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ضاً كيف نقف يف مواجهة إيران، أحياناً وحدنا، ويف مواجهة عظمى. وهي ترى أي
العامل كله. وتعرف هذه الدول أننا قادرون على مساعدتها يف كثير من اجملاالت. 
كما ترى أن إسرائيل ليست عبئاً وال عدواً، بل هي حليف ضروري، وخصوصاً يف 

مع دول عربية هذا الوقت بالذات. ليس لدي شك يف أننا سنرى قريباً اتفاقات 
  وإسالمية أُخرى."

من جهة أُخرى قال وزير الدفاع بني غانتس يف اجللسة أنه يدعو إىل توسيع 
اتفاقات إقامة عالقات من خالل احملافظة على أمن الدولة، وأضاف: "أنا مهتم 
بموضوع االتفاق مع اإلمارات وتداعياته األمنية. يجب الدفع قدماً باالتفاق من 

على مصالح إسرائيل األمنية. ويجب عدم التهاون يف املساعي  خالل احملافظة
  هذا واجب أخالقي ووطني." -من أجل السالم مع املزيد من الشركاء يف املنطقة 

  
  رئيس الدولة يهاجم احلكومة بعنف:

  عيِّنوا مفوضاً عاماً للشرطة وقِرُّوا امليزانية اآلن
  

   12/10/2020"معاريف"، 
  

اً عنيفاً على احلكومة يف اخلطاب الذي ألقاه يف بداية شن رئيس الدولة هجوم
الدورة الشتوية  للكنيست، داعياً إياها إىل تعيين مفوض عام للشرطة وتمرير 
امليزانية اآلن، ومن دون أي تأخير. وانتقد عدم وجود ميزانية يف إسرائيل منذ 

مصلحة  عامين، ودعا إىل قيام زعامة شجاعة مسؤولة وأخالقية تعمل من أجل
  املواطنين كلهم. 

  
  وصول أول باخرة شحن من أبو ظبي إىل مرفأ حيفا

  
  12/10/2020"يسرائيل هَيوم"، 

  
وصلت أول باخرة شحن من مرفأ جبل علي يف أبو ظبي إىل مرفأ حيفا، حيث 
قامت بإفراغ حمولتها. وبذلك جرى تدشين خط التبادل التجاري والشحن 
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البحري بين اإلمارات وإسرائيل. وباالستناد إىل مسؤولين إسرائيليين، فإن 
مليارات دوالر سنوياً، ومعظم  4التبادل التجاري بين البلدين يمكن أن يصل  إىل 

  البضائع سينتقل عن طريق البحر. 
  

  عادة انتخابأغلبية اإلسرائيليين مع إ
  دونالد ترامب لوالية ثانية

  
  12/10/2020 "يديعوت أحرونوت"،

  
% من اإلسرائيليين يعتقدون أن 63أظهر استطالع للرأي العام يف إسرائيل أن نحو 

أن عدم انتخاب  منهم %53.2إعادة انتخاب ترامب أمر جيد إلسرائيل، ورأى 
% من اإلسرائيليين أن 48.2ترامب قد يشكل ضرراً إلسرائيل. كما اعتبر نحو 

اليهود يف الواليات املتحدة يرتكبون خطأ من خالل تأييدهم مرشح احلزب 
ليين عن رأيهم يف أن ي% من اإلسرائ50.9الديمقراطي جو بايدن. وأعرب نحو 

رر إذا انتُخب جو بايدن رئيساً للواليات اإلسرائيلية قد تتض –العالقات األميركية 
  % أنها لن تتضرر. 43.5املتحدة، بينما رأى 

  
  نصف املصابين بالكورونا هم من احلريديم

  
  13/10/2020"يديعوت احرونوت"، 

  
أظهرت األرقام الرسمية التي نشرتها اليوم وزارة الصحة أن نصف املصابين 

ينتمون إىل اجملتمع احلريدي. كما  بفيروس الكورونا من البالغين يف إسرائيل
عاماً بين  75تتخطى أعمارهم الـ نأظهرت هذه األرقام  أن عدد الوفيات بين الذي

بالنسبة إىل سائر  3.3من جمموع ألف مريض، يف مقابل  13 واحلريديم ه
من احلريديم،  88مريضاً حالتهم صعبة هناك نحو  587السكان. ومن جمموع 

