية عن الدخول في صفقات مع إسرائيل.
وفي البرازيل ،شهدت شركة إيه إي أل سيستيماس ) AEL
 )Sistemasالمحلية التابعة لشركة إلبيت سيستمز نهاية َ عقدٍ
نمت فيه إيراداتها أضعافًا مضاعفة ،واشترت حصصًا في
مشاريع الدفاع البرازيلية الكبرى .كانت البرازيل ِمن أكبر
خمسة مستوردين للسلحة السرائيلية بين عامي  2009و
 ،2014ومن أهم مشتري الطائرات بدون طيار التي تصنعها
شركة إلبيت سيستمز .ومع ذلك ،خسرت الشركة مشروعها
الستراتيجي الول في كانون الول /ديسمبر ،2014حيث
ألغت حكومة ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل
مذكرة َ تفاهم مع شركة إيه إي أل سيستيماس لتطوير مجمع
تكنولوجي لتصنيع القمار الصناعية العسكرية .فقد وقفَ
المجتمع المدني في وجه هذه الصفقة ،وأطل َ
ق حملة ً متواصلة
لفرض حظر ٍ عسكري على أساس التضامن مع الشعب
الفلسطيني وضرورة إنهاء الفلت السرائيلي من العقاب.
وفضحت محاولة شركة إيه إي أل سيستيماس في التخفي
كشركة ٍ برازيلية مبينة ً أنها شركة ٌ إسرائيلية تابعة ،ومشددةً
على أن الضرائب البرازيلية سوف تذهب إلى إسرائيل.
وأثبتت أيضً ا كيف أن التكنولوجيا سوف تنتقل فعليًا من
الجامعات البرازيلية إلى الشركة السرائيلية .وفي نهاية
المطاف ،تع ّذرت الحكومة بنقص الميزانية ،والتزامها
بالتعاون مع المجتمع الفلسطيني والحركات الفلسطينية لنهاء
المشروع .وكان ذاك نصرًا جليًا لحركة المقاطعة.
وفي كانون الثاني /يناير ،2016اضطرت إلبيت سيستمز إلى
ٍ
التخلي عن مشروع البحث والتطوير الخاص بالطائرات بدون طيار في البرازيل ،والذي أطلقته في 2011في احتفال رنان .وظلت وزارة
الدفاع ،بقيادة عضو في الحزب الشيوعي البرازيلي المناصر للفلسطينيين ،ترفض الموال اللزمة لتنفيذ المشروع ،حتى حصل النقلب
على الحكومة في شهر أيار/مايو من العام الحالي .وكان تحفّظ الوزارة متأث ًرا بل شك بالموقف السياسي الذي تبنته الحكومة البرازيلية .وقد
جدل في وسائل العلم حين ح ّذر من أن الخلف الدبلوماسي الناجم عن رفض البرازيل
أثا َر مسؤو ٌل رفيع في وزارة الدفاع البرازيلية
ً
ٍ
اعتمادَ زعيم استيطاني كسفيرٍ لسرائيل قد يؤخر تنفيذ العقود العسكرية المبرمة بين البلدين .وانتاب هذا الهاج ُ
س شخصيات أخرى كوزير
الدفاع السابق ،سيلسو أموريم ،الذي قال إن الوقت قد حان"لتنويع مورّدينا" وتقليص العتماد المفرط على التكنولوجيا السرائيلية.
يجدر بالذكر أن منظماتٍ فلسطينية ً مثل الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل والستيطان وحركة التضامن مع فلسطين ق ّدمت أدلة ً تثبت أن
البرمجيات وتكنولوجيا المراقبة والستطلع السرائيلية كانت في ذاك الوقت جز ًءا أساسيًا في كل مشاريع التنمية الصناعية الستراتيجية
تقريبًا التابعة لوزارة الدفاع البرازيلية 1.فتكنولوجيا الطيران اللكتروني المستخدمة في معظم الطائرات ،وترسانة البرازيل من الطائرات
بدون طيار ،وتكنولوجيا المراقبة المستخدمة في نُظم مراقبة الحدود ،والتكنولوجيا المستخدمة في الدبابات البرازيلية ،ونظام التصالت
المستخدم في القوات البحرية البرازيلية مطورة ٌ إ ّما بوساطة شركة إلبيت سيستمز وإ ّم ا بواسطة الصناعات الجوية الفضائية السرائيلية أو
الشركات التابعة لها .وهذا يُفضي فعليًا إلى فقدان السيادة والستقلل الوطني ،وهما المبدآن الساسيان اللذان تلتزم المؤسسات العسكرية
 1ينتمي الكاتبان للحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل والستيطان.
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بصونهما والدفاع عنهما  .وقد أكدت أه ّم صحيفة ٍ اقتصادية ٍ في إسرائيل ،ذي ماركر ،فيتقرير نشرته في 2015أن"أسبابًا سياسيةً "أدت
إلى تجميد المعاملت العسكرية مع البرازيل وهو تطو ٌر ِ
موج ٌع لسرائيل ،ول سيما إلبيت سيستمز.
