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 الممكن التوصل إلى اتفاق أفضل مع من ]لبيد: كان
 إيران لو تم طرح تهديد عسكري ذي صدقية[

 
 92/8/9299"معاريف"، 

 
من الممكن التوصل إلى اتفاق  ه كانقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد إن

ي كما يمكن ف ،برنامجها النووي أفضل بكثير مما تم التوصل إليه بشأنمع إيران 
 الوقت عينه حمل طهران على توقيع مثل هذا االتفاق. 

وأضاف لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم أمس )األحد(، أنه يجب على 
وضلوع طهران في  اتفاق كهذا أن يعالج أيضاً موضوع الصواريخ البالستية

 نشاطات "إرهابية" في شتى أنحاء العالم.

في حال طرح تهديد عسكري ذي صدقية  اًممكنذلك كان وأشار لبيد إلى أن كل 
هم ضعمال، على نحو يجعل اإليرانيين يدركون أن هناك احتماالً لتعرُّعلى جدول األ

لهجوم. كما أشار لبيد إلى أن الرئيس األميركي السابق باراك أوباما قام بنشر 
 قدرات القنابل الخارقة للتحصينات قبل توقيع االتفاق السابق مع طهران.

ن إسرائيل لن إف ،يرانأكد رئيس الحكومة أنه حتى في حال توقيع االتفاق مع إو 
األجهزة األمنية  ةد نشاطات الجيش وبقيكما أنه ال يقيّ ،فيه تكون طرفاً
   اإلسرائيلية. 
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 إلى واشنطن األسبوع المقبل في إطار يتوجّهالموساد جهاز رئيس ]
 مع إيران[االتفاق النووي  للتأثير في بنودالجهود اإلسرائيلية المكثفة 

 
 92/8/9299"، "يديعوت أحرونوت

 
دافيد برنياع إلى واشنطن األسبوع المقبل اإلسرائيلي الموساد جهاز يتوجه رئيس 

ذ اآلخاالتفاق النووي  للتأثير في بنودفي إطار الجهود اإلسرائيلية المكثفة 
ن ون حكوميوبين إيران والقوى العالمية، والذي وصفه برنياع ومسؤول بالتبلور

 .ئية بأنه اتفاق سين في صيغته الحالوكبار آخر

أن البيت األبيض على علم بزيارة  (األحدإسرائيلي أمس )وأكد مسؤول حكومي 
بايدن منخرطة في الرئيس جو نت إدارة ا، لكنه لم يوضح ما إذا كهذه برنياع

 التخطيط للرحلة. 

ثالث مسؤول إسرائيلي رفيع يزور واشنطن في األيام األخيرة  وسيكون برنياع
ومستشار األمن القومي  ،لمناقشة االتفاق مع إيران، بعد وزير الدفاع بني غانتس

 .إيال حوالتا

ل لوسائ، قال فيها الماضي أدلى رئيس الموساد بتصريحات نادرة يوم الخميسو
إلى أكاذيب. وأظهر برنياع ورئيس ويستند  إلسرائيل جداً ئسي إن االتفاق اإلعالم

جبهة موحدة في رسالتهم بأن االتفاق  ،غانتسوزير الدفاع و ،الحكومة يائير لبيد
وأن إسرائيل لن تكون ملزمة به، مع االحتفاظ بحقها في اتخاذ أي إجراء ضد  ئ،سي

 .البرنامج النووي اإليراني
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 الرئيسيسبب الالتراخي في سياسات لبيد وغانتس ]نتنياهو: 
 اإليراني[ تفاق النوويالسوء ا الواقف وراء

 
 92/8/9299"يسرائيل هيوم"، 

 
ي ف السابق بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضةاإلسرائيلية رئيس الحكومة  قال

 ةن التراخي في السياسات التي اتبعها رئيس الحكومة اإلسرائيليإ الكنيست الحالي
وء س الرئيسي الواقف وراءسبب الكان  ،بني غانتس الدفاعالحالي يائير لبيد ووزير 

 .على وشك التوقيع في فيينا بات الذي اإليراني االتفاق النووي

في سياق كلمة ألقاها أمام اجتماع انتخابي لحزب الليكود أمس  وقال نتنياهو
: "في العام الماضي تخلى لبيد وغانتس تمامًا عن القتال ضد االتفاق )األحد(
جعلنا الواليات  أننا وحتى ،عاماً 02حاربنا بعزم ضده مدة  أننا ، معالنووي

