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 ناك توتر مع مصر ناجم عن العمليةغانتس: ه

 في غزة ونأمل بأن يزول قريبا  
 

 22/8/2222"هآرتس"، 
 

يوم  103أم  -في مقابلة أجرتها معه محطة أف  تحدث وزير الدفاع بني غانتس
ثنين، عن اندالع أزمة سياسية مع مصر، على خلفية عملية "مطلع الفجر" أمس اال

في قطاع غزة، معربا  عن أمله بتخطّي ذلك في وقت قريب. وقال غانتس في 
ونحن نعرف كيف المقابلة: "في العلقات بين األصدقاء، هناك هبوط وصعود.. 

نعيد االستقرار إلى العلقات التي تشكل مصلحة لنا ولهم. وآمل بأن تزول األزمة 
 في األيام القريبة."

وتطّرق غانتس إلى تهديدات حزب الله، على خلفية النزاع بشأن منصة الغاز في 
نت حقل كاريش، فقال: "أعلنت دولة إسرائيل أنها ستدافع عن أرصدتها، كما أعل

من خلل الوسيط أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة اللبنانية 
قتال، وهو ما سيشكل  خوض جولة أو: "آمل بأال نضطر إلى األميركي"، وتابع

مأساة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية ومواطنيها." وردّا  على سؤال: هل مهاجمة 
"هذا يمكن أن يؤدي إلى ردّ،  منصة الغاز يمكن أن تؤدي إلى حرب؟ أجاب غانتس:

 ن المحتمل أن يتطور إلى عدة أياموهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى يوم قتال، م
 تؤدي إلى معركة."

كما ذكرت الصحيفة أن التوترات بين إسرائيل ومصر بدأت في نهاية األسبوع، على 
خلفية رفض إسرائيل االستجابة إلى الطلب المصري بوقف عمليات الجيش 

رائيلي في الضفة الغربية في مطلع الشهر، ضمن إطار التفاهمات على وقف اإلس
النار في غزة. وكان رئيس الشاباك رونين بار وصل إلى القاهرة أمس للجتماع 
بكبار المسؤولين بغية حلّ األزمة، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس االستخبارات 
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إلى إسرائيل، احتجاجا  على المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته المخطَّط لها 
 سلوك الحكومة اإلسرائيلية. 

المصريون الذين كانوا يقومون بوساطة للتوصل إلى وقف إطلق النار، غضبوا من 
الخطوات التي قامت بها إسرائيل طوال وقت القتال، وهم يعتقدون أنها لم تعِط 

ته تر إلى ذروفرصة للتوصل إلى حل من دون استخدام القوة العسكرية. ووصل التو
بعد انتهاء العملية، عندما تحدث رئيس الحكومة يائير لبيد هاتفيا  مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، حين طلب السيسي من لبيد وقف عمليات الجيش 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية، خوفا  من أن يؤدي ذلك إلى اشتعال المناطق من 

غ المؤسسة األمنية بمضمون ما دار في جديد. مكتب رئاسة الحكومة لم يبلّ
المحادثة بصورة دقيقة. بعد يوم من المحادثة، جرت عملية كان مخطَّطا  لها 
العتقال المطلوب إبراهيم النابلسي في القصبة في نابلس، وهو ما أدى إلى مقتل 
النابلسي واثنين من الفلسطينيين وجرح العشرات في تبادُل إطلق للنار مع 

 الجيش.

اف إلى هذا الغضب المصري شكاوى مصرية من عمليات للجيش سبقت عملية يض
تيسير  طاع وجنوبهق"مطلع الفجر" واغتيال قائدْي الجهاد اإلسلمي شمال ال

الجعبري وخالد منصور، في الوقت الذي كانت مصر تحاول التهدئة والتوصل إلى 
 وقف إطلق النار. 