إن ما ل شك فيه أن الوقات العصيبة التي تواجهها إلبيت سيستمز في البرازيل ناجمة ٌ عن توتر العلقات بين البرازيل وإسرائيل في
السنوات الخيرة من عهد حكومة حزب العمال ،التي حكمت البلد من  2003وحتى أيار /مايو . 2016ويُعزى توتر العلقات لسباب عدة
منها التأثير المتنامي لحركة المقاطعة في البرازيل ،والقبول الذي لقته طروحاتها داخل أوسا ٍ
ت التوعيةِ
ط في حزب العمال .وتؤكد حمل ُ
الساعية ُ إلى الطاحة بعلمة إسرائيل التجارية بأن السلحة السرائيلية تُجرّب في الحياة العملية على الفلسطينيين ،وتنبّه العامة إلى أن
ضرائبهم تُصرفُ على استدامة الشركات العسكرية السرائيلية  .وقد تغلغلت هذه الستراتيجيات حتى في المؤسسة الدفاعية نفسها .غير أنه
بات يتعين الن على المدافعين عن حقوق النسان الفلسطيني أن يحددوا استراتيجيات جديدة في ضوء النقلب على الحكومة المنتخبة.
إن إخفاق "ووتش كيبر " في الفوز بالعقد الفرنسي لتوريد طائرات بدون طيار يبيّن أن الفتتان بالتكنولوجيا العسكرية السرائيلية يمكن أن
يتلشى وأن تسود َ مصالح ُ أخرى حتى في السياقات المعادية جدًا للمطالب المنادية بفرض حظر ٍ عسكري على إسرائيل .ومن الهمية
القصوى أن نفه َم ما يدف ُع حكومة ً تُبدي العداء للمواقف المؤيدة لفلسطين إلى إحداث شروخٍ بين القطاعين العسكريين السرائيلي والفرنسي،
ومن الهمية أي ً
ضا أن نعي أفض َل السب ِل لستثمار هذا الدافع والستفادة منه .والحاجة ُ لهذا الجهدِ ملحة ٌ في الوقت الحاضر لن ثمة عطا ًء
آخر لتوريد طائرات بدون طيار ،وشركة إلبيت سيستمز مشاركةٌ فيه.
تثبت دراسة هاتين الحالتين أن استثمار الوقت والجهد في فهم الديناميات في قطاعي الدفاع والمن الداخلي أمرٌ أساسي لتطوير أنشطة
المقاطعة المؤثرة  .وفي هذه المرحلة ،حيث صارت المنفعة المرجوة من التعاون العسكري مع إسرائيل موضع َ شك ٍ متزايد ،يستطيع
ف مصالح صناع القرار على الصعيد الوطني ،أو
المتضامنون مع فلسطين توظيفَ هذه المعرفة المكتسبة في طرح براهي َن وحجج ٍ تستهد ُ
بوسعهم البحثُ عن حلفاء يستطيعون القيام بذلك .ويمكن أن تُفضي هذه الجهود في نهاية المطاف إلى انكماش السواق المفتوحة أمام
الصناعة العسكرية السرائيلية.
تفنيد أسطورة التفوق التكنولوجي السرائيلي
تعتبر الصناعة ُ العسكرية السرائيلية عنصرًا أساسيًا في اقتصاد الدولة ،إذ توظف نحو 50,000شخص ،وتستعين بنحو 50,000مورّد،
وتبلغ نسبة صادراتها  % 13من مجموع الصادرات الصناعية .يضم هذا القطاع  600شركة ٍ تعتمد بشدة على السواق الخارجية ،حيث
تبلغ نسبة النتاج العسكري السرائيلي ال ُمعد للتصدير لسواق الخارج  .%80وتعتمد قدرة إسرائيل على شن الحروب ،واستدامة مجمعها
الصناعي العسكري ،والمنافسة في السوق العالمية على سمعتها كدول ٍة تصنّع أسلحة عصري ٍة ومجرّبة عمليًا في الحروب.
أصبح الرأي العام على مدى السنوات القليلة الماضية أكثر وعيًا بأن "السلحة المجربة في الميدان" تعني السلحة المطوّرة إبان المجازر
الحتجاجات المتنوعة حول العالم مثل احتلل
وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والعربي .وقد ساهمت في تنامي هذا الوعي
ُ
مصانع إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة وأستراليا ،والحتجاج بالتظاهر بالموت في أماكن عديدة ،وتوقيع العرائض ،ونشر التقارير
المتعمقة والتغطية العلمية.
ولمواجهة احتجاجات المجتمع المدني المتزايدة ،يقول المدافعون عن العلقات العسكرية مع إسرائيل إن التعاون العسكري مع إسرائيل
والشراء منها يصب في المصلحة القومية لبلدهم  .غير أن القول بأن السلحة السرائيلية هي حت ًما الخيار الفضل من الناحية التكنولوجية،
وأن تبني الحظر العسكري يعني المساس"بالمن القومي" ،إنما هو خرافةٌ أخرى ينبغي تفنيدها.
عانت أسطورة تفوّ ق السلحة السرائيلية منذ العدوان السرائيلي على لبنان عام  2006انتكاسات عدة .فبحسب وسائل العلم في إسرائيل
َ
أعطب حز ُ
ب ا ما ل يقل عن 20دبابة مركافا "غير قابلة للتدمير ".وفي أعقاب الحرب ،أخذت إسرائيل تشتري دبابات أبرامز
نفسها،
المصنوعة في الوليات المتحدة  .أما بالنسبة إلى "القبة الحديدية " السرائيلية ،فإن فاعليتها صارت موضع تشكيك في أعقاب العدوان
السرائيلي على غزة  ، 2014حتى إن خبراء إسرائيليين وأمريكيين في تكنولوجيا الدفاع استهجنوها واعتبروها"أكبر خدعة في العالم".
وحتى المشاريع التي تنطوي على تصدير منتجات تكنولوجية فإنها تعاني ارتفا َ
ع التكاليف وتواجه صعوبات ،كما حال طائرات ووتش كيبر
بدون طيار التي رفضتها الحكومة الفرنسية في وقت سابق من هذا العام  .فقد سجلت هذه الطائرة حوادثَ تحطمٍ متكررة ،بل وتبين أنها
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عاجزةٌ عن الطيران في الظروف الجوية السائدة في المملكة المتحدة.

