
 

  



 بين الردع والتدهور  - حزب الله وإسرائيل 

 ندوة بودكاست

 

، مجموعة من الهواجس املتعلقة  بودكاست  ، عىل منصة "نقاط القرار" وهي منصةيناقش املضيف ديفيد ماكوفسيك

بربنامج "الصواريخ املوجهة بدقة" لدى حزب الله، وتوازن الردع ب� الكيان الصهيو� وحزب الله. ك� يتحدث عن  

 "نفوذ" حزب الله يف لبنان واملنطقة العربية بشكل عام، وتأث� األزمة االقتصادية يف لبنان عليه وعىل قاعدته الشعبية.  

وحارضها. ركز املوسم األول   ”إرسائيل“ار" هو بودكاست معهد واشنطن حول اللحظات املهمة يف تاريخ "نقاط القر 

بين� ركز املوسم الثا� عىل القادة اإلرسائيلي� والعرب الرئيسي�. يركز    عىل تاريخ العالقات األمريكية اإلرسائيلية،

املعارصة. اإلرسائيلية  السياسة  معضالت  أصعب  عىل  الثالث  ماكوفسيك    املوسم  العالقات  أما  يف  باحث  فهو 

 ية. االسرتاتيجية ب� الواليات املتحدة وإرسائيل ومدير مرشوع "كوريت" للعالقات العربية اإلرسائيل

 

 تحدث يف هذه الندوة: 

حول السياسة العربية التابع ملعهد واشنطن، حيث تركز عىل    GEDULDهي زميلة فريدمان يف برنامج  حن� غدار  

شغلت منصب مدير التحرير ملوقع   واشنطن،السياسة الشيعية يف جميع أنحاء بالد الشام. قبل انض�مها إىل معهد 

NOW    اإلخباري اللبنا�، حيث سلطت الضوء عىل تطور حزب الله يف النظام السيايس يف لبنان ونفوذ إيران املتزايد

 يف جميع أنحاء املنطقة. 

يف معهد واشنطن. شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الرشق    Taubeهو زميل أول يف برنامج    ديفيد شينكر 

 . 2021األد� حتى يناير 

والتحليل    عاموس جلعاد البحث  لقسم  رئيًسا  العسكرية. بصفته  املخابرات  لفيلق  العسكرية  كرس معظم حياته 

الوطني (السيايس   الوطنية واإلنتاج والتحليل االسرتاتيجي  إنتاج تقييم االستخبارات  االستخبارايت، كان مسؤوالً عن 

بتدريس دراسات األمن واالستخبارات يف كلية ل ودر للحكم والدبلوماسية واالسرتاتيجية  والعسكري). حاليًا، يقوم 

 هرتسليا. IDCالتابعة لرشكة 

 



 أبرز النقاط واالستنتاجات يف الندوة: 

 ماكوفسيك:  

 حزب الله هو منظمة مناهضة ألمريكا معادية إلرسائيل تأسست خالل الحرب األهلية اللبنانية •

 التعليم والرعاية الصحيةويقدم خدمات اجت�عية ال تستطيع الحكومة توف�ها مثل  •

 ترصف غالبًا بعدوانية تجاه إرسائيل عىل الرغم من معارضة الحكومة اللبنانية •

 بتعزيز صورة حزب الله بشكل قاطع.   2006 انتهت الحرب   •

ألف صاروخ تقليدي أكرث من عرشة أضعاف العدد الذي �تلكه    150يقدر البعض أن هذا املخزون يبلغ   •

، أكرث  PGM، و�كن أن يكون مرشوع الصواريخ املوجهة بدقة لحزب الله  2006حزب الله يف حرب عام  

 خطورة من األسلحة التقليدية. 

 . 2019�ا نفوذه نتيجة األزمة املالية اللبنانية لعام  •

تعترب الحرب يف لبنان وسط أزمة اقتصادية أرًضا خطرة لحزب الله، الذي يساعد أيًضا إيران وغ�ها من بؤر   •

 الرشق األوسط. التوتر يف 

يخىش حسن نرص الله، زعيم حزب الله، من أن يؤدي إدخال املدني� اللبناني� يف رصاع مع إرسائيل إىل  •

 إضعاف مكانته اقتصاديا واجت�عيا وسياسيًا.

الواليات املتحدة لقائد   • اغتيال  بعد  إيران  نيابة عن  الله رفض مهاجمة إرسائيل  املث� للدهشة أن حزب 

   ، الج�ال قاسم سلي��.الحرس الثوري

الرتكيز أكرث من أي وقت مىض عىل حزب الله عىل أنه الدولة داخل الدولة. لذا، إذا كان عليك أن تنظر إىل   •

مكانته يف لبنان، فإن حقيقة أن الناس يتعلمون ومل يعودوا خجول� بشأن استمراره عىل وسائل التواصل 

 جميع مشاكل لبنان.االجت�عي وانتقاده حزب الله عىل 

الخليج املتقدمة مثل  • العالقات مع دول  بتطبيع  لبنانيًا وكنت تشاهد هذا، فإن إرسائيل تقوم  إذا كنت 

عالية   أخرى  وقطاعات  االصطناعي  الذكاء  حول  صفقات  يف  منخرطون  وهم  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

 ديك دولة تبدو لألسف كدولة فاشلة اآلن. التقنية. ومع ذلك، ك� تعلمون، فإن راعية لبنان هي إيران. ول

املوت   • من  حضارته  يرفضون  إنهم  هذه.  العظيمة  الحياة  ثقافة  لديهم  اللبناني�  من  العظمى  الغالبية 

واالستشهاد. إنهم ليسوا أيديولوجي� للغاية، إنهم يريدون أن يعيشوا حياتهم. يريدون االستمتاع بحياتهم.  

 يؤمنون بكل هذا الهراء. هم غربيو املنحى. إنهم ال 



املشكلة تكمن يف نهاية املطاف يف األوقات الصعبة اقتصاديًا. األوقات العصيبة، عاد اللبنانيون باستمرار إىل   •

الطائفية واستعدوا، إنهم نوع من القبائل، سواء أكانت أحزابهم السياسية، أو مجموعات دينية، هذا، ك�  

، عىل الرغم من  ةا. وأعتقد أن الكث� من هذه امليول ال تزال قامئتعلمون، قاد إىل حرب أهلية طويلة جدً 

 سئم.قد حقيقة أن هذا الجزء الضخم من السكان 

املزيد واملزيد من الناس يدركون أن الدولة داخل الدولة ال تعمل. وبالتايل، يريد الناس أن يسألوا عن دور   •

البلد كله محتجز من قبل حزب الله؟ هذا نقاش  حزب الله يف املستقبل. هل يتم احتجازه كرهينة هو أن  

مل يكن من املمكن تصوره يف السابق يف لبنان، وهو اآلن أكرث قابلية للتفك�. هل هذا يعني أنه سيكون  

 حاسً� يف القضاء عىل تدحرج الكرات. 

� برنامج  شيئ ما يحدث يف لبنان. و�كن أن يكون سباقا ب� التشكيك يف دور حزب الله داخل لبنان، وب •

الذخ�ة املوجهة بدقة، والذي يتم تنفيذه بدقة الستهداف كل مدينة يف إرسائيل. هذا هو السباق داخل  

 لبنان الذي سنتابعه جميًعا يف املستقبل.