 
 تهديدات نصر اللهالمؤسسة األمنية تتعامل بجدية مع  ]تقرير:

 [2222وترى أن الوضع اليوم يشبه ما كان عليه سنة  
 

 22/8/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

الخطابات المتعاقبة لزعيم حزب الله حسن نصر الله تثير المخاوف في إسرائيل. 
وعلى الرغم من أن مصلحة لبنان اليوم شبيهة بمصلحة إسرائيل، وألن إقامة 

أجل ازدهار الدولتين، فإن هذه المعادلة ال تناسب حزب منصات الغاز مفيدة من 
 الله.
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هذا األسبوع، قال وزير الدفاع إن "من األفضل التوصل إلى اتفاق من دون حرب." 
وهو محق ألنه من المؤسف أن يدفع المواطنون في الدولتين الثمن. وعلى الرغم 

تعداد إلمكانية البحر بدآ باالسومن التزام الجيش بالصمت، فإن سلحيْ الجو 
 اشتعال الجبهة الشمالية، وهما يعدّان الخطط الملئمة.

حتى ولو أن نصر الله يخطط لـ"أيام قتال" فقط، وعلى الرغم من أن إسرائيل ال تريد 
مشكلة الطرفين تكمن في أن قوة النار التي سيستخدمانها تختلف  فإنحربا ، 

يات في غزة خلل العشرة أعوام تماما  عن تلك التي اعتادها الجمهور في العمل
األخيرة. سيكون من الصعب على إسرائيل السيطرة على ألسنة اللهب في حال رد 
الطرف الثاني. حتى ولو انطلقت النيران من خلل حادث محدود، فإنها قد تتدهور 

 سريعا  إلى أيام قتال، ومن هناك إلى حرب حقيقية ال يرغب فيها الطرفان.

هذا التدهور؛ لذلك، تدور النقاشات  هو متى وكيف يمكن وقف اآلن،التحدي الكبير 
األساسية في المؤسسة األمنية حول إعداد ردود على أي حادثة أو سيناريو يمكن 
أن يحدث. وبالتأكيد، في حال وصول معلومات ملموسة عن عمليات يخطط لها 

 حزب الله، ال يمكن استبعاد اتخاذ قرار إلحباطها قبل وقوعها.

حاليا ، تتوجه األنظار إلى مطلع أيلول/سبتمبر، إذ من المتوقع أن يصل الوسيط 
األميركي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة، حامل  معه االقتراح النهائي الذي من 

 المنتظر أن تقبله الدولتان، طبعا  إذا لم يفاجئنا نصر الله قبل ذلك. 

يجب متابعة استبدال رائيل أكثر، من أجل أن نفهم االستعدادات التي تقوم بها إس
أيلول/سبتمبر. ُتظهر تجربة  11المخطَّط له في الشمالية أمير برعام قائد المنطقة 

اشتباك في الساحة  ون الجيش بصدد االستعداد الندالعالماضي أنه عندما يك
الشمالية، يؤجَّل موعد استبدال القيادة. هذا ما حدث مثل  قبل مهاجمة المفاعل 

. وإذا جرى تأجيل التعيينات، فيمكن أن نعرف 2007ي في سورية في سنة النوو
 إلى أي حد هناك معقولية لحدوث مواجهة بالنسبة إلى الجيش اإلسرائيلي. 
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 ]تقرير: في ضوء التقديرات بقرب توقيع االتفاق النووي مع إيران،
 المؤسسة األمنية اإلسرائيلية مُتحدة ضده[ 

 

 22/8/2222"معاريف"، 

 

"االتفاق النووي اآلخذ في التشكل بين إيران والدول العظمى بقيادة الواليات 
المتحدة، هو اتفاق سيئ. وإسرائيل غير مُلزمة به، وحفاظا  على أمنها، ستواصل 
العمل على كبح المساعي النووية اإليرانية." هذا ما يقولونه اليوم )الثلثاء( في 

تقديرات المتزايدة بأن االتفاق على وشك قيادة المؤسسة األمنية، في أعقاب ال
التوقيع. وعلمت "معاريف" بأن موقف رئيس الموساد ديفيد برنيع، الذي كان يقول 
على الدوام إن االتفاق اآلخذ في التبلور هو "كارثة استراتيجية" ويجب بذل كل 
الجهود إلقناع الواليات المتحدة باالمتناع من توقيعه، قد تحول مؤخرا  إلى 

 لموقف المهيمِن في المؤسسة األمنية. ا

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى للصحيفة إن "كل قيادة المؤسسة األمنية اآلن 
مع موقف برنيع. وانتصر توجُّه الموساد باألساس ألن الغرب، بقيادة األميركيين، 

بالنسبة إليه، كان المهم توقيع  - رضخ لإليرانيين في كل المجاالت تقريبا  
فاق وإزالة الموضوع من جدول األعمال. ونحن َمن سيبقى الموضوع على االت

جدول أعمالهم ألن إيران ستحصل على رخصة للقتل، وعلى مئات مليارات 
 الدوالرات التي ستوظفها في اإلرهاب، وفي التمدد اإلقليمي."

