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 مسودةلبيد يرفض المالحظات اللبنانية التي قدمها لبنان على ]

 [لدرسها الوزاري اإلسرائيليالمجلس ترسيم الحدود قبيل انعقاد 
 

  6/01/2122 و"هآرتس" و"يسرائيل هَيوم"، "معاريف"
 

أعلن مصدر سياسي رفيع المستوى أن رئيس الحكومة يائير لبيد رفض التعديالت 
م الحدود البحرية بين خالها على مسودة االتفاق لترسيبإد التي طالب لبنان

على التغييرات الجوهرية التي طالب بعد اطالع لبيد و ،بحسب المصدرالدولتين. 
طلب من طاقم المفاوضات رفضها. وقال المصدر  ،لبنان بإدخالها على االتفاق

إن "لبيد أوضح أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها األمنية واالقتصادية بأي 
حتى لو معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريباً". وأضاف  صورة من الصور

ستستخرج الغاز من منصة كاريش في اللحظة التي سيكون المصدر أن إسرائيل 
 هذا ممكنًا. وتابع: "إذا حاول حزب الله أو أي أحد آخر مهاجمة المنصة أو تهديدنا

المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية ستتوقف فوراً وسيضطر حسن نصر الله  -
ستقبل أن يشرح للمواطنين اللبنانيين لماذا لن يكون لديهم منصة غاز وم

 اقتصادي".

وكانت وزيرة الطاقة كارين ألهرار )من حزب يوجد مستقبل( قد صرحت قبل رفض 
لبيد المالحظات اللبنانية في مقابلة أجريت معها أن االتفاق ال يتضمن أي تنازل 

ضافت: "إنني على اطالع على تفاصيل أراض إقليمية تابعة إلسرائيل. وأ عن
للدولة. لم نتنازل سنتيمتراً واحداً من مطالب  االتفاق ويمكنني القول إنه جيد

المؤسسة األمنية ولن نتنازل. إذا لم يكن اللبنانيون مهتمين حينها لن يكون هناك 
اتفاق". وهاجمت ألهرار كالم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قال فيه إن 

ه. لح حزب اللحكومة برئاسته لن تكون ملزمة باالتفاق قائلة: "هو فعالً يخدم مصا
عدائنا وليس من نائب منتخب. وهذا يسيء إلى أمن وهذا أمر كنت انتظره من أ

 .الدولة"
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ووفقاً لتقارير من لبنان تطالب الحكومة اللبنانية بتغيير البند في االتفاق الذي 
وهو الخط الذي حددته إسرائيل بصورة أحادية  –يعترف بـ"خط الطوافات" 

منية لها كأمر واقع في البحر. وهذا الخط الذي ينطل  ويشكل الحدود األ -الجانب
من رأس الناقورة ويمتد بضعة كيلومترات في قلب البحر يمر شمال الحدود 

 . 23البحرية التي بحسب االتفاق يجب أن تمر بالخط 

 ةالسياسي اإلسرائيلي المصغر للشؤون الوزاري المجلس يعقد أن المقرر منوكان 
 مترسي اتفاق مسودة خاصاً بعد ظهر اليوم )الخميس( لمناقشةاجتماعاً  األمنية -

 . لبنان مع البحرية الحدود

 الوق. مسودة االتفاق على مالحظاته واشنطن إلى علن في بيروت أن لبنان نقلوأ 
 تالتغييرا أن يعتقد ال إنه صعب بو لياسا اللبناني النواب مجلس رئيس نائب

 غضون في توقيعه يتم أن ورجّح مساره، عن االتفاق خروج إلى ستؤدي المقترحة
  يوماً. 25

 المتحدة الواليات إن األميركية الخارجية وزارة الناط  بلسان نائب قال ،وبدوره
 مترسي بشأن المحادثات نجاح من للتأكد ولبنانإسرائيل  مع العمل في مستمرة
 .الحدود

 ىعل مالحظات وضعت اللبنانية القيادة أن "األخبار" اللبنانية صحيفة وأفادت
 تكوين لبنان رفض حول تتمحور المالحظات هذه أنإلى  وأشارت االتفاق، مسودة

ما ب االعتراف رفض إلى باإلضافة ،يةسرائيلاإل السيطرة تحت يوضع أمان حزام
 في البرية الحدود ترسيم فكرة إدراج لبنان يرفض العوامات"، كما سمى "خطي 

 مماأل مع سيعمل المقابل في لكنه، حدودهتتعل  ب مباحثات جريي  ولن ،االتفاق
 إقامة على يواف  لن لبنان أن الصحيفة ذكرت كما .الدولية حدوده لتحديد المتحدة

 .تحدةالم والوالياتإسرائيل  رغبة مع يتماشى بما الناقورة، في رسمي توقيع حفل

 لم بيروت أن ،أسماءهم تذكر لم حكوميين مسؤولين عن نقالً  ،وأكدت الصحيفة
 لبشك القدس وضعتها التي يةسرائيلاإل العوامات بحدود االعتراف على تواف 

