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 القدس" الخاصةعان اليوم "وثيقة ]بايدن ولبيد يوق  

 ة بين البلدين وتشتمل على التزامبتعميق الشراكة االستراتيجي

 بمنع إيران من امتالك أسلحة نووية[
 

 41/7/2222"معاريف"، 
 

يواصل الرئيس األميركي جو بايدن زيارته الرسمية إلى إسرائيل اليوم )الخميس( 
وفي مقدمهم رئيس الحكومة يائير  ،بسلسلة لقاءات يعقدها مع كبار المسؤولين

 لبيد ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن الرئيس األميركي ورئيس 
عان اليوم "وثيقة القدس" الخاصة بتعميق الشراكة الحكومة اإلسرائيلية سيوق 

منع الوثيقة على التزام بتشتمل  ،االستراتيجية بين البلدين. ووفقاً لهذه المصادر
إسرائيل في الدفاع عن نفسها  حرية تأكيدعلى إيران من امتالك أسلحة نووية، و

   مشتركاً. ثم يعقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً ،بنفسها

وفي ساعات بعد الظهر سيعقد بايدن اجتماعاً مع رئيس الحكومة السابق وزعيم 
سوغ رتعلى رئيس الدولة يتسحاق ه ضيفاً ثم يحل  ،المعارضة بنيامين نتنياهو

 الذي سيقلد الرئيس األميركي وسام شرف.

ولبيد مساء اليوم حفل افتتاح  وبايدن هرتسوغ الرئيسان يحضر ان المقرر ومن
 دورة األلعاب الرياضية اليهودية )"المكابياه"( في استاد "تيدي" في القدس.
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 ضرورةق األوسط ولبيد يؤكد ]بايدن يتعهد تعزيز اندماج إسرائيل في الشر

 [يران النوويةإف عالمي قوي يتصدى لطموحات عادة تشكيل تحالُ إ
 

 41/7/2222"هآرتس"، 
 

ط، الشرق األوستعهد الرئيس األميركي جو بايدن تعزيز اندماج إسرائيل في منطقة 
 .جميع شعوب المنطقةإلى ن االستقرار والسالم عنصران حيويان بالنسبة أ مؤكداً

لقاها خالل حفل االستقبال الرسمي الذي أكلمة سياق في جاء تعهُّد بايدن هذا و
بعد ظهر أمس )األربعاء( فور وصوله إلى في مطار بن غوريون الدولي  لهقيم أ

ن أعلى  مشدداً ،التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل وجد د فيها أيضاً إسرائيل،
نه ليس من أمن ذي قبل. وكرر مقولته  كثر قوة وعمقاًأالعالقة بين البلدين 

 العمل مواصلة وتعهد ،لكي يكون صهيونياً نسان يهودياًن يكون اإلأالضروري 
 .السامية معاداة مكافحة أجل من المشترك

سعي واشنطن إلى دعم السالم واألمن في  فأكد ،ملف السالم وتطر ق بايدن إلى
ل الطريق األفضلكونه  ،إن الحل األمثل هو حل الدولتين للشعبين قائالً ،المنطقة

لكال الشعبين اإلسرائيلي االزدهار والديمقراطية و الحريةو لضمان المساواة
والفلسطيني، ولكنه في الوقت عينه أكد أنه يعلم بأنه ال يدور حديث حول هذا الحل 

 في المستقبل القريب. 

ن زيارة الرئيس بايدن إ يتسحاق هرتسوغ قالاإلسرائيلية رئيس الدولة  ،وبدوره 
ن موالنابعة  ،ر عن الشراكة العميقة بين الشعبين اإلسرائيلي واألميركيتعب 

من جل األأالتزامهما ضمان قيم الديمقراطية والعدل والحرية والتسامح من 
السلطة  أيضاًالتي تشمل  ،ن تساهم الزيارةبأمله أعن  غعرب هرتسووأ .والسالم

 من في الشرقفي تحقيق النمو والسالم واأل ،الفلسطينية والمملكة السعودية
 .وسطاأل

جراء إن زيارة الرئيس األميركي ستشمل إ ئير لبيد قالارئيس الحكومة ي ،من جهته
ف عالمي قوي يتصدى لطموحات عادة تشكيل تحالُإضرورة  بشأنمحادثات 
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من القومي والسبل تناول مسائل األن المحادثات ستأأضاف ويران النووية. إ
ات ياتفاقلـ"عة الكفيلة ببناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة مع الشعوب الموق 

يضاً أبناءً و أبراهام" ]اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية[،
 .نجازات التي تم تحقيقها في قمة النقبعلى اإل

ه بايدن إلى معرض منظومات الدفاع الجوي داخل وفي ختام حفل االستقبال توج 
 . ]اقرأ عنه في تقرير الحق[المطار 

 بزيارة إلىإسرائيل إلى من زيارته الرسمية  أول يوماختتم الرئيس األميركي و
حيث وضع  ،في القدس لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست "ياد فاشيم"مؤسسة 

نى تذكاري على هيئة خيمة ضخمة من الزهور وحضر مراسم تقليدية في مب كليالًإ
  يقع في المؤسسة نفسها.