 

 غدار: 

إىل الحرب مع إرسائيل اليوم، فلن يكون لديهم القدرة عىل إعادة تشغيل أسلحتهم،    حزب الله  إذا ذهب •

ال لتعويض الشعب ولبنان أو لجنودهم. وليس لديهم املال الكايف لدفع مثن هذه الحرب  وليس لديهم امل

 . الخاصة التحتيةبنيتهم لأو إعادة البناء 

القوة   • أن  لدرجة  املنطقة،  توسعه يف  إىل  وقد أدى  عام،  بشكل  توسعت  قد  املنطقة  يف  الله  مهمة حزب 

خاصة مع تدخلهم يف سوريا. لقد فقد حزب الله العديد من  القتالية نفسها قد تغ�ت بشكل كب� اليوم  

الج�االت والعديد من القادة والعديد من املحارب� القدامى قبل أن يتم تدريب قوتهم القتالية الجديدة  

بشكل كاٍف.  الفئات يف القوة القتالية الجديدة ليسوا منضبط�. إنهم ليسوا أيديولوجي�، وهم بالتأكيد  

 ة من كونهم متدين�. لذلك لدى حزب الله تحديًا حقيقيًا داخل قوتهم القتالية. أكرث طائفي

وبدون مال وبدون وقت، ومع كل ما يحدث يف لبنان واملنطقة، ما زالوا بحاجة إىل معالجة هذه القضية   •

 قبل أن يذهبوا إىل الحرب. 

بشكل تدريجي، يف البداية،    �تقد تغ  مع إيران  العالقة ب� حزب الله ممثلة بنرص الله نفسه واآلخرين •

حزب الله مساحة أكرب التخاذ القرارات    واأعطقد  كان اإليرانيون من خالل ع�د مغنية وحسن نرص الله،  



يف لبنان، ليس ألنهم قادرون بالفعل عىل اتخاذ القرار ولكن ألنهم يدركون أن حزب الله لبنا�، فهم يفهمون  

لذلك تم اعتبارهم أكرث من مستشارين، وقد    كرث من اإليراني� أنفسهم.لبنان واملنطقة والثقافة العربية أ

قاسم   دور  قلص  اإليرا� وهذا  الثوري  والحرس  األعىل  املرشد  قبل  الجد من  رأيهم عىل محمل  تم أخذ 

أحد األشخاص الذين يقررون فعالً كل يشء يف ذلك الوقت وبدون    سلي��  أصبح  ثم  سلي�� يف املنطقة، 

اليوم   نرص الله لذلك أصبح طفى بدر الدين، ومل يكن لديه (نرص الله) أي شخص آخر يثق به. مغنية ومص

ومع ذلك، فإن إيران يف نهاية املطاف، والحرس الثوري اإليرا� هم   صانع القرار حًقا بخسارة قاسم سلي��.

 صناع القرار. 

بالنسبة إليران مبعنى • للغاية  يزال شخصية مهمة  الله نفسه ال  التحديات،    نرص  كل  الرغم من  أنه عىل 

والعديد من الشيعة اليوم، فإن شعورهم بأن عالقتهم مع نرص الله نفسه حسن نرص الله حتى اآلن هو  

 الزعيم الفعيل ورئيس يف لبنان. 

مشكلة نرص الله اليوم هي أنه يواجه تحديات متعددة يف املنطقة من لبنان إىل سوريا والعراق واليمن   •

 بدون موارد. لذا، عىل الرغم من أن لديه الكث� بهامش أكرب، فإن التحديات هائلة. وكل املنطقة  

إن إرسائيل بالنسبة لنرص الله اليوم هي يف الحقيقة مجرد خطاب ورواية، من أجل الحفاظ عىل خطاب   •

الذي أدركوه  إنه يدرك أنه بالنسبة للعديد من األشخاص يف لبنان، مبا يف ذلك املجتمع الشيعي    املقاومة هذا،

الله مسؤول عن  2019يف عام   السلطة وحزب  الله هو  الداخل وأن حزب  بالفعل يف  العدو موجود  ، أن 

 تهريب البضائع املدعومة من لبنان. 

 يحتاج املجتمع الدويل إىل النظر إىل لبنان، خاصة من خالل الفرنسي� الذين يشاركون كث�ًا.  •

   ؤية اجت�عية اقتصادية ألي بلد يذهبون إليه ألنهم ال يهتمون. الحرس الثوري اإليرا� الذي ليس لديه ر  •

بدأ الناس يدركون أنه املنطقة تتحول مع هذه االتفاقات مع إرسائيل وانفتاح الشعب. ويف نفس الوقت   •

فإن إرسائيل مل تعد العدو الرئييس لهم بعد اآلن. هذا ال يعني أنهم مستعدون ألن اللبناني� مستعدون  

م اليوم ألنه يف نهاية املطاف حزب الله ما زال هناك. لكن يف اللحظة التي ال تكون فيها هذه  التفاق سال 

 عقبة، أعتقد أن اللبناني� سيكونون سعداء للغاية أن يحذو حذوها.

من الواضح جًدا أن الجميع يريدون السالم. ال أحد يريد املزيد من الحرب بعد اآلن. إنها عملية. لذا فإن   •

يعني أن اللبناني� سعداء اليوم بتوقيع اتفاق سالم مع إرسائيل غًدا. لكنها بدأت. وهذا مث� لالهت�م. هذا ال  

 وأعتقد أنه من املدهش أن يكون األمر كذلك حًقا. 

 



 شينكر:

 ال أحد يبحث عن حرب اآلن.  •

هذا    حزب الله.  حكومة لبنان ليس لها رأي في� يفعلهمأزق إرسائيل هو يف برنامج الصواريخ املوجهة، و  •

 هو السؤال عن مدى قدرة إرسائيل عىل الصمود. 

، سيضطرون إىل اتخاذ نوع من اإلجراءات  يف ارسائيل  عاجالً أم آجالً، اعت�ًدا عىل حجم التهديد الذي يرونه  •

 املبارشة.  

 

 جلعاد:

 ل.ألنهم يريدون إعداد رضبة اسرتاتيجية إلرسائي هناك نوع من الردع املتبادل، لكنه مضلل •

 .مخلص لفكرة أن يكون قادًرا عىل تدم� إرسائيل ذات يومنصر الله  •

 أيديولوجيًا، إنه ينتمي إىل إيران. لكنه ليس دمية هو مستقل. •

االهت�م بالرشعية أمر مهم للغاية بالنسبة لحزب الله، ألنها جزء من سلطتهم. ما يريدونه هو إفراغ دولة   •

 السيطرة عليه.لبنان ذات السيادة من أجل 

امريكيا ال يلمسه   • �لك سالحا  اللبنا�  الجيش  استبداله.  يريدون  لكنهم ال  اللبنا�،  الجيش  يشلّون  إنهم 

 مطلقا ألنه يريد االحتفاظ بالرشعية. 

اعتدنا أن نجادل مع الواليات املتحدة، سواء كانت اإلدارة جمهورية أو د�قراطية، هناك سياسة تقليدية   •

تفاظ مبا �كننا االحتفاظ به. ال �كن أن يبقى حزب الله. حزب الله هو امتحان االلتفافية.  نحتاج إىل االح

يتجاهلون حزب الله. يتجاهلون الحكومة اللبنانية، سياسة الواليات املتحدة ليست ناجحة ك� يعرفونها.  