، 2666 سنة الشمالية الناقورة سأر بلدة ساحل من كيلومترات 5 عدب  على ،أحادي
" إنرجي توتال" شركة تعمل أن بيروت تريد ،ذلك على عالوة .دولية كحدود
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 نتيجة ،األرجح على ،إسرائيل مع عملها عن مستقل بشكل لبنان مع الفرنسية
 يف الطاقة شركات منإسرائيل  عليها ستحصل التي التعويضات على اعتراضها

 .للغاز البحري قانا حقل في حقوقها عن التنازل مقابل

الحكومة  رئيس من مقرب كبير مسؤول قال اللبنانية، هذه التقارير على ورداً
 لىع الرسمي لبنان رد تنتظر الحكومة إن للصحافيين لبيد اإلسرائيلية يائير

 يتنازل لن لبيد أن هذا المسؤول وأضاف .الرد كيفية تقرّر أن قبل األخير المخطط
 .إلسرائيل واالقتصادية األمنية المصالح بأي حال عن

 نيعلمطّ نيدبلوماسي فإن لالتفاق، الكاملة التفاصيل إعالن عدم من الرغم وعلى
 لكذ وبعد اإلسرائيلية، العوامات بحدود االتفاق تعترفمسودة  إن قالوا األمر على

 .23 لخطا باسم المعروفة ،عليها عالمتنازَ للمنطقة الجنوبية الحافة الحدود ستتبع
 في االقتصادية الموارد من باالستفادة للبنان تسمح وأشاروا إلى أن المسودة

 ستبقى بينما ،للغاز قانا حقل ذلك في بما ،23 الخط شمالي الواقعة المنطقة
 "كاريش". غاز حقل على مسيطرةإسرائيل 

 انتقالية حكومة فترة في أثناء في إسرائيل االتفاق إقرار أن إلى اإلشارة تجدر
 تقتربإسرائيل  أن سيما ال، واًسياسي غطاءً اكتسبت احتجاجات بموجة هجوبِ
  .مسدودة طري  إلى السياسي المشهد تعيد قد معركة في عامة انتخابات موعد من

أن االتفاق غير قانوني، وأكد إلى  أشار نتنياهو بنيامين المعارضة زعيم أن كما
 ،اقاالتف ذلك باحترام لن يكون ملزماً ، فمهمات رئيس الحكومة المقبلة ىتول إذاأنه 

 .الحالية الحكومة تهأقرّ في حال

 ماستخدا يدرس بينت نفتالي الساب  الحكومة رئيس وذكرت تقارير إعالمية أن
 .الحكومة البديل رئيس بصفته االتفاق إقرار ضد النقض ح 

لى إ نتنياهو ههاوجّ التي االنتقادات غانتس على اإلسرائيلي بني الدفاع وزير وردّ
 يثحد في فقال شهر، من بأقل االنتخابات قبل لبنان مع اآلخذ بالتبلور االتفاق

 تولى حين بدأت مفاوضات حول يدور الحديث هيوم" إن "يسرائيل لصحيفة
ى إل نتنياهو غانتس ودعا. النهاية خطإلى  وصلت واآلن ،الحكومة رئاسة نتنياهو

 .السياسي الملعب خارج المسألة إبقاء
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 ]مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش اإلسرائيلي
 في أثناء اشتباكات بالقرب من نابلس خالل "يوم الغفران"[

 
 6/01/2122"هآرتس"، 

 
ي إن قوات الجيش قامت خالل سرائيلاإل الجيش بيان صادر عن الناط  بلسانقال 

 من أجل ،بالقرب من نابلس ،يوم الغفران أمس )األربعاء( بمداهمة بلدة دير الحطب
 عالقة تهإقامفي المشتبه ( عاماً 35) عمران سلمان إلقاء القبض على الشاب

ة[ ا والسامرة ]الضفة الغربيفي يهود ضد مستوطنين عملية وتنفيذ "حماس" حركةب
 يوم األحد الماضي.

 معلومات بعد عمران منزل وأضاف البيان أن قوات الجيش اإلسرائيلي داهمت
 قبإطال أن قام عمران بعد الحية بالذخيرة الجيش ت قواتوردّ  دقيقة، استخباراتية

 . الداخل في نهتحص   في أثناء القوات في اتجاه النار

 كاشتب إنه عمران قال ،االجتماعي التواصل مواقع على ن شرت صوتية رسالة وفي
 .إلى مساعدته آخرين ودعا ،يينإسرائيل جنود مع النارية باألسلحة معركة في

 واتالق على النار أطلقوا الفلسطينيين المسلحين عشرات أنب عيان شهود وأفاد
 أظهرت ،االشتباك من ساعات بعد لكن اقتحامها، إلحباط محاولة في يةسرائيلاإل