هذا الموقف أثّر، على ما يبدو، في مواقف المستوى السياسي، وهذا هو السبب 
قيقي إلرسال مستشار األمن القومي إيال حوالتا إلى واشنطن على عجل، حيث الح

يلتقي اليوم كبار مسؤولي اإلدارة األميركية. رئيس الحكومة يائير لبيد كثّف 
تحرُّكه مؤخرا  في هذا المجال وأصدر في األمس بيانا  حادا ، كما أجرى أحاديث 

يمانويل ماكرون والمستشار مع زعماء الدول الكبرى )مع الرئيس الفرنسي إ
 األلماني أوالف شولتز وغيرهما(.
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يسود االعتقاد في المؤسسة األمنية أن حقيقة تنازُل الغرب إليران عن "الملفات 
المفتوحة" لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية هي دليل على عجز المفاوضين مع 

إليران بنقطة خروج إيران. وذكر مصدر أمني رفيع للصحيفة أن "االتفاق يسمح 
أولى من االتفاق بعد عامين ونصف العام. كل ما يمكن أن يحققه االتفاق في 
الوقت الراهن هو تمديد الوقت مدة عامين ونصف العام، حتى الموعد الذي تستطيع 
فيه إيران استئناف سباقها النووي. هذه المرة برعاية دولية. إن هذا االتفاق 

 ، بل بالمنطقة كلها."ليس بإسرائيل فقط را ،كارثي، وسيُلحق ضررا  كبي

ليس في إمكان إسرائيل التأثير في القرار األميركي السير نحو االتفاق بأي ثمن، 
مثلما لم تنجح في التأثير في قرار إدارة باراك أوباما توقيع االتفاق في سنة 

ام ي األي، لكن على األقل يمكنها تحذير العالم من التوقيع. والتقدير أنه ف2015
وى على المستسواء  المقبلة ستتحدث إسرائيل بصورة علنية وحادة ضد االتفاق،

على المستويين العسكري واألمني. سابقا  ُوجّهت االنتقادات إلى  السياسي، أو
رئيس الموساد برنيع، بعد الخطاب الذي ألقاه وتعهّد فيه شخصيا  أن إسرائيل 

منع حصول إيران على قدرة نووية. وليس والموساد سيبذالن كل ما في وسعهما ل
 من المستبعد أن يكون برنيع هو َمن سيعبّر عن هذا الموقف قريبا .

يسود المؤسسة األمنية تقدير متشائم بأنه من المنتظر توقيع االتفاق خلل أسابيع 
معدودة، في ضوء القرار االستراتيجي المتخذ في واشنطن وطهران. وفي األمس 

ي للصحيفة: "كل الكوابح والموانع والمصاعب التي اعترضت قال مصدر سياس
طريق االتفاق كانت على المستوى التكتيكي. ولم تؤثر في القرار االستراتيجي. هذا 
االتفاق سيُلحق ضررا  استراتيجيا  بالشرق األوسط على مدى أجيال، وسيدفع 

 ة هذا المسار."  بالعديد من الدول إلى طرق باب إيران، ونحن نرى منذ اآلن بداي
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 عسكري إسرائيلي وكاتب - يائير رابيد
 22/8/2222، "هآرتس"

 
 االتفاق على الحدود البحرية؟

 تصرف كدولة أوال  يعلى لبنان أن 
 

 ّتقريبا ، منذ أعلنت قيادات فرع "تيفل" في الموساد عاما  خمسون مر - 
جهلها كل ما يخص جارتنا  - عن العلقات السرية اإلسرائيلية المسؤول

الشمالية. هذا الجهل ساعد على تنمية جنون العظمة لدى وزير الدفاع 
 - ئيل شارون، الذي خطط لفرض "ترتيبات جديدة في لبنان"يحينها، أر

تنصيب رئيس صديق إلسرائيل، وتوقيع اتفاق سلم منفصل بين الدولتين. 
تل مئات الجنود قُإذ  ،ل دفعت ثمنا  باهظا  بسبب هذا الجهلدولة إسرائي