 
 ]مستشار رئيس السلطة الفلسطينية: لن يكون
 هناك بيان مشترك بعد لقاء بايدن وعباس[

 
 41/7/2222"هآرتس"، 

 
 قيادة نإقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية محمود الهباش 

 ومعفسه مع ن أميناًن يكون الرئيس األميركي جو بايدن أالفلسطينية تتوقع  السلطة
 حل الدولتين.  بشأنكثر من عام أطلقها منذ أتعهداته التي 

سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "مكان" اإلسرائيلية العربية ونفى الهباش في 
يكون هناك بيان مشترك أن  ]تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة[ أمس )األربعاء(،

ي ف بايدن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي سيعقده لقاءالبعد 
من جهته  صدر بياناًن كل جانب سيُأحاً إلى ، ملم مدينة بيت لحم غداً )الجمعة(

 يتضمن مواقفه. 
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كونه  ،تطبيع العالقات بين الدول العربية وإسرائيلل رفضهالهباش  أكدكما 
لتي تشترط هذا التطبيع بانسحاب إسرائيل مبادرة السالم العربية امع يتناقض 

 قامة دولة فلسطينية مستقلة.إو المناطق ]المحتلة[من 

بني اإلسرائيلي ع ابمصادقة وزير الدفإنه يرحب الهباش  من ناحية ُأخرى، قال
 لطةالس قيادة وأشار إلى أنغانتس على سلسلة من التسهيالت للفلسطينيين، 

اء بنتقوم بها إسرائيل وتؤدي إلى إعادة بية يجاإي خطوة أالفلسطينية ترحب ب
 بين الجانبين. الثقة

 
 ]تقرير: ما هي منظومات الدفاع الجوية التي

 ستعرضها إسرائيل على الرئيس بايدن؟[
 

 Walla ،41/7/2222موقع 
 

أن الرئيس ب من مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوىال" لموقع "وا علم
منظومات الدفاع  علىلع خالل زيارته إلى إسرائيل األميركي جو بايدن سيط 

وسيستمع إلى تقرير بشأن هذه المنظومات، يشارك في  .ش اإلسرائيلييالجوية للج
 "حوما" مديريةورئيس  ،بني غانتستقديمه كل من وزير الدفاع اإلسرائيلي 

" 4لمنظومات "حيتس  استعراضاًالتقريران شمل يوس الدفاع،في وزارة  [السور]
، لكن "القبة الحديدية"و "العصا السحرية" تي"، ومنظوم2" و"حيتس 3 "حيتسو

 "دفاع الضوء". الليزر العنوان األكبر سيكون منظومة 

 ،ةيالجو في كافة منظومات الدفاع أميركياً - أن هناك تعاوناً إسرائيلياًشار إلى ويُ
 الحديثة النشأة. باستثناء منظومة "دفاع الضوء"

" قادرة على 2منظومة "حيتس  منظومات "حيتس"، من المعروف أنوبالنسبة إلى 
وتم تطويرها ، وتدميرهااعتراض الصواريخ الباليستية في مجال الغالف الجوي 

 ،األميركية "بوينغ"بالتعاون مع شركة اإلسرائيلية، الصناعات الجوية من طرف 
 ،"3حيتس منظومة ". أما 2222سنة ويستخدمها سالح الجو اإلسرائيلي منذ 

 ،ليةعن الحدود اإلسرائي قادرة على اعتراض صواريخ باليستية في الفضاء وبعيداًف
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بحيث باتت مهيأة العتراض تهديدات خارج الغالف  ،وطورتها الصناعات الجوية
. ويتم العمل على كيميائية وبيولوجيةو الجوي بالتشديد على تهديدات نووية

في الفضاء  معاديةعلى اعتراض صواريخ " لتكون قادرة 4منظومة "حيتس تطوير 
وهي  ،" وقادرة على التصدي ألكثر من رأس حربي3كبر من "حيتس أبدقة وقدرة 

 .مرحلة تطويرفي  موجودة حالياً

وير " اإلسرائيلية لتطرفائيل"نتجتها شركة أالتي  وتهدف منظومة "العصا السحرية"
 ،ةرة المدى، وطائرات مسي اعتراض قذائف وصواريخ بعيد الوسائل القتالية، إلى

بقدرتها على المراوغة السريعة، وتمتلك أنظمة تحديد  وتتميزوصواريخ كروز، 
مواقع وتوجيه من األحدث في العالم، ويستخدمها سالح الجو اإلسرائيلي خالل 

 األخيرة.  عواماأل

كما سيتم استعراض "منظومة القبة الحديدية" القادرة على اعتراض قذائف 
 .بمساعدة تمويل أميركي "رفائيل"والتي طورتها شركة  ،رةمسي  وطائرات