 مرانع يرافقون يينإسرائيل جنوداً االجتماعي التواصل مواقع على فيديو مقاطع
 .المنزل خارج إلى

 أن بعد نفسه بتسليم أخيه ابن أقنع إنه "رويترز" لألنباء لوكالة عمران عمّ وقال
 ،قاتبط عدة من المكون العائلة منزل على يدوية قنبلة اإلسرائيلية القوات أطلقت
 .بالجرافة إسقاطهب وبدأت

 22) زغل أحمد ناصر عالء الشاب الفلسطيني إن الفلسطينية الصحة وزارة وقالت
 ،صحافيان بينهم ،األقل على آخرون 0 وأصيب ،االشتباكات خاللق تل ( عاماً

 المسيل الغاز اء استنشاقجرّ العشرات وعولجقوات الجيش اإلسرائيلي،  بنيران
 للدموع.
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 شطب ضد استئناف انتخابية: المحكمة العليا تناقش اليوم طلب]أخبار 
 61على  نتنياهو" "معسكر حصول ظهري   "يسرائيل هيوم" حزب بلد؛ استطالع

 "البيت اليهودي" و"بلد" من اجتياز نسبة الحسم[ ن قائمتيْ تمك  وعدم ،مقعداً 
 

 6/01/2122 ،"يسرائيل هيوم"
 

 أول أمس صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء أجرته العام للرأي استطالع )*( أظهر
تشرين  2أسابيع من االنتخابات العامة التي ستجري يوم  3قبل  ،(الثالثاء)

لن  ،اآلن االنتخابات اإلسرائيلية العامة إجراء حال في نوفمبر المقبل، أنه الثاني/
من المعسكر الذي يقوده رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ومعسكر  ينجح كلٌّ

 نه من تأليفأحزاب االئتالف اإلسرائيلي الحالي، في الحصول على أغلبية تمكّ
 .حكومة

، رئيس الليكود بقيادة المعارضة في األحزاب معسكر يحصل ،ووفقاً لالستطالع
البيت " قائمة تتمكن ولن مقعداً، 06 على ،نتنياهو ئيس الحكومة الساب  بنيامينر

شاكيد، وقائمة بلد ]التجمع الوطني  أييلت الداخلية وزيرة برئاسة" اليهودي
 مالحس نسبة اجتياز من الديمقراطي[ برئاسة عضو الكنيست سامي أبو شحادة،

(3225% .) 

 موزعة نتنياهو" "معسكر عليها يحصل التي 06الـ المقاعد أن االستطالع وأظهر
 عضو برئاسة الدينية الصهيونية وحزب مقعداً، 32 الليكود حزب: التالي النحو على

(" يتيهود عوتسما) يهودية قوة" الذي يضم حزب سموتريتش بتسلئيل الكنيست
 الحريديم لليهود شاس وحزب مقعداً، 23 غفير بن إيتمار الكنيست عضو برئاسة

 مقاعد. 7 حريديال هتوراه يهدوت وحزب مقاعد، 8[ دينياً المتشددون]

 النحو على موزعة مقعداً 50 على لنتنياهو المناوئ المعسكر يحصل ،المقابل في 
 24 يدلب اإلسرائيلية يائير الحكومة رئيس برئاسة" مستقبل يوجد" حزب: التالي
 ةبرئاس" أبيض أزرق" كاًل من حزبيْ يضم الذي" الرسمي المعسكر" وتحالف مقعداً،

 والرئيس ساعر، جدعون العدل وزير برئاسة" جديد أمل"و غانتس، بني الدفاع وزير
 تأيزنكو للجيش اإلسرائيلي الجنرال احتياط غادي العامة األركان لهيئة الساب 
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مقاعد،  0 العمل برئاسة وزيرة المواصالت ميراف ميخائيلي وحزب مقعداً، 22
دور برئاسة وزير المال أفيغ "بيتنا إسرائيل" مقاعد، وحزب 0 ميرتس وحزب

برئاسة عضو الكنيست  [الموحدة العربية القائمة] راعام وحزب مقاعد، 5 ليبرمان
 مقاعد. 4 منصور عباس

هة حداش ]الجب ف حزبيْالتي باتت مقتصرة على تحال  المشتركة القائمة وتحصل
 في مقاعد 4 الديمقراطية للسالم والمساواة[ وتعل ]الحركة العربية للتغيير[ على

 . الكنيست

 السكان فئات جميع يمثلون شخصاً 522 من مؤلفة عينة االستطالع وشمل
 .%424 األقصى حدّها خطأ نسبة مع ،إسرائيل في البالغين

 ماسالت طلب )الخميس( اليوم العليا اإلسرائيلية المحكمة تناقش أن المقرر من)*( 
 ركز"م بواسطة ،الماضي الثالثاء يوم[ الديمقراطي الوطني التجمع] بلد حزب قدمه

 خذت ا والذي العامة المقبلة، البرلمانية لالنتخابات ترشيحه شطب قرار ضد ،عدالة"
 .الماضي الخميس يوم المركزية االنتخابات لجنة في