 إعاقة مدى الحياة. بعضهم يعاني جرّاء  ،الفاآل أصيبو
 سبانييرن، د. بني ان االثناعندما قرأت المقال الذي كتبه المتعلم 

" الحدود البحرية بشأننعم التفاق مع لبنان "ؤول حوريف اوالبروفيسور ش
الحالي(، وصلت إلى االستنتاج المؤسف أن  م في عدد النشرةمترجَ )

إلى جانب الوزيرة  ،نون معروفوفي إسرائيل، بينهم باحث ينمهمّ ا أشخاص
لهرار ووزراء آخرين، لم يتعلموا شيئا  من اإلخفاق اإلسرائيلي في أكارين 

 أنه دولة. على أساس التعامل معه في لبنان، ويستمرون 
  طوائفمجموعة من ال و. لبنان هتصرف كدولةيلبنان ليس دولة، وال ،

والمصالح، التي يجمعها شيء واحد فقط، وهو  ،العائلتوالفصائل، و
 . اما بينهفيالكراهية 

  االقتصادية" بين إسرائيل ولبنان،  ه"الميا بشأنمحاولة الوصول إلى اتفاق
 يكهذا سيدفع قدما  بالعلقات بين الدولتين ويقوّ  ا واالعتقاد أن اتفاق

. المحادثات مع اللبنانيين من خلل المبعوث ا  األمن، ليس إال وهم
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أو موافقة من  مثل كل اتفاق - معه "رسائل مشجعة" األميركي الذي يحمل
 للمعنى ةفاقد يه - حزب اللهأي  موافقة "رب البيت"دون من لبنان 

الله موافقته، فهذه الموافقة  لو أعطى حسن نصرووالصلحية. حتى 
ر قرَّ تحظة التي منحها فيها. التعامل مع االتفاق مستقبل  سيصالحة للّ

 ية". بحسب "المصلحة اإليران
 ّوضع الن االعتقاد أن مشاركة لبنان أرباح استخراج الغاز سيحس

قر الف جرّاء ،غلبيتهمأفي  ،االقتصادي للـ"دولة" والمواطنين الذين يعانون
من عدم المعرفة التام بسلوك السلطة اللبنانية.  ناجم وهمٌ والمدقع، ه

أنواعهم، وكذلك على اختلف اب المقاالت وكتّ ،الخبراءوحكومة إسرائيل، 
األمر المبعوث األميركي ذاته، ال يختلفون عن المسؤولين في "تيفل" 

إلى   تشيرال لبنانفي  OKكلمة منتصف القرن الماضي. ال يفهمون أن 
 لله". ء شا مرادفة لكلمة "إن في أفضل األحوالهي ، إنما موافقة أو اتفاق

 ّي. القانون الدول االقتصادية" كما ينصّ  ه"الميا ع اتفاقعلى إسرائيل أن توق
مع دولة، وليس مع  هلكن االتفاق، كما هو معروف، يجب أن يتم توقيع

"عصابات إجرام وإرهاب". على حكام لبنان أن يفهموا، وعلى القيادة 
وقياداته، وكذلك األمر بالنسبة  طوائفهاإلسرائيلية أن توضح للبنان، بكل 

إلدارة األميركية، أن دولة إسرائيل تعترف بالحاجة إلى حكام إيران واإلى 
بنان يجب على ل ،توقيع اتفاق لتوزيع الموارد الطبيعية بين الجارات، ولذلك

ه، عليه احترام سيادة جاراته. كل اتصرف كدولة. بما معنيعود أوال  ويأن 
ستؤدي إلى ضربة قوية جدا   أنها ، يجب أن يكون من الواضحُأخرىطريق 

 سيؤدي إلى تدمير كامل للبنان.  ردّوإلى إسرائيل،  من
 ومن اللحظة التي تبدأ فيها إسرائيل  ،إمكانية واحدة، مثل ، هي أنها

اإلدارة األميركية، بمشاركة  تديرهتم إقامة صندوق تغاز، الباستخراج 
تضع فيه إسرائيل كل فترة يتم االتفاق عليها والسعودية واإلمارات، 

