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الهجوم، ودعا هذا ط طهران يف وأضاف بينت أن هناك أدلة استخباراتية على تورُّ
الدويل أن يوضح  تمعنتوقع من اجملإننا اجملتمع الدويل إىل التدخل قائالً: "

  ".عليها سنعرف كيف نردّمن جهتنا ارتكبت خطأ فادحاً. ونحن  إليران أنها
نقالً عن مصادر وصفتها  ،يف سياق متصل كشفت صحيفة "اجلريدة" الكويتية

على الهجوم  أن إسرائيل وضعت الئحة أهداف إيرانية للردّ  ،بأنها مطلعة أمس
  املذكورة. النفط ناقلة الذي تعرضت له

الواليات املتحدة وبريطانيا أعطتا إسرائيل الضوء وأشارت الصحيفة إىل أن 
ستوجّه إسرائيل  أنمرور الكرام، و األخضر للرد على الهجوم، مؤكدة أنه لن يمرّ

  إيران.إىل ضربة موجعة 
، األراضي اإليرانيةاإلسرائيلي داخل  سيكون الردّنفسها، ووفقاً لتلك املصادر 

وانئ اإليرانية وقد يكون مرفأ بندر أهداف حمتملة، أولها أحد امل 3وأشارت إىل 
الشواطئ اإليرانية، وآخرها استهداف من قرب بالعباس، وثانيها تدمير سفن 

ضد السفينة رة التي شنت الهجوم د أن الطائرة املسيّ عتقَسفينة حربية إيرانية يُ
 انطلقت منها.

وم على عت الصحيفة أن مصدراً يف احلرس الثوري اإليراين قال لها إن الهجوادّ 
إسرائيل شحنة نفط أرسلتها إيران إىل حزب الله  قصفناقلة النفط جاء رداً على 

أن احلزب أفرغ املصدر نفسه عبر ميناء بانياس السوري، وأضاف  يف لبنان
مطار الضبعة تمهيداً لنقلها براً من قرب بالالنفط يف شاحنات ونقلها إىل خمزن 

  ما أدى كذلك إىل وقوع قتلى.وهو ، لكن إسرائيل قصفت اخملزن ،إىل لبنان
ويف السياق ذاته نقلت صحيفة "الشرق األوسط" السعودية عن دبلوماسيين 
غربيين قولهم إن الهجوم على الناقلة جاء رداً على غارات إسرائيلية ضد 

: "يبدو أن للصحيفة الدبلوماسيين هؤالء يف سورية. وقال أحد يةميليشيات إيران
من خالل الية الرئيس إبراهيم رئيسي فرض قواعد جديدة طهران حتاول مع بدء و

  الرد يف البحر على ضرب إيران براً يف سورية." 

خرى قال بيان صادر عن وزارة اخلارجية اإلسرائيلية إن وزير من ناحية أُ
اخلارجية يائير لبيد حتادث هاتفياً يف نهاية األسبوع الفائت مع وزير اخلارجية 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
4 

النشاط املشترك ضد إيران كذلك و ،هذا الهجوم متناوالً ،نكناألميركي أنطوين بلي
 وضرورة صوغ رد دويل حقيقي وفعال.

بيد يف تغريدة نشرها يف حسابه اخلاص على موقع "تويتر" يف إثر هذا ل وقال 
احملادثة: "إن إيران ال تمثل مشكلة إلسرائيل فحسب، بل هي أيضاً مصدر اإلرهاب 

  لحق األذى بنا جميعاً."الذي يُ والدمار وعدم االستقرار 

 ،كما حتدث لبيد يف نهاية األسبوع مع وزيري اخلارجية يف بريطانيا ورومانيا
وناقش  ،كانا يعمالن على متن السفينة ،روماين وبريطاين ،نمقتل مواطنيْب معزياً

 ر باملدنيين األبرياء.لحق األذى املتكرّوالذي يُ ،اخلطر الذي تشكله إيرانمعهما 

ن أ ،جهتها أكدت وزارة اخلارجية األميركية يف بيان صادر عنها صباح أمسمن 
 ضدمان الوزير بلينكن ونظيره اإلسرائيلي بحثا الهجوم الذي وقع يف بحر عُ 

وأشارت إىل أن الوزيرين اتفقا خالل  ،السفينة اإلسرائيلية "ميرسر ستريت"
دوليين آخرين  حمادثة هاتفية على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء

   الهجوم على السفينة.يف هذا للتحقيق 

كما أجرى وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس مشاورات أمنية مع رئيس هيئة 
اجلنرال أفيف كوخايف يف إثر الهجوم على  للجيش اإلسرائيلي األركان العامة

  السفينة.