لى إ يمت ال بحت، سياسي عنصري الشطب قرار إن فيه قال بياناً بلد حزب وأصدر
 التقدمي الطرح هو حقاً أيدوه الذين يزعج ما أن وأكد لة،بصِ القانوني واقعال

 نهجةالمم والعنصرية التمييز يتحدّ  شأنه من والذي ،بلد يحمله الذي والديمقراطي
 فهم ،لكولذ العنصرية، والتفرقة اليهودية الفوقية وتحدي ،إسرائيل في العرب ضد

 .صوته وإسكات بلد ترشيح لشطب ،عاماً 26 نحو منذ ،السبل بكل يسعون

المحاولة حلقة جديدة في مسلسل مالحقة بلد ومحاوالت واعتبر البيان هذه 
تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكنه في الوقت 

 أن صوت الناس ال يمكن شطبه.بأكد أن بلد واث   ،عينه
 
 
 
 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
8 

      
 
 محاضر في جامعة بار إيالن - د. مردخاي كيدار 

 6/01/2122"مكور ريشون"، 
 

 المال، اتفاق الغازأراضٍ مقابل 
 مقابل تحسين المواقف قبيل االنتخابات

 
 الغفران، باالستناد إلى  كتبت هذا الكالم يوم الثالثاء، عشية يوم

ن شرت عن االتفاق قبل أن تقوم  - ليست كاملة وال رسمية -معلومات
ميارا بنشر اآللية التي  - المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف

  الحكومة على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع بواسطتها ستواف
 لبنان، التي قدّمها الوسيط األميركي.

  :مبادىء االتفاق هي 
تتنازل حكومة تصريف األعمال للبنان عن أراضٍ في البحر ادّعت طوال  .أ

أعوام أنها تعود إليها، وتقبل الموقف اللبناني كامالً، وهو ما يعني أن هذا 
وية، بل هو خنوع ورضوخ لإلمالءات اللبنانية التي ليس تقاسماً وتس

 تتعل  باألرض.

تحصل إسرائيل من شركة توتال الفرنسية على مقابل، هو جزء من عائدات  .ب
قانا"، الذي يوجد جزء  -الغاز التي ستحصل عليها من حقل الغاز "صيدون 

 لمنه في المياه االقتصادية اإلسرائيلية، وبالتالي يح  إلسرائيل الحصو
 على جزء من هذه العائدات.

ال يشمل االتفاق اعترافًا بإسرائيل، كما ال يشمل اعترافاً بخط الحدود  .ج
البحرية )"خط الطوافات"( الذي يمتد من رأس الناقورة على مسافة خمسة 

 كيلومترات غربي الخط الذي رسمته إسرائيل.
 :يتضمن االتفاق عدة مشكالت أساسية 
  بينت هي حكومة  -قانونية: حكومة لبيد المشكلة األولى هي مشكلة
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تصريف أعمال، كل مهمتها إدارة المسائل اليومية حتى االنتخابات. وهي 
حكومة ال تحظى بثقة الكنيست، وال يستطيع الكنيست حجب الثقة عنها 
وإسقاطها. ال يح  لحكومة تصريف األعمال الحالية اتخاذ قرارات ت فرَض 

بعدها. وعلى الرغم من هذا كله، فإن  على حكومات منتخَبة تتألف من
حكومة تصريف األعمال الحالية تواصل العمل كأنها حكومة عادية تحظى 
بالثقة وتتخذ قرارات مصيرية تؤثر بصورة كبيرة في حياة الدولة، على 
الرغم من أنه ليس من صالحيتها التخلي عن أراضٍ، حتى ولو كانت في 

 البحر. 

  يمكن االفتراض أن المستشارة القانونية للحكومة تعرف هذه المشكلة
القانونية، وهي ستفرض على الحكومة الحصول على موافقة الكنيست على 
االتفاق ألنها تتخوف من أن ت بطل المحكمة العليا موافقة المجلس الوزاري 

ي المصغر أو الحكومة على هذا االتفاق المصيري، كما أبطلت اإلذن الذ
أعطته لحكومة تصريف األعمال بتعيين القاضي المتقاعد موني مزوز 

 رئيساً للجنة التعيينات بصفة دائمة لمدة ثمانية أعوام. 
  إن الرجل الذي في إمكانه إنقاذ الحكومة من هذه الورطة القانونية هو

نفتالي بينت، الذي يمكنه فرض الفيتو على االتفاق مع لبنان. وإذا فعل 
فر على الحكومة االنتقادات من اليمين، وكذلك اإلحراج مع ذلك، فسيو

 المحكمة العليا.
  المشكلة األساسية الثانية التي ينطوي عليها االتفاق هي حقيقة أنه يشكل