وسمحنا إليران بالتوصل إلى اتفاق  ،تخلينا عن حذرنا . وبذاالمتحدة تنسحب منه
 ر."لخطلض مستقبلنا يعرّ

لعدم  الدفاعوألقى زعيم المعارضة باللوم على رئيس الحكومة الحالي ووزير 
لم يذهبا فهُما : "على عكسنا، وقالكية، يراألمممارسة ضغوط كافية على اإلدارة 

ا حملة إعالمية في وسائل رإلى الكونغرس، ولم يذهبا إلى األمم المتحدة، ولم يدي
استيقظ لبيد وغانتس عندما وصلت الواليات المتحدة بالفعل . وقد اإلعالم الدولية

عدم كفاءتهما  إنإلى النقاط الرئيسية لالتفاق مع إيران. لكن األوان كان متأخراً. 
 ".االتفاق النووي اإليرانيب هما في كل ما يتعلقفي التاريخ بفشلسيرتبط 

فإن أحد أكثر التعبيرات الصارخة عن هذا اإلهمال يكمن في  ،وبحسب نتنياهو
نفتالي بينت، المسؤول عن الملف اإليراني، في رئيس الحكومة البديل حقيقة أن 

هذا اإلهمال من حقيقة أن لال يوجد مثال أفضل "وقال:  .إجازة في الخارج حالياً 
 في مكان ال يمكن االتصال ،يقضي إجازة في إيطاليا ،عشية توقيع االتفاق ،بينت

 به عبر الهاتف."
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بعد فوزنا في االنتخابات، سنتصرف  أنه وختم نتنياهو "أعدكم يا مواطني إسرائيل
 ".ان بامتالك أسلحة نوويةلن أسمح إليروبأي شكل من األشكال ضد هذه االتفاقية. 
 

 ]أخبار انتخابية: بن غفير وسموتريتش يتفقان على خوض
 ؛ استطالع قناة "مكان"االنتخابات في قائمة واحدة

 [%02يُظهر أن نسبة تصويت المواطنين العرب ستنخفض إلى أقل من 

 
 92/8/9299"يديعوت أحرونوت"، 

 
 ،يهودية"[ والصهيونية الدينية"عوتسما يهوديت" ]"قوة  اتفق رئيسا حزبيْ)*( 

ت على خوض االنتخابا ،عضوا الكنيست إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش
بان ما سيتقاسم الحزسموتريتش، بين القائمة وسيترأس المقبلة في قائمة واحدة.

 المقاعد العشرة األولى بالتساوي.

المعارضة بنيامين رئيس الليكود وزعيم هما بوجاء هذا االتفاق بعد اجتماع
معة يوم الجخير في مدينة قيساريا ]شمال إسرائيل[ بعد ظهر نتنياهو في منزل األ

 الماضي.

وأكد أنها أمر الساعة لضمان انتصار المعسكر  ،الشراكة هورحب نتنياهو بهذ
 القومي وإقامة حكومة يمينية مستقرة لألعوام األربعة المقبلة.

" ]تابعة لهيئة البث اإلسرائيلية 00مكان يلية "التلفزة اإلسرائأجرت قناة )*( 
للرأي العام في المجتمع  استطالعاً  ،مرة الرسمية الجديدة[ أمس )األحد(، وألول

  شخص. 244العربي شمل عينة مؤلفة من 

 ،نسبة التصويت في المجتمع العربي في االنتخابات المقبلة أن االستطالعوأظهر 
فقط،  %3990، ستبلغ الثاني/نوفمبر المقبل التي ستجري يوم األول من تشرين

 عوامبنسبة التصويت عند المواطنين العرب في األ قياساً ،وهي نسبة منخفضة
 .%64 نحوكانت قد بلغت  إذ ،خيرةاأل
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 العربي، ستحصل القائمة كما أظهر االستطالع أنه بحسب نتائج تصويت المجتمع
، 490 [ علىالموحدة مة العربيةراعام ]القائ قائمةوعد، امق 499المشتركة على 

مقعد من المجتمع العربي، في حين أن بقية  094وسيحصل حزب الليكود على 
صوات المجتمع أمجتمعة على مقعد واحد من  األحزاب اإلسرائيلية ستحصل

 العربي.
ني الوط التجمعبلد ]حال قرر حزب في ليه النتائج إقد تؤول  وفحص االستطالع ما