يدور و ،هي منظومة "دفاع الضوء"بايدن لع عليها والمنظومة األخيرة التي سيط 
 صواريخو منظومة فعالة تعتمد على سالح الليزر العتراض قذائف حولالحديث 

 ،ن بتطويرهاااإلسرائيليت "لبيت"إو "رفائيل"رة، وقامت شركتا وطائرات مسي 
القبة منظومة "تمام عمل إوتهدف إلى  ،نوعها في العالم في األولىعتبر وتُ

 .ضد رشقات الصواريخ خصوصاًو "،الحديدية

 
 سعتNSO ]تقرير: شركة السايبر الهجومي اإلسرائيلية 

 مؤخراً إلخراجها من القائمة السوداء في وزارة التجارة األميركية[
 

 41/7/2222"ذي ماركر"، 
 

ذكرت صحيفة "ذي ماركر" ]الصحيفة االقتصادية التابعة لجريدة "هآرتس"[ أن 
أطلقت في األشهر الماضية حملة NSO شركة السايبر الهجومي اإلسرائيلية 

إعالمية في الواليات المتحدة أنفقت فيها مئات آالف الدوالرات على شركات 
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بهدف إخراجها من  ،يةومكاتب تعمل في مجال العالقات العامة واإلدارة األميرك
 القائمة السوداء في وزارة التجارة األميركية.

وأفادت الصحيفة أن هذه المعلومات وردت في سياق تقرير نشرته منظمة 
 NSO  مركز اإلعالم والديمقراطية في إسرائيل"، ذكرت فيه أيضًا أن -"شومريم

وحثتها على مطالبة رئيس الحكومة  ،جهات إسرائيلية وأميركيةبقامت باالتصال 
طرح قضيتها خالل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس باإلسرائيلية يائير لبيد 

 .األميركي جو بايدن إلى إسرائيل

السابق اإلسرائيلية معظم جهود الشركة في أثناء والية رئيس الحكومة  ىوجر
 ،ة. كما حاولت الشركلكن لم يتضح ما إذا كانت أسفرت عن أي نتائج، نفتالي بينت

تنظيم لقاء بين مندوبيها وبين مستشار األمن القومي األميركي  ،دون نجاحمن 
 .جيك ساليفان

 إلى القائمة السوداء في تشرين الثاني/ NSO ذكر أن اإلدارة األميركية أدخلتيُ
نوفمبر الماضي في إثر عدد كبير من التحقيقات الصحافية التي كشفت عن 

لبرنامجها "بيغاسوس" الختراق هواتف محمولة والتجسس على استخدام واسع 
حامليها والمقربين منهم من دون علمهم بعد بيع حقوق استخدام هذا البرنامج 
 ،التجسسي إلى أنظمة استبدادية الحقت معارضين وناشطين حقوقيين وصحافيين

رات ستخبابينهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتله عمالء اال
واتهمت الواليات المتحدة ولي العهد  ،نبولتاعودية في قنصلية بالده في إسالس

إلى  NSOولم يمنع إدخال  .السعودي األمير محمد بن سلمان بإصدار أمر باغتياله
القائمة السوداء األميركية هذه الشركة من العمل في الواليات المتحدة، لكنه جعل 

 خرى. نشاطها مرهوناً بتصاريح وقيود تجارية أُ

أن هذه األخيرة استأجرت  NSO ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على مساعي
من أجل الحصول على استشارة بشأن مناقصات في  خدمات مكتب محامين كبير

كما تبين أن  .أشهر 6دوالر شهرياً ولمدة  750222كلفة نحو تالواليات المتحدة ب
االستشارات  خدمات شركة NSO ةصلحملأجر مكتب المحامين هذا است

دوالر شهرياً. وشملت  520222كلفة توب ،أشهر 6االستراتيجية "تشارتويل" لمدة 
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خدمات هذه الشركة توجهات إلى صحافيين وهيئات إعالمية ومعاهد أبحاث 
 .وأعضاء في مجلس الشيوخ ومندوبين في لجنة االستخبارات في مجلس النواب

كتب محامين، وشركة عالقات استأجرت كذلك خدمات م NSO وأفاد التقرير أن
يديرها أهارون  ،عتبر مقربة من الحزب الديمقراطيعامة واستشارة إعالمية تُ

ك الذي يتولى حاليًا منصب نائب السفير الخاص لمتابعة شؤون مكافحة ياك
 .معاداة السامية

 
 

      
 

 رئيس تحرير "هآرتس" -بن  ألوف
 41/7/2222"هآرتس"، 

 
 كانت زيارة الرئيس األميركيمَن سيحدد ما إذا 

 إلى الشرق األوسط ناجحة هو خامنئي

 

 إلى إسرائيل  من السهل الحكم على زيارة الرئيس األميركي جو بايدن
والسعودية كزيارة غير مهمة لزعيم ضعيف غير شعبي، وفرصه في أن 
يُنتَخب مجدداً معدومة. لكن بينما التأييد الشعبي في أدنى درجاته، فإن 
رجل البيت األبيض يسيطر على السياسة الخارجية واألمنية للدولة العظمى 

ارة العالقات مع دول األقوى في العالم، ويملك حرية عمل واسعة جداً في إد
صديقة وعدوة. إعالن نظيره الروسي فالديمير بوتين أنه سيقوم في 
األسبوع المقبل بزيارة مضادة إلى طهران، رفعت مرة واحدة درجة أهمية 
زيارة بايدن، وأظهرت أن وراء الخطابات المنمقة والتصريحات االحتفالية 

صورة خاصة، مضمون وتبادُل اللفتات الشخصية، التي يتقنها الضيف ب
 استراتيجي عظيم األهمية. 