 ومع ذلك، ما الذي �كن عمله؟

ه السيايس والعسكري، فإن حزب الله هو نفسه أيف كليه�،  نحن بحاجة إىل أال �يز العامل بأرسه ب� حزب الل •

 ف� الفرق ب� نرص الله كزعيم حزب الله السيايس، عن نرص الله زعيم اإلرهاب،

 

 

 تفريغ الندوة



 :  صويت تقرير

تتصاعد التوترات بهدوء. لبنان هو موطن    لبنان،عىل الرغم من الهدوء النسبي عىل حدود إرسائيل الش�لية مع  

العربية    اللهحزب   الدول  وجامعة  املتحدة  الواليات  تصنفها  متشددة  شيعية  وج�عة  لبنا�  سيايس  حزب  وهو 

إرسائيل   تنظر  إرهابية.  منظمة  أنها  الله،  وإرسائيل عىل  لحزب  إيران  يف  إىل متويل  التهديدات  كواحدة من أخطر 

حيث ال يريد أي من الطرف� رصاًعا    هحزب اللاملنطقة. حافظت إرسائيل عىل مجموعة من القواعد غ� املكتوبة مع  

مرشوعه لتحويل الصواريخ إىل ذخائر موجهة يكثف الحزب  ك�    القواعد،يتم تحدي هذه    الحارض،مفتوًحا. يف الوقت  

يعا� لبنان من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت  و  تعقد األمورتبدقة �كنها إصابة كل بلدة يف إرسائيل بدقة عالية.  

أوقف انتشار الذخائر    ، يف إرسائيلمستقر.  وعدم وجود حكم    ، 2020ناء ب�وت يف آب / أغسطس  بسبب انفجار مي

عمل ي  ذيالحزب الله  املوجهة بدقة يف لبنان دون التصعيد إىل الحرب. ما هي خيارات إرسائيل يف التعامل مع العدو  

 ؟ كدولة داخل دولة يف لبنان

 .٪ من اللبناني� معدمون30ه. ليس للحكومة اللبنانية رأي في� يفعل :شبنكر

   . دمر نصف ب�وت ومل يكن هناك أي مساءلة. صفر مساءلة االنفجار : غدار

 إلطالق الصواريخ لرضب إرسائيل.  لح�س تفتح لبنان : حزب الله جلعاد

زميل متميز ومدير مرشوع العالقات العربية اإلرسائيلية    أهال ومرحبا بكم يف نقاط القرار. اسمي ديفيد ماكوفسيك

 .ميف معهد واشنطن. وأنا متحمس للذهاب يف هذه الرحلة لفحص قرارات إرسائيل الصعبة معك

 -------------------------------- انتهى --------------------------------                         

 

 

 :ةصوتي

وصوت     األخبار العاجلة. ارسائيل تتهم حزب الله بشن ما تسميه محاولة تسلل عىل حدودها مع لبنان.نبدأ بتلك 

 إطالق نار وتفج�.  

 -------------------------------- انتهى --------------------------------                         



بتمويل    األهلية اللبنانية،إلرسائيل تأسست خالل الحرب  حزب الله هو منظمة مناهضة ألمريكا معادية    ماكوفسيك:

إيرا� ملهاجمة الجنود اإلرسائيلي� يف جنوب لبنان. أيديولوجيته تنبع من الراديكالية الشيعية للمرشد األعىل اإليرا�  

ثل مجموعة �  آية الله الخميني. يلعب حزب الله دوًرا مزدوًجا داخل وخارج النظام االجت�عي السيايس اللبنا�.

قدم خدمات اجت�عية ال تستطيع الحكومة توف�ها مثل التعليم والرعاية  يالسكان الشيعة اللبناني� يف الربملان و

بعدوانية تجاه إرسائيل عىل    يترصف غالبًاالذي    حزب اللهالصحية. يُحكم جنوب لبنان بشكل حرصي تقريبًا من قبل  

. العالقة اللبنانية اإلرسائيلية  2019الرغم من معارضة الحكومة اللبنانية. �ا نفوذه نتيجة األزمة املالية اللبنانية لعام  

ب� إرسائيل يف لبنان عندما أرادت إرسائيل وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية    1982لها تاريخ حافل يف أعقاب حرب  

وكذلك    اإلسالمية،دات اإلرسائيلية. بدأت إيران يف تقديم الدعم لتشكيل مجموعة شيعية مكرسة لدعم الثورة  عىل البل

طرد إرسائيل من حاجزها الجنويب للح�ية من إطالق الصواريخ يف املستقبل. تعزز حزب الله عندما انسحبت إرسائيل  

دخلت إرسائيل جنوب لبنان ردا   ، 2006يوليو  يف  .  2000عاما من حرب االستنزاف حول تلك الحدود يف عام  18بعد 

بشكل قاطع. اليوم.  حزب الله انتهت الحرب بتعزيز صورة  ذلك،لجندي� إرسائيلي�. ومع حزب الله عىل اختطاف 

ألف صاروخ تقليدي أكرث من   150حزب الله لديه مخزون هائل من الصواريخ. ويقدر البعض أن هذا املخزون يبلغ  

الصواريخ املوجهة بدقة  و�كن أن يكون مرشوع    ،2006العدد الذي �تلكه حزب الله يف حرب عام عرشة أضعاف  

الله   التقليدية. �كن أن تستهدف صواريخ  ،  PGMلحزب  التقليدية. مقارنة بالصواريخ  أكرث خطورة من األسلحة 

PGM    السكنية، واملجمعات    واملطارات،   املياه، ومحطات تحلية    اإلرسائيلية، مثل القواعد العسكرية    محددة، مواقع  

  مبارش، إيران بشكل  وعدد كب� من املواقع الحرجة. برنامج حزب الله الصاروخي تدعمهوالكنيست  واملستشفيات، 

سالح يف حرب بالوكالة ضد إرسائيل. إيران قلقة من أن إرسائيل قد ترضب برنامجها النووي داخل  ه  وترى إيران أن

. مولت  2018يف حزب الله وسيلة لرضبة ثانية لرضب إرسائيل يف أي مكان. اعتباًرا من عام  وبالتايل فهي ترى  إيران،

مليون دوالر سنويًا ويتم تزويد بطاقة االقرتاع بكل من املوظف� ذوي الخربة واملواد    700  حزب الله مببلغإيران جهاز  

 املوجه بدقة.  لربنامجها

 صوتية: 

 :  لقد دعوته إىل مخاطبة الجمعية العامة ،بنيام� نتنياهويسعد� أن أرحب بسعادة 

بدقة،  يف الصواريخ املوجهة   لتحويل مقذوفات غ� دقيقة لبناء مواقع رسية يف لبنان، إيران تدير حزب اللهنتنياهو: 

 .أمتار  10يف حدود   يف عمق إرسائيل الصواريخ التي �كن أن تستهدف

 -------------------------------- انتهى --------------------------------                         



مع إعالن إرسائيل بشكل ال لبس فيه أنها لن تتسامح مع إنتاج برنامج التوجيه الدقيق داخل لبنان،    :ماكوفسيك

عىل الرغم من التوتر املتزايد، مل يحدث أي رصاع    ؟ فهل يتجه التوازن الدقيق ب� إرسائيل وحزب الله إىل االنقسام

الذي يساعد أيًضا إيران وغ�ها من بؤر    الله، زب  مبارش. تعترب الحرب يف لبنان وسط أزمة اقتصادية أرًضا خطرة لح

من أن يؤدي إدخال املدني� اللبناني� يف رصاع    الله،زعيم حزب    الله، التوتر يف الرشق األوسط. يخىش حسن نرص  

. واملث� للدهشة أن حزب الله رفض مهاجمة إرسائيل  اقتصاديا واجت�عيا وسياسيًامع إرسائيل إىل إضعاف مكانته  

الحرس  نياب لقائد  املتحدة  الواليات  اغتيال  بعد  إيران  قاسم سلي��. يف غضون    الثوري،ة عن  تتبع    ذلك،الج�ال 

من إنتاجها للذخائر املوجهة   ، بين� تحدّ مع حزب اللهإرسائيل مساًرا مشابهًا يف محاولة يائسة لتجنب رصاع مبارش 

ما هي انعكاسات ذلك عىل الحكم املحيل واالستقرار اإلقليمي؟    لبنان،بالنظر إىل االنهيار االقتصادي يف    إذن، بدقة. 