 ،االنشقاق عن القائمة المشتركة ودخول االنتخابات بشكل مستقل الديمقراطي[
برلماناً إسرائيليًا ، وقد نشهد ثمناً باهظاًحزاب العربية ذلك قد يكلف األ أن فأظهر
النتيجة ستكون  إلى أنشار االستطالع أ إذمن التمثيل الحزبي العربي،  خالياً

 سالم والمساواة[، وتعلكل من تحالُف حداش ]الجبهة الديمقراطية للحصول 
، بينما يحصل بلد مقاعد 4أقل من على وقائمة راعام،  [،العربية للتغيير]الحركة 

 مقعد. 090مقعد، ويحصل حزب الليكود على  095على 
  

 األخير سجل يدّعي أن العاماإلسرائيلي  العسكريالناطق ]تقرير: 
 ،ضبط محاوالت تهريب المخدراتفي زيادة ملحوظة 

 [الحدود األردنية والمصريةمنطقتي عند  ،الوسائل القتاليةو أ
 

 Ynet ،92/8/9299موقع 
 

 ( إن العاماألحدأمس )الجيش اإلسرائيلي  بلسانالناطق قال بيان صادر عن  
ضبط محاوالت في كل ما يتعلق باألخير سجل زيادة ملحوظة في حجم النجاحات 

الحدود األردنية منطقتي عند  ،سواء المخدرات أو الوسائل القتالية ،التهريب
 .والمصرية

اضية المقبل الليلة  أحبطتقوات األمن التابعة لسلطة المعابر  وأشار البيان إلى أن
ملم وأجزاء من أسلحة نارية  5956رصاصة من عيار  9444محاولة تهريب نحو 

  .بر جنوبي الضفة الغربيةامعأحد الفي 
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 أثار مواطن من شرقي القدس شكوك حراس األمن عند المعبر ،بحسب البيانو
 9444 نحوتم العثور على صناديق تحتوي على  ،. وبعد تفتيش سيارتهالمذكور

 .أسلحة من باإلضافة إلى أجزاء ،لجيش اإلسرائيليإلى ارصاصة تعود ملكيتها 

حاولة م ،بالتعاون مع الشرطة اإلسرائيلية ،كما تم إعالن إحباط الجيش اإلسرائيلي
لحدود مع منطقة امسدسات في منطقة البقاع والوديان المحاذية ل 04تهريب 

 04 زتهياالقبض على المشتبه به في منطقة السياج الحدودي وبح األردن. وألقيَ
وأسفرت عمليات تمشيط إضافية في المنطقة عن ضبط سيارتين مع اثنين  .بنادق

 .وهما رئيس شبكة التهريب وحارسه األمني، المشتبه بهمامن 

مليون  035نحو  بقيمةمحاولة تهريب مخدرات  44أيضاً انه تم إحباط  وأفيدَ
 ،محاولة تهريب وسائل قتالية 08الحدود األردنية إحباط منطقة شيكل. وشهدت 

 .قطعة سالح ووسائل قتالية 344وتم ضبط 

 المكلفة بحراسة الحدود مع مصر واألردن "84وم وأشار البيان إلى أن وحدة "أد
والذي يهدف إلى زيادة  ،مخطط "الحماية باأللوان" بموجب تعمل في اآلونة األخيرة

 وبناءً علىحماية األمالك الحيوية وتعزيز نشاط قوات الحماية في مناطق واسعة. 
تلك  زذي يميّمستوى التهديد ال في ضوء ،المناطق إلى ألوان تم تقسيم ،مخططال هذا

 .المنطقة ومدى قدرة استجابة القوات اإلسرائيلية

الناطق العسكري أنه جرى العمل على تقوية آليات الدفاع على بيان وأضاف 
عن تحسين آليات التنقل واآلليات القتالية في خدمة وحدات  فضالً  ،الحدود

ة في صمكافحي التهريب، وسط انتشار كتائب المشاة ضمن كتائب إقليمية متخص
في تنجيع عملية السيطرة  ،بدوره ،ما أسهم، وهو مسار التضاريس على الحدود

 .وضبط محاوالت التهريب
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 نائب رئيس جامعة تل أبيب -ر إيال زيس
 98/8/9299"يسرائيل هَيوم"، 

 
 احذروا األول من أيلول/سبتمبر: النسخة اللبنانية

 
  اقتراب شهر أيلول/سبتمبر، مع ترقُّب قلق، كما في كل عام، يزداد التوتر مع

وخصوصًا مع التخوف من عدم بدء السنة الدراسية في موعدها. لكن هذه 
السنة، هناك سبب إضافي للتخوف والقلق: تهديدات بالحرب من لبنان، لم 

