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 ]نتنياهو يف جلسة الكنيست التي صادقت على اتفاق السالم مع اإلمارات:
 وإسرائيل أصبحت قوة عظمى[  من موقع القوةالسالم احلقيقي لن يتحقق إّلا 

 
 61/61/0101"يديعوت أحرونوت"، 

 
م بين على اتفاق السالبأغلبية كبيرة  الليلة املاضيةاإلسرائيلي  الكنيستصادق 

 09عضو كنيست وعارضه  81 أياد اّلتفاقو. إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة
يام وق أكثر من ثماين ساعات من النقاش إثرالقائمة املشتركة، وذلك يف من  عضواً

 .اجللسة عضو كنيست بإلقاء كلمات خالل 011أكثر من 
 تفاقا يف مستهل اجللسة كلمة وصف فيهارئيس احلكومة بنيامين نتنياهو  وألقى

 لالسالم الدافئ الذي جاء وسط حتواأنه التطبيع مع اإلمارات العربية املتحدة ب
 ن، وأشار إىل أنموذجي يف الطريقة التي تنظر بها دول الشرق األوسط إىل إسرائيل

 ضد اّلتفاق النووي مع إيران. كفاح هذه األخيرةالنقطة التي أحدثت التغيير هي 
ّل يحتوي على أي ملحق سري أو  اإلماراتمع  "براهامأاتفاق "وأكد نتنياهو أن 

لتي نددت باّلتفاق بسبب التقارير التي أفادت اّلنتقادات ا أجندات خفية، رافضاً
 .إلماراتإىل اعلى بيع أسلحة متطورة  بأن إسرائيل وافقت ضمنياً

ين ودعا الفلسطيني الفائت،عقد الللسالم على مدى  حكومتهوعرض نتنياهو سعي 
ع أن حتذو دول عربية وتوقا إسرائيل،ولبنان إىل التفاوض على اتفاقات مع دولة 

 .خرى حذو اإلمارات والبحرين يف تطبيع العالقاتوإسالمية أُ

نا للدفاع عن أنفس بداية الصهيونية حملنا يف يد واحدة سالحاً وقال نتنياهو: "منذ
يقولون إن السالم يُصنع مع  م.ن يريد السالكل مَإىل خرى كانت ممدودة واليد األُ

. وا عن كونهم أعداءاألعداء، هذا غير صحيح. يتم صنع السالم مع أولئك الذين توقف
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يتم صنع السالم مع أولئك الذين يرغبون يف السالم والذين مل يعودوا ملتزمين 
 ."بالقضاء عليك

أول أمس أشار رئيس احلكومة إىل بدء مفاوضات احلدود البحرية مع لبنان و
أن تؤدي هذه احملادثات غير املباشرة يف املستقبل ب، وأعرب عن أمله (األربعاء)

لطاملا اعتقدت أن السالم احلقيقي . وأضاف: "كامل مع هذا البلد أيضاً إىل تطبيع
 من موقع القوة وليس الضعف. القوي يحظى باّلحترام، والتحالفات لن يتحقق إّلا

إسرائيل أصبحت قوة عظمى يف  .تُقام مع األقوياء، بينما يتم الدوس على الضعيف
أيضاً.  إىل قوة دبلوماسية لهاجماّلت التكنولوجيا واّلستخبارات، وهذا حوا

إسرائيل حتت قيادتي ّل تميل إىل القيام بانسحابات خطرة أو اّلنطواء أو التهدئة 
 ."من إبعادها ب احلرب بدّلًالتي تقرا

ا مهأبرمت نتيلالسالم ال تيْن اّلتفاق مع اإلمارات يختلف عن معاهدأنتنياهو  أكدو
إسرائيل مع مصر واألردن من حيث أنه ّل يتطلب من إسرائيل التخلي عن أي أرض، 

إسرائيل التي كان ُينظر إليها على مدى عقود . إنه سالم دافئ بين الشعوب"وقال: 
أنها حليف قوي وحتى أساسي. إنه أمر ّل يصدق أنه بُينظر إليها اليوم  ،أنها عدوب

إشارة  ]يف بعض الذين سيصوتون ضد السالميوجد هنا يف الكنيست اإلسرائيلي 
 يف . أولئك الذين يتواجدون ظاهرياً[القائمة املشتركةإىل أعضاء الكنيست من 

ر ، بل تريدون مظهحقيقياً معسكر السالم يعارضون السالم. أنتم ّل تريدون سالماً
 ".السالم الذي تختفي فيه إسرائيل تدريجياً 

ى الفلسطينيون يف يوم من األيام عن رغبتهم أن يتخلب عن أملهنتنياهو  أعربو
وأكد أنه  ،اّلعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهوديعدم يف تدمير إسرائيل و

 يتوقع أن يأتي هذا اليوم أيضاً.