تنازالً إسرائيلياً عن أراضٍ بحرية مقابل المال الذي ستحصل عليه إسرائيل 
عن الغاز في حقل  من شركة توتال الفرنسية، التي من المفترض أن تنّقب

قانا" الذي يوجد جزء منه في داخل المياه االقتصادية  -"صيدون 
اإلسرائيلية. الحصول على مال مقابل أراٍض هو سابقة خطِرة جداً، ألنها 

إلى بروز مَن يحاول  -في داخل إسرائيل وخارجها  –يمكن أن تؤدي 
بر، مقابل "مزايا إقناعنا بالتنازل عن أجزاء من الوطن، ومن أراضينا في ال

 اقتصادية"، ويكون المال هو الشاغل الوحيد.
  ،كلّ إسرائيلي يشدد على المزايا االقتصادية التفاق الغاز كسبب لقبوله

يرسّخ التهمة المعادية للسامية التي تّدعي أن كل ما يهمّ اليهود هو المال، 
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لى ع وهم مستعدون لبيع وطنهم مقابله. وهذه المقاربة ستزيد في الضغط
 إسرائيل كي تتنازل عن أجزاء من أرضها.

  المشكلة األساسية الثالثة لالتفاق هي االنطباع في إسرائيل، كما في
لبنان، بأنه أ نجز بسبب خضوع حكومة لبيد "لإلرهاب" الذي يمارسه 
ضدها نصر الله، وخوفاً من الحرب مع حزب الله. طوال األشهر األخيرة، 
سمعنا تصريحات عدائية كثيرة من نصر الله رفعت مستوى الخوف من 

ي الجيش، وعلى المستوى السياسي، وبداًل من وضع نصر الله في الحرب ف
لبيد تسريع المفاوضات مع لبنان  -مكانه الطبيعي، قررت حكومة بينت 

 والخضوع للمطالب اللبنانية التي لم تخضع إسرائيل لها حتى اآلن.

  أشهر، في مطلع تموز/يوليو،  3ونصل هنا إلى الحدث المهم الذي وقع قبل
مسيّرات في اتجاه منصة كاريش، والتي أسقطتها  3  حزب الله عندما أطل

إسرائيل على ب عد مسافة آمنة، لكنها لم تعاقب حزب الله على عمله الخطر 
هذا. ليس لديّ معلومات عمّا جرى وراء الكواليس في هذا الحادث، لكن بعد 

ن: عاماً من الخدمة في سالح االستخبارات، أتجرأ على التخمي 25أكثر من 
نصر الله يدرك أن المسّ، مادياً، بمنصة كاريش سيؤدي إلى رد عسكري 
قاسٍ من جانب الجيش اإلسرائيلي، لذلك أرسل المسيّرات كتهديد للحكومة 
اإلسرائيلية، وللشركات اإلسرائيلية واألجنبية التي تستخرج الغاز مقابل 

إطالق شواطىء إسرائيل، فقط بعد أن تأكد من أن إسرائيل علمت بشأن 
المسيّرات واتخذت الخطوات المطلوبة إلسقاطها. لدى حزب الله وسائل 
جيدة لجمع المعلومات االستخباراتية، تسمح له بالتأكد من هذه المسائل. 
لو لم تق م إسرائيل بإسقاط المسيّرات، لكانت حّلقت فوق منصة كاريش، 

العالم كله وأظهر نصر الله من خالل ذلك أمام اإلسرائيليين وحكومتهم و
إمكانية تعر ض المنصة للهجوم. من هنا، فإن إطالق المسيّرات، سواء 
أ سقِطت أم لم ت سقَط، كان كافياً لدفع الشعب في إسرائيل إلى الضغط على 

 الحكومة اإلسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع نصر الله يناسب األخير.

  من تولّي دونالد أعوام  4المشكلة الرابعة هي التدخل األميركي. خالل
ترامب الرئاسة األميركية، أجرى نتنياهو المفاوضات مع التدخل األميركي 
بطريقة عززت الموقف اإلسرائيلي. واصل لبيد وبينت المفاوضات بتدخ ل 
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أميركي منذ تأليف حكومتهما، لكن هذه المرة مع إدارة بايدن، ومع 
 -وع لرغبتهم أجندتها الرامية إلى التصالح مع اإليرانيين والخض

بأي ثمن، وخصوصاً إذا كانت إسرائيل  - الموضوع هنا يتعل  بحزب الله
هي مَن يدفع الثمن. من الواضح أن االتفاق هو لمصلحة حزب الله، ماليًا، 
والقيّمين في لبنان، ويمنح اإليرانيين إمكانية الحصول على جزء من هذه 

ض على إسرائيل اتفاقًا األموال، من هنا، من المهم إلدارة بايدن أن تفر
 يستفيد منه اللبنانيون واإليرانيون.