 .2446نسمع مثلها منذ انتهاء حرب لبنان الثانية في صيف 
 الملجأ المحصن الذي اختبأ فيه  مجرد استعداد حسن نصر الله للخروج من

درس الضربات التي تعّرض لها  -عاماً، يدل على أنه نسي الدرس  06منذ 
. كما يتضح أن 2446حزبه ومؤيدوه من أبناء طائفته الشيعية خالل حرب 

نصر الله واثق بقدرته على الدخول في مواجهة مجدداً مع إسرائيل، ومقتنع 
 مختلفة عن المواجهة السابقة.بأن نهاية هذه المواجهة ستكون 

  نصر الله بطبيعته، ليس مغامراً أو مقامراً. خبرته الطويلة علمته التحدث
بكالم عالي النبرة، لكن التحرك بحذر والسير بين النقاط. وال خوف من أن 
يقرر مفاجأة إسرائيل بإطالق صلية صواريخ في اتجاه تل أبيب، والذي 

لكنه مستعد لّلعب بالنار، ومقتنع بأنه سيؤدي إلى رد عنيف من جهتها. 
 قادر على السيطرة على ألسنة اللهب.

  إذا بدأت إسرائيل، كما هو  -التهديد الصادر عن نصر الله واضح وشفاف
مخطَّط له في مطلع أيلول/سبتمبر، باستخراج الغاز من منصة التنقيب في 

آلراء، وذلك حقل كاريش، الموجودة ضمن السيادة اإلسرائيلية، بحسب كل ا
قبل االتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، فإن حزب 
الله سيتحرك لمنع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل كاريش، أو من 

 منصات غاز أُخرى. حتى ولو كان الثمن حرباً شاملة.
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  ومن أجل تأكيد جدية نياته، أرسل نصر الله مسيّرات في اتجاه منصة
في حقل كاريش، ومن المحتمل أن يجرب حظه ويطلق مجددًا  التنقيب

صواريخ عليها، أو بالقرب منها. ففي النهاية، هو ال يريد إصابة المنصة، 
ويكفي أن يطلق النار بالقرب منها كي يثني الشركات الدولية المنتجة للغاز 

 بالقرب من السواحل اإلسرائيلية عن االستمرار في عملها. 
 هديد للسيادة اإلسرائيلية وأرصدتها االستراتيجية. وهذا ما يجري هو ت

التهديد له أهمية أكبر بكثير من اجتياز خط الحدود، وحتى مهاجمة جنود 
إسرائيليين على طول الحدود، حوادث قامت إسرائيل باحتوائها في 

 الماضي من دون الرد عليها فعالً.
 غانتس من أن إسرائيل  بمواجهة تهديدات نصر الله، حذّر وزير الدفاع بني

ستردّ بشدة على أي استفزاز، وأنها مستعدة لـ"معركة" في لبنان. جهات 
عسكرية رفيعة المستوى قدّرت أن إسرائيل يمكن أن تجد نفسها في خضم 
"أيام قتال"، وهذا توصيف لتباُدل محدود للضربات بينها وبين حزب الله 

 على طول الحدود.
 اء وطريقة التفكير لدينا، يبدو أن إسرائيل لم لكن إذا كانت هذه هي األجو

، التي بدأت بـ"أيام قتال" وانتهت بحرب شاملة 2446تتعلم شيئاً من أحداث 
 أخذت إسرائيل على حين غرة، ولم تكن مستعدة لها.

 ويخطط للدخول في بضعة أيام قتال، يطلق خاللها نصر الله  فكريُ  مَن
شوارع سكنية، وحتى أرصدة  الصواريخ على مدن إسرائيلية، ويهاجم

استراتيجية، ونردّ عليه بقوة، عبر مهاجمة مواقع إطالق الصواريخ 
من  -ومخازنها، أو اغتيال قائدين أو أكثر من قادة الحزب العسكريين 

األفضل أالّ يدخل في مواجهة على اإلطالق. أو من األفضل أن يغيّر خططه 
 من األساس.