تسعى الصناعة العسكرية السرائيلية في الوقت الراهن لختراق أسواقٍ جديدة بتسويق نفسها كشركة ٍ رائدة في المن اللكتروني .غير أن
السج َل الطويل من فضائح التجسس التي تورطت فيها شركات إسرئيلية تعمل في البرمجة ومعالجة البيانات يشكك في قدرة ِ إسرائيل على
"تأمين "iأي شيء  .بل توجد تقارير عدة تفيد بأن الشركات السرائيلية تستخدم العقود في الخارج لنقل المعلومات الحساسة إلى وكالت
الستخبارات السرائيلية  .وعلى سبيل المثال ،تواجه أكبر شركة برمجة في إسرائيل ،آمدوكس ،ته ًما عديدة بالتجسس في بلدان عدة من
بينها الوليات المتحدة.

"إن نقل التكنولوجيا
السرائيلية يقترن بقيودٍ
وشروط بالنسبة لهؤلء
الذين يفكرون في وضع
سياسات ل تصب في
مصلحة إسرائيل
والوليات المتحدة"

علوة ً على ذلك ،هناك بابٌ دوار بين وحدة الستخبارات العسكرية رقم  8200وهي أرفع وحدة تجسسية
إسرائيلية وقطاع التكنولوجيا المتقدمة والفضاء اللكتروني في البلد .وفي هذا الصدد ،يقول يائير كوهين،
العميد السابق والقائد السابق لوحدة  ، 8200والرئيس الحالي لقسم الستخبارات اللكترونية في شركة إلبيت
سيستمز " :إن من شبه المستحيل أن تجد شركة ً تكنولوجية في إسرائيل تخلو من أفراد عملوا في وحدة
 . "8200العملية بسيطة وهي كالتي i:تسمح إسرائيل لفراد الوحدة السابقين باستخدام التكنولوجيا لتأسيس
شركاتهم الخاصة)iالتي تُدر عليهم في بعض الحيان أرباحًا طائلة) ،ثم تحظى إسرائيل في المقابل
iبفرصة الطلع على المعلومات المستقاة من حول العالم ،أي أنها فعليًا تولِج حصان طروادة داخل
َ
المثل القائل :حاميها حراميها.
المؤسسات الباحثة عن المن اللكتروني .وتجسد

يعتبر بعض المشتغلون في مجال الدفاع أن إبرام الصفقات مع إسرائيل أم ٌر مفيد لنها ستنقل التكنولوجيا
التي لن ينقلها مصدرو السلحة الكبار الخرون كالوليات المتحدة وأوروبا .فقد باعت إسرائيل أسلحة ً مرارًا وتكرا ًرا إلى بلدان تخضع
ٍ
حظر على استيراد السلحة بفضل الضغط الشعبي .وهناك العديد من قرارات الجمعية العامة للمم المتحدة
لقيود على علقاتها العسكرية أو
التي تدين العلقات العسكرية بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إبان الثمانينات .وقد أقامت إسرائيلُ كذلك علقات
عسكريةً مع المجالس العسكرية في الرجنتين وشيلي في ،19761ووطّدت علقاتها بالنظمة الديكتاتورية الوحشية في أمريكا اللتينية بعد
3
أن قيدت إدارة كارتر المساعدات العسكرية المريكية لها.
ومع ذلك ،فإن نقل التكنولوجيا السرائيلية يقترن بقيود ٍ وشروط بالنسبة لهؤلء الذين يفكرون في وضع سياسات ل تصب في مصلحة
إسرائيل والوليات المتحدة  .ففي الفترة الخيرة من حكم حزب المؤتمر الوطني الهندي ،2014-2004-الذي تبنى موقفًا رسميًا مؤيدًا
للفلسطينيين ،شكا دبلوماسيون بشكل غير رسمي من أن محدودية العلقة العسكرية بإسرائيل صعّبت على الحكومة اتخاذ َ خطوات فعالةٍ
للتضامن مع الشعب الفلسطيني .ومن المثلة الخرى لذلك النقا ُ
ش الدائرُ مؤخ ًر ا في البرازيل حول التدابير التي يمكن أن يتخذها قطاعُ
الدفاع للرد على موقف بلده الثابت ضد المستوطنات  .وكانتiالصين منiأكبر الشركاء العسكريين لسرائيل حتى العام ،2005 -حين
طلبت الوليات المتحدة من إسرائيل قط َع علقاتها العسكرية بالصين ii.وبنا ًء على ذلك ،توقفت المعدات العسكرية التي اشترتها الصي ُن من
إسرائي َل عن العمل ولم تخضع للصيانة.
التحولت المحلية والعالمية في الصناعة العسكرية السرائيلية
ر ّك زت القاعدة الصناعية العسكرية السرائيلية طاقاتها في مرحلة ما قبل الدولة والسنوات الولى من تأسيس الدولة على تجهيز الجيش الذي
سيحتل فلسطين ويطرد سكانها الصليين  .وفي السنوات اللحقة ،أسّس العسكريون السرائيليون المتقاعدون العديد من الشركات"المنية"
الصغيرة للستفادة ماديًا من خبراتهم في القمع .تستعين إسرائيل بهذه الشركات لتتولى أم َر أقذرِ علقاتها العسكرية الدولية ،وهو ما يسمح
لسرائيل بنفي تورطها  .وفي الوقت نفسه ،تظل الصناعات العسكرية الساسية ،وصناعات الفضاء السرائيلية ،وشركة رافائيل لنظمة
الدفاع المتقدمة ،وشركة الصناعات العسكرية السرائيلية ،مملوكة ً للدولة لضمان السيطرة المباشرة عليها .إلبيت سيستمز هي الشركة
الخاصة الوحيدة التي استطاعت أن تزدهر في هذا المجال بما يوازي الشركات الحكومية.