  %. 15أي ما نسبته 
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ص أكثر اعتماد اقتصادها على النفط ومشتقاته. تتجلى هذه السياسة تقل
تطوير  يف اجلهد للدفع قدماً بالدولة كمركز جتاري وسياحي عاملي، ويف

رتبطة بتكنولوجيا متقدمة مع التركيز على املنتوجات املصناعة 
التعمق يف البحث العلمي الكومبيوتر، وتطوير التعليم للمواطنين، و

أيضاً يف جمال الفضاء والذّرة. يف البحرين يف املقابل،  - ياوالتكنولوج
يحاولون يف السنوات األخيرة بلورة موقعهم كمركز جتاري عبر اإلنترنت 
ومركز عاملي للتكنولوجيا املالية. وحتاول البحرين أن تفعل ذلك من 
خالل جذب مستثمرين أجانب بواسطة ضريبة صفر على الشركات، ومن 

الفارق الكبير بين  عمال األجانب يف اململكة. نتيجةخالل تسهيل أ
، فإن اإلمكانات االقتصادية والفرص التي ينطوي عليها االتفاق الدولتين

  مع اإلمارات أهم بكثير من تلك التي ينطوي عليها االتفاق مع البحرين.
  تبرز فوارق ال بأس بها أيضاً بين اإلمارات السبع التي يتشكل منها احتاد

رات. أبو ظبي (العاصمة السياسية التي حتوي معظم خمزون النفط)، اإلما
التجارية) هما األغنى واألكثر تمكّناً  - ودبي (العاصمة االقتصادية

مؤخراً، وتتركز فيهما معظم النشاطات االقتصادية، بينما النشاطات 
اإلمارات أقل. جزء من اإلمارات  بقيةاالقتصادية واالهتمام الدويل يف 

  يرة هو أكثر حمافظة ويُظهر تعاطفاً أقل إزاء دولة إسرائيل.الصغ
  اقتصاد اإلمارات هو اقتصاد مركّز يسيطر عليه عدد قليل من العائالت

ة، وجزء كبير منها له نشاطات ضخمالتي تستحوذ على جمموعة شركات 
ة. هذه الشركات، يف معظمها، يملكها أفراد وال يجري تداول متنوعدولية 

البورصة احمللية أو يف اخلارج. أصحابها من سكان اإلمارات  أسهمها يف
ولهم أيضاً السيطرة األوىل يف اإلدارة، بينما  اجلزء األكبر من العمال 
(أغلبية السكان يف الدولة) يتألف يف األساس من مهاجرين من دول 

  آسيوية. 
 من شركات 90 - شركات غربية كثيرة أقامت جمالس إدارتها يف دبي %

منطقة الشرق األوسط  دير من هناكييف اإلمارات، و موجود 500تشن فور
وأفريقيا من هناك. يف السنوات األخيرة تعرقلَ جزء من خطط النمو 
االقتصادي اإلماراتي بسبب التوترات اإلقليمية (يف مواجهة إيران 
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بسبب  رات يف ليبيا ويف اليمن)، وأيضاً والتدخل العسكري لإلما
فضة نسبياً ألسعار النفط، وأزمة الكورونا. على الرغم من املستويات املنخ

  اً.واعدذلك، يُعتبر اقتصاد اإلمارات اقتصاداً مستقراً و

  استراتيجية التفاق أبراهام - تداعيات اقتصادية
  توجد يف أساس اتفاقات أبراهام اعتبارات األمن الوطني، ويف اخللفية

الواليات املتحدة. هناك  –التهديد اإليراين املشترك واحلليفة املشتركة 
مصلحة لإلمارات يف تعزيز الصلة بينها وبين الواليات املتحدة، بما يف 

ضًا ذلك الوصول إىل وسائل قتال أميركية متقدمة. تسعى اإلمارات أي
لتسجيل نقاط مع اإلدارة األميركية فيما يتعلق بالنزاع بينها وبين قطر، 
وتثبيت مكانتها كالعب إقليمي مؤثر. مع ذلك، من الواضح أن وقوف 
الدولتين إىل جانب إسرائيل والواليات املتحدة ينطوي أيضاً على خماطر 