  دولة اللبنانية، انطالقاً من افتراض لم ، حمَت إسرائيل ال2446في صيف
يصمد عند االختبار، أن لبنان وحزب الله ليسا الشيء عينه، وألنها لم تفهم 
إلى أي حدّ يكون إلحاق الضرر بالدولة اللبنانية، التي تحضن حزب الله، 
مؤلماً للحزب. ومع ذلك، فالضربات التي كان أغلبها من دون تخطيط أو 

ي وجّهتها إسرائيل إلى الحزب ومؤيديه في مربع تفكير منهجي، والت
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 الضاحية كان لها تأثيرها.
  إذا كان نصر الله يرغب فعالً في الحرب، يتعين على إسرائيل االستعداد لها

بحزم وبكل قوة. لكن إذا ظلت تهديدات المسؤولين في إسرائيل بشأن ما هو 
لله، في حال نشبت متوقَّع أن تواجهه الدولة اللبنانية، وليس فقط حزب ا

فإننا بذلك ال نمنح نصر الله "نصرًا  - إثباتمواجهة من جديد، من دون 
إلهياً" جديداً في حرب لبنان الثالثة فقط، بل يمكننا أن نبدأ العد التنازلي 

 لحرب لبنان الرابعة.
 

 نائب رئيس مجلس األمن القومي سابقاً  -تشاك فرايليخ 
 98/8/9299"هآرتس"، 

 
 النووي مع إيران: أصبح منجزاً االتفاق 

 
  في هذه اللحظة تقترب الواليات المتحدة وإيران من االتفاق النووي الذي

انسحب منه الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، بتشجيع من رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو. ولقد ثبُت أن هذه الخطوة كانت كارثية: عشية 

كيلوغرام من اليورانيوم  344إيران ، كان لدى 2408االنسحاب في سنة 
 39849. اليوم، لديها %3963 نحو - مدنيةالمخصّب على درجة 

، ومن هناك، من السريع %64كيلوغرامات، جزء منها مخصّب على درجة 
. يومها، كانت إيران على مسافة نحو %94جداً االنتقال إلى درجة عسكرية 

السنة من الحصول على مواد انشطارية مطلوبة لصنع قنبلة واحدة؛ اليوم، 
واد انشطارية تكفي إلنتاج أول هي بحاجة إلى بضعة أيام للحصول على م

 قنابل.  5أشهر من أجل  6قنبلتين، ونحو 
  إسرائيل هي دولة تنظر فقط إلى النصف الفارغ من الكأس. وهذا راسخ فينا

منذ بداية التاريخ اليهودي. نحن نرى األسود فقط، وال نرى الجانب 
الواقع،  اإليجابي من األمور. نتردد دائمًا بين البديل المرغوب فيه وبين

ونخوض معارك خاسرة سلفاً، حتى عندما يكون واضحاً أن الواليات 
 المتحدة مصرة على العودة إلى االتفاق.
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  وبعكس المجاالت األُخرى التي أظهر فيها نفتالي بينت ويائير لبيد تفكيرًا
مختلفاً وحاوال تمييز نفسيهما عن سلفهما، فإنهما واصال، من دون تغيير 

 االمعادي الذي انتهجه نتنياهو ضد االتفاق. يبدو أن تخوّفهمتقريباً، الخط 
من تحريض نتنياهو، في حال كانت مقاربتهما أكثر إيجابية، ومن ردود 

الذين اقتنعت أغلبيتهم  باألوصاف الصعبة التي باعهم إياها  -الناخبين 
هو الذي ساهم في موقفهما هذا.  - نتنياهو خالل أيامه الطويلة في السلطة

كن سيُحسب لمصلحتهما أن مواقفهما لم تشكل تحدياً مؤذياً ضد الواليات ل
 المتحدة.

  ربما من الصائب أن نشير بهدوء إلى كبار المسؤولين في الواليات المتحدة
بشأن ماهية المخاطر التي ينطوي عليها االتفاق، لكن ال جدوى من تكرار 

 تفاق، وستدافع عنالشعار المثير للشفقة بأن إسرائيل ليست ملزمة باال
مصالحها بنفسها، فمن الواضح أن ليس لديها خيار عسكري مستقل، لذا، 
ليس من المستغرب مواصلة عمليات إحباط محدودة من أجل تأجيل 

 –لبيد من حليف يشعر بالقلق  -بينت  –النهاية. لقد حوّلنا نهج نتنياهو 
 حوال.إلى مصدر إزعاج،  تأثيره محدود في أفضل األ - وهو محق

  ،الحياة هي مسألة بدائل. من األفضل لو كان من الممكن بلورة اتفاق جيد
لكن ما هو مطروح على الطاولة حالياً ليس الخيار بين اتفاق سيئ واتفاق 