ر تلم" عضو الكنيست يائي -وألقى زعيم املعارضة ورئيس حتالف "يوجد مستقبل
ات ممتاز لكن ليس من شأنه أن يقلل لبيد كلمة أكد فيها أن اتفاق السالم مع اإلمار

  من اإلخفاقات اأُلخرى للحكومة ورئيسها.
، لكنك بموازاة ذلك إنه اتفاق جيد وإجناز حقيقينتنياهو قائالً: " لبيد وخاطب

 واجلالية اليهوديةبالعالقة مع احلزب الديمقراطي  يف كل ما يتعلق فشلت تماماً 
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 األزمة اّلقتصاديةوإدارة األزمة الصحية يف  فشلت تماماً و يف الوّليات املتحدة،
غير ضروري ألسباب  فشلت ألنك فرضت إغالقاًحتت وطأة فيروس كورونا. 

 96حكومة من  أقمتفشلت عندما و عامة. فشلت ألنه ّل توجد ميزانيةوسياسية. 
 ."غير قادرة على إجناز أي شيء وزيراً

اّلتفاق مع اإلمارات هو إجناز حقيقي، لكننا نعيش هنا وليس يف  وختم لبيد: "إن
اخلليج. حان الوقت لزعيم يحقق السالم هنا بين اإلسرائيليين. يا رئيس احلكومة 

 ."حان وقت الرحيل
 

 تصادقإلدارة املدنية اإلسرائيلية التابعة لجلنة التخطيط العليا ] 
 الضفة الغربية[ وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات 4935على خطط بناء 

 
 61/61/0101"هآرتس"، 

 
 لدفاعيف وزارة اإلدارة املدنية اإلسرائيلية التابعة لصادقت جلنة التخطيط العليا 

 ططعلى خ [ أمس )اخلميس(الضفة الغربيةيف مناطق شرف على الشؤون املدنية ]ت
وحدة سكنية جديدة يف مستوطنات الضفة الغربية، بعد أن صادقت  9228بناء 

 ة أُخرى.وحدة جديد 2066على بناء  (األربعاء)أمس  أول
 يف املناطقاّلستيطاين  أعمال البناءأشهر على جتميد  8بعد  هذه املصادقةوتأتي 

قات مع تطبيع العال يْوبعد أقل من شهر من توقيع إسرائيل اتفاق]احملتلة[ 
 اإلمارات والبحرين. 

بعد املوافقة على خطط بناء  " يف بيان صادر عنها أنهالسالم اآلن"ة حركوقالت 
يف اجمللس األعلى  أول أمسوحدة سكنية جديدة يف املستوطنات أمس و 4935

 عتبر ذروة لترويج خطط البناء يف املستوطنات.تُ 2121للتخطيط فإن سنة 
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 إقامة جلنة حتقيق يف إطار وزارة الدفاع]غانتس: أدرس إمكان 
 لتقصاي الوقائع املرتبطة بقضية شراء إسرائيل غواصات من أملانيا[

 
 Ynet ،61/61/0101موقع 

 
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس ]رئيس أزرق أبيض[ أنه يدرس إمكان 

راء قضية شإقامة جلنة حتقيق يف إطار وزارة الدفاع لتقصاي الوقائع املرتبطة ب
 إسرائيل غواصات من أملانيا.

أمس )اخلميس(:  Ynetوأضاف غانتس يف سياق مقابلة أجراها معه موقع  
ًا أن هناك بندعرف أ .هافينه يجب التحقيق بأنا مقتنع أقضية الغواصات خطرة و"

من املمكن مثل هذا األمر و الدفاع وأنا أدرسيف وزارة  يتيح إمكان إجراء حتقيق
 ."أن أقوم به جداً

ها فيتورط  "9111جتدر اإلشارة إىل أن قضية الغواصات املعروفة باسم "ملف 
 ،هنفس ليس هولكن ، نتنياهورئيس احلكومة بنيامين بين من العديد من املقرا

غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء  أنهم تلقوا أمواّلًواشتبه بهم ب
لسفن من شركة بناء ا يكالتلغت مليارات الشسفن وغواصات للبحرية اإلسرائيلية ب

  سنكروب".تياألملانية "
 

 جبجهود السالم يف الشرق األوسط ي]وزير اخلارجية السعودي: 
 [أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إىل طاولة املفاوضات

 
 61/61/0101"، معاريف"
 

ن جهود أمس )اخلميس( أ وزير اخلارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أكد
أن تركز على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إىل  جبالسالم يف الشرق األوسط ي
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يشير إىل أن تطبيع العالقات بين إسرائيل  قد وهو ماطاولة املفاوضات، 
 .قريبالوقت الوالسعودية غير حمتمل يف 