ديفيد شينكر،  و   ، حن� غداريسعد� أن ينضم إلينا    أكرث،كيف يؤثر هذا الرصاع عىل إرسائيل؟ ملناقشة هذا األمر  

برنامج معهد واشنطنغدار  .  عاموس جلعاد السياسة    الجوية، للسياسات    هي زميلة فريدمان يف  حيث تركز عىل 

شغلت منصب مدير التحرير منذ فرتة طويلة ملوقع لبنان   ،قبل معهد واشنطن. الشيعية يف جميع أنحاء بالد الشام

ونفوذ إيران املتزايد يف جميع    اللبنا�،حيث سلطت الضوء عىل تطور حزب الله يف النظام السيايس    اآلن،اإلخباري  

.  2018قة. شغل ديفيد منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الرشق األد� يف وزارة الخارجية يف عام  أنحاء املنط

يجب أن أتحدث بصوت عاٍل عن معظم حياته املهنية العسكرية لالستخبارات    ، 2021وحتى كانون الثا� (يناير)  

والتحليل    العسكرية، البحث  لقسم  إنتا  االستخبارايت،كرئيس  عن  مسؤوالً  الوطنية  كان  االستخبارات  تقييم  ج 

يقوم بتدريس دراسات األمن واالستخبارات يف مدرسة ه�تز    حاليًا،  املستمر،برصف النظر عن التحليل    اإلرسائيلية،

 .  م. من الرائع رؤيتكمللدبلوماسية الحكومية واالسرتاتيجية. مرحبًا بكم جميًعا. شكرا لك IDC Lauder إلياس،

مل تنخرط إرسائيل    ناحية،اقًعا منقسً� عىل الشاشة عندما يتعلق األمر بإرسائيل ولبنان. من يبدو أن هناك و   حسنًا،

كان  حزب الله  ومل يكن وقتًا يس�ًا. قيل إن    عاًما،  15. كان هذا قبل  2006ولبنان يف أع�ل عدائية كب�ة منذ عام  

صاروخ، حيث يحاول تحويل بعض هذه الصواريخ إىل صواريخ ذكية، وذلك بفضل برنامج    150.000  140.000�تلك  

التي تقودها إيران والتي �كنها إصابة أي مكان يف إرسائيل مبستوى عاٍل من الدقة.    PGMالذخائر املوجهة بدقة  

سأبدأ  حن�  ،  ل تردع حزب الله وحزب الله يردع ارسائيلإرسائي؟ املتبادل يف توازن الردعكيف تفرسون هذا الواقع  

 معك. 

يف الوقت الحايل.    عاًما جعلت الطرفان غ� مهتم� بالحرب   15هناك نوع من الردع الذي تم إنشاؤه منذ    نعم،  :غدار

وتحديات    فإنهم يشعرون بذلك بسبب تحدياتهم الداخلية  اليوم،إذا فكرت يف عقلية حزب الله    الله،وبالنسبة لحزب  

  أدار   سلي�� وكل ما كان يحدث يف العام� املاضي�. هذا هو الج�ال اإليرا� الذي   مقتلالدور املايل واإلقليمي و 



الحايل. لذا فقد وضعت هذه التحديات حزب الله يف موقف ال يكون فيه الذهاب إىل    واريخ املوجهةالصبرنامج  

تدرك أن تهديد األسلحة هو يف الواقع أكرث فاعلية يف  و وإيران تدرك ذلك  اآلن،اً حرب جديدة مع إرسائيل أمرًا مواتيً 

فلن يكون لديهم القدرة    اليوم،إذا ذهبوا إىل الحرب مع إرسائيل    األمر، . إذا فكرت يف  همأسلحتهم  من    هذه املرحلة

الكايف    أسلحتهم،عىل إعادة تشغيل   املال  املال لتعويض الشعب ولبنان أو لجنودهم. وليس لديهم  وليس لديهم 

. املشكلة الثانية  الخاصة  التحتيةولكن بنيتهم    فقط،ليس بالرضورة لبنان    البناء، لدفع مثن هذه الحرب أو إعادة  

رجة أن القوة القتالية نفسها  لد  املنطقة،وقد أدى إىل توسعه يف    عام،بشكل    مهمة حزب الله يف املنطقة قد توسعت 

اليوم خاصة مع تدخلهم يف سوريا. لقد فقد حزب الله العديد من الج�االت والعديد من    كب�قد تغ�ت بشكل  

الفئات يف القوة    يتم تدريب قوتهم القتالية الجديدة بشكل كاٍف.    قبل أناملحارب� القدامى  من  القادة والعديد  

وهم بالتأكيد أكرث طائفية من كونهم متدين�. لذلك    أيديولوجي�،بط�. إنهم ليسوا  ليسوا منضالقتالية الجديدة  

ومع كل ما يحدث يف لبنان واملنطقة،    ،وبدون مال وبدون وقت   .تحديًا حقيقيًا داخل قوتهم القتالية  ى حزب اللهلد

 ما زالوا بحاجة إىل معالجة هذه القضية قبل أن يذهبوا إىل الحرب. 

 ل رأيت ذلك يا دايف؟ وهماكوفسيك: 

وحزب الله ملتزم بشدة بتحديث ترسانته. وهذا برنامج    الوقت،كانت هذه مشكلة مستمرة لبعض    نعم،  نكر:يش

PGM    ويطلقون عىل هذا    للغاية،مقتل السلي��. إرسائيل قلقة    لكن بعد  اإلطالق،جاد. مل يكن األمر سيئًا عىل

لقد خاضوا حربًا أخرى لألفضل خالل الجزء األكرب من    بالطبع،الخط األحمر. حزب الله يستعد للحرب القادمة. لكن  

حيث ساعدوا نظام األسد عىل البقاء يف السلطة واملشاركة يف قتل حوايل نصف مليون مسلم   سوريا،   العقد املايض يف 

تهديًدا    دامئًا،هناك ك� هو الحال    املتزايدة،لديهم هذه القدرات والقدرات  معظمهم من السنة. لكن يف ح� أن  

لو كنت أعرف أن هذا سيؤدي إىل حرب،  " عندما قال: 2006 أعاده نرص الله إىل العام التقدير،حقيقيًا للغاية لسوء 

  إسقاطها، يتم  إرسائيل، يرسل حزب الله طائرات بدون طيار فوق   اآلن،حتى  ترى،ك�  ذلك،. ومع له"ملا كنت سأفع

حزب الله يف سوريا، ال أحد  عنرص من  أن أتباعه سيحاولون االنتقام ملقتل    إرسائيل، ويشكل مصدر قلق حقيقي يف  

هظة  ستكون الحرب أكرث تكلفة بكث� من املرة السابقة، ولكن ك� قيل، كانت الحرب األخ�ة با  حربا أخرىيريد  

الكث� من األموال التي خصصتها قطر والدول العربية األخرى. و بناء القد أعادت  إيران للبنان، الثمن للغاية بالنسبة 

وسأضيف فقط أن حزب الله ليس يف الوضع الذي كان عليه   باملثل،   املرة،ليس من املؤكد أنهم سيفعلون ذلك هذه 

تعا� الجالية  كاب ما يشبه إبادة املسلم� السنة يف سوريا. ك�  . بعد املساعدة بشكل أسايس يف ارت2006يف عام  

يف كل مكان. ال أحد يبحث عن    بهماألزمة. قد ال يتم الرتحيب    . خاللمن االنك�ش االقتصادي يف لبنان  السورية

 حرب اآلن.  