  ،ومن أجل إخفاء هذه النية الخبيثة، عّينت إدارة بايدن عاموس هوكشتاين
وهو يهودي قام بخدمته العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، وسيطاً بين 
إسرائيل ولبنان، بينما من الواضح للجميع أنه ليس سوى موفد من يهودي 

و أنتوني بلينكن، وزير الخارجية األميركي الذي هدفه إرضاء آخر ه
 اإليرانيين منذ لحظة وصوله إلى وزارة الخارجية منذ عامين تقريبًا.

  المشكلة الخامسة واألخيرة هي االنتخابات القريبة. عمومًا، من الواضح أن
األغلبية الكبيرة في حزب "يوجد مستقبل" ستحب كثيراً االتفاق بسبب 

اه االقتصادية التي تحدث عنها لبيد، وبسبب الهدوء الذي ستحصل مزاي
عليه إسرائيل لفترة ما. بالنسبة إلى ناخبي "يوجد مستقبل"، أرض إسرائيل 
أقل أهمية من الوضع المالي، وبالنسبة إليهم، من الممكن بيع أجزاء من 

 البلد، وخصوصاً في البحر، مقابل اتفاق له مزايا مالية.

 علّقون إن علينا اإلسراع في توقيع االتفاق، ألن والية الرئيس يقول لنا م
ميشال عون تنتهي في نهاية تشرين األول/أكتوبر، وليس معروفاً متى 
سي نتخب رئيس جمهورية جديد. وهذا خطأ مطل ، ألن مَن يعرقل، أو يسرّع 
في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان هو حسن نصر الله. فإذا قرر في 

من تشرين الثاني/نوفمبر أن فالناً سيكون هو الرئيس، فإن هذا  األول
سيحدث، لذلك، ليس من الضروري اإلسراع في توقيع االتفاق في هذا الشهر 

 سوى من أجل تحسين وضع لبيد االنتخابي.

  من بين هذه األسباب كلها، من الواضح لي أن اتفاق الغاز الذي حققه لبيد
شيء آخر، إلى تحسين وضعه االنتخابي على  في هذه األيام يهدف، قبل أي

 حساب المصالح الحيوية لدولة إسرائيل.
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  .في الختام أقول: االتفاق كما ن شر ممتلئ بالمشكالت، مثل قنبلة يدوية
ومن هذا المنبر، أطالب حكومة تصريف األعمال بعدم االلتزام بأي شيء 

تفاق مع لبنان، على المستوى االستراتيجي، وخصوصاً عدم االلتزام باال
قبل نشر االتفاق كامالً مع مالحقه بصورة رسمية، وإجراء نقاش عام 
بشأنه في وسائل اإلعالم، وفي الكنيست. هذا من حقي ومن ح  كل مواطن 
في أراضي إسرائيل البحرية، مثل حقوقي في الغاز الموجود في الحقول 

م لفردية للبيد، ولاإلسرائيلية. وحقوقي الفردية ال تقل أهمية عن الحقوق ا
أخوّله قط التنازل باسمي عن مليمتر واحد من األراضي اإلسرائيلية، كما 
لم أخوّله التنازل باسمي عن حقوقي في أرباح الغاز. منصبه كرئيس 
حكومة تصريف أعمال ال يعطيه الح  في التنازل عن مداخيل تعود إليّ 

 كما تعود إلى كل المواطنين اإلسرائيليين. 
 
 صحافي - ليفي جدعون

 6/9/2222"هآرتس"،  
 

 هل من المسموح للتجمع معارضة
 دولة يهودية وديمقراطية؟ 

 
  تبحث المحكمة العليا اليوم في االلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بشأن

قرار لجنة االنتخابات المركزية شطب حزب "التجمع". وكانت اللجنة شطبت 
"التجمع"، استناداً إلى بند في القانون يمنع حزباً "ينكر وجود دولة إسرائيل 

هذه الطقوس،  كدولة يهودية وديمقراطية" من طرح مواقفه. وبحسب قواعد
فإن المحكمة العليا ستقبل االلتماس وي شطب الشطب، ويستطيع الحزب مرة 
أ خرى أن يطرح نفسه حامياً للديمقراطية. ومن المتوقع أن يقوم بذلك ألنه 
من الصعب إثبات أن "التجمع" يرفض فعالً وجود إسرائيل كدولة يهودية، 

ل. على العكس، فمجرد وجود لكن بذلك لن يتم إثبات ديمقراطية دولة إسرائي
بند مضر كهذا في القانون هو مظهر غير ديمقراطي، نقطة سوداء في دفتر 

 قوانين إسرائيل، نادراً ما يتحدثون عنه. 
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  كان من المفروض أن يكون لـ"التجمع" الح  في خوض االنتخابات، حتى
ولو أثبت، من دون أي شك، أنه يعارض وجود إسرائيل كدولة "يهودية 

مقراطية" بصورة حاسمة. ومن دون هذا الح ، ال يمكن اعتبار إسرائيل ودي
دولة ديمقراطية. الحديث هنا ال يدور عن ديمقراطية تدافع عن نفسها، ألنه 
ال يوجد شيء غير ديمقراطي في رؤية تقوم على المساواة. في الوضع 
المثالي، فإن دعم دولة يهودية، حيث يسود تفّوق يهودي، هو ما يجب 