سياق كلمة ألقاها عن بُعد أمام مركز أبحاث أميركي يف يف  بن فرحانوقال 
"أعتقد أن التركيز اآلن يجب أن يكون على إعادة الفلسطينيين واشنطن: 

واإلسرائيليين إىل طاولة املفاوضات. يف نهاية املطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن 
 ."ينئيليهو اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرا يندائم واستقراراً أن يحقق سالماً

وكان بن فرحان شارك إىل جانب وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو يف 
اجللسة اّلفتتاحية للحوار اّلستراتيجي بين السعودية والوّليات املتحدة الذي 

 انطلق يف العاصمة البلجيكية بروكسل الليلة قبل املاضية.
أحاديث مغلقة يف  ونقل مسؤولون يف اّلحتاد األوروبي عن بن فرحان قوله خالل

 ،ن بالده لن تعرقل مساعي دول عربية لتطبيع العالقات مع إسرائيلبروكسل أ
ن م عملية السالم بييف سياق تقدا إّلالن تنضم إىل التطبيع وتأكيده أن الرياض 

ن نظام إيراين قال الوزير السعودي وفيما يخص امللف اإل. إسرائيل والفلسطينيين
 ،النووي والصاروخي ،البرناجمين وشداد على أن ،رهابيةإلل املنظمات ايموا طهران

ل ستواص أن السعودية مؤكداًشرق األوسط والعامل، لل كبيراً يران يمثالن تهديداًإل
 املنطقة. يف ستقرار اّلزعزعة اوّلت إيران التصدي حمل

خالل لقائه مع وزير  أنه أكدمايك بومبيو  األميركيمن جانبه قال وزير اخلارجية  
مارات والبحرين بين اإل"اتفاقا أبراهام" هم اسياخلارجية السعودي كيف 

هداف أدونالد ترامب يف حتقيق  األميركيا الرئيس متوسط فيه ، واللذانوإسرائيل
ة مواجهاإلقليميين ويف من الوّليات املتحدة والسعودية املشتركة للسالم واأل

تفكر السعودية يف تطبيع عالقاتها مع  بأنمله أمبيو عن عرب بوأو يراين.النفوذ اإل
 براهام"أ يْاتفاق"شكره للرياض على مساعدتها يف جناح ، وأعرب عن إسرائيل

 اآلن.حتى 
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 لشؤون كورونا يصادقاملصغار اإلسرائيلي اجمللس الوزاري ]
 املقبل[على اتخاذ تسهيالت أوىل للخروج من اإلغالق ابتداء من األحد 

 
 61/61/0101"يسرائيل هيوم"، 

 
على  أمس )اخلميس(املصغار لشؤون كورونا اإلسرائيلي صادق اجمللس الوزاري 

 ه احلكومة اإلسرائيلية منذتاتخاذ تسهيالت أوىل للخروج من اإلغالق الذي فرض
ير  يطرأ تغيبشرط أّلا  املقبلابتداء من يوم األحد  الفائتسبتمبر  أيلول/ 08 يوم

 اإلصابات.على عدد 

والعودة إىل التقييدات أن يتم وقف تنفيذ خطة التسهيالت وقرر اجمللس الوزاري 
 عدد اإلصابات من جديد. ازديادحال يف 

نه سيتم عقد جلسة منفصلة أ اإلسرائيلية وزارة الصحة بيان صادر عن وقال
ات نسبة إصاب جرااءاملناطق التي تعاين شأن للتباحث بللمجلس الوزاري املصغار 

  نها مناطق مقيدة حتى نهاية األسبوع.أعالية لإلعالن 

إعادة فتح بخطة اإلغالق ستكون تسهيالت بيان أن املرحلة األوىل من الوأضاف 
املصالح التجارية التي ّل تستقبل اجلمهور، وإتاحة خدمة الشراء من املطاعم، 

قاً للمخطط ن جديد، وفسنوات م 6-1وافتتاح احلضانات ورياض األطفال ألجيال 
 الذي ستصادق عليه وزارة الصحة.

بيان أنه سيتم فتح احملميات الطبيعية واحلدائق والشواطئ يف املرحلة الوتابع 
كانت احلكومة قد  ، إذلغاء تقييدات اخلروج من املنزلإاألوىل من التسهيالت، و

منع  لغاءإمتر، باإلضافة إىل  0111أقرت منع اخلروج من املنزل ملسافة تزيد عن 
 الزيارات مع احلرص على عدم التجمهر. 

ورفضت وزارة الصحة فتح صالونات احلالقة واملدارس اّلبتدائية يف هذه 
 املرحلة.