  في قلب الزيارات المتقاطعة لبايدن وبوتين هناك االتفاق النووي بين
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إيران والدول الكبرى. بايدن يريد عودة الواليات المتحدة إلى الصفقة التي 
انسحب منها سلفه دونالد ترامب. ورفْع العقوبات عن إيران هو الطريق 

عالية لكبح ارتفاع أسعار النفط الذي يُقلق الناخبين األقصر واألكثر ف
األميركيين، وفي الوقت عينه يُضعف روسيا، التي يعتمد اقتصادها على 
السائل األسود والغاز اللذين تصد رهما. الحساب بسيط: نفط غالٍ يسمح 
لبوتين بمواصلة حرب االستنزاف في أوكرانيا التي تجذب اهتمام وموارد 

تحدة وحلفائها في أوروبا. نفط رخيص يقص ر من طول نفَس الواليات الم
روسيا ويؤدي إلى تقصير الحرب، أو على األقل لجمها على مستوى يكون 

 محتمالً في الغرب.
  مشكلة بايدن أن صفقة أحالمه مع اإليرانيين ال تثير الحماسة لدى

 الدولتين الصديقتين القديمتين للواليات المتحدة في الشرق األوسط،
السعودية وإسرائيل. فالدولتان تعتبران التقر ب األميركي من طهران تهديداً 
محتمالً لموقعهما اإلقليمي، وتقفان موقف المتفرج من الحرب األوكرانية، 
وال تشاركان في عرض العضالت الغربي حيال بوتين. بايدن لم يعاقب 

 لالتفاق إسرائيل والسعودية فيما يتعلق بأوكرانيا، وسيحاول التمهيد
النووي مع إيران مع رئيس الحكومة يائير لبيد وولي العهد السعودي 

 )الحاكم الفعلي( محمد بن سلمان. 
  المقابل الذي سيدفعه بايدن إلسرائيل مضاعف: سحب يد األميركيين من

الموضوع الفلسطيني األكثر أهمية لإلسرائيليين من إيران، حتى ولو قالوا 
الترتيبات األمنية التي ُوضعت خالل فترة ترامب، العكس مئة مرة؛ وتعميق 

وعلى رأسها انضمام إسرائيل إلى المنظومة العسكرية للقيادة المركزية 
األميركية )سانتكوم(، إلى جانب دول الخليج واألردن ومصر. إن الكشف، 
جزئياً، عن العالقات األمنية بين السعودية وإسرائيل، بعد أعوام من السرية 

الشديدة، هدفه إظهار وجود طرف يمكن التحاور معه، ويمكن والرقابة 
االعتماد عليه، وأن االتفاق مع إيران ليس نهاية العالم، وال نهاية 

 الصهيونية، أو بداية محرقة ثانية.
  سيحصل السعوديون من بايدن على عفو علني عن قتل الصحافي المنشق

ية في واشنطن محمد جمال الخاشقجي الذي من أجله قاطعت اإلدارة الحال
بن سلمان. ما العمل؟ أسعار النفط أهم بكثير ألميركا من حقوق اإلنسان 
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في دول بعيدة. الزيارة الرئاسية ستكون طلبًا للصفح، وستُظهر أن صبر 
السعودية أعطى ثماره، وسيضطر بايدن إلى الركوع )مجازيًا( أمام ولي 

كان المقابل الذي سيحصل العهد. سيكون الثمن مجدياً لصورة بايدن، إذا 
عليه التخفيف من ضائقة الطاقة وإزالة عقبة أُخرى من أمام االتفاق مع 

 إيران.
  لكن الشخص الذي سيحدد ما إذا كانت زيارة بايدن ناجحة أو فاشلة، هو

المرشد األعلى في إيران آية الله علي خامئني. هو الذي يمسك بيده القلم 
بات عن بلده. إذا وق ع ولم ح إلى تقارُب مع لتوقيع اتفاق نووي ورفع العقو

الغرب، فإن ميزان القوى اإلقليمي سيتغير، وستنعم إيران باالزدهار 
االقتصادي والشرعية الدولية اللتين تفتقر إليهما اليوم. أما إذا رفض 
وتمس ك بمواقفه، فسيزداد التوتر وسترتفع أسعار النفط، وستتحصن إيران 