خراجه من القانون، ألنه غير ديمقراطي، ويجب أن يؤدي إلى شطب إ
 بما معناه، جميع األحزاب اليهودية.  - األحزاب التي تدعم ذلك

  خسارة أالّ يستطيع "التجمع" طرح الرؤية التي كان من المفترض أن تكون
رؤيته: ديمقراطية بين البحر والنهر. لو ط رح ذلك لش طب، وتم تجريمه 

خارج القانون. لذلك، فإنه يكتفي بطرح دولة لجميع مواطنيها وإخراجه 
اليسار، حتى هذا  - كحل وسط. لكن في أوساط واسعة، ضمنها الوسط

الموقف غير شرعي. اليهود اإلسرائيليون يستطيعون دعم الفكرة بطريقة ما، 
من المفضل أن يكون ذلك بصورة ناعمة، لكن هذا ممنوع منعاً باتاً على 

بأنهم يطمحون إلى إبادة إسرائيل، إبادة مادية  نومتهسي نهمالعرب، أل
ونهائية، وضمنها محارق وغرف غاز، مع يهود يغرقون في البحر. حتى 

فأي ديمقراطية ليست  - فكرة "دولة جميع مواطنيها"، شرط كل ديمقراطية
يتم التعامل معها ككفر، وخيانة، وال سامية،  -دولة لجميع مواطنيها

 على اإلبادة. وتحريض 
 أمر غير شرعي. نحن نقّدر شجاعة كل  عارضة النظام السائد في إسرائيلم

تمت مقابلتهم في اإلعالم وحصلوا على  - مَن يعارض النظام في العالم
ولكن في إسرائيل هذا غير مقبول. لليهودي الح  في طرح نموذج  -جوائز

 ونية، التي تحدد النظاممختلف، للعربي ممنوع. كلمة السر هنا طبعاً الصهي
 في إسرائيل أكثر من القيم الديمقراطية والمساواة والحرية. 

  النظام السياسي في إسرائيل هو نظام صهيوني، إسرائيل هي دولة
صهيونية أكثر بكثير من الشعارات الكاذبة بكونها يهودية وديمقراطية، 

متلئ وهو تعريف فشل المرة تلو األ خرى في االمتحان العملي وم
بالتناقضات البنيوية. كان على إسرائيل االختيار ما بين يهوديتها 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
14 

وديمقراطيتها، لكن هذا الخيار صعب. األغلبية اليهودية، كما يبدو، 
ستفضل اليهودية على الديمقراطية، وهو ما ستخجل به إسرائيل. لذلك، هم 

ذا يواصلون الحديث عن يهودية وديمقراطية، حتى ولو كان واضحاً أن ه
 غير ممكن، وال يوجد شيء كهذا في دولة تصرخ بثنائية القومية. 

  يجب على دولة تتباهى بحرية التعبير أن تسمح على األقل بالتعبير عن
معارضة النظام، وخصوصاً أنه نظام مغتصب، وظالم، وقمعي. يجب أن 
يكون هذا الصوت ممثاًل في الكنيست، حتى ولو كان مزعجاً للكثيرين. 

ال يدور عن فكرة غير ديمقراطية، سيكون من الشرعي إخراجها  فالحديث
عملياً، يدور الحديث عن الفكرة األكثر ديمقراطية التي يمكن  -عن القانون

طرحها. لكن هذا كبير على إسرائيل ونظامها الصهيوني، لذلك، هي تحاول 
 قتل الحديث قبل أن ينمو: مثالً، عندما يتم طرح دولة جميع مواطنيها. 

  التجمع"، أو أي حزب آخر، خوض االنتخابات تحت عَلم  يستطيععندما"
 الدولة الواحدة، سنعلم: بأن النظام في إسرائيل بدأ يتعافى. 

 
 رئيس القائمة المشتركة -أيمن عودة 
 6/01/2122"هآرتس"، 

 
 محاولة إبطال ترش ح حزب التجمع الديمقراطي، 

 هدفه قمع الصوت العربي
 

  محاوالت اليمين المتطرف، وخصوصاً بنيامين نتنياهو، إبعاد المواطنين
العرب عن الساحة السياسية، هي جزء من استراتيجيا خبيثة يدفع بها 

اليمين قدماً في األعوام األخيرة، باستثناء الوقت القصير للعالقة الغرامية 
ر فكيبين نتنياهو ومنصور عباس. في أساس هذه االستراتيجيا، يوجد ت

سياسي واضح: إذا خرج العرب من المعادلة، يمكن أن يصبح لليمين 
 المتطرف أغلبية مطلقة في الكنيست.