حايد يستخدم مقياس قوة  لكنه مضلل. من الواضح أن هذا الردع امل  املتبادل،هناك نوع من الردع    لبنان،يف    :جلعاد

جيد وليس حزب الله الجريء. إنهم ال يجرؤون عىل مهاجمة إرسائيل ألنهم قلقون من االنتقام طاملا أنهم يركزون  

عىل بناء القدرات التي يبدو أنها ستفصل الستخدام قوتهم ضد هذه. لكن هذا مضلل ألنهم يريدون إعداد رضبة  

ح�س. فتح    املواجهة األخ�ة مع بعض الكتابات عىل الحائط خالل عرض صور    اسرتاتيجية إلرسائيل. وقد حصلنا عىل 

إلطالق صواريخ بشكل محدود عىل منطقة حيفا. لذلك لدينا محاكاة. االن    ةيفلسطينالنظمة  املحزب الله لبنان أمام  

  االقتصادية، األزمة    إليها مستوىرسمي غ� موجود. ونريد أن نضيف  الاملستوى    عىل   جمهوريةال  لبنان ؟  اين لبنان

 . غادرةاملال �كنهم و  شيئًا  أعتقد أنها قريبة جًدا من االنهيار. كث� من املواطن� ال �لكون

ألنه مخلص لفكرة أن يكون قادًرا   ،يجسد بالضبط أهداف الثورة اإليرانية كشعب إيرا� إسالمي نرص الله أعتقد أن  

أيديولوجيًا، إنه ينتمي إىل إيران. لكنه   إيران،يتم متويله بشكل كب� وبكثافة من قبل   يوم،ىل تدم� إرسائيل ذات ع

كان  إذا    املثال،عىل سبيل    إرسائيل، للهجوم من قبل    املثال،عىل سبيل    إيران،ليس دمية هو مستقل. ما مل تتعرض  

بناء جبهتان  . وسنبذل قصارى جهدنا ملنع ذلك. يريدون زًا أيًضاأنه سيكون جاهأعتقد    اإليرانيون جاهزون للهجوم، 

 .  وإيران ، بعمق العراقضد إرسائيل

كان   البداية، يف  تدريجي، بشكل   قد تغ�ت إيرانمع  الله نفسه واآلخريننرص العالقة ب� حزب الله ممثلة ب :غدار

حزب الله مساحة أكرب التخاذ القرارات يف لبنان، ليس   واأعطقد ع�د مغنية وحسن نرص الله، اإليرانيون من خالل  

ألنهم قادرون بالفعل عىل اتخاذ القرار ولكن ألنهم يدركون أن حزب الله لبنا�، فهم يفهمون لبنان واملنطقة والثقافة  

وقد تم أخذ رأيهم عىل محمل الجد من    ستشارين،مالعربية أكرث من اإليراني� أنفسهم. لذلك تم اعتبارهم أكرث من  

أحد األشخاص    سلي��  أصبح  ، ثميف املنطقةوهذا قلص دور قاسم سلي��  قبل املرشد األعىل والحرس الثوري اإليرا�  

أي شخص    (نرص الله)   ، ومل يكن لديه مغنية ومصطفى بدر الدينالذين يقررون فعالً كل يشء يف ذلك الوقت وبدون  

اليوم صانع القرار حًقا بخسارة قاسم سلي��. حزب الله يحاول إعادة بناء هذه   نرص الله ق به. لذلك أصبحآخر يث

عرف املكان بشكل أفضل. لكن املشكلة هي أنهم ال يستطيعون استبدال هؤالء  ي  ه العالقة مع إيران من حيث أن

وأصبح الشخص الذي لديه نفس املسلمة الشخص    العسكري،الناس. ليس لديهم حًقا أي شخص من حيث القائد  

وحقيقة  الوحيد يف حزب الله الذي �كنه بالفعل لعب هذا الدور. لكن هذا الدور تغ� أيًضا مع تحديات حزب الله  

ومل ينترصوا بعد يف الحرب. وقد ألقى هذا    طويلة،عاًما. لقد كانوا يف سوريا لفرتة    15أنه مل ينترص يف الحرب منذ  

والحرس    املطاف،فإن إيران يف نهاية    ذلك،بالفعل بطبقة مظلمة ومعقدة للغاية من عالقة حزب الله بإيران. ومع  

  به، فإنه �كن التنبؤ   إلرسائيل، ما تقول إن حزب الله أصبح عدًوا متوقًعا  الثوري اإليرا� هم صناع القرار. لذلك عند

لكنه ليس صانع القرار حًقا هنا للرتكيز عىل حسن نرص الله نفسه كصانع قرار ما إذا كان سيقرر ما إذا كانت قراراته  



نرص  ان يف املنطقة. لكن لديهم  متوقعة. أعتقد أن األمر أكرث تعقيًدا من ذلك بقليل. عليك أن تنظر إىل أولويات إير 

نفسه ال يزال شخصية مهمة للغاية بالنسبة إليران مبعنى أنه عىل الرغم من كل التحديات، والعديد من الشيعة    الله

يف لبنان.   ورئيس حتى اآلن هو الزعيم الفعيل  حسن نرص اللهنفسه  نرص اللهمع فإن شعورهم بأن عالقتهم  اليوم،

يرون أن حزب    لبنان، النهيار االقتصادي ولبنان والتضخم والبطالة وكل ما �ر به الناس اليوم يف  ويرى الناس حًقا أن ا

وهذا يف الواقع يجعل موقع حزب الله داخل لبنان وداخل املجتمع الشيعي   الله مل يعد هو املعارضة. هم السلطة.

باعت الله  الناس يتحدثون ضد حزب  الكث� من  السلطة كشخص مسؤول فعليًا عن  أكرث تعقيًدا بعض اليشء.  باره 

 الوضع الحايل واالنهيار ولبنان  

وأن إيران ال تزال هي صاحب    مستقل،زادت استقالليته. لكن هذا ال يعني أنه    لي��س  مقتل  منذ  :ماكوفسيك

 لكن لديه مساحة أكرب للمناورة عىل الهامش بطريقة تقلصت مع سيطرة السلي��.   نعم، النهايئ،القرار 

نرص  لذا فهو يحاول االستفادة من غرفة املناورة هذه حتى يجدوا وضعا مختلفا، لكن مشكلة  بالتأكيد،  نعم   غدار:

يمن وكل املنطقة بدون موارد.  تحديات متعددة يف املنطقة من لبنان إىل سوريا والعراق وال  اليوم هي أنه يواجه   الله

 فإن التحديات هائلة.  أكرب،عىل الرغم من أن لديه الكث� بهامش  لذا،

الله    إذا،   : ماكوفسيك التي    وقلت، إذا كنت ستعطي األولوية لنرص  التحديات  ما هو موقع    يواجهها، من ب� كل 

 إرسائيل يف قامئة أولوياته؟  

ل  :غدار بالنسبة  اللهإن إرسائيل  الحقيقة مجرد خطاب    نرص  الحفاظ عىل خطاب    ورواية، اليوم هي يف  من أجل 

ألنهم يرونه يتفكك و�وت كل يوم داخل مجتمع الظل يف لبنان بشكل عام ويف املنطقة أيًضا. إنه    هذا،املقاومة  

أن العدو   ،2019مبا يف ذلك املجتمع الشيعي الذي أدركوه يف عام  لبنان، لعديد من األشخاص يف يدرك أنه بالنسبة ل

 موجود بالفعل يف الداخل وأن حزب الله هو السلطة وحزب الله مسؤول عن تهريب البضائع املدعومة من لبنان.  