 المعادية ألميركا مع الصين وروسيا. في موقعها في الكتلة
  يبدو أن بوتين قلِق حيال ما قد يفعله خامنئي. ويمكن أن نفهم من زيارته

القريبة إلى طهران أنها محاولة لمنع الصفقة التي ستؤدي إلى انخفاض 
وبحسب اإلدارة األميركية، حصول إيران من وفي المقابل أسعار الطاقة، 

السالح الذي  - صورة مسي رات هجومية روسيا على تعويض أمني على
استخدمته أوكرانيا بنجاح ضد الجيش الروسي. وهكذا يتمتع خامنئي 
بمكانة نادرة كحكَم بين الدول الكبرى. في األسابيع المقبلة، سيتبين ما إذا 

وبهذه الطريقة نعرف ما إذا كان بايدن  - كان ينوي التوصل إلى اتفاق
اً كما في استطالعات الرأي الكئيبة في نجح في مهمته، أو خرج خاسر

 الداخل األميركي.
 

 صحافية - وانوعا الند

 41/7/2222"هآرتس" 
 

 سياسته كلمات في خطاب بايدن أوضحت 8
  الفلسطيني - في الموضوع اإلسرائيلي

 
 رافق احتفاالت استقبال رؤساء الواليات المتحدة في ي، ةعام صورةب
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 بغضتي تتكرر بعض المصطلحات المركزية ال على مر السنوات إسرائيل
النظر عن شخص المضيف أو الضيف. وبين هذه المصطلحات االحتفالية، 

 صورةتماماً كالبساط األحمر وعزف النشيد الوطني، هناك ما يتم ذكره ب
العالقة "غير القابلة للكسر" بين  بشأنفي الخطابات االحتفالية  ةثابت

 تطلعة، التكنولوجيا، األمن، ودائماً ما يبرز الالدولتين، التوراة، المحرق
كان الرئيس على  عما إذاالسالم. وبغض النظر حقيقي إلى المزيف أو ال
ع دائماً كلمة سالم كانت توزَّ - راك أوباما أم دونالد ترامباالمنصة هو ب

أنها فارغة من في كل االتجاهات، حتى لو لم يكن هناك شك في بسخاء 
 توت. مضمونها. ورقة 

  ،لكن على المنصة في مطار بن غوريون خالل استقبال الرئيس جو بايدن
 في ةخاص صورةبوأكثر من أي وقت سابق، اليأس والتعب الكبير.   برز

لة طوي أعواميسار بعد ال - خطاب رئيس الحكومة يائير لبيد، ممثل الوسط
كان هناك  ،ذكر كلمة سالم، وال مرة واحدة. نعم أتمن حكم اليمين، لم ي

قة، دقيالتكنولوجيا والتوراة، والصهيونية، والحرية، والديمقراطية، ذكر لل
إليه لبيد من  ألمحكان ما  إلى ذلك من. ولكن سالم؟ ال شيء. أقرب شيءاألو

سنخوض  ،سعودية. فقال للرئيس "خالل زيارتكمن الب منشود تقرُّ
 بناءمواضيع تتعلق باألمن القومي"، مضيفاً "سنتداول  بشأنمحادثات 

مع شعوب الشرق األوسط في أعقاب ة جديد ةواقتصادي ةأمني يكليةه
 بنيةالسالم بـ" استبدلاتفاقيات أبراهام، وإنجازات قمة النقب". وبذلك، 

لشرق لة يكلبناء " هإلى ية". ومنذ اآلن، سيقال إن "إسرائيل تطمح يكله
 األوسط". 

 في خطاب بايدن، إلى جانب كلمة  يح أنه تم ذكر كلمة سالم مرة واحدةصح
إسرائيل في المنطقة"(، لكن  اندماجالدفع قدمًا بفي " )"سنستمر اندماج"

 - القضية اإلسرائيليةحيال  للرئيس األميركي سياسة الحقيقيةال
  مة تمت بين قوسين. وضعت ضحت من خالل بضع كلماتاتالفلسطينية 

 تمردعمي المسفي سنبحث "النظرية برمتها:  تبصعوبة، كشف افهمهيمكن 
الوقت القريب، دث في معرفتي أنه لن يحمن رغم على الحل الدولتين، ل
ور التطو الحريةو الطريق األمثل لتحقيق المساواة ،نظريفي  ،الذي ال يزالو
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الديمقراطية لإلسرائيليين والفلسطينيين". هذه الكلمات االزدهار وو
اليأس في إدارة بايدن من هذا  حجمشيء آخر  أيأكثر من  تضحأو

 ؛أو غير موجود بتاتاً هذا الموضوع ضئيلهتمام بلالالموضوع، وأن الدافع 
أوباما، وأقل بكثير مما كان لدى ترامب،  الذي كان لدىأقل من الدافع وهو 

 االختالفات. من رغم على ال
 التخلص من تبعات تريد  ،يدنتحت إدارة با ،يبدو أن الواليات المتحدة