 2ومع ذلك ،اختبرت المملكة المتحدة الطائرة في إقليم أسينشين التابع لها في مناطق ما وراء البحار.
Bishara Bahbah, “Israel’s Military Relationship with Ecuador and Argentina,” Journal of Palestine Studies, 15, 2 )Winter 1986): 88-89. See also Hugo Harvey
Parada, Chile – Israel Relations 1973-1990 )Santiago: RIL editores, 2011).
3
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مستقل نسبيًا  .وهو ل يزال يخدم الحكومة في الحفاظ على نظامها وتلبية
أصبح قطاع التصنيع العسكري السرائيلي مع مرور الوقت
ً
احتياجات سياستها الخارجية ،ولكن صارت له مصالحه الخاصة  .إن ناقوس الخطر الذي دقته الصناعة العسكرية السرائيلية في تشرين
الول /أكتوبر 2015كان محاولة ً للضغط على دولة إسرائيل لكي تتكفل الدولة ودافعو الضرائب بتعويض تراجع الصادرات والرباح من
خلل تدخلٍ حكومي .وفي أواخر العام ،وزعت الحكومة السرائيلية عقودًا مربحة ،ورصدت مخصصات ٍ سخية في الميزانية للصناعة
العسكرية ،بما فيها من ٌح لغايات التسويق.
من المرجح أن تُختتم قريبًا الجهود ُ المبذولة لخصخصة شركة الصناعات العسكرية السرائيلية التي تنتج من جملة السلحة التي تنتجها
الذخائ َر العنقودية السرائيلية  .وهذا يعني أن العملية التي انطلقت قبل عقدين لخصخصة الصول الوطنية قد وصلت لُبّ الصناعة العسكرية.
تواجه شركة الصناعات العسكرية السرائيلية صعوبات بسبب المخاوف من أن تحتكر إلبيت سيستمز السوق ،حيث إنها المزاود الوحيد في
عطاء الخصخصة ،وبسبب اتهامات ٍ بسوء السلوك وجهها لها رئي ُ
س سلطة الشركات الحكومية 4.غير أن آخر النباء يشير إلى استئناف
الصفقة  .وهذا يعني أن الشركات العسكرية المخصخصة ستحتفظ بأرباحها لنفسها بينما تتحمل الدولة والمواطنون عبء خسائرها.
ث تغييرات داخل الصناعة العسكرية السرائيلية .فالطلب المتزايد في قطاع
التجاهات العالمية في القطاع العسكري هي عام ٌل آخر يُح ِد ُ
السلحة العالمي على النتاج داخل البلد المشتري ،بما في ذلك من خلل اتفاقيات المبادلة ونقل التكنولوجيا والتدريب ،حدا بالشركات
العسكرية السرائيلية ،مثل إلبيت سيستمز ،إلى اتباع استراتيجية الستحواذات العالمية .ل تعزز هذه الستراتيجية صناعة الدفاع الوطني في
البلدان المشترية وإنما تعمل على نزع الطابع القومي عن هذه الصناعة من خلل الستعانة بمصادر خارجية في إسرائيل .وقد غدت شركة
إلبيت سيستمز اليوم حاضرة ً بمسميات عديدة في قطاعات كثيرة حول العالم .نيس سيستمز هي شركة ٌ تعمل في البرمجة ومعالجة البيانات
في ما يزيد على  150بلدًا ،ولها عملء من شركات القطاع الخاص والمؤسسات العامة المحلية ،وهي أحدث استحواذات إلبيت سيستمز.
ورغم أن هذه الستراتيجية تهدف إلى زيادة أرباح إلبيت سيستمز ،فإنها تُم ّك ن حركة المقاطعة العالمية من استهداف مصالح إلبيت سيستمز
ليس فقط على مستوى وزارات الدفاع التحادية بل على المستوى المحلي أي ً
ضا بالقرب من قواعدها.
وعلوة ً على ذلك ،تستتبع استراتيجية الستحواذ هذه أن تقترض إلبيت سيستمز من أجل شراء شركات أخرى وإنشاء تكتل .ومن أجل
استدامة هذه السياسة فإنها تحتاج إلى تدفق نقدي مستمر .وفي هذا مخاطرة ٌ كبرى ،إذ إن فسخ الستثمارات والعقود أو تراجع الثقة وانتشار
النظرة السلبية في البيئة الستثمارية قد يقود إلى أزمة ٍ في القدرة على سداد الديون .وإذا أرادت إلبيت سيستمز أن تُلقي خسائرها العالمية
المحتملة على كاهل الدولة ،فهل ستستطيع إسرائي ُل تحملها؟
إن من الهمية أيضا ً ،عند النظر في آفاق الصناعة العسكرية السرائيلية ،أن نؤكد أن المبيعات الجمالية لهذه الصناعة ارتفعت إلى ما يزيد
على 5مليارات دولر بحلول نهاية العام o.2015ويُعزى ذلك إلى إبرام عد ٍد من العقود الجديدة في أواخر العام رغم أن المبيعات كانت ل
ص تصديرية كبرى مقبلة على الشركات العسكرية السرائيلية ،وسوف تتطلب
تزال أقل بكثير من السنوات الماضية  .ومع ذلك ،ثمة فر ٌ
اهتما ًما من حركة التضامن مع فلسطين.