وزوال كل القيود  -جيد، بل بين االتفاق الموجود وبين ال اتفاق عموماً 
رض المجتمع الدولي أمام تقدُّم إيران نحو القنبلة. كان من األفضل لو ف

عقوبات تشلّ إيران إلخضاعها.  لكنه مع األسف، لم يكن مستعداً لذلك، 
وطبعًا، هو ليس مستعداً لذلك اليوم أيضاً، في ضوء الحرب في أوكرانيا 
وارتفاع أسعار النفط. من جهتها، تأقلمت إيران مع الضغط بفضل أسعار 

"االقتصاد المقاوم" الذي النفط وتعميق عالقاتها االقتصادية مع الصين و
طورته. لقد كان من األفضل تغيير النظام في إيران، لكن ليس لدى أحد فكرة 

 يمكن القيام بذلك.يف ك
  لقد كان من األفضل لو تسببت عمليات إحباط البرنامج النووي اإليراني

بالقضاء على البرنامج، وليس عرقلته. مع األسف،  –المنسوبة إلى إسرائيل 
هذا. صحيح أن عمليات اإلحباط مهمة، لكنها ال تقدم حالً حقيقيًا لم يحدث 
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للمشكلة. لقد كان من األفضل لو أثمرت المساعي لبناء منظومة إقليمية ضد 
إيران، لكن للشركاء العرب مصالحهم الخاصة، وهم اآلن يعملون على 
إصالح عالقاتهم مع إيران. وفي جميع األحوال، ثمة شك في أن يوافقوا 

ى ما هو أكثر من إعطاء إنذار مبكر ومساعٍ دفاعية مشتركة محدودة عل
 الحجم. 

  كان من األفضل لو جرى توجيه ضربة إلى إيران، من دون أن تنطوي على
آثار جانبية قاسية.  لكن إذا كنا غير قادرين على منع تنظيم صغير موجود 

الهائلة  من دون الحديث عن الترسانة -على حدودنا من إطالق الصواريخ 
 فإنه يجب أن ننظر إلى األمور من المنظور الصحيح. -لحزب الله 

  "يخيفوننا من أن االتفاق سيحرر أمواالً كبيرة لمصلحة "اإلرهاب ...- 
لكنهم ال يذكرون أن إيران لم توظف مثل هذه األموال قبل العقوبات، وأن 

األموال في  مليوناً، يتوقون إلى استثمار هذه 85سكانها، البالغ عددهم 
مجاالت عديدة. يخيفوننا من أن برنامج إيران النووي سيحظى بشرعية 

لكن هذا يتعارض مع االتفاق المكتوب وسياسة الدول   -دولية بعد االتفاق 
 الكبرى كلها، وعلى رأسها الواليات المتحدة.

  يجب أن تتركز الجهود اآلن على محاولة الدفع قدماً بتفاهمات مع الواليات
تحدة بشأن الرد على انتهاكات محتملة لالتفاق من جانب إيران، الم

والسقف الممنوع على إيران تجاوُزه؛ وكذلك على الوسائل لتقليص تحويل 
ومحاولة الدفع قدماً بتفاهم صامت تعلن فيه  :األموال إلى "اإلرهاب"

د يالواليات المتحدة وسائر الدول الكبرى الغربية، عشية انتهاء االتفاق، تمد
صالحيته لوقت معين. لذلك، يجب التعاون مع اإلدارة األميركية، والعمل 
بشراكة كاملة مع حليفتنا المركزية، والتوقف عن الخطاب المزعج والتافه، 

 وبلورة استراتيجيا مشتركة.
  بعد انتهاء جولة االنتخابات التي ال تنتهي، يجب البدء بالعمل على بلورة

ظمة، وفي الوقت عينه االستعداد، في حال نجحت استراتيجيا إسرائيلية منت
إيران في أن تصبح نووية، وبعدها دول أُخرى أيضاً. من المحتمل أن يثمر 

 -مثل هذا الفحص خالصات إيجابية تتعلق ببدائل رُفضت في الماضي 
مثل الحصول على ضمانات أمنية من الواليات المتحدة، وإنهاء سياسة 
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للرقابة على السالح. إن فرص تجديد االتفاق الغموض، أو مساع إقليمية 
النووي هو األمر األساسي الذي يقف اليوم في وجه إيران نووية. حان 

 الوقت كي نتعلم رؤية نصف الكوب المملوء.
 