بنيامين نتنياهو من أن ارتفاع أعداد املصابين  ةوحذر رئيس احلكومة اإلسرائيلي
 من جديد سيؤدي إىل إعادة درس التسهيالت يف نهاية األسبوع. 
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إصابة جديدة  851تسجيل  خرى أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أنه تممن ناحية أُ
وانخفض  مصابين، 01، وتويف املاضية 25بفيروس كورونا خالل الساعات الـ

 .مصاباً 791طرة إىل ت اخلاّلاحلعدد 
 

 من اإلسرائيليين أعربوا عن %45]استطالع "معاريف": 
 رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو احلياة السياسية[ يف اعتزالرغبتهم 

 
 61/61/0101"معاريف"، 

 
أظهر استطالع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز 

هذا األسبوع أنه يف حال إجراء  ،املتخصص يف شؤون اّلستطالعات ،بوليتيكس"
الليكود برئاسة رئيس  اآلن ستتراجع قوة حزب 25اّلنتخابات العامة للكنيست الـ

مقعداً، يف حين أن قوته وصلت إىل  28احلكومة بنيامين نتنياهو ويحصل على 
 .مقعداً خالل ذروة املوجة األوىل من تفشي فيروس كورونا 51أكثر من 

كما أظهر اّلستطالع ازدياداً كبيراً يف قوة قائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست 
اليمين اجلديد برئاسة بينت، وحزب اّلحتاد القومي نفتايل بينت املكونة من حزب 

 مقعداً. 20مقاعد، إىل  4برئاسة بتسلئيل سموتريش، واملمثلة يف الكنيست احلايل بـ

 تلم" بزعامة عضو الكنيست -سيحصل حتالف "يوجد مستقبل ،ووفقاً لالستطالع
حصل كل يومقعداً،  05مقعداً، وحتصل القائمة املشتركة على  07يائير لبيد على 

من قائمة حزب أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع ورئيس احلكومة البديل بني 
غانتس، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان 

 مقاعد. 3على 

مقاعد،  3وحتصل قائمة حزب شاس لليهود احلريديم ]املتشددون دينياً[ على 
 6مقاعد، وقائمة حزب ميرتس على  7احلريدي على وقائمة حزب يهدوت هتوراه 

 مقاعد.
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ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل والبيت اليهودي و"غيشر" و"ديرخ إيرتس" و"عوتسما 
يهوديت" ]قوة يهودية[ من أتباع احلاخام مئير كهانا من جتاوز نسبة احلسم 

(9224%.) 
 يف اعتزالبتهم من املشتركين يف اّلستطالع عن رغ %45أعرب على صعيد آخر 

نهم ّل أمنهم  %96ما قال ، بينرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو احلياة السياسية
 أن يعتزل. يف يرغبون 

نهم ّل يثقون بقدرة نتنياهو على التعامل مع أزمة أمن املشتركين  %44وقال 
 نهم يثقون بقدرته. أ %93ما قال بينفيروس كورونا، 

شخصاً يمثلون جميع فئات السكان  404وشمل اّلستطالع عينة مؤلفة من 
 .%525البالغين يف إسرائيل مع نسبة خطأ حداها األقصى 
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 افتتاحية
 61/61/0101"هآرتس"، 

 اطلقوا سراح ماهر األخرس اآلن 
  للمرة الثانية على التوايل رفضت احملكمة العليا يف يوم الثالثاء اّللتماس

الذي قدمه املعتقل اإلداري ماهر األخرس، املضرب عن الطعام منذ شهرين 
ونصف الشهر، مطالباً بإطالق سراحه. األخرس املوجود يف مستشفى 

 نكابالن يف وضع صعب، اقتُرح عليه يف األول من أمس وقف اإلضراب ع
الطعام يف مقابل أن تتعهد الدولة عدم جتديد أمر اعتقاله اإلداري عندما 

تشرين الثاين/نوفمبر. لكن هذا العرض كان  26تنتهي مدة صالحيته يف 
مرفقاً بشرط: اّلعتقال يمكن أن يتجدد،  إذا تلقت معلومات جديدة بشأن 

ق "خطر متوقع من إطالق سراحه". األخرس رفض  العرض وطالب بإطال
 سراحه من دون شروط. 