من المتوقع أن تُ سفر المفاوضات السرائيلية المريكية الراهنة بشأن التوصل إلى اتفاق جديد للمساعدات العسكرية لمدة 10سنوات عن منح
إسرائيل ما يفوق بكثير المبل َغ السنوي الحالي الذي تتلقاه والبالغ  3.1مليار دولر .وبالنظر إلى النتخابات الرئاسية المريكية المقبلة وهوية
سهل على حركة التضامن .ومع ذلك ،فإن التفاق قد يفرض تحديًا على المجمع
مرشحي الحزبين الرئيسيين ،فإن المر ليس يكون
ً
الصناعي العسكري السرائيلي ،حيث تتضمن المناقشات رغبةً أمريكية في خفض النسبة المئوية للموال التي يُس َمح لسرائيل بإنفاقها على
صناعتها العسكرية.
رؤوبين بن شالوم ،الرئيس السابق لفرع قسم التخطيط الستراتيجي بالجيش السرائيلي في أمريكا الشمالية ،يصف هذه الحتمالية بأنها
يحذرَ رئيسُ رابطة مصنعي إسرائيل ،شراغا بروش ،من أن تطبيق رغبة الوليات المتحدة
"مدمرةٌ للصناعات العسكرية السرائيلية"  ،بينما ّ
على أرض الواقع يعني أن" عشرات خطوط النتاج سوف تتوقف ،بل ومعامل بأسرها للصناعات الدفاعية سوف تغلق أبوابها ،وسوف
يُس ّر ُح آلف العمال ،وسوف تخسر دولةُ إسرائيل استقللَها المني " .وهكذا فإن زيادة المساعدات العسكرية قد تكون في الواقع بمثابة ضربةٍ
Shir Hever, “Privatising Israel's Arms Industry,” Middle East Eye, January 27, 2016, http://www.middleeasteye.net/columns/privatising-israels-arms-industry- 4
تحليل ممتا ًزا لعملية خصخصة شركة الصناعات السرائيلية ودور شركة إلبيت سيستمز.
 977776963تقدم هذه المقالة
ً
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للصناعة العسكرية السرائيلية ،ومن عواقبها متوسطة الجل أن الشركات السرائيلية سوف تنقل إنتاجها إلى الوليات المتحدة أو تزيد
مشاريعها المشتركة معها لضمان استمرار حصولها على المساعدات العسكرية المريكية.
ارتفعت المبيعات إلى المنطقة الوروبية بأكثر من الضعف في العام الماضي حيث بلغت  1.63مليار دولر مقارنة ً بمبلغ  724مليون
دولر في  . 2014ومن المنتظر أن يستمر التعاون الوروبي السرائيلي ،حيث يعكف التحاد الوروبي على تعزيز ضبط حدوده ليتصدى
لموجة الهجرة المتنامية ،متذر ًع ا بالتفجيرات وحوادث إطلق النار في المدن الوروبية لزيادة النفاق على التسليح والمراقبة في
المجتمعات.
يدرك المسؤولون ورؤساء الشركات السرائيليون أن هذا التوجه جيد ٌ للتجارة السرائيلية .وقد ش ّددَ
القادة ُ السرائيليون عقب هجمات باريس سنة  2015أن التكنولوجيا السرائيلية وحدها َمن يستطيع
إنقاذ أوروبا  .ويتوقع ايتمار غراف ،وهو مسؤول ٌ بارز في وكالة التعاون الدفاعي الدولية التابعة
لوزارة الدفاع السرائيلية ، )SIBAT )1أن تنفق أوروبا  50مليار دولر على المشتريات في مجال
الشركات السرائيلية ُ كافة أربا ًحا معتبرة من بيع المنتجات التي
"المن الوطني" وهذا يكفي لكي تجني
ُ
5
طورتها لقمع الفلسطينيين.

"تعتبر الدعوة إلى فرض
حظ ٍر عسكري شامل على
إسرائيل جز ٌء من النضال
العالمي المناهض للحروب
والقمع وعسكرة المجتمع"

ورغم أن أمريكا اللتينية شهدت هبوط المبيعات فيها إلى  577مليون دولر في العام  ،2015فإنها قد توفر أسواقًا جديدة ً بسبب انحسار
موجة الحكومات التقدمية في المنطقة ،ول سيما في البرازيل  ،حيث اتجهت حكومة النقلب فور توليها السلطة نحو توثيق العلقات مع
إسرائيل .وفي الرجنتين ،استهلت الحكومة اليمينية المنتخبة مؤخرً ا وليتها بعرض تعزيز التعاون العسكري والمنيعلى إسرائيل.
انخفضت واردات منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضً ا طفيفًا حيث بلغت قيمتها 2.3مليار دولر في  2015مقارنة ً بنحو 3مليارات
دولر في o.2014ومع ذلك ،يُظهر التجاه العام على مدار العقد الماضي زيادة ً كبيرة ً في الصادرات العسكرية لهذه المنطقة .تجني إلبيت
سيستمز  1%29من إيراداتها من آسيا ،وثمة فرصةٌ للزيادة لن إسرائيلَ وافقت مؤخرًا على ميزانية خاصة لشركة إلبيت سيستمز لغرض
تسويق نفسها في الصين  .وعلوة ً على ذلك ،دخلت إلبيت سيستمز في مشروع ٍ مشترك مع شركات هندية لبيع المزيد من الطائرات بدون
طيار للهند ،ووقعت شركة رافائيل لنظمة الدفاع المتقدمة اتفاق َ تعاون ٍ بقيمة  10مليارات دولر مع الشركة الهندية العملقة ،ريلينس
ديفينس ،في آذار/مارس من هذا العام  .وتفيد التقارير بأن الحكومة الهندية على وشك توقيع اتفاق في مجال الدفاع مع إسرائيل بقيمة 3
مليارات دولر ،وتفكر في التعاون مع إسرائيل لبناء جدار ٍ في كشمير  .وما يثير القلق أكثر من وصول إسرائيل إلى هذه السواق هو أن
َ
بعض دول الخليج ،وفقًا لتقارير ،تتنافس لشراء نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ.