 غرافيا والماءوباحث في مجال الديم ،بروفيسور أرنون سوفيرال
 98/8/9299، "هآرتس"

 
 غرافية؟ ببساطة،ومشكلة ديم

 العربسنقوم بتهجير جميع 
 

 ٌّوسيون  من غلعاد هيرشبرغر في أعقاب المقال المهم الذي نشره كل
 اليهود تحول نومكم، خالل" وانؤول أرئيلي، تحت عناوشهافلر  -هيرش

أود  ،"5/8 هآرتس" صحيفة في المنشور ،"إسرائيل أرض في أقلية إلى
، أصبح 2422 سنة والتشديد على بعض األمور. صحيح، في ،اإلضافة

 اليهود أقلية في "أرض إسرائيل"، كما يظهر في المعطيات التالية: 
 :2422)من البحر حتى نهر األردن( في عدد سكان "أرض إسرائيل"  -
 -3.454.444هو  في أرض إسرائيل عدد اليهود و"آخرين"مجموع  -

49984% 
 %54906-3.543.444 :عدد العرب -

 ،في الضفة الغربية 3.244.444و ،في قطاع غزة 2.256.444منهم: 
 العرب في إسرائيل. 294439444و

 من المهم التشديد على أن الوضع أصعب بكثير، فإنه ذلك، من رغم على الو
شمل "عدد سكان أرض إسرائيل" جماعات عديدة من غير اليهود وغير  إذ

 ،تصريح دونمن أو  ،المواطنين. الحديث يدور عن عمالة أجنبية بتصريح
)طالب جامعيون، رجال دين  تصريح دونمن أو  ،تصريح غرباء معو

فريقيا وأوالدهم الذين ولدوا في إسرائيل، أن من يمهاجروعن ن(، وومتطوع
من خالل  اقامةدون تصريح  ين مندون تصريح، وفلسطينيمن سياح و

. هذه اًألف 654ل. وبحسب التقديرات، يصل عدد هؤالء إلى مالش مسار لمّ
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فقط. ومن  %43-%46اليهود في أرض إسرائيل إلى  الحقيقة تقلص نسبة
المهم اإلشارة إلى أن مسار تحويل اليهود إلى أقلية في أرض إسرائيل بدأ 

 . 0963 سنةعملياً في 
  وماذا يخبىء لنا المستقبل؟ بحسب توقعات لجنة اإلحصاء المركزية، ففي

عد ، تُمليون نسمة. ومنذ اليوم 30سيكون في "أرض إسرائيل" ، 2465 سنة
"أرض إسرائيل" واحدة من أكثر األماكن اكتظاظاً في العالم، ونشعر بهذه 

في الكثافة داخل الحدائق العامة  ؛في أسعار العقارات ؛الكثافة في الشوارع
في المشهد وكذلك  ؛بسبب فائض الزوار اًالقومية، التي يتم إغالقها دوري

وحة. هل نستطيع فهم العمراني الذي يمتلىء ويسيطر على المناطق المفت
 مليون شخص؟ 30عندما سيعيش هنا ، 2465 سنةفي  دثما سيح

 رحم تطإذاً، كيف يمكن أن تكون "أرض إسرائيل" فقدت األغلبية اليهودية ول 
؟ سأستبق وأتحدث عن موضوع جدول األعمالهذه القضية على 

أن بأعلم  ،غرافيا. من خبرتيواالستطالعات التي تتحدث عن الديم
غرافي في "أرض ولع على الموضوع الديمغير مطّ ،لبيتهأغفي  ،المجتمع

فإنه ال يستطيع التفريق ما بين مصطلحات "أرض  ،إسرائيل"، لذلك
 ،"القدس الشرقية"و"قطاع غزة"، و"الضفة الغربية"، و"إسرائيل"، وإسرائيل"، 

إلجابات إلى اطرق بحذر خرى. لذلك، يجب التومناطق أُ"منطقة المثلث"، و
 التي تتعامل مع هذه المصطلحات. 