  عندما يتعلق األمر باعتقاّلت إدارية تخضع احملكمة العليا مرة أُخرى
للمؤسسة األمنية، على الرغم من أن ّل مكان لها يف دولة قانون. وبدّلً من 
أن تقول بصوت واضح وصارم ومرة واحدة وإىل األبد، إن اّلعتقاّلت من 

ديمقراطية؛ وبدّلً من أن حتسم دون حماكمة هي ظاهرة مرفوضة يف دولة 
أنه إذا كان لدى الدولة شكوك يف شخص، أو تعتقد أنه يشكل خطراً، فإنه 

تستمر  -يتوجب عليها أن تقدم دليالً ضده، وأن حتيله على احملاكمة
احملكمة العليا يف املوافقة على اّلعتقاّلت اإلدارية، متجاهلة اخلطر الذي 

 تنطوي عليه.
 اكمة هي الطريق الوحيدة إلحقاق العدالة. ّل توجد طريق اإلحالة على احمل

أُخرى. لكن احملكمة العليا تتهرب مرة تلو األخرى من حسم واضح يف 
املوضوع، وبذلك هي تشوه دورها، كما يجري يف كل بقية حماوّلتها 
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إلرضاء املؤسسة األمنية باملوافقة على قراراتها يف أغلبية احلاّلت 
 ة.بصورة تلقائيه مرعب

  ،ًقضية األخرس خطِيرة بصورة خاصة: وضعه الصحي يزداد تدهورا
ومطالبته بإطالق سراحه من دون شروط حمقة للغاية. تداعي الدولة أنه 
ناشط يف حركة اجلهاد اإلسالمي من دون أن تقدم أي دليل )كما هو معهود 
يف اّلعتقاّلت اإلدارية(. يف إحدى اجللسات السرية السابقة يف قضيته، 
عرضت الدولة شريط فيديو تداعي فيه أن األخرس كان يتباهى بانتمائه 

( 6/01إىل حركة اجلهاد اإلسالمي. الصحافية هاجر شيزف يف "هآرتس" )
 كشفت أن تفريغ الفيديو يثبت أن هذا الكالم مل ُيقَل البتة. 

  لكن بالطبع ليس هذا هو األساس: األساس هو إذا كان لدى الدولة شكوك
س، يتعين عليها أن تقدم األدلة التي يف حوزتها واحالته على ضد األخر

احملاكمة. وإذا مل يكن لديها يجب أن تطلق سراحه من دون شروط، فوراً. 
الوقت ينفذ: وضعه يزداد سوءاً. إذا ّل سمح الله تويف، تتحمل احملكمة العليا 

لقضية ا ّل ترى هذا يف هذه اأيضاَ املسؤولية عن موته. ومن املؤسف أنه
 . أيضاً

 
 أورنا مزراحي، باحثة يف معهد دراسات األمن القومي

 69/61/0101، 6931"مباط عال" العدد 
 

 هل هناك فرص لتسوية العالقات بين لبنان وإسرائيل يف التوقيت احلايل؟
 

  ًتسوية شاملة للعالقات بين باتصاّلت من أجل   األفكار بشأن الدفع قدما
 توترلنقاش، سواء يف أوقات تُطرح لهي إسرائيل ولبنان ليست جديدة و

عالقات إسرائيل مع دول يف  يف فضلر نحو األوتصعيد، أم يف ظروف تغيا
سمع كثيراً منذ انسحاب إسرائيل الساحة اإلقليمية. احلجة األساسية التي تُ 

التهديد الذي يمثله حزب الله، هي أنه باستثناء  2111 سنة من لبنان يف
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اه، )مي قابلة للحل وهي عدد قليل من اخلالفات بين لبنان وإسرائيل يوجد
 اديةغلبية السكان يف لبنان غير معأحدود، ّلجئون فلسطينيون(، وأن 

ة احلرب بينهما ناجمة يف األساس عن حال إلسرائيل. وبناء على ذلك،
الهيمنة   املاضي الوجود الفلسطيني، وبعد ذلكيف مصالح أجنبية:

 حزب الله، الذي حتول إىل العنصرويف العقود األخيرة صعود السورية، 
 ويعمل يف خدمة إيران. ،األقوى واألكثر تأثيراً يف الساحة اللبنانية

 جتربة سنوات طويلة من اّلتصاّلت املباشرة  ولبنان إلسرائيل ويف الواقع
 سواء مع أطراف لبنانية رسمية أم مع ممثلي الطوائف وغير املباشرة،

 بمرافقةعقاب مواجهات عسكرية، وغالباً أاخملتلفة، يف األساس يف 
اتفاقات وتسويات  حتى تمت بلورة الوّليات املتحدة واألمم املتحدة

وتفاهمات، أغلبيتها الساحقة مل تعمر طويالً، وجرى خرقها عاجالً أو آجالً 
بنان ل -0353بعد التوصل إليها. األبرز فيها: اتفاق الهدنة )آذار/مارس 