أيديولوجية أكرث أو عندما يتعلق   مبصطلحات  حزب الله،تقريبًا هل تعتقد أن اإليراني� ينظرون إىل    : ماكوفسيك

ومهمتهم يف الوجود هي التأكد من    حقيقية، فإنهم يرونها أكرث برودة وحسابًا ملصطلحات سياسية    بإرسائيل، األمر  

 إرسائيل،حزب الله يرضب  إيران، إرسائيل ترضب  إرسائيل، أنها رضبة ثانية عىل 

مزيج من    للموارد،فهو مزيج من الرؤية الدينية    سألتني،مزيج. هذا هو جوهر الباقي. إنه مزيج. إذا    إنه  :جلعاد

أنني   أعتقد  وال  واالسرتاتيجية.  التقنية  إيران إذا    أعني، التكتيكات  أوامر  فسوف    لدعمهم،   الله،حزب  ل  أخذنا 

   عىل الرغم من كونهم مستقل� بالطريقة التي وصفتها للتو. يدعمونهم،



برنامج    حسنًا،  :ماكوفسيك   إذن  يا ديف.  األمر  املوجهة    هذا،  PGMإليك  الذخائر  ك�    لتحويل،  بدقة،برنامج 

�كن أن ترضب أي مكان يف إرسائيل. لذا ستأخذ    تعلمون،ك�    ذكية،مثل الصواريخ الغبية إىل صواريخ    تعلمون،

  الحرب، وتتجنب خطر   تعلم،ك�    هذا،  PGMإرسائيل ذلك عىل محمل الجد. لكن كيف تتعامل إرسائيل مع تهديد  

 أيًضا.يف سوريا  PGMبرنامج   لديهاأو مع إيران، بعد كل يشء، إيران  مع حزب اللهإما 

. كان هذا عىل رأس جدول  2019ت الحكومة وإدارة ترامب يف يونيو  هذا هو مأزق إرسائيل عندما دخل  شينكر:

لبنان سياسيًا. لكن   حكومة    بالطبع، األع�ل اإلرسائييل. وقد توصلوا إىل جميع أنواع األفكار والطرق للضغط عىل 

تعريف  لبنان ليس لها رأي في� يفعله حزب الله. هذا هو السؤال عن مدى قدرة إرسائيل عىل الصمود. وإذا تم  

فسيتع� عليهم اتخاذ خطوات    األحمر، إذا تم تجاوز الخط    أحمر، عىل أنه خط    سابًقا،ك� قلت    معينة، هذا يف نقطة  

اعت�ًدا عىل حجم التهديد    آجًال، عسكرية رمبا ملحاولة الرتاجع عن ذلك. مل يفعلوا ذلك حتى اآلن. لكن عاجالً أم  

 سيضطرون إىل اتخاذ نوع من اإلجراءات املبارشة.   يرونه، الذي 

  وبالطبع، .  بحزب اللهكيف أن االنهيار االقتصادي يف لبنان قد أرض حًقا    سابًقا،لقد ذكرت    حن�،  حسنًا،  :ماكوفسيك

والغضب الكب� الذي    مزدحمة،وسط مدينة    ،2020شهدنا جميًعا هذا االنفجار املروع ملرفأ ب�وت يف آب / أغسطس  

الدولة    حزب الله عىل أنه  وكان الرتكيز أكرث من أي وقت مىض عىل  يف أعقابه،  عىل حزب اللهانطلق نوًعا من العنان  

فإن حقيقة أن الناس يتعلمون ومل يعودوا خجول�    لبنان، إذا كان عليك أن تنظر إىل مكانته يف    لذا، داخل الدولة.  

عىل جميع مشاكل لبنان. إىل أي مدى يذهب؟    ه حزب اللهتقاد بشأن استمراره عىل وسائل التواصل االجت�عي وان

ونحن    كل املوضوع يدور حول إيران، ؟ ال يوجد يشء �كننا القيام به.  إن حزب الله أمر واقعأم أن الناس يقولون  

أنه ال يزال من املمكن أن ينمو؟ وهل �كن أن تكون   ين أم أنك تعتقد  ، ق يف النهايةيغضب العمالينحرس و  ،عالقون

 حاسمة بأي شكل من األشكال؟  

  كيف،  لبنان، ألن هذا هو بالضبط مكان تواجد الناس اليوم يف  جًدا،هذا سؤال جيد جًدا. وهو مناسب  نعم، غدار:

 � لالهت�م حًقا باألملكان هناك شعور مث  ،2019لذلك يف عام    صحيح،  أنفسهم،وما األسئلة التي يطرحونها عىل  

. كان  ةستقالاال ب  الحريريالناس يريدون التغي�. متكنوا من مطالبة حكومة    شعر أن   الجميعو   بالنزول إىل الشوارع 

والشعور    باألمل،بل كان يف جميع أنحاء لبنان. لذا فإن اإلحساس    ب�وت،عابرًا للطائفية ومل يكن مركزًا يف    2019عام  

  جًدا، حول الحقيقي من حيث كيفية استجابة الناس للشارع وكيفية مشاركة الناس كان جديًدا  وهذا الت  بالتغي�،

وليس فقط   اإلدراك، وقد استحوذ عىل انتباه الناس. ما حدث منذ ذلك الح� غّ� حًقا هذا النوع من  للغاية،وأصليًا 

اليوم عاد كرئيس    حريريال م الخاصة مبعنى أن  اللبناني� نحو قدراته  ةكباالقدرة عىل تغي� نظرة املجتمع الدويل ومو 



باإلضافة إىل الوباء الذي أصاب    أيًضا،للوزراء ك� لو مل يحدث يشء. استقال اآلن وهو يعود. لكن يف غضون ذلك  

وفقدوا    البنك،واالنهيار االقتصادي حيث يدرك الناس بالفعل أنهم فقدوا كل يشء. فقدوا مدخراتهم يف    بشدة،لبنان  

 وظائفهم. فقدوا منازلهم ثم وقع انفجار ب�وت. 

 صوتية

العرشات بجروح وهناك بعض التقارير عن   أصيبتعرضت العاصمة ب�وت النفجار هائل.   لبنان، خرب عاجل من : 1

 جراء االنفجار،   األنقاضحت أشخاص محارصين ت

األمونيوم  :  2 نرتات  أن مخزون  املستودع، حيث  نفس  النارية يف  األلعاب  األكياس من  تخزين عرشات    عمل وتم 

 كمرسع يف الحريق.   

ودمر العديد من املبا� ونسف    املدينة، وتسبب االنفجار الضخم يف امليناء يف حدوث موجات من الصدمة يف أنحاء  :  3

 عىل اكتشاف انفجار هائل الثالثاء نتج عن اإله�ل.  ب�وت، عدة أميال. يعمل املحققون يف  النوافذ ل

كان ذلك االنفجار كب�ًا جًدا مبعنى    متبقي، لقد دمر بالفعل أي أمل    ب�وت،بل نصف    فقط، مل يتم تدم�ه    غدار:

ومل يأت أحد يف املجتمع    مساءلة،وال    مساءلة، فإن شيئًا أسوأ يحدث. مل يكن هناك أي    حدث، أنه بغض النظر ع�  

اليوم هو   الرتكيز  املسؤولية.  تحميل أي شخص  اللبنانية عىل  الحكومة  وأجرب  الحريري عىل الدويل    كيف سيعمل 

وهو أمر جيد بطريقة ال تزال   ال،يف �كن لهذه الحكومة الجديدة أن تنفذ اإلصالح أم  تشكيل حكومة جديدة وك

وبغض    لهم،اإلصالحات مطروحة عىل الطاولة. لكن املشكلة هي أن اللبناني� يدركون أنه بغض النظر ع� حدث  

هناك فرصة واحدة    لك،ذال توجد مساءلة. لذلك غ� هذا الشعور يف الشارع. ومع    حًقا، النظر عمن هو املسؤول  

يشعرون    هناك، . لذلك  2022قادمة وأعتقد أن األمل الوحيد للشعب اللبنا� اليوم هو االنتخابات النيابية يف مايو  

إذا أردت تقسيمهم بطريقة حادة جًدا. هناك مجموعة تركز  .   أن أمامهم عام واحد لتنظيم أنفسهم للتوصل إليه

وليس عىل الزاوية السياسية وكذلك عىل املسؤولية ألنهم يشعرون أنه �كنهم  بشكل كب� عىل االقتصاد واإلصالح  

تغي� ذلك. وهناك مجموعة أخرى من الفاعل� يف املجتمع املد� الذين ينظرون يف الواقع إىل الفيل يف الغرفة يف  

خاصة من خالل الفرنسي�    ،لبنانحزب الله، يحتاج املجتمع الدويل إىل النظر إىل  وأعني  عيونهم ويقولون إنك مسؤول  

الذين يشاركون كث�ًا. ويقولون إن االنتخابات قد تكون فرصة جيدة لتغي� األمور ومساعدة اللبناني� لكن يجب  

 إجراؤها يف موعدها. وعليهم أن يكونوا شفاف�. ويجب أن يكونوا د�قراطي� بالفعل.  