  مصدره باعتقادي، فإن عدم االهتمام بموضوع فقدان األغلبية اليهودية
 عدم يجب بأنهاإليمان المطلق  ىتبنت التيقومية )مؤمنة وغيرها(  أوساط

الء هؤاألبدي لألغلبية اليهودية في "أرض إسرائيل". في الوجود التشكيك 
ل بمساعدة الرب وتهجير العرب، واستنادًا حَستُ كالتأن كل المشابيؤمنون 

من كل معطيات لجنة  ،بشكل جارف ،يسخرون ، فإنهمإلى هذا اإليمان
الجمهور العلماني فإن اإلحصاء المركزية واإلدارة المدنية. وفي المقابل، 

 لهجرة من البلد. ل العامل في التكنولوجيا المتطورة يخطط

  غرافيا في والديم أمام أساتذة المحاضرات الكثيرة التي ألقيتهاخالل
الذين ينتمون إلى المدارس القومية ألساتذة الحظت أن ا ،"أرض إسرائيل"

من المعطيات التي عرضتها. وهذا ينبع من شعور  ،باستهزاء ،يسخرون
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هذا، فتهجير كل العرب من هنا ليس في حقيقية  ةمشكلتوجد عميق بأنه ال 
، فمن من هذه األوساطألساتذة ابه يشعر  هذا ما مسألة وقت. وإن كانإال 
 ياتمنتدفي شبيهة  ردود فعلالحظت الحقائق للطالب؟ كذلك األمر  نقلسي

 . في الجيش( طالعسكريين )وضمنهم الضبا

 أشخاص  غير محصور في عتقادالمشكلة األكبر تقوم على أن هذا اال
ن يجلسون في مناصب في رؤوس مَ موجودفقط؛ على العكس، إنه  هامشيين
في التخطيط القومي،  - وفي مواقع مؤثرة ومركزية في الدولة ،عالية جداً

وبقية المؤسسات المهمة. وهؤالء  ،وزارة الزراعةوالمؤسسات األمنية، و
عد هذه الدوائر، التي تُفي ون حقائق ال يمكن العودة عنها. األشخاص يقرّ

 ،ينكرون المعطيات، وون األولويات القوميةدي، يقرّأقلية في المجتمع اليهو
ويفرضون الحقائق التي ستقودنا إلى كارثة ال عودة منها على األرض. 

نقب. القدس والوخسارة الجليل إلى يدفعون  ،باسم التمسك بالضفة الغربية
 من الممكن أن تكون النتيجة فقدان "أرض إسرائيل" برمتها. 
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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 والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  ومراكز 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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  صدر حديثاً 

  التحرر في منظار الثقافة النقدية الفلسطينيةمفهوم 
(8491-8449) 

 
رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في  ماهر الشريف، المؤلف:

المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني 
(؛ "قرن 8001" )8001-8091من بينها: "البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 

(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" ) -على الصراع العربي 
( باالشتراك مع عصام نصار؛ "المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه 1981الوطنية" )
 (.1918" )ومصائره

 
 

 

يأتي مؤلَّفي هذا استكماالً لمساهماتي البحثية السابقة في حقل 
بصورة رئيسية، على منهج وصفي؛ الدراسات الثقافية وهو مبني، 

ذلك بأنني اخترت عينة من المثقفين والمثقفات الفلسطينيين 
النقديين من مشارب متعددة، أبدعوا في ميادين الفكر والتاريخ 
واألدب، وانتموا بصورة عامة إلى مشروع منظمة التحرير الفلسطينية، 

ية واقف نقدلكنهم اتخذوا، وخصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو، م
من قيادتها وإزاء عملية السالم وتداعياتها. وهكذا، رجعتُ إلى 
كتاباتهم كي أعرض، استناداً إليها، مالمح خطابهم النقدي، 

 ومواقفهم من مفهوم التحرر، ومضامينه وسبل بلوغه.

وأنا إذ أنبّه إلى أن اختياري هذه العينة من المثقفين والمثقفات ال 
الثقافة النقدية الفلسطينية اقتصر عليهم. ولذا، يعني مطلقاً أن حقل 

أود أن أتوقف عند عاملين ربما يكونان حكما عملية االختيار هذه: 
أولهما، يتمثّل في أن هذا الكتاب كان في األصل ورقة قدمُتها إلى 
مؤتمر "الثقافة الفلسطينية اليوم: تعبيرات وتحديات وآفاق"، الذي 

سطينية بالتعاون مع كلية الفنون نظمته مؤسسة الدراسات الفل
تشرين  24- 22والموسيقى في جامعة بيرزيت خالل الفترة 

، ولقيت أصداء إيجابية حفزتني على العمل 2420الثاني/نوفمبر 
على توسيعها؛ ثانيهما، يتمثّل في أن الحاالت الدراسية التي اخترتها 

هوم كانت قد توسعت أكثر من غيرها، بحسب رأيي، في مقاربة مف
التحرر ومضامينه وسبل بلوغه، وكنت على معرفة جيدة بنتاجها في 

 هذا المضمار.
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