حصة لبنان. وبعد الوصول إلى تفاهمات  ساويمن المال ي مسبقا ، مبلغا 
ين ما بينه وبفيوتوقيع اتفاقيات إضافية مع لبنان بخصوص العلقات 

 . احصل عليهييتم تحرير األموال، و - إسرائيل
  هذا األمر يمكن أن يشجع لبنان على اتخاذ خطوات مختلفة عن تلك التي
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 إسرائيل.  إزاءاتخذها خلل عشرات األعوام الماضية 
 

 مراسلة سياسية -أورالي أزوالي 
 22/8/2222"يديعوت أحرونوت"، 

 
 إسرائيل على خطأ في حربها ضد االتفاق النووي

 
 في إيران مكوّن من أشخاص ال يمكن الثقة بهم، وبالتأكيد ال  نظام المللي

يمكن السماح له بالحصول على سلح نووي. هذا هو السبب الذي من أجله 
قرر الرئيس األميركي باراك أوباما مع الدول الكبرى توقيع اتفاق مع إيران 

كبح قدراتها وسمح للغرب بالدخول إلى المنشآت ضمن ، ف2015في سنة 
وت على أجهزة الطرد المركزي التي يأتي الشر منها. أرنست مونيز التي احت

الذي كان وزيرا  للطاقة في إدارة أوباما ومهندس االتفاق النووي، قال لي 
في مقابلة أجريتها معه: "عقدنا اتفاقا  مع إيران مثلما تعقد اتفاقا  مع 

 ." طلبنا وحصلنا على وسائل رقابة لم يشهد التاريخ مثلها -كذابين
  لقد بذل رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو كل ما في وسعه لمنع مثل

هذا االتفاق. وفي خطوة غير حكيمة سياسيا ، وصل عشية توقيع االتفاق 
الكونغرس من وراء ظهر أوباما. لم يكتِف إلى واشنطن وألقى خطابا  أمام 

تعرّض نتنياهو لكل الشتائم، وطُرد أوباما بوصفه بأنه "ناكر للجميل"، بل 
 من المدينة. االتفاق وُقِّع والقافلة انطلقت...

  تقّيد اإليرانيون بكل بنود االتفاق حتى مجيء دونالد ترامب الذي مزق
االتفاق إربا ، بتشجيع من نتنياهو، وبذلك منح اإليرانيين هدية أغلى من 

اول بايدن التوصل إلى الذهب: فقد عادوا إلى سيرتهم األولى. اآلن، يح
قديم، وإذا لم تحدث مفاجأة في اللحظة األخيرة، فمن  - توقيع اتفاق جديد

المتوقع توقيع االتفاق في األسابيع القادمة. الصحف في إيران بدأت 
بإعداد الرأي العام اإليراني لذلك، وهي تسخر من إسرائيل، ففي رأيها، إن 

ت سلفه أعطت إيران مجاال  تحرُّك نتنياهو وهوس ترامب ضد إنجازا
 للتنفس، واليوم أصبحت أكثر قربا  من القنبلة من أي وقت سابق.
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  يسير رئيس الحكومة يائير لبيد، تحديدا ، على المسار عينه: مستشار األمن
القومي إيال حوالتا وصل إلى واشنطن، وبدأ اليوم محادثات مع البيت 

ن االتفاق، وكي يعبّر عن األبيض للستماع إلى المزيد من التفاصيل ع
المعارضة اإلسرائيلية له. حوالتا سيحصل على التفاصيل، لكنه لن يحصل 
على ما حصل عليه اإلسرائيليون في أثناء المفاوضات في فترة أوباما، إذ 
كانوا على صلة بما يجري من الخارج كما لو أنهم موجودون في داخل 

ف عن نتنياهو. وذلك بعكس ما الغرفة. يعارض لبيد االتفاق، وهو ال يختل
يقوله الخبراء في الواليات المتحدة وفي إسرائيل أيضا  إن االتفاق كان 

 ناجحا . 
  عندما يتوحد العالم كله لكبح إيران بوسائل دبلوماسية، من الحماقة أن

تضع إسرائيل العصي في الدواليب. لقد أعلن الطرفان أنه لن يكون هناك 
أن المسودة أصبحت على الطاولة، وهم ينتظرون المزيد من المفاوضات، و

"نعم" أو "ال" من جانب إيران. يبقى أمر جدي: تطالب إيران بضمانات ال 
يمكن التشكيك فيها، أنه إذا عاد ترامب إلى البيت األبيض )أو شخص مثله 