إقامة قضية مشتركة ضد العسكرة
ن الدعوة إلى فرض حظر ٍ عسكري شامل على إسرائيل ل تنبع فقط من النداء الفلسطيني لنهاء إفلت إسرائيل من العقاب والتواطؤ
إ ّ
العالمي مع نظام الفصل العنصري المطبّق فيها ،بل هي أيضًا جز ٌء من النضال العالمي مناهض الحروب والقمع وعسكرة المجتمع وأمننته .
هنالك وع ٌ
ي متزايد بمساهمة صادرات"المن القومي " والجيش السرائيلي في هذه الممارسات من خلل التكنولوجيا والمنهجيات الجديدة
التي طُ ّو رت في كنف الحتلل العسكري ،والفصل العنصري ،والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني .أ ّما العسكرة والمننة فيساهمان في
استدامة الصناعة العسكرية السرائيلية وسياساتها ضد الفلسطينيين.
حركات حول العالم على إقامة قضي ٍة مشتركة مع حركة المقاطعة للوقوف في وجه
وبموازاة دور إسرائيل المتنامي في هذه العسكرة ،تعكف
ٌ
القمع والتمييز الذي تمارسه قوات الجيش والشرطة  .إن الحملة القائمة ضد الشركة السرائيلية الدولية لنظمة الدفاع والمن )ISDS )1
العاملة في مجال "المن الداخلي "1هي مثال ٌ بارز  .أسّس هذه الشركة عملء ُ سابقون في الموساد في o.1982وكشف صحفيون
5

على سبيل المثال ،رصدت بلجيكا عقب الهجوم على مطار بروكسل في آذار /مارس  2016مخصصات إضافية بلغت  400مليون يورو لوكالة استخبارية .وفي نيسان/أبريل ،أصدر التحاد الوروبي

قانونًا مثيرًا للجدل

بشأن التخزين طويل الجل لمعلومات المسافرين جوًا ،وهو ما سيكلف قرابة  500مليون يورو .شركة إلبيت سيستمز مؤهلةٌ لخذة حصة معتبرة في هذا المشروع ،حيث دأب

التحاد الوروبي لسنوات عديدة على تمويلها من أجل تطوير التكنولوجيا اللزمة لتنفيذ هذه السياسة  .وبالضافة إلى ذلك ،تُظهر الوثائق التي نشرها مؤخرً ا المعهد العابر للحدود الوطنية ومنظمة
مناهضة تجارة السلحة"ستوب وابينهانديل " الربا َح التي تجنيها الشركات السرائيلية بفضل سياسات الهجرة المتبعة في التحاد الوروبي .ولن لدى هذه الشركات خبرةً واسعة في مجالت من قبيل استدامة
الجدار وتطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار)المستخدمة أساسًا في المجازر ضد غزة) ،فهي تحمل في جعبتها الكثير لتقدمه إلى جهود مكافحة الهجرة التي يبذلها التحاد الوروبي.
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استقصائيون وأعضاء سابقون في المجالس العسكرية أن الشركة دربت فرق موت في غواتيمال والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا،
وتورطت في النقلبات والمحاولت النقلبية في هندوراس وفنزويل.
تعمل الشركة السرائيلية الدولية لنظمة الدفاع والمن على تدريب الشرطة العسكرية البرازيلية )  )BOPEسيئة السمعة في ريو دي
جانيرو ،معترفةً بكل فخر أن الشرطةَ في الحياء الفقيرة ) العشوائيات) تستخدم التكنولوجيا عينها التي تستخدمها إسرائيل في غزة .وفازت
الشركة السرائيلية بعق ٍد مع اللجنة المنظمة لدورة اللعاب الولمبية  2016في ريو دي جانيرو .وقد تكاتفت حركات فلسطينية ،مثل الحملة
الشعبية لمقاومة جدار الفصل والستيطان واللجنة الوطنية للمقاطعة ،مع حركات شعبية في ريو تدافع عن حقوق النسان في الحياء الفقيرة
6
وأطلقوا حملةً بعنوان "أولمبياد ٍ
خال من الفصل العنصري" بهدف إلغاء العقد.
أُ جريت اتصالت مماثلة بين حركة التضامن مع فلسطين والناشطين السود في الوليات المتحدة الذين أصدروا بيانًا تضامنيًا في 2015
وقّعه ما يزيد على  1,000ناش ٍ
ط ومثقف أسود ،قالوا فيه " :إن إمعان إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين وسجنهم يستحضر صورة السجن
الجماعي للسود في الوليات المتحدة بما في ذلك العتقال السياسي للثوريين منهم "،ودعوا إلى نضال مشترك لمحاربة شركة جي  4أس
المنية .وعلوةً على ذلك ،أيدت حركة "أرواح السود غالية")Black Lives Matter )1هفي آب /أغسطس  2016حركة المقاطعة.
الجدار الحدودي بين الوليات المتحدة والمكسيك هو موقعٌ آخر للنضال المشترك بين ناشطي التضامن مع فلسطين وبين السكان الصليين
ٍ
بدور رئيسي.