ها شركة لهجوم هي بملكية يابانية وتشغللذكر أن السفينة التي تعرضت يُ
رجل األعمال اإلسرائيلي إيال عوفر الذي يحتل التي يملكها "زودياك ماريتايم" 

ضها للهجوم إىل السفينة بعد تعرّ ووُجِّهتعلى قائمة أثرياء العامل.  197املرتبة 
حيث سيستمر التحقيق الذي  ،مرفأ يف البحرين برفقة حاملة طائرات أميركية

  يقوم به خبراء أميركيون. 

خامس اعتداء االعتداء هو مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة املستوى إن هذا  وقالت
واألول الذي يؤدي إىل وقوع خسائر  ،إيراين على سفن تابعة لشركات إسرائيلية

  بشرية.
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  زيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين يف قطاع البناء داخل إسرائيل[
  ]السلطة الفلسطينيةمع عامل لتقوية العالقات االقتصادية 15.500بـ

  
  2/8/2021"يديعوت أحرونوت"، 

  
زيادة عدد  اإلسرائيلية يف اجتماعها األسبوعي أمس (األحد)ت احلكومة أقرّ

 ،عامل 15.500بـالعمال الفلسطينيين العاملين يف قطاع البناء داخل إسرائيل 
  والتعاون اإلقليمي. والدفاعاإلسكان واملال و ات البناءوذلك بالتنسيق بين وزار

االقتصاد  وأكد أن من شأنه تمكين ،بني غانتس بالقرار الدفاعوأشاد وزير 
  .اإلسرائيلي على حد سواءاالقتصاد الفلسطيني و

غسان عليان  املناطق [احملتلة] اللواءيف اإلسرائيلية احلكومة  شؤونمنسق  وكان
 سط األسبوع الفائتأجرى اتصاالت بمسؤولين يف السلطة الفلسطينية يف أوا

غهم نية إسرائيل زيادة حجم حصة العمال الفلسطينيين يف قطاع البناء يف وبلّ
جزء من عملية شاملة لتقوية هي  ، وأشار إىل أن هذه اخلطوة15.500بـإسرائيل 

  .العالقات االقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  

  [انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب
  لـ"حماس" لوالية أُخرى]السياسي 

  
  2/8/2021"هآرتس"، 

  
إسماعيل هنية مؤخراً  انتخبت ذكر بيان صادر عن حركة "حماس" أن احلركة

  خرى، كجزء من االنتخابات الداخلية للحركة. رئيساً ملكتبها السياسي لوالية أُ

  .2025 سنةعتبر هذه الوالية الثانية لهنية وستستمر حتى وتُ

خالد مشعل مسؤوالً انتُخب خاللها التي  "حماس"ابات قيادة وبهذا تنتهي انتخ
الضفة الغربية، يف صالح العاروري رئيساً إلقليم احلركة وعن إقليم اخلارج، 
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 اًويحيى السنوار قائد ،داخل السجون اإلسرائيلية مسؤوالً للحركة سالمة قطاويو
السياسي وهو رئيساً ملكتبها سماعيل هنية إخيراً أو ،للحركة يف قطاع غزة

 بمثابة الرئيس العام للحركة.

بانتخاب رئيسها لفترتين  السماحوينص القانون الداخلي للحركة على 
  فترة ثالثة. لال يحق انتخابه ومتتاليتين 

حاطة يف ظروف مُ أعوام ةكل أربعمرة انتخاباتها الداخلية  "حماس"ري وجتُ 
  طرف إسرائيل.اعتبارات تتعلق باملالحقة األمنية من إىل  نظراًالتامة بالسرية 

  
  [البدء بأعمال إقامة عائق وحتصين مبانٍ 
  سكنية وعامة يف منطقة احلدود مع لبنان]

  
  1/8/2021موقع قناة "كان"، 

www.kan.org.il  
  

علمت قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية اجلديدة] من 
أنه ستبدأ هذا األسبوع أعمال إقامة بمصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة املستوى 

سكنية  عائق يف منطقة احلدود الشمالية [مع لبنان] وأعمال حتصين مبانٍ
  وعامة تقع على بعد كيلومتر من منطقة احلدود.