عبر كي بحل الدولتين لم ييرااللتزام األمف ،الفلسطيني – اإلسرائيليالنزاع 
ى علظ، بتحف ،بايدن عبر عنهوقلة الجدية، كما  تخفافبهذا االس قط عنه

 البساط األحمر في مطار بن غوريون. 
 ٍس ولي، سالم حقيقي الوحيد الذي تجرأ على الحديث عن السالم بصوت عال

ذ إ" إقليمي، كان رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، اندماجية" أو "يكل"بنية ه
 ينتمي إلىمع المسار التقليدي المتوقع من رجل نسجاماً كان خطابه أكثر ا

 يسار. ال -الوسط 
  الفلسطيني منذ عدة  - ن النقاش اإلسرائيليعكلمة "سالم"  استبعادتم

السالم بـ"المسار السياسي"، وبعدها تم  غنيةأبداية تم استبدال في الأعوام. 
سالم  اتفاق ك ال توقعصحيح أنلكن الجيد، هذا توقيع اتفاقيات "التطبيع" )

 - أمنية يكلياته وغحرب معه(، واآلن يتم ص طرف لم تكن في حالةمع 
 اقتصادية في المنطقة. 

 أكثر  توجهاً يعكسان خطابمن الممكن االدعاء أن اليأس والتغيير في ال
لحقيقة أنه ال يوجد أفق آني  اًوأدلجة، وأكثر فهم رياءأقل و ،براغماتية

لم تساعد البتة،  الزدهارالسالم وا بشأنللحل. فجميع خطابات نتنياهو 
. فبايدن في نهاية العكس تماماًفي الوقت الذي كانت سياساته فعلياً 

ت )لم يقل حتى الواليا ة قال أناشخصي صورةالمطاف قال الحقيقة: ب
دث في دعم حل الدولتين، لكن من الواضح لي أنه لن يحأ ما زلت المتحدة(

ي ف مع التيار السائدذاته  يكيفالوقت القريب. ويمكن االدعاء أيضاً أن لبيد 
ة حملمنه لعدم تقديم أداة لإسرائيل، الذي يسمم كلمة "سالم"، في محاولة 

 "الليكود" اإلعالمية. 
 رسالة براغماتية أو بأن يرسل لرئيس بايدن ا ه أكثر من رغبةالحقيقة أن
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، فإنه في األساس حاول أن يبعث إلى الحكومة الحكومةإلى صادقة 
الضغط السياسي الذي ينوي تفعيله عليها خالل  تتعلق بحجم برسالة تهدئة

صفر ضغط. ففي الوقت الذي تقوم إسرائيل بتوسيع  أي الزيارة.
ضم فعلي للقدس ومستوطنات جديدة،  إقامة وشرعنةوالمستوطنات، 

نة بكل ما يخص حل الدولتين، ، فإن رسالة بايدن المهادِ وغيرهبرمتها 
 هيإنما  - للواقع فقط اً وصفت السالم عن خطاب لبيد، ليس كلمة وغياب

 يريد السالم. لم يعد هناك أحد حيث ،واقع أيضاً  وغص

 
 محلل عسكري - يوني بن مناحيم

 42/7/2222العامة والسياسة"،  "مركز القدس للشؤون
 

 مسعى أميركي لحل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان
 

  رات في مسي  3طالق في إتجلى وحزب الله الذي قام به عرض العضالت
التي تريد  ضغط على إدارة بايدن ،اتجاه منصة الغاز في "كاريش"

إلى المحافظة على الهدوء في المنطقة خالل زيارة الرئيس األميركي 
 بعدها. وأيضاً ،إسرائيل والسعودية

  التصعيد في  وحزب الله نح توج هإسرائيل أيضاً قلقة جداً وتتخوف من
عالن زعيمه حسن نصر الله بأنه لن يسمح إبعد  ،موضوع الغاز الطبيعي

الحقول في البحر. بينما تخطط إسرائيل الستخراج باستخراج الغاز من 
 الغاز في أيلول/سبتمبر المقبل.

  هذا هو سبب عودة الوسيط األميركي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة
حيث  ،إسرائيلإلى وانضمامه إلى الوفد المرافق لبايدن خالل زيارته 

ات لمفاوضسيلتقي أيضاً وزيرة الطاقة كارين الهرار والطاقم اإلسرائيلي ل
 مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

  تقول مصادر لبنانية إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان من المفترض أن
جوالت من المحادثات  5تخرج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه بعد 

 بوساطة أميركية. ،في الناقورة بين الوفدين اإلسرائيلي واللبناني
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  أن حزب الله سينسب إليه التقدم المنتظر في المفاوضات الذي  دالمؤكومن
رسلها إلى إسرائيل والواليات أدون رسالة التحذير التي  ما كان ليحدث من
هما على لبنان واحترام ترات لوقف غطرسمسي  3طالق إالمتحدة من خالل 

 حقوقه في مياهه االقتصادية.
  التي ، وة الغاز "كاريش"رات الثالث في اتجاه منصطالق المسي إمنذ

اعترضها الجيش، مارست اإلدارة األميركية ضغوطاً على األطراف 
ونقلت رسالة مفادها  ،السياسية في لبنان الذين لهم عالقة بالمحادثات

بل نهاية ناجحة للمفاوضات وتريد التوصل  ،أن إسرائيل ال تريد تصعيداً
 إلى اتفاق.