المتضررين من المنهجيات والتكنولوجيا السرائيلية المنفّذة على أراضيهم ،والتي تضطلع إلبيت سيستمز فيها
إن الحملة الجارية في التحاد الوروبي لوقف تمويل شركة إلبيت سيستمز وغيرها من الشركات العسكرية السرائيلية الخرى تمس هاجسًا
أكبر يشغل كل مواطن أوروبي ،وهو دورة التحاد الوروبي الحالية لتمويل البحث والتطوير المسماة هورايزون  2020التي تُع ّد من أكبر
برامج التمويل في العالم بميزانية تبلغ  80مليار يورو ) حوالي  88مليار دولر بحسب أسعار الصرف في نهاية .).2015وبموجب هذا
البرنامج ،تو ّز ع أموال دافعي الضرائب في المقام الول على الشركات والمؤسسات الكاديمية العاملة على تطوير البحوث لخدمة العمال
التجارية الكبيرة ،بما في ذلك من خلل التعاون مع الشركات العسكرية السرائيلية  .وغالبًا ما تنطوي المشاريع البحثية المنفذة مع الشركات
العسكرية السرائيلية على تطوير التكنولوجيا ذات الستخدام المزدوج) التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية وأغراض
مدنية) ،في انتهاكٍ واضح ٍ للوائح التحاد الوروبي يساهم ُ في عسكرة المجتمعات الوروبية وأمننتها .وإذا علم معظم الوروبيين كيف
تُص َرف أموالهم ،فإنهم سيُقرون على الرجح بأن التحاد الوروبي ل يض ّر الفلسطينيين وحسب ،بل يضر مواطنيه أي ً
ضا بالنفاق على
بدل من تلبية احتياجاتهم.
حروب تخلق لجئين جدد ،وعلى تكنولوجيا تتحكم بالوروبيين وتصنفهم عرقيًا وتقمعهم ً
استهداف نقاط الضعف في الجيش السرائيلي
يعرض هذا الموجز السياساتي نبذة ً عن المجمع الصناعي العسكري السرائيلي ،ويحدد السُبل الممكنة لتقليل أرباح هذه الصناعة ،والسعي
نحو فرض حظر ٍ على تجارة السلحة مع إسرائيل في نهاية المطاف حتى إحراز الحقوق الفلسطينية .ول شك في أن هذا المسعى هو
مشروع كبير ،فالمجمع الصناعي العسكري يضم شركات قوية ذات نفوذ ،ويستخدم أساليب دعائية وتسويقية بارعة ،بينما مؤسسات الدفاع
العالمية في الغالب قَصية ٌ في معز ٍل عن خطاب ناشطي التضامن  .ومع ذلك ،أن تقوم البلدان بإنهاء علقاتها العسكرية بإسرائيل حتى تذعن
للقانون الدولي ليس ضرورة ً أخلقية وحسب وإنما حملة ٌ يمكن النتصار فيها .واستنادًا إلى الخبرة المكتسبة حتى الن ،وفي ضوء التحليل
الوارد أعله ،ثمة العديد من نقاط النطلق التي ينبغي للناشطين النظر فيها.
يُعتبر التثقيفُ العام والتوعية أمرًا أساسيًا .فمعظم الشعوب يفهمون بداهةً أنه ل ينبغي لحكوماتهم أن تظل على علقة عسكرية بسلطة احتللٍ
تشن اعتداءات عسكرية دورية على قطاع غزة المحاصر ودول مجاورة أخرى ،وتنفذ اجتياحات وغارات ،وتهدم المنازل ،وتمارس أشكالً
أخرى من انتهاكات حقوق النسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ،ول سيما أن هذه الممارسات ل تنتهك القيم الخلقية لتلك
الشعوب وحسب بل وقوانينها الوطنية والقانون الدولي  .إن أعداد المدافعين عن حقوق النسان العاملين من أجل المقاطعة وسحب
الستثمارات آخذة ٌ في النمو ،وسوف تصل بعدَ حين أعداد ُ الداعين إلى فرض عقوبات ،ول سيما عقوبات عسكرية ،ما يكفي لتش ّكل كتلةً
حرجة.
 6ل يزال العقد قائ ًما ،على عكسالتقارير التي قالت إنه أُلغي .ول تزال الحملة ضد الشركة السرائيلية الدولية لنظمة الدفاع والمن مستمرة.
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خ طويل ،ول سيما في أمريكا اللتينية ،حيث ما فتئت
وللتضامن مع فلسطين في المجتمعات المتضررة من العسكرة والمننة أيضًا تاري ٌ
إسرائيل ووكلؤها في القطاع الخاص يدعمون فرق الموت والدكتاتوريات ويدربونها على مدى عقود .إن توطيد التعاون بين المريكيين
السود ،واللتينيين ،والشعوب الصلية في الوليات المتحدة ،بموازاة العسكرة الهائلة للحواضر الوروبية ،يعني أن ثمة إمكانية لنشوء شبكةٍ
واسعة ومنظمة من الناشطين في الغرب أيضًا  .وفي حالة التحاد الوروبي ،يمكن إحداث موجة من الرأي العام لمساندة الحجج الفنية
ِ
المعار ضة لتمويل الجيش السرائيلي وغيره من الكيانات المتواطئة مع الحتلل بموجب خطة هورايزون .2020
ينبغي للناشطين أن يستشهدوا في حملتهم بالدلة التي تبين أن التكنولوجيا العسكرية السرائيلية ل
فعالة ول خالية من المشاكل كما تزعم في دعايتها .ومن المثلة المشكلت الرئيسية في إنتاج
الطائرات بدون طيار السرائيلية ،والشكوك التي تحوم حول القبة الحديدية .ومن الحجج الكثر
ّ
وتحول القدرة الصناعية
إقناعًا أن إسرائيل تضعف قدرة البلدان على إدارة نفسها دفاعيًا وعسكريًا،
الوطنية في تلك البلدان إلى إسرائيل ،وتستخدم نُظمها المنية للتجسس على البلدان المتعاملة معها ،ما
يُسفر فعليًا عن فقدان السيادة الوطنية والستقلل.