 كرئيس( تبقى الواليات المتحدة ملتزمة باالتفاق. 
  فع العقوبات، رقابة كاملة، تناُزل : ر2015هذا االتفاق يشبه اتفاق سنة

إيران عن مطالبتها بإزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات اإلرهابية. 
كل هذا يجب أن يجري اآلن. تبادُل كلمات بدال  من تباُدل قصف 
بالصواريخ. أطواق تكبح الطموح اإليراني، والهدوء أفضل بكثير من قنابل 

يد غير مسؤولة قريبة من زر تشغيل  ذكية في سماء الشرق األوسط، ومن
سلح يوم القيامة. بايدن يعمل بإصرار من أجل إعطاء الفرصة مرة ثانية، 

 ومن الحماقة أن تضيعها إسرائيل إذا قال اإليرانيون نعم. 
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 األبحاث السياسية واالستراتيجية رئيس مركز - شاؤول حوريف

 زميل باحث في المركز ر،نيياسبوبني البحرية في جامعة حيفا، 
 41/8/2222"هآرتس"، 

 
 ان على ترسيم الحدود البحريةننعم للتسوية مع لب

 

  بعد انتهاء عملية "مطلع الفجر" في مواجهة الجهاد اإلسلمي في قطاع
غزة، المطلوب من إسرائيل تحييد بؤرة احتكاك أُخرى يمكن أن تجرّ إلى 

المرة على الحدود الشمالية؛ والمقصود  هذه -اندالع مواجهة عسكرية 
 النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

  كثرت في األيام األخيرة التقارير من جانب أطراف إسرائيلية تحدثت عن
حلّ لترسيم  تفاؤل حذر بشأن فرص بلورة اتفاق مع لبنان على مبادىء

الحدود البحرية بينهما. وزيرة الطاقة كارين ألهرار )من حزب يوجد 
مستقبل( قالت منذ وقت قصير إن إسرائيل مستعدة لدراسة حلول مبتكرة 
من أجل التوصل إلى اتفاق مع لبنان في هذا الشأن. إذا جرت الموافقة على 

الطرفين، فمن  الخطة التي قدمها الموفد األميركي عاموس هوكشتاين إلى
المتوقع أن تُستأنف االجتماعات بين وفديْ الدولتين، برعاية األمم 
 المتحدة ومشاركة الوسيط األميركي، من أجل تحديد خط الحدود بحد ذاته.

  بطبيعة األمور، لم تحدَّد أسباب هذا التفاؤل، والمعلومات المتوفرة لدى
ة االنتخابات يظهر الجمهور هي جزئية. علوة على ذلك، في أجواء عشي

االدعاء أن إسرائيل تتخوف من تهديدات حزب الله ضد منصة كاريش مع 
اقتراب موعد استخراج الغاز من الحقل في مطلع أيلول/سبتمبر، لذلك، هي 
مستعدة الحتواء استفزازات الحزب، وحتى التراجع عن موقفها األصلي 

 .بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان
  نعتقد أنه في أي مفاوضات يجب أن يكون موقف إسرائيل مستوحى من

اعتبارات عقلنية تستند إلى مصالحها. لسنا على اطّلع على تفاصيل 
المفاوضات، ونعتمد على المعلومات الجزئية التي تصل إلى الجمهور، لكن 
يمكننا أن نرسم ما يحدث فيها بصورة عامة، عبر فحص الحقائق. أوال ، 
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ب أالّ تتراجع إسرائيل عن موقفها األصلي، وهو أن حقل كاريش موجود يج
وأن لبنان، تحديدا ، هو الذي وسّع  - كله في داخل مياهها االقتصادية

ليشمل حقل كاريش.  2020النزاع على خط الحدود مع إسرائيل في سنة 
اء لخبركما تجدر اإلشارة إلى أن الموقف اللبناني لم يكن مقبوال  من أيٍّ من ا

في هذا المجال، بينهم أيضا  خبراء في لبنان، وكان واضحا  أن هذا الطلب 
هو نوع من التلعب لخدمة أغراض التفاوض. لذلك، بعد أن استأنف الموفد 
مهمته، أُزيلت هذه المطالبة من جدول األعمال، وتتمحور المفاوضات اآلن 

 820يبلغ حجمها على منطقة النزاع المعروفة منذ عشرة أعوام، والتي 
 كيلومترا  مربعا .