امليزانية األمنية  أن أُقرتأشارت املصادر نفسها إىل أن هذه األعمال ستبدأ بعد و
كلفة اإلجمالية تاإلسرائيلية األسبوع الفائت، وأوضحت أنه من املتوقع أن تبلغ ال

مليون شيكل، وسيتم تزويد العائق احلدودي بوسائل  850لهذه األعمال 
احملاذي ملنطقة احلدود مع  على غرار العائق تكنولوجية وكاميرات وجمسات

  .قطاع غزة
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  التقارير.ضابط يف فيلق القدس، ومل يُقتل كما ورد يف عدد من 
  شكّل هذا الهجوم ذريعة استخدمها حاجي زاده للرد من خالل املبادرة

العملية اإليرانية، وليس الهجوم  إىل شن هجوم باملسيّرات. هذا كان مبرر
السيبراين الذي نُسب إىل إسرائيل، والذي عرقل حركة القطارات يف إيران 

وري حسّاسون الشهر املاضي. مسؤولون رفيعو املستوى يف احلرس الث
وضعوا جباية ثمن كما  ،إزاء اخلسائر البشرية أيضاً يف القتال يف سورية

فعل قبلهم حسن نصر الله عندما أُصيب عناصر من حزب الله يف قصف 
  معسكرات إيرانية يف سورية.

  باالستناد إىل بينت، "السلوك اإليراين ال يهدد إسرائيل فقط، بل يمس
الحة والتجارة الدولية." ويف كالمه تلميح بمصالح عاملية، وبحريّة امل

إىل سلّم األولويات اإلسرائيلي يف الفترة املقبلة. يف إسرائيل يريدون 
استغالل الهجوم اإليراين ومقتل املواطنيْن األوروبييْن من أجل شن حملة 
دبلوماسية ضد طهران. اخلارجية البريطانية سبق أن أعلنت أمس أنها 

اخلارجية األميركية أصدرت بياناً الهجوم، و يران مسؤوليةحتمّل إ
مشابهاً. يف هذه األثناء جرت مكاملة هاتفية بين رئيس األركان أفيف 
كوخايف وبين نظيره البريطاين عُرضت خاللها معلومات استخباراتية 

  إسرائيلية.
  توقيت األحداث مهم أيضاً. هذا األسبوع سيؤدي الرئيس اإليراين إبراهيم

، والذي من املتوقع قريباً أن يؤثر يف إدارة املفاوضات مع رئيسي القسم
يع اتفاق كهذا الدول العظمى بشأن االتفاق النووي اجلديد. فرص توق

تسعى إسرائيل لتقديم إيران كعائق أمام اجملتمع  ليست واضحة البتة.
وهذه املرة قُبِض على إيران باجلرم املشهود. هذا ال يعني  - الدويل

رد عسكري على اخلطوة اإليرانية. يف املاضي مرت أحياناً التخلي عن 
أسابيع قبل أن ترد إسرائيل على اخلطوات ضدها. من املمكن التقدير أيضاً 
أن  الرد هذه املرة سيكون على مسارين، سياسي وعسكري. بينت اآلتي 
بعد رئيس املعارضة بنيامين نتنياهو، نراه يحذو حذوه ومن الصعب 

  لتحدي اإليراين من دون الرد عليه.عليه جتاوُز ا
  الساحة اإليرانية ليست وحدها التي سجلت ارتفاعاً يف احلرارة يف ذروة
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موجة القيظ احلالية. اليوم ستبحث احملكمة العليا يف طلب إذن 
عائالت فلسطينية من حي الشيخ جرّاح يف  4االستئناف الذي تقدمت به 

من أجل جمعية مستوطنين.  القدس الشرقية ضد أوامر إخالء منازلها
املواجهات يف حي الشيخ جرّاح، باإلضافة إىل احلوادث يف احلرم 
القدسي، هي التي ساهمت يف زيادة التوتر يف املنطقة يف أيار/مايو 