"إن أسطورة التكنولوجيا
العسكرية السرائيلية آخذةٌ
في النهيار ببطء،
وخصخصة الصناعة
العسكرية السرائيلية يجعلها
تظل إلبيت سيستمز ،رغم ضخامتها ،عرضة ً للتأثر بتحركات الناشطين .فهي الشركة العسكرية
عرضةً لمخاطر السواق
السرائيلية الخاصة الوحيدة بهذا الحجم ،ما يجعلها أكثر عرضة ً للتضرر من الزمات ،ومخاطر
العالمية كسائر الشركات"

المضاربات المالية ،وإعادة الهيكلة القتصادية .إلبيت سيستمز مثقلة ٌ بالديون ،وتحتاج إلى تدفق نقدي
فضل على أن حضورها العالمي غير المسبوق يجعل مهمة َ الني ِل منها ومن شركاتها التابعة أكثر يُسرًا للناشطين
مستمر لخدمة هذا الدين ً .
في البلدان المختلفة  .إن اعتماد الصناعة العسكرية المتزايد على الموازنة العامة للدولة السرائيلية لنقاذها يجعلها عرضة َ للتضرر،
ويُضعف الدولة أكثر.
ينبغي للناشطين كذلك أن يتعلموا من الدروس المستفادة من التجربة ،فإسرائيل تسعى دائ ًما إلى اغتنام الفرصة وتحقيق الستفادة عند تولي
ضا أن يغتنموا هذه الفرص بوضع خط ٍ
الحكومات الجديدة السلطة أو عند تبني سياسات وطنية جديدة .وينبغي للناشطين أي ً
ط طارئة للتعامل
مع تبدل الحكومات  .فمن الضروري ،حيثما أمكن ،أن يسعى الناشطون للحصول على التزامات أو ضمانات لس ّن تشريعات من الحكومات
تسن فيها الحكومات المعادية سياسات تجافي المصالح السرائيلية .
الصديقة ضد التجارة العسكرية مع إسرائيل ،وأن يغتنموا المواقف التي ّ
عامل أساسيًا من عوامل النجاح.
وفي هذا الصدد ،تُعتبر الستفادةُ من الديناميات الداخلية في مثل هذه الحالت
ً
يقتضي فر ُ
ض العقوبات العسكرية على إسرائيل أن يجتهد المجتمع ُ المدني الفلسطيني والناشطون الفلسطينيون في الضغط على منظمة
التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ليوظفا اتصالتهما الدبلوماسية وأي قدرةٍ يمتلكانها على القناع سواء إزاء الدول منفردة ً أم
في إطار المم المتحدة .وعليهم أن يحرصوا ،بوجه خاص ،على أن تستخدم َ منظمة ُ التحرير الفلسطينية/السلطة الوطنية الفلسطينية كلّ
وسيل ٍة متاحة لمنع وإلغاء صفقات السلح بين دول الخليج وبين إسرائيل.
ل أحد يستطيع أن يحس َ
ب متى ستبدأ الموجة ،ولكن النضالت الشعبية ضد الضطهاد والحرب والفصل العنصري التي تغذيها النظرةُ
َ
السلبية المتزايدة تجاه المجمع الصناعي العسكري السرائيلي قد تضرب صميم هذه الصناعة التي تستديم العدوان السرائيلي وترفده .إن
أسطورة التكنولوجيا العسكرية السرائيلية آخذة ٌ في النهيار ببطء ،وخصخصة الصناعة العسكرية السرائيلية يجعلها عرضة ً لمخاطر
السواق العالمية كسائر الشركات .ولع ّل الدعوة إلى فرض عقوبات عسكرية ستكون موجعة ً حتى قبل أن تكون الحكومات مستعدة ً لتطبيق
ٍ
حظر كامل على تجارة السلح مع إسرائيل.
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contact@al-shabaka.org
www.al-shabaka.org
مارين مانتوفاني  ،هي منسقة العلقات الدولية في الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والستيطان ،ومنسقة التواصل الدولي في
ائتلف الحق في الرض ،وهو شبكة للحركات الجتماعية الفلسطينية  .وهي عضوة في المانة العامة باللجنة الوطنية لحركة المقاطعة
وسحب الستثمارات وفرض العقوبات  .ولها دراسات عديدة منشورة حول العلقات العسكرية السرائيلية وتواطؤ الشركات.
جمال جمعة هو عضو مؤسس للجان الغاثة الزراعية الفلسطينية ،الرابطة الفلسطينية للتبادل الثقافي والبيئي الفلسطيني ،وشبكة المنظمات
غير الحكومية  .عمل منذ عام 2002كمنسق للحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري .تم دعوته للمشاركة في عدة
مؤتمرات للمجتمع المدني في المم المتحدة .نشرت مقالته ومقابلته في نطاق واسع وترجمت الى عدة لغات.
"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق النسانية
للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان .يلتزم العضاء والمحللون السياسيون في الشبكة
المناقشة الجدية للقضايا المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة
السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن "الشبكة" ،زوروا الموقع اللكتروني التالي www.al-shabaka.org:او اتصلوا بنا على البريد اللكتروني
التالي contact@al-shabaka.org:الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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