  ومن المؤسف جداً أن يتعاون سياسيون من الوسط واليسار مع هذه
 االستراتيجيا، على الرغم من أنهم يعرفون أنها سترتد عليهم سلباً.
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  يجب رؤية محاولة استبعاد حزب بلد عن خوض االنتخابات ضمن هذا
السياق. استبعاد بلد، في حال دخل حيّز التنفيذ، عن خوض انتخابات يمكن 

اإلرهاب، إلى وزير، هو أيضاً خطة  أن يتحول فيها إيتمار بن غفير، نصير
 بشعة لقمع االقتراع في المجتمع العربي.

  البرلمان، ومنظومة القضاء،  - الدولةإن المؤسسات الديمقراطية في
هي المالذ األخير للمقموعين. استبعاد بلد هو مدماك آخر  - وحرية التعبير

لتقليص مجال الحياة السياسية للعرب، وسيشكل وصمة عار أ خرى على 
 دولة إسرائيل.  دولة ديمقراطية عرقية لليهود فقط.

 عوام األخيرة. لقد كان وما عالوة على ذلك، لم يغيّر حزب بلد مواقفه في األ
زال جزءاً شرعياً من الكنيست، ومن الحياة السياسية. وفي الواقع، في جميع 

 - المعارك االنتخابية التي جرت في األعوام األخيرة، لم يجرِ استبعاد بلد
 كما أوصت المستشارة القانونية للحكومة بذلك.

 ة أ خرى لقمع إذا كان هذا صحيحاً، فإن المقصود ببساطة هو وسيل
تصويتنا، تصويت المجتمع العربي. هم سيواصلون بكل الوسائل منع 
الصوت العربي من التأثير، لكننا لن نتخلى عن صوتنا، وال عن حقنا في 

 التأثير.
  لن نتخلى، كما لم نتخلّ عن صوتنا عندما رفع اليمين نسبة الحسم بهدف

الوصول إلى  واضح، هو قطع الطري  على الصوت العربي لمنعه من
الكنيست. نسبة الحسم، كما قال الروائي عودة بشارات على هذه الصفحات، 
هي ممكنة بالنسبة إلى الجمهور اليهودي، لكنها تشكل حاجزاً صعباً وغير 

 عادل بالنسبة إلى المجتمع العربي.
  من أجل هذا كله، ومن أجل وجود فضاء ديمقراطي في إسرائيل، نحن نتوجه

تهمّه الديمقراطية: ال ن ى قضاة المحكمة العليا، وإلى كل مَهذا الصباح إل
تسمحوا للفاشية برفع رأسها البشع. احسموا، إما أن تكون هنا ديمقراطية 

 للجميع، أو ال وجود للديمقراطية على اإلطالق. 
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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 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

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

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

r/node/1652888studies.org/a-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 
 (2022 خريف، 232لعدد )ا ةمجلة الدراسات الفلسطيني

 
 

 

 قائمة المحتويات
 افتتاحية

الياس ........ ...................................................... ذاكرة الحاضر
 خوري

 مداخل
 مهند مصطفى ........................... العدوان على قطاع غزة وتداعياته

 حسام الدجني. .................... معركة وحدة الساحات: قراءة سياسية

 تحية )الصياد والتنين(
هيئة  ........... نقاش رسالة الماجستير لألسير زكريا زبيدي

 رالتحري
: خالصة 8181-8691المطاردة في التجربة الفلسطينية، 

 زكريا زبيدي ......................................................................... الرسالة
 مروان البرغوثي........ ...................................... رفي  الدرب والسالح

 ............ وليد دقة.................................... البحث عن السؤال الصحيح
 الياس خوري ...................................................... حين يكتب الفدائي

 مقاالت
أحمد .......... . عقيدة المقاومة في الضفة: اشتباك حتى النهاية

 العبد
 إسرائيل ما بعد "الحل السياسي": إمّا االستسالم وإمّا 

 رازي نابلسي ............................................................ "نكبة" جديدة   
مهند عبد .........  االنتخابات وتحديات المأسسة الديمقراطية

 الحميد
 رندة حيدر ....... ال تزال تثير جدالً 8618حرب إسرائيل على لبنان 

 مفارقات الذاكرة واالستذكار: نهج اليسار الدرزي 
 أمل جمّال .......................................................................... نموذجا   

 الجبهة الشعبية( -ملف )المؤتمر الثامن 
 حوار مع نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 جميل مزهر.......... ....................................................... يل مزهرجم   
وسام ............ ............ جورج حبش: "الحكيم" معلّمٌ ودَرس

 الفقعاوي
 صقر أبو فخر.. ................................ الفالح الفقير والطبيب الميسور

 قراءات
 . "قطع الطري  على فلسطين: تاريخ سياسي أنزيسكا، سِثْ

 جبريل جهشان........ ........ من كامب ديفيد إلى أوسلو" )بالعربية(   

 وثيقة خاصة: شاعرا الغزل في األدبَين العربي والالتيني
 الياس خوري......... ....... توفي  صايغ: عتمة الروح وضوء الكلمات
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