وانت  سئمنا منك    لدرجة القول   غضب اللبناني�أ   الله  حزب ما مقدار ما تعتقد أنه يزعج حًقا؟ هل    :ماكوفسيك

 ؟  تتحمل املسؤولية

، ألنها جزء من سلطتهم. ما يريدونه هو  لحزب اللهإن االهت�م بالرشعية أمر مهم للغاية بالنسبة    نعم،  أوه،   :جلعاد

إفراغ دولة لبنان ذات السيادة من أجل السيطرة عليه. لكن من أجل ذلك هم بحاجة إىل تحقيق ذلك. إنهم بحاجة  

إىل الحصول عىل الرشعية. فكيف يفعلون ذلك. هم ممثلون يف الحكومة. هل �كنك أن تتخيل أن تخرب املنظ�ت  

إنهم يشلّون الجيش اللبنا�، لكنهم ال يريدون استبداله. الجيش    لديها نفوذًا عىل رئيس لبنان.  املمثلة يف الحكومة أن 

يريد االحتفاظ بالرشعية. إنهم يهتمون بتأث� هذا الحادث العريض   ألنه اللبنا� �لك سالحا امريكيا ال يلمسه مطلقا 

ت عنيفة ضدهم. هم يهتمون كث�ا لذلك فقط  يف كليه�. لهذا السبب بذلوا قصارى جهدهم الحتواء أي مظاهرا

 ملتابعة هذا اليشء.  

هل كانت الواليات املتحدة محقة يف محاولتها تقديم املساعدة للجيش اللبنا� كقوة موازنة    لذلك،  :ماكوفسيك

   لحزب الله؟ محتملة 

هناك سياسة تقليدية    ، اطيةدارة جمهورية أو د�قر سواء كانت اإل اعتدنا أن نجادل مع الواليات املتحدة،    :جلعاد

ظ مبا �كننا االحتفاظ به. ال �كن أن يبقى حزب الله. حزب الله هو امتحان االلتفافية. يتجاهلون احتفاال نحتاج إىل  

ما الذي    ذلك،سياسة الواليات املتحدة ليست ناجحة ك� يعرفونها. ومع  اللبنانية،    الحكومة  ونجاهليتحزب الله.  

 �كن عمله؟

يف  فإن حزب الله هو نفسه أ  السيايس والعسكري،�يز العامل بأرسه ب� حزب الله  أالنحن بحاجة إىل    بدء،بادئ ذي 

، قام بخطف جنود إرسائيلي�  اإلرهابزعيم    نرص اللهعن    ،زعيم حزب الله السيايسك  نرص الله، ف� الفرق ب�  كليه�

، لذا �كننا إضعافهم. ليس ذلك ألسباب سياسية. إنه تصور أنه  اإلرهاب هو إرهابإذن ما هو الفرق؟ نفس اليشء، 

زمام األمور بالكامل. ال أعتقد أنه سيكون هناك أي تغي� سواء جاء من   أضعفناهم أكرث فإن حزب الله سيتوىلإذا  

 متأصل بعمق يف اإلدراك األمرييك.   تقليدي،فهو   د�قراطي،ي أو رئيس  رئيس جمهور 

مكتب الرشق األوسط يف وزارة   ديفيد أنت تقوداألحدث،  ةاسمحوا يل أن أتحدث عن الحدود البحري :ماكوفسيك

رسائيل  الخارجية املعروف باسم شؤون الرشق األد�، لقد كرست جهًدا ملحاولة ترسيم هذه الحدود البحرية ب� إ

ألن هذا سيمكن لبنان من ضخ غاز رشق البحر األبيض املتوسط    ملستمعينا،ولبنان. إنها ليست مجرد مسألة قانونية  

الغاز  حن�ك� قالت    االقتصادي،  االنهيار   هذا  خضم  يف   لبنان   وجود   ومع .  إرسائيل  تفعل  ك� ، قد تعتقد أن ضخ 



الذي ينتمي إليه ال يريد أن يكون للناس   حزب اللهسيكون شيئًا يحظى بشعبية لدى الناس عموًما، عىل الرغم من  

 مصادر دخل. رمبا خارج أنفسهم. ف� هي املشكلة؟  

اإلرسائييل   شينكر: الوفد  مع  البحرية  الحدودية  املفاوضات  تلك  الحدودية  املفاوضات  اللبنا�  بدأنا هذه  والوفد   

كنا نأمل يف    تعلم،، عىل ما أعتقد. وك�  2020يف أوائل عام    الناقورةالجالس� مقابل الطاولة من بعضنا البعض. يف  

ذلك الوقت أن نتمكن من إيجاد نوع من التسوية ب� هذه الخطوط التي تم وضعها وتقد�ها إىل األمم املتحدة  

عىل بعد أقل من ميل من الشاطئ.    دخاليت،جزيرة إرسائيلية صغ�ة تسمى  هناك    الزمان، منذ أكرث من عقد من  

عندما تقوم بتعريف    لذلك،وال أحد يناقش هذا األمر يف إرسائيل. والسؤال هو يف الحقيقة مقدار الوزن الذي تعطيه  

أي وزن.    دخاليتطوا  كقطعة من األرايض اإلرسائيلية. املث� للدهشة أن اللبناني� يف أقىص مطلبهم مل يع  الحدود، 

٪ من الناس اآلن تحت خط الفقر. ما يقرب  50 املركزي،البنك يف  هذه دولة ذات احتياطيات سلبية قلت،لكن ك� 

  180مليون دوالر لربنامج مدته عام إلطعام    250  تعلمون،ك�    الدويل، ويقدم البنك    معدمون،٪ من اللبناني�  30من  

وهم يف حالة تقريبية. والثا� يبدأون يف االستجواب واالستكشاف يف أقىص جنوبهم وراء الحدود    لبنان،ألف أرسة يف  

ستكون سبع سنوات حتى يتم إخراج جزيء من الغاز   االستكشاف،مع إرسائيل. لكن يف املرة الثانية التي بدأوا فيها 

لكنه ال يتعارض مع الطريقة التي تعمل بها الحكومة اللبنانية    مذهل،لطبيعي من األرض. وهذا مال مجا�. إنه أمر  ا

الله   اللبنانية، وال يع�  ويديرها حزب  السياسية  للنخبة  امليناء  منذ فرتة طويلة ويتوافق مع ما حدث مع انفجار 

ألن ذلك قد   إرسائيل، و حزب الله الذي ال يريد تحديد حدود مع اهت�ًما لرفاهية الشعب اللبنا�. سواء كان هذا ه

أو ما إذا كان بسبب سياسي� لبناني� آخرين قلقون من أنهم لن ينصفوا فسادهم. ال    الديون،يقوض الباقي عىل  