كان أول دولة عربية وافقت على توقيع اّلتفاق(؛ اتفاق السالم بعد حرب 
الذي الغته حكومة لبنان بضغط  (0389أيار/مايو 07لبنان األوىل )

(؛ 0336الغضب" ) عقاب عملية "عناقيدأ؛ تفاهمات مكتوبة يف سوري
 بنانتفاق على خروج اجليش اإلسرائيلي من لاّلتصاّلت للتوصل إىل ا

ر اإلسرائيلي باّلنسحاب أدى فشلها إىل القرا (، والتي0333-2111)
 سنة (. لبنان مل يوافق يف2111من املنطقة األمنية )أيار/مايو  األحادي
طاقم من  هوغيم "اخلط األزرق" الذي قام بصدور يف ترس أداءعلى  2111

 لقاءات غير ليوم خط احلدود الفعلي. كما جرتويشكل حتى ا ،األمم املتحدة
 ويف األساس القرار ،جملس األمن بشأن لبنان اتارلبلورة قرمباشرة 
، ومنذ انتهاء حرب لبنان الثانية تعمل بانتظام جلنة 2116 سنة يف 0710

ش يبمشاركة مندوبين من قوات اليونيفيل واجل ،اتصال عسكرية مشتركة
ها طارإاحلدود، ويف  مشكالت ضبط جتعالاللبناين واجليش اإلسرائيلي، 

 جرت سابقاً مفاوضات مل تنجح، لتقسيم قرية الغجر.

 فرص تسوية العالقات بين إسرائيل ولبنانلسباب األ
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 ضعف احملور يمكن اّلدعاء أنه يف ضوء التغييرات يف احمليط اإلقليمي( 
مع الدول العربية من جهة  جهة، واتفاقات إسرائيل اجلديدةالشيعي من 

ب يف لبنان، نشأت فرصة للدفع قدمًا الوضع الداخلي الصع وأيضاً ،خرى(أُ
 بتغيير استراتيجي يف العالقات بين الدولتين:

 ،ةسياسي اقتصادية، - أزمة ثالثية األبعادالواقع يف انهيار لبنان، 
 5)وصحية، تفاقمت بعد كارثة اّلنفجار يف مرفأ بيروت 

رفها لبنان يف العقود األخيرة، عآب/أغسطس(. هذه هي أخطر أزمة 
. الدول العربية اجة ماسة إىل مساعدة خارجية ضخمةو بحوه

، أو ّل يقدرون على أن ومعظم األطراف الدولية ليسوا مستعدين
ملطروح مبادرة تدفع وحدهم العبء الثقيل للمساعدة، واا يتحملو

مانويل إيالغرب، بقيادة الرئيس الفرنسي بها قدماً أطراف يف 
، وقروض للبنان اتمساعدجلمع رزمة  ،ماكرون واإلدارة األميركية

 نيف إسرائيل هناك مَصالحات اقتصادية وسياسية. إجراء إشرط ب
هذه الشروط أيضاً تفاهمات على الصعيد األمني  يقترح أن تتضمن

حتقيق هذا إىل ئيل، لكن على ما يبدو الطريق اوالعالقات مع إسر
 .ةزال طويلت ّلالهدف 

 ،فعدبالتي جرت و اتفاقات السالم اجلديدة إلسرائيل مع دول عربية 
ترامب، تشكل انعطافة استراتيجية  من الرئيس األميركي دونالد

ية شرعويمكن أن تمنح  ،بالنسبة إىل إسرائيل يف الساحة العربية
ظهر هذه جراء اتصاّلت معها.  تُإي طرف عربي آخر يختار أل

نطوي عليها الصالت بإسرائيل، والتي اّلتفاقات احلسنات التي ت
خصوصاً احلصول على واّلستفادة منها،  يستطيع لبنان أيضاً

خرى، طراف عربية أُفورية من الوّليات املتحدة ومن أ مساعدة
حمتملة من العالقات مع إسرائيل يمكن أن ضافة إىل فوائد باإل

هرباء( اّلقتصاد اللبناين يف جماّلت الطاقة )الغاز والك تساعد
 ة؛ والصناعة؛ والسياحة.والزراعة؛ واملياه؛ والصح
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 ل حزب الله يف القتال يف سورية منذ تدخا -ضائقة حزب الله وإيران
مصاعب مالية آخذة يف  من خيرة حتديداً، وهو يعاينلسنة األويف ا

ن ، ويمكيه أيضاًفكان له تأثير  . انهيار اّلقتصاد اللبناينزدياداّل
العقوبات املباشرة من الوّليات املتحدة على  أن نضيف تشديد

يف لبنان )املصارف؛  هاألطراف التي تساعدوعلى احلزب، 
 الوزراءالشيعة(، وعلى راعيته إيران، التي قلصت هي أيضاً