 لبنانية يريدان اتفاقاً، وفي نهاية أيضاً الرئيس اللبناني والحكومة ال
األسبوع بعث الرئيس عون برسالة: "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين 

اف: وأض ،لبنان" ةصلحموالحل سيكون ل ،إسرائيل ولبنان ستنتهي قريباً
 "لبنان على وشك التوصل إلى حل مع األميركيين الذين يقودون الوساطة". 

 ن كون إدارة بايدن تمارس ضغطاً كبيراً على تفاؤل الرئيس اللبناني ينبع م
إسرائيل كي توافق على أن يكون حقل قانا للغاز جزءاً من حصة لبنان في 

ومن دون المطالبة بأي تعويض، هذه هي الرسالة التي  ،قتصاديةالمياه اال
ن الوسيط األميركي عنقلتها السفيرة األميركية في لبنان دوروثي شيا 

 اللبنانيين.  عاموس هوكشتاين إلى
 هل حزب الله سيرضى بعد عرض العضالت الذي قام به،  ،والسؤال الكبير

لو وافقت الحكومة اللبنانية على حل وحتى  ،أم سيعرقل التوصل إلى اتفاق
 التسوية األميركية؟

  إذا كان حزب الله ما هذا ليس واضحاً، وال يوجد رد قاطع على مسألة
أم  ،انية داخلية لتحسين وضعه السياسييتحرك انطالقاً من اعتبارات لبن

أنه يتحرك وفق توجيه من إيران لعرقلة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على 
 كل   ،األمر الذي يسمح للبنان وإسرائيل ،ترسيم الحدود البحرية االقتصادية

دخل مااًل وفيراً ويحل استخراج الغاز الطبيعي الذي سيُ ، بداخل حدوده
 البلدين. مشكالت الطاقة في

 الو سياسية اعتبارات من انطالقاً  يتحرك الله حزب أن إسرائيل في تقديرال 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
15 

 ظهر ذلك.لكن األيام ستُ  إسرائيل، مع جبهوياً واسعاً تصعيداً يريد

 
 نفسه موضعةحاول يحزب الله 

 كمدافع عن الثروات الطبيعية للبنان
 هدفه تحقيق  ،رات في اتجاه حقل الغاز "كاريش"مسي  3طالق حزب الله إ

د أن يرسل تحذيراً إلى يحزب. فهو يرإلى العدد من األهداف بالنسبة 
من استخراج الغاز ها على منع ،عمالنياً ،ظهر لها أنه قادروأن يُ ،إسرائيل

والنفط من هذا الحقل. وهي رسالة إلى الواليات المتحدة بأن الحزب يريد 
س هوكشتاين الذي يجب التأثير في المفاوضات التي يقودها الوسيط عامو

 فإن الحزب سيعرقل وإال  ،أن يأخذ في االعتبار موقف حزب الله
هي رسالة إلى اللبنانيين بأن  اًالمفاوضات من خالل تصعيد أمني. وطبع

حزب الله يفي بوعوده بالدفاع عن حقول الغاز اللبنانية ومنع إسرائيل من 
ليين واألميركيين أنه ليس ظهر لإلسرائيسرقة الغاز منه. ويريد الحزب أن يُ

في ضائقة بسبب المشكالت االقتصادية والسياسية في لبنان وقام بعرض 
 العضالت كي يأخذوا موقفه في الحسبان.

 الردع اإلسرائيلي تضرر
  كان لدى الجيش اإلسرائيلي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن نية

"، وهو راقبها منذ لحظة رات نحو منصة الغاز "كاريشمسي  3طالق إالحزب 
ياً وعمالنياً كبيراً، اتعتبر نجاحاً استخبارطالقها وقام باعتراضها، وهذا يُإ

رات معناه أنه ليس خائفاً، ويأتي هذا لمسي اطالق الحزب إلكن مجرد 
وبصورة خاصة بعد طلب اإلدارة  ،ن إلى المنطقةيدزيارة با بالتزامن مع

األميركية من إسرائيل المحافظة على الهدوء وعدم التصعيد على أي جبهة، 
 أن حقيقة ذلكحزب الله استغل ذلك لمصلحته. ويجب أن نضيف إلى و

موقع مراقبة جديداً على طول الحدود  14ين األخير الشهرين في بنى الحزب
 إسرائيل. بين لبنان وإسرائيل من دون أن ترد 

  إسرائيل اغتالت األسبوع الماضي أحد عمالء حزب الله في هضبة الجوالن
والمقصود المواطن السوري  ،رةطالق صاروخ من مسي إالسورية، بواسطة 
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كان يساعد في جمع المعلومات الذي فريد مصطفى الملقب بـ"العقرب"، 
وات االستخباراتية وعمليات المراقبة على السياج الحدودي وزرع عب