  ها.ؤالبالنسبة إليهما من جانب معارضي السالم، وعلى رأسهم إيران ووك
  التفاقات أبراهام مزايا اقتصادية مهمة. من الطبيعي أن االتفاقات مع

دول اخلليج تسمح بالكشف عن نشاطات اقتصادية كانت جتري حتى اآلن 
مع إسرائيل يف اخلفاء، أو بصورة غير مباشرة، ويف األساس، تسمح 

يرة: جتارة، بتطوير وترسيخ العالقات االقتصادية يف جماالت كث
، اتصاالت، تكنولوجيا، طاقة، يف جمال املال، ت، سياحة، أمنمواصال

صحة، والدفاع عن البيئة. على سبيل املثال، يف ضوء املعطيات ال
املناخية (مناطق صحراوية ودرجات حرارة مرتفعة)، قد يكون الطرفان 
مهتمين كثيراً بالتعاون يف موضوع مواجهة التغييرات املناخية، بما 

البحر، والزراعة املتقدمة. يف جمال الطاقة من املمكن  فيها حتلية مياه
التعاون يف جماالت الطاقة املتجددة وتصدير النفط إىل الغرب بواسطة 

عسقالن. وتستطيع إسرائيل أن ترى يف اإلمارات  - خط أنابيب إيالت
  والبحرين أيضاً مصدراً إضافياً للنفط ومشتقاته.

 يج يمكن أن يستخدم باباً  للقيام إيجاد موطىء قدم إسرائيلية يف اخلل
بصفقات مع دول عربية أُخرى، ال تربطها بها عالقات سياسية رسمية أو 
عالقات عموماً، وأيضاً باباً لتوسيع عالقات إسرائيل االقتصادية يف 
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آسيا. أحد تداعيات اتفاقات أبراهام أيضاً تقصير مسار الطيران إىل شرق 
  ية والشحن.آسيا للرحالت السياحية والتجار

 ت يف جمموعة ااإلمارات يمكن أن تُستخدم كمصدر وهدف لالستثمار
مبادرين يف الستثمارات ية ضافاالت واسعة. ويمكن أن تقدم قيمة إجم

تشمل الفلسطينيين، ومصر، واألردن، وتسمح لهم باالستفادة من مشاريع 
فة تستفيد منها اإلمارات لتحسين صورتها، باإلضا ثمار السالم. وبذلك

إىل مكاسب سياسية، بعد أن اعتبر الفلسطينيون أنها تخلت عنهم. ما 
 ،ة مشتركةيرجتا اطقإقامة من ، بين أمور أُخرى،يجري الكالم عنه هو

ويف منشآت للطاقة، وحتى إقامة تكرير املياه،  ستثمار يف حمطاتواال
اصطناعية يف مواجهة قطاع غزة. جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقات  جزر

بين إسرائيل وأطراف عربية مل حتقق حتى اآلن التطلعات االقتصادية 
التي علقتها عليها األطراف العربية، ويبدو أن هذا أحد أسباب البرودة 

  حتى اآلن إزاء اتفاقات السالم مع مصر واألردن.
  اتفاقات أبراهام يتوقعون أن يثمر التطبيع مع إسرائيل الشركاء العرب يف

هذا التوقع ازداد على ما يبدو بسبب األزمة  - ثماراً اقتصادية
االقتصادية التي سبّبها وباء الكورونا. إسرائيل، من جهتها، لها مصلحة 
يف أن تتحقق هذه التوقعات، وأن يشعر بها الشارع العربي اخلليجي، 

الم معها. من هنا يتعين على إسرائيل املبادرة إىل فوائد السلتجسيد ك
التعاون والرد بصورة إيجابية على االقتراحات التي تأتي من اخلليج يف 
هذا االجتاه، لكن يجب عدم اإلفراط يف احلماسة، وعدم االنقضاض على 

لديهم ميزة اللغة  ناقتصادات اخلليج. مواطنو دولة إسرائيل العرب الذي
يف اتفاقات أبراهام فرصاً. يتعين على حكومة إسرائيل يمكن أن يجدوا 

دجمهم يف العالقات التي  تتطور، مثالً يف وفود اقتصادية (وغيرها) إىل 
اخلليج، وأيضاً  من أجل توجيه االستثمارات من اخلليج نحو مناطق 

  صناعية يف بلدات عربية.
 يتهم ق، يتعين على املستثمرين اإلسرائيليين إثبات صدعلى أية حال

التجارية  -تعلّم القواعد الثقافية  على أساس واالمتثال للقوانين احمللية
احمللية. باإلضافة إىل ذلك يجب أن نتذكر أن سوق اخلليج مفتوحة أيضاً 
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أمام عناصر معادية إلسرائيل، األمر الذي يفرض حذراً يف موضوع 
 تسويق التكنولوجيا احلساسة.  