  في نظرنا، توجد في هذه المفاوضات نقطتا نزاع أساسيتان: األرض
والموارد. فيما يتعلق بمسألة األرض، وأساسها خط الحدود الشمالية الذي 
رسمته إسرائيل من جهة، في مقابل الخط الجنوبي الذي رسمه لبنان من 

، وعندما كان يوفال 2020 جهة أُخرى. فمنذ تشرين األول/أكتوبر
شتاينتس وزيرا  للطاقة، كان هناك اتفاق بين الطرفين على تقسيم المنطقة 

للبنانيين والباقي إلسرائيل. لو قررت إسرائيل في تلك  %52كالتالي: 
المرحلة السير في اتجاه اللبنانيين، وزادت نسبة األرض المعطاة لهم، 

 يكن ينطوي على تنازُل كبير. لكانت تصرفت بصورة صحيحة، ألن هذا لم
  فيما يتعلق بمكوّن الموارد: االدعاء هو أن المنطقة المتنازَع عليها تحتوي

على فرص للعثور على مخزون من الغاز، والسؤال كيف يمكن توزيع 
األرباح التي سيجري الحصول عليها في المستقبل. من المهم القول إن 

ض وجود مخزون للغاز، وبين هناك فجوة كبيرة من الغموض، بين افترا
استخراجه فعليا . حتى لو افترضنا وجود حقل كبير للغاز في هذه المنطقة، 
يتعين على إسرائيل التنازل عن نسبتها منه لمصلحة لبنان. ثمة مصلحة 
عليا إلسرائيل في أن ينجح لبنان في استخراج الغاز من هذه المكامن، وهو 

لمداخيل كثيرا . ثانيا ، وجود منشأة ما سيساعد اقتصاده المتعطش إلى ا
لبنانية الستخراج الغاز في هذه المنطقة سيخلق "توازُن رعب"، وسيزيل من 
جدول األعمال مسألة التهديدات ضد منصات الغاز في إسرائيل، ألن لبنان 
سيكون له مثل هذه المنصة. وبناء  على ذلك، فإن أي تنازل تقوم به 



يرجى ذكر المصدرعند االقتباس   

 
13 

الغاز الموجود في المنطقة المتنازَع عليها هو  إسرائيل فيما يتعلق بمخزون
أمر جيد ألمن إسرائيل ويحسّن وضعها. تملك إسرائيل احتياطات غاز كافية 

 من دون هذا المخزون، والكرم من جانبها أمر مفيد.
  نفترض أنه عندما أشارت وزيرة الطاقة ألهرار إلى أن إسرائيل تبحث في

ن، فإن كلمها يتناول هذين حلول مبتكرة في المفاوضات مع لبنا
المكونين: األرض والموارد. ومهما كان الحل المبتكر، ففي المحصلة، من 
األفضل أن تسير إسرائيل في اتجاه لبنان في هذه المسائل، وأن تعمل على 
تسوية الحدود البحرية معه بالطرق السلمية، وهذه هي النتيجة األفضل 

 بالنسبة إليها.
 تي جرى الكلم عنها سابقا  لم تأخذ في الحسبان إن جميع الخطوات ال

موقف حزب الله من االتفاق، أو تحركاته ضد حقل كاريش، حتى بعد 
التوصل إلى اتفاق. من المعروف أن االعتبارات التي توجّه حزب الله ال 
تتلءم بالضرورة مع المصالح الداخلية للبنان، وأن بعضها يفرضه رعاته 

لحزب إحباط أجواء التفاؤل وعدم السماح بالتقدم في طهران. في مقدور ا
اعتبار حقل كاريش أحد أهداف الهجوم  –المنتظر، وأيضا  إذا وُقّع االتفاق 

المفضلة للحزب إذا اضطر إلى ذلك. في رأينا، منطقة حدود منتظمة تجري 
فيها أعمال تنقيب واستخراج للغاز على طرفيْ الحدود، يمكن أن تشكل أداة 

 نية داخلية ضد حزب الله، وستحظى بتأييد دولي واسع النطاق. ضغط لبنا
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تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

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

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

وللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في مدونة 
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
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