  املاضي وأدت إىل عملية "حارس األسوار" ضد "حماس" يف غزة.
 مسيرة  تأجيل مناقشة القضية والقرارات التي اتُّخذت لفرض قيود على

األعالم يف القدس ساهما قليالً يف تهدئة األجواء يف املدينة. اآلن 
يتصاعد التوتر جمدداً، على األقل يف حي الشيخ جرّاح الذي شهد تظاهرات 
يف األيام األخيرة قبل استئناف النقاش يف احملكمة العليا. يف الضفة 

بوع املاضي الغربية ساهم اجليش اإلسرائيلي يف تأجيج اللهب. يف األس
كلهم مدنيون  – يف  حوادث متفرقة يف شوارع الضفةفلسطينيين  4قُتل 

غير مسلحين، بينهم شاب وطفل. يف املؤسسة األمنية يعترفون، باالستناد 
تساؤالت صعبة تتعلق بسلوك القوات  أن هناكإىل حتقيقات أولية، ب

هذه اإلسرائيلية على األرض ومبرر استخدام النار احلية يف جميع 
احلاالت. وجرى هذا حتديداً بينما كان يبدو أن العنف يف الضفة انخفض. 
التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عاد وتوثق بعد التوتر 
الذي رافق العملية يف القطاع، ويبرز اجلهد الذي تبذله السلطة للسيطرة 

  على األرض.
 تهديد الذي تمثله خطوات السلطة ناجمة عن سببين: التخوف من ال

"حماس" التي ازدادت شعبيتها على خلفية صمودها يف مواجهة إسرائيل 
على أمل أن  - يف غزة؛ وحماولة إظهار إرادة حسنة حيال إدارة بايدن

تساعدها هذه األخيرة يف وصول األموال إىل رام الله واستئناف العملية 
ين األساسية هي السياسية بينها وبين إسرائيل. أحد خماوف الفلسطيني

اقتصادية. فقد عادت إسرائيل إىل حسم األموال التي جتبيها عن السلطة 
على املعابر، رداً على املساعدة املالية التي تقدمها إىل عائالت القتلى 

  الفلسطينيين واألسرى األمنيين يف السجون اإلسرائيلية.
  العمل هذه الصعوبة تزداد ألسباب بيروقراطية. احلكومة مضطرة إىل
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قانونياً بعد التشريع الذي أقره الكنيست يف فترة حكومة نتنياهو. حساب 
احلسم يجري بحسب التقرير الذي تصدره وزارة الدفاع، واملتعلق بحجم 
األموال التي تدفعها السلطة إىل األسرى وعائالت املقاتلين. لكن يف سنة 

 - ملاضيينمل يصدر تقرير، ومؤخراً صدر تقرير يلخص العامين ا 2019
حتسم إسرائيل من أموال أصبح املبلغ احملسوم مضاعفاً. و وهكذا

مليون شيكل شهرياً، بينما تصل ميزانية السلطة  100الفلسطينيين نحو 
كلها إىل نحو مليار ونصف مليار شيكل شهرياً. هذا أيضاً يزيد الصعوبات 

 تقليص رواتب موظفي الدولةاالقتصادية للسلطة التي ستضطر إىل 
بينهم العاملون يف األجهزة األمنية الذين يعتمد التنسيق األمني  -قريباً 

 مع إسرائيل يف األساس عليهم. 

  
  السادات، وعمل سابقاً  - دورون متسا، باحث يف مركز بيغن 

  يف مناصب رفيعة املستوى يف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
  2/8/2021السادات،  - املوقع اإللكتروين ملركز بيغن 

  
  إطالق الصواريخ من لبنان على إسرائيل وتداعياته 

  
 مل يكونا  ينعوبلقا من لبنان على إسرائيل قبل أسالصاروخان اللذان أُط

عملية حارس ظاهرة أوىل من نوعها. فقد سبق ذلك حادث مشابه خالل 
. وراء احلادثين على ما يبدو أطراف 2021 األسوار يف أيار/مايو

فلسطينية تتماهى مع "حماس" وحتركت بموافقة صامتة من جانب 
  حزب الله. - صاحب البيت احلقيقي يف لبنان

  ًمن املعروف أحياناً أن حادثاً منفرداً كان يُعتبر قبل وقت قليل استثنائيا
أطراف فلسطينية مع قد يتحول إىل سلوك دائم. فما يبدو أنه تماهٍ من 