 احلزب نيَضافة إىل الضائقة اّلقتصادية، مُ باإلمساعدتها للحزب. 
 ةابيف املعركة السياسية يف ضوء اتساع اّلستجخفاقات إب
بفروعه العسكرية والسياسية واملدنية،  ،رهابيإكتنظيم  تصنيفهل

، بريطانيا، ودول ةضافية )الوّليات املتحدة، هولندإوانضمام دول 
اخلليج( ومؤخراً أملانيا التي حتاول طرح اقتراح بهذه الروحية على 

 يف ةحتاد األوروبي. كما يشكل حزب الله هدفاً ّلنتقادات متزايداّل
 دارةاملسؤولية عن اإلاخلية يف لبنان، من خالل اتهامه بالساحة الد

 املطالبة الفاشلة للدولة، وتهديداته ملواطني الدولة، ومؤخراً أيضاً
دفعت حزب الله  كما يبدو هي التي علناً بنزع سالحه. هذه الظروف

ي كان إىل املوافقة على بدء املفاوضات على ترسيم احلدود الذ
 حباطه.إحتى اآلن على  مصمماً 

 ،الذي جرى  اّلتفاق على البدء بمفاوضات ترسيم احلدود البحرية
ضوع، يشكل مؤشرًا التوصل إليه بعد عشر سنوات من معاجلة املو

دت املفاوضات فعالً إىل اتفاق، سيخلق ذلك مناخًا يجابياً: إذا أإ
إىل اتفاقات يف وربما يتيح التقدم  ،يجابياً يمكن أن يسهل حواراًإ

، مثل ترسيم  نقاط اخلالف على طول معينة ضافيةإموضوعات 
اقة )التنقيب عن احلدود البرية؛ تفاهمات وتعاون يف جمال الط

ز واملساعدة يف التزود ضمان منصات الغا الغاز واستخراجه؛
ى سبيل عل -مساعدة إسرائيلية للسكان اللبنانيينبالكهرباء( تقديم 
فتح "اجلدار الطيب" للعمل يف شمال إسرائيل؛  املثال من خالل 
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الله  بعاد حزبإعلى ، 0710طار تطبيق القرار إيف  ،وربما املوافقة
 إليه يف السنوات األخيرة. عن "اخلط األزرق" الذي انزلق

 العقبات األساسية أمام حماوّلت تسوية العالقات
 الذي توجهه  ،يشكل احلزب  -حزب الله... حزب الله... حزب الله

عن إيران، حجر  متطرفة ويعمل كوكيل –ا دينية يديولوجيأ
ين ساسي يف وجه أي حماولة لتسوية العالقات بالعثرة األ

 إسرائيل ولبنان. حزب الله الذي مل يكن لديه خيار بسبب
على البدء بمفاوضات  وافق ،الظروف الصعبة احلالية للبنان

ليس مفاوضات ملقصود أن ا على لترسيم احلدود، يكرر ويشدد
يستمر يف ترسيخ مكانته يف الساحة اللبنانية: سياسية.  هو 

للتسلح  هيواصل جهود، ويف الدولة لديه أكبر قوة عسكرية
؛ وهو مندمج جيداً يف بسالح متقدم يف هذا الوقت الصعب أيضاً

عمليات اتخاذ القرارات. عمليًا  يفويؤثر  ،املنظومة السياسية
 لدولة". بناء على ذلك، من املتوقعدولة داخل احزب الله يدير "

أن  ف احملادثات يف موضوع احلدود، وأن يعمل على نس
ن يعارض املزيد من الدفع قدماً بالعالقات مع إسرائيل. وم

عن مكانته  املتوقع أن يرفض حزب الله أي مطالبة بالتنازل
ه يف تصرف طرف آخر )لبناين أو وضع سالح، أو اخلاصة

رحلة يبدو أنه ّل يوجد طرف داخل  لبنان أو يف هذه املبي(. أجن
، قادر على نزع سالح حزب الله من دون مواجهة خارجه

 عسكرية.