 

 وحملل سياسي سفير سابق - يتسحاق لفانون 

  12/10/2020"معاريف"، 
 

 احملادثات مع لبنان بحاجة إىل صمت

  إعالمي كي تنتهي بنجاح
 

  هذا األسبوع ستبدأ احملادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة من الواليات
مساعد وزير  ،املتحدة لترسيم احلدود البحرية بينهما. ديفيد شينكر

قال إن األمر استغرق ثالث سنوات للتوصل إىل  ،اخلارجية األميركي
ألن الطرفين مل   تكناالختراق واتفاق اإلطار. احلاجة إىل ثالث سنوات مل

يريدا التوصل إىل تسوية، بل بسبب التفصيالت الصغيرة التي عرقلته. 
  اآلن أيضاً يرسل الطرفان رسائل  كثيرة متناقضة بسبب هذه التفصيالت. 

 ك كان كالم نبيه بري رئيس اجمللس النيابي الذي قاد نموذج بارز من ذل
احملادثات مع األميركيين، ومفاده أن ترسيم احلدود البحرية والبرية 

احلدود البرية،  بشأنسيجريان يف آن معاً. أي أنه يطالب أيضاً بمحادثات 
  وفق مطالبة حزب الله. 

 قتصادية إسرائيل، من جهتها، تركز فقط على ترسيم حدود املنطقة اال
ة. بالنسبة إليها جرى ترسيم احلدود البرية من جانب األمم بحريال

علنية من جانبنا دة، لذلك هي تسكت على املوضوع. تصريحات املتح
عراقيل ستؤثر لبناين، وحتشره وتدفعه إىل وضع فقط ستحرج اجلانب ال

ما  سلباً يف احملادثات. إسرائيل ولبنان والواليات املتحدة يعلمون جيداً
هي طبيعة احملادثات. املطلوب أن ندخل يف مرحلة صمت إعالمي 

  وتصريحي، إلعطاء فرصة حقيقية للنجاح وإنهاء القضية.
  هذا األسبوع ستجتمع األطراف يف منشأة تابعة لألمم املتحدة يف البلدة

اللبنانية الناقورة، بحضور ممثل لألمم املتحدة. هذه املنشأة أعرفها 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
10 

ت طويلة يف أعقاب عملية عناقيد الغضب. إذا أراد وقضيت فيها ساعا
اجملتمعون عدم اإلفصاح عمّا يدور بين جدرانها، يف استطاعة األطراف 
أن يفعلوا ذلك بسهولة. عليهم أن يعملوا بصمت من دون تسريبات 

إذ بادرنا إىل اقتراح وتسريبات مضادة. وسيكون من احلكمة من جانبنا 
  قاعدة الصمت.التزام 

 ستناد إىل التقارير، احملادثات بشأن احلدود البرية، إذا حدثت، باال
، واليونيفيل، بينما النقاشات ن ثالثة أطراف: إسرائيل، ولبنانستجري بي

بشأن احلدود البحرية ستجري برعاية األمم املتحدة، وبوساطة أميركية 
ميشال  فعالة. يف اجلانب اللبناين، انتقلت القيادة إىل يدي الرئيس اللبناين

  عون، املسؤول عن توقيع االتفاقات مع الدول األجنبية.
  االتفاق ال عالقة له بتطبيع العالقات بين إسرائيل ولبنان. هو أيضاً لن

يوقف العقوبات األميركية ضد حزب الله. هكذا نحن أمام كل الشروط 
املالئمة إلجناح احملادثات وترسيم حدود املنطقة االقتصادية البحرية 

ل  اخلالصة، الذي سيصب يف مصلحة لبنان وإسرائيل معاً. دعونا ال نعرق
ذلك من خالل تصريحات وحماسة غير ضروريين. هذا هو وقت 

 الدبلوماسية الصامتة، وهي سر النجاح. 
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