"حماس" يف لبنان يمكن أن يتحول إىل طريقة عمل ثابتة تمتاز بها 
أطراف فلسطينية وتخرق وضع الهدوء الذي ساد هذا القطاع منذ حرب 

  لبنان الثانية.
  سيناريو قيام عناصر من "حماس" يف لبنان بقصف شمال إسرائيل
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لة. هذا األمر يتطابق بالصواريخ من حين إىل آخر، لديه فرصة حتقُّق معقو
مع التوجه االستراتيجي للحركة كما عبّرت عنه قبل عملية حارس األسوار  
وخاللها، والرامي إىل فصل السياق احمللي للمواجهة بينها وبين إسرائيل 
وربطه بالوضع العام يف الشرق األوسط، وقبل كل شيء بعملية التطبيع 

"، أعمال الشغب يف املدن العربي. بالنسبة إىل "حماس - اإلسرائيلي
اخملتلطة يف إسرائيل خالل حرب غزة، وكذلك تسخين األجواء يف الضفة 
الغربية، هما جزء من هذا التوجه الذي يجب، يف ضوئه، حتليل اهتمام 

  احلركة بتوسيع املواجهة العسكرية إىل لبنان.
  القصف من لبنان يف اجتاه إسرائيل ال يخدم فقط مسعى توسيع إطار

واجهة الشاملة مع إسرائيل، بل يترافق مع التردد الدائم لـ"حماس" بين امل
الرغبة يف إدارة وإعادة بناء قطاع غزة وبين الرغبة يف مواجهة مع 
إسرائيل. فقد أظهرت "حماس" حذراً كبيراً نسبياً يف سلوكها حيال إسرائيل 

إطالق يف الشهرين اللذين أعقبا عملية حارس األسوار، وحاولت استئناف 
يجدد البالونات احلارقة واالمتناع من إطالق القذائف الذي يمكن أن 

توسيع املواجهة إىل لبنان قد يمنح "حماس"  القتال. من وجهة النظر هذه،
عمالنية ضد إسرائيل ويوسع ساحة االشتباك احملتمل  –وسيلة تكتيكية 

ائيل التي من رد إسر نسبياًالقطاع  مياين، ويحمن غزة إىل اجلنوب اللبن
  تُظهر نوعاً من التردد  إزاء الرد على إطالق النار من الشمال.

  ،جتري هذه التطورات على خلفية التفكك السياسي واالجتماعي للبنان
الذي ال يسمح فقط لهذه األطراف الفلسطينية باستغالل األرضية لقصف 
 إسرائيل، بل يُضعف أيضاً قدرة اجليش على فرض إرادته على األطراف

  الفلسطينية املارقة.
  حتى اآلن دور حزب الله يف حادثتيْ القصف ليس واضحاً: هل أعطى

موافقته املسبقة على القيام بهما، أم أن هذا حدث رغماً عن أنفه، ومن 
خالل استغالل انشغاله باألحداث والتطورات التي جتري يف لبنان. على 

حلالية جلم أي حال سيكون من الصعب على حزب الله يف الظروف ا
أحداث مشابهة أُخرى. ونتيجة ذلك من املمكن أن يؤدي تكرار القصف من 
طرف جهات فلسطينية تتماهى مع "حماس" من األراضي اللبنانية إىل 
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  127مجلة الدرسات الفلسطينية العدد 
  

  
  
  
  

 

  
 

 

  "فلسطين تنتفض"
  

)، 127يصدر األسبوع المقبل عدد "مجلة الدراسات الفلسطينية" (
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ خاصًا عنمتضمنًا ملفًا 
ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936رة األولى منذ ثورة فلسطين، للم

 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 
عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخل، على نص الياس 

الثقافة في مواجهة النكبة خوري عن "الكالم والكالم المكسور: 
  المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 

نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:
كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛

ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 
ا"؛ سعاد قطناني هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفه

"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 
عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد 

ثة تحقيقات: عبد عمر "التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثال
؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال

  شبات من غزة.
، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 

"السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن 
مها وقدم الصهيونية"؛ دراسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترج

لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وٕانما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –"صور التفاهم األميركي 
دن سياسة أميركا العالمية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة باي

الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 السياسة الحيوية إلسرائيل".