 حزب الله يف املنظومة اللبنانية ضعف معارضي
  َن هي األطراف يف املنظومة السياسية اللبنانية التي ستكون ليس واضحاً م

وء الضعف إسرائيل، يف ض قادرة على الدفع قدماً باتصاّلت رسمية مع
آذار(.  05للغرب، التي تعارض حزب الله )معسكر  البارز لألحزاب املؤيدة
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احلكومة احلالية يف لبنان هي حكومة انتقالية مشلولة )استقالت بعد 
آذار(. ظاهريًا  8كارثة املرفأ(، ويسيطر عليها معسكر حزب الله )معسكر 

اً حماوّلت الرئيس الفرنسي مؤخرفشال أ هما اللذان حزب الله وحركة أمل
 عودة مة فاعلة تمس بمصالح احلزب، وهو يؤيدلمساعدة يف تأليف حكول

أثبت عدم قدرته على املس أن سعد احلريري إىل رئاسة احلكومة، الذي سبق 
 مكانة احلزب.ب

 هناك عالقة عدائية بإسرائيل  -العداء إلسرائيل يف الشارع اللبناين
ليس فقط من جهة مؤيدي حزب الله، وذلك  ، يف الشارع اللبناين

سمع يف الشارع ويف وسائل سردية معادية إلسرائيل تُنتيجة 
إسرائيل عالم منذ عشرات السنوات، والتداعيات املدمرة حلروب اإل

فضًا وعي لبنان وسكانه. الدليل على ذلك رفض اجلمهور رعلى 
 رفأ بيروت.عقاب كارثة مأيف  باملساعدة إسرائيل مطلقاً اقتراحات

 يف اخلالصة

  يبدو أنه حتى لو جرى التوصل إىل اتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم
فرص أن يقود هذا اّلتفاق إىل تغيير استراتيجي  فإن احلدود البحرية،

ما دام حزب الله يحافظ على  يلة. وذلك،ئالعالقات بين الطرفين ض ةحصلمل
مع أكبر حزب مسيحي يف  على حتالفه  كانته ونفوذه يف لبنان، وأيضاًم

التيار الوطني بقيادة الرئيس ميشال عون. مع ذلك يمكن الدفع قدمًا  ،لبنان
نشوء ظروف أكثر مالءمة  مكاناألرضية إل يئبعدد من اجلهود التي ته

 للتسوية:
 ن تقودان املساعي يع فرنسا والوّليات املتحدة، اللتحوار مجراء إ

اشتراط تقديم طاره إ ن، وأن نقترح يفع يف لبنالتحسين الوض
املساعدة الغربية للبنان أيضاً ببلورة "خريطة طريق" حلل 

ي كائيل، خللق استقرار أمني، واملشكالت اخلالفية بينه وبين إسر
 نفحص معاً خطوات ّلحتواء تأثير حزب الله.



 عند اّلقتباس يرجى ذكر املصدر

 
17 

 ًيف حمادثات مع أصدقاء إسرائيل  طرح املشكلة اللبنانية أيضا
وتشجيعهم على املساهمة يف  ،جلدد يف اخلليج الفارسيا -القدماء

حتسين العالقات بين إسرائيل ولبنان، من خالل ضمان استئناف 
ياسة ر تدريجي يف الستغيا جراءإ مقابليف املساعدة للبنان 

 العالقة مع حزب الله.اللبنانية حيال إسرائيل و

 ( حديث غير رسميtrak 2بين أطراف لبنانية من كل القط ) اعات
اّلت اّلتفاق احملتملة الطوائف وبين إسرائيليين ملعرفة جمو

 وحماولة جتسير الفجوات اخلالفية.

  ة يف لبنان للكشف عن تعدداجلماهير املوعي  يفجهد للتأثير بذل
اللبنانية، وتسليط خطوات حزب الله التي تضر بمصالح الدولة 

املتوقعة للعالقات  يجابية الضوء على الرسالة بشأن املساهمة اإل
 مع إسرائيل يف حتسين الوضع يف لبنان. 
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 افتتاحية
 الياس خوري ........................................................ التطبيع والتتبيع

 مداخل
  قرن: سرقة الفلسطينيين من ماضيهمسرقة ال

 إيالن بابِهْ....................................................................  ومستقبلهم   

 (ملف )حتية إىل بيروت

 سمير قصير...........................................................  بيروت يا بيروت

 جاد تابت..............................  تراجيديا بيروت: دمار يؤسس دماراً
 روجيه عساف................................  صعود مدينة بيروت وسقوطها

 زياد ماجد.....................  انفجار بيروت: احتضار بلد نهشه الفساد
 فيصل سلطان............................  جحيم املنصات الفنية يف بيروت

 أحمد قعبور ......................... عن يعقوب وحممد وأمي وفقش املوج
 فؤاد فؤاد ..................................... عن حلب وبيروت وحلم مدينتَين

 معين الطاهر ...................................................... بيروت الفلسطينية
 ليانة بدر ........................  ون أن تكون بيروت بيروت؟ملاذا ّل يقبل

 غسان زقطان.......................................  شخص واحد يف ثالث مدن
 حممد براادة....................................  بيروت التي ّل تكُفا عن اجمليء

 أنيس حمسن ............... بيروت التي أبهرتني طفالً واحتوتني رجالً 

 الياس خوري ............................................................. مدينة الغرباء
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