 لكنه أمر مؤسف حًقا.   السبب،أعرف 

إذا كنت    تعلم�،طرابات يف لبنان. لكنك  إذا قمنا بالتصغ� ورمبا يكون هذا جزًءا من كل االضحن�    : ماكوفسيك

تشاهد   وكنت  العربية    هذا، لبنانيًا  اإلمارات  مثل  املتقدمة  الخليج  دول  مع  العالقات  بتطبيع  تقوم  إرسائيل  فإن 

  تعلمون، ك�    ذلك، املتحدة، وهم منخرطون يف صفقات حول الذكاء االصطناعي وقطاعات أخرى عالية التقنية. ومع  

هي إيران. ولديك دولة تبدو لألسف كدولة فاشلة اآلن. هل هذا يقود اللبناني� للتساؤل هل نحن  فإن راعية لبنان 

 يف الجانب الخطأ هنا؟ 

هي نفس    إيران، يف كل مكان حيث ترتسخ    سوريا،  العراق،  لبنان،   املستوى،إذا نظرت إىل    فقط،ليس لبنان    غدار:

هي الحرس الثوري    الواقع،كقوة عسكرية يف    إيران،أن    فقط، وليس لبنان    كلها،القصة. لذلك يدرك الناس يف املنطقة  

بدأ الناس يف رؤية   أخ�ًا،اإليرا� الذي ليس لديه رؤية اجت�عية اقتصادية ألي بلد يذهبون إليه ألنهم ال يهتمون.  



تحول مع هذه االتفاقات مع إرسائيل وانفتاح الشعب. ويف نفس الوقت فإن  هذا وهم يدركون أيًضا أنه املنطقة ت

إرسائيل مل تعد العدو الرئييس لهم بعد اآلن. هذا ال يعني أنهم مستعدون ألن اللبناني� مستعدون التفاق سالم 

أعتقد أن اللبناني�    بة،عق. لكن يف اللحظة التي ال تكون فيها هذه  حزب الله ما زال هناكاليوم ألنه يف نهاية املطاف  

ونضحي بأنفسنا من   يشء،سيكونون سعداء للغاية أن يحذو حذوها. هل نريد الحرب؟ هذا؟ ويف األساس نفقد كل 

وإعادة بناء    لبنان، حيث �كننا بالفعل البدء يف إعادة بناء    السالم، أجل يشء مل نعد نفهمه بعد اآلن؟ أم أننا نريد  

والخيار واضح جًدا. وهي    الخاص،جتمع املد� الذي يعيد الطبقة الوسطى من القطاع  وامل   فعليًا،مؤسسات الدولة  

حادة جًدا. وأعتقد أن الكث� من اللبناني� بدأوا يدركون أنه يف الواقع مل يعد خياًرا بعد اآلن. من الواضح جًدا أن  

إنها عملي الحرب بعد اآلن.  اللبناني�  الجميع يريدون السالم. ال أحد يريد املزيد من  ة. لذا فإن هذا ال يعني أن 

اتفاق سالم مع إرسائيل غًدا. لكنها بدأت. وهذا مث� لالهت�م. وأعتقد أنه من املدهش أن   اليوم بتوقيع  سعداء 

 أسفل. يكون األمر كذلك حًقا. إنها ليست من أعىل إىل  

مكانًا رائًعا ألن الغالبية العظمى من اللبناني�    كث�ًا. كان هذا  أحب لبنان .  أنا لست متفائًال إىل هذا الحد  : ماكوفسيك

  للغاية، لديهم ثقافة الحياة العظيمة هذه. إنهم يرفضون حضارته من املوت واالستشهاد. إنهم ليسوا أيديولوجي�  

إنهم يريدون أن يعيشوا حياتهم. يريدون االستمتاع بحياتهم. هم غربيو املنحى. إنهم ال يؤمنون بكل هذا الهراء.  

السودان،  البحرينمثل    اإلمارات،وأعتقد أنهم يرون ما يحدث يف املنطقة حيث دولنا مثل   الرياض،  ، السعودية، 

  ذلك، الدول ترفض األيديولوجيات البالية. أعتقد أن الشعب اللبنا� يتمنى أن تفعل حكومته ودولته    املغرب، أن

عاد اللبنانيون باستمرار إىل    العصيبة،صاديًا. األوقات  لكن املشكلة تكمن يف نهاية املطاف يف األوقات الصعبة اقت

 تعلمون،ك�    هذا،   دينية، أو مجموعات   السياسية،سواء أكانت أحزابهم   القبائل، إنهم نوع من    واستعدوا،الطائفية  

، عىل الرغم من حقيقة أن هذا الجزء  ةوأعتقد أن الكث� من هذه امليول ال تزال قامئ  حرب أهلية طويلة جًدا.إىل  قاد  

 سئم.قد الضخم من السكان 

 -------------------------------- موسيقى--------------------------------                        

فمن الواضح أنه يواجه ضغوطًا أكرب    ولبنان،سمعنا وجهات نظر مختلفة اليوم حول دور حزب الله    :ماكوفسيك

يتساءل املزيد واملزيد من الناس   ذلك،وما شابه   ب�وت،بكث� محليًا بسبب االنهيار االقتصادي بسبب انفجار ميناء  

هل هذا حقاً سيحد من حزب الله؟ لقد سمعنا بالتأكيد كيف يواجهون كل    هو، عن تكتيكاته. ولذا فإن السؤال  

ألنهم يحاولون مساعدة اإليراني�. وقد ال تكون قضية القتال مع إرسائيل    األوسط،يف الرشق    هذه املشاكل األخرى

تتمتع باستقاللية أكرب يف اتخاذ القرار بعد وفاة قاسم سلي��. لكن املزيد واملزيد من الناس    ونعم،بارزة ك� كانت.  



يف املستقبل. هل يتم حزب الله أن يسألوا عن دور  يريد الناس    وبالتايل،يدركون أن الدولة داخل الدولة ال تعمل.  

؟ هذا نقاش مل يكن من املمكن تصوره يف السابق يف  حزب اللهاحتجازه كرهينة هو أن البلد كله محتجز من قبل  

لبنان، وهو اآلن أكرث قابلية للتفك�. هل هذا يعني أنه سيكون حاسً� يف القضاء عىل تدحرج الكرات. هذه قصة  

داخل لبنان، وب�    دور حزب الله اما لكن شيئا ما يحدث يف لبنان. و�كن أن يكون سباقا ب� التشكيك يف مختلفة مت

السباق داخل   يتم تنفيذه بدقة الستهداف كل مدينة يف إرسائيل. هذا هو  بدقة، والذي  الذخ�ة املوجهة  برنامج 

 لبنان الذي سنتابعه جميًعا يف املستقبل.

معينا من جميع أنحاء العامل. أمتنى أن تنضم إلينا يف املوسم الثالث كله. يرجى االنتقال إىل  أود أن أشكر جميع مست 

تطبيق البودكاست املفضل لديك لتقييم املراجعة واالشرتاك يف نقاط القرار وإخبار أصدقائك. لقد قمت مؤخرًا بنرش  

كيف شكل قادة إرسائيل  ة والشجاعة الجيدة.  بعنوان "تحىل بالقوة الكافي  روس،كتاب شارك يف تأليفه السف� دنيس  

؟ أود أن أشكر كل أولئك الذين جعلوا هذا البودكاست ممكنًا. منسقنا شارون وكول وباحثنا اليكس  األهم مص�ها

ريتشارد    وأخ�ًا،هاريس. أود أيًضا أن أشكر جيف روبن وسكوت روجرز وكارولينا كراوسكوبف من معهد واشنطن.  

 فريق اإلنتاج لدينا يف طور اإلسرتاتيجيات. شكرا لكم جميعا. اييل، ر مايرون ولينديس 