داً ر. جاء هذا االغتيال نناسفة وتجنيد دروز في شبكة حزب الله في الجوال
لكنه ال يشكل ردعًا  ،رات في اتجاه منصة الغاز "كاريش"طالق المسي إعلى 

 رات.لحزب الله الذي يحاول تعويد إسرائيل على تهديد المسي 
  رات طالق المسي إيريد حزب الله ترسيم "خطوط حمراء" جديدة من خالل

على "كاريش"، ويجب على إسرائيل أن تنتهج سلسلة عمليات تدريجية من 
رات طالق المسي إوتشكل أيضاً رداً على  ،أجل ترسيخ "خطوطها الحمراء"

وبعد تقديم شكوى إلى مجلس األمن ضد الحكومة اللبنانية التي  الثالث.
كومة الحباالتصاالت  رات من أراضيها، يتعين عليها وقفطلقت المسي أُ

 فيواالستمرار  ،من خالل الموفد األميركي هوكشتاين ،موقتاً، اللبنانية
االستعداد الستخراج الغاز من منصة "كاريش"، وأي خضوع للمطالب 

 فتح شهيته. يوس ،اللبنانية سيؤدي إلى المزيد من ابتزاز حزب الله
 يجب زيادة تحليق الطائرات اإلسرائيلية في المجال  ،في المرحلة الثانية

 الجوي اللبناني والهجمات ضد أهداف حزب الله في األراضي السورية.
 للمراقبة التي  14يتعين على الجيش تدمير المواقع الـ ،في المرحلة الثالثة

اإلسرائيلية، واستئناف  - قامها الحزب مؤخراً على طول الحدود اللبنانيةأ
 اغتيال مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب في لبنان والخارج.عمليات 

 ًخصوصاً في فترة ، ويجب على إسرائيل أن تتخذ موقفاً حازماً وصارما
وأن تنقل الرسالة  ،االنتخابات، والمحافظة على "خطوطها الحمراء"
ها التي تعتبر ،بينت - الصحيحة إلى حزب الله. كما يجب على حكومة لبيد

 ،أن ترمم ردعها ،في الشرق األوسط حكومة ضعيفة "رهابيةاإل التنظيمات"
فإن استخراج الغاز  ،خصوصاً في مواجهة حزب الله، وإذا لم يحدث ذلكو

 ل إلى موعد غير معروف.الطبيعي من منصة "كاريش" يمكن أن يؤجَّ
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  للنزاعواهتمام خاص 

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة  وللمزيد من المعلومات
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888


 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
18 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
19 

 
 

 صدر حديثاً 
 

 131العدد  - مجلة الدراسات الفلسطينية
 (2022 صيف)

 

 
 
 
 
 

 

 

 المحتوياتقائمة 

 افتتاحية

 الياس خوري .............................................................................. جرح القدس
 مدخل

 ال سعيد أبو مع...........  اغتيال شيرين أبو عاقلة: محاسبة القتلة على المحك
 مقاالت

 وليد نويهض................. ...................... حرب أوكرانيا وتداعياتها األوراسية
ميشال ... ............. عالم ما وراء النزاع األوكراني: عودة روسيا الكبرى

 نوفل
 السلطة الفلسطينية وهوبيتوس القبيلة: استيحاء السلطة

أحمد ....... ................................................من الرمز االجتماعي ...   
 الحرباوي

بواكير الموسيقى الفلسطينية بين الفالهاال والسفارديم ..... مراد 
 البسطامي

 خَلَص، دق ينا اإليقاع: فدائيون وشباب يتحدثون من 
 غوستافو باربوزا......... .....................................................خالل الموسيقى    

 دراسات
 ع ومقاربة دعمإسرائيل والسودان: رهانات التطبي

 سامي صبري عبد القوي. المكون العسكري ................................................   
 سنية الحسيني......... ........................................... الفلسطينية تشكُّل الكيانية

 مقابلة
 المحامي صالح حموري المناضل الحقوقي واألسير 

 صالح حم وري..... ................................الدائم .............................................   
 فسحة

 الياس خوري............. ........................................................... أيقونات جنين

 تحقيق
 مخيم جنين: البطل الفردي واألسطورة والفصائل

 عبد الباسط خلف ........................................................ و"قواعد االشتباك"   
 تقارير

 عليان الهندي.......... ............................. العمليات الفردية: الدوافع والنتائج
 فيروز سالمة................ ........................................................ الشهداء األسرى

 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652874
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652874
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652874
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652874
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652875
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/771
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/771
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652876
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18315
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652877
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2946
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2946
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652878
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/1904
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/1904
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/1904
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/17869
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/17869
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/17869
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18326
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18326
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18327
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18327
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652891
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2621
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/2621
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18328
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18328
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652895
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/771
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/771
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18077
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18077
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652899
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/162
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/162
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652900
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18330
https://www.palestine-studies.org/ar/taxonomy